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• Teologi  
– kan lägga grunder för fredlig samexistens 

– kan legitimera våldshandlingar 

• En spegling av religiös ambivalens i frågor 
om krig och fred 

Teologins janusansikte 



• …kring religioners roll i  
– mobiliseringen av våldsamma konflikter 
– lösningen av våldsamma konflikter 

 

 
• Debatten kring religioners fredsbyggande 

resurser: 
 

• Starkt fokus på vad religiösa aktörer gör  
• Desto mindre ljus på vad religiösa aktörer tänker 

– Vilket teologiskt tankegods lägger grunder för fredsbyggande handlingar? 

En tvärvetenskaplig debatt... 



 

• teologiskt språk har betydelse för hur troende 
individer tolkar verkligheten 

• teologiska texter och idéer kan inverka på val 
och handlingar i tvetydiga politiska situationer 

– kan vägleda till fred eller krig 

 
 

Marc Gopin , fredsforskare och rabbi: 
 

Teologisk kunskap efterfrågas eftersom…  

 



• Studiet av religiösa traditioner kan klarlägga 
motiv bakom handlingar för krig och fred 

• Teologiska insatser kan ge religiösa traditioner 
möjlighet att utvecklas utan att bygga på 
intolerans  

• Teologi kan ge väsentliga bidrag till 
tvärvetenskaplig konfliktanalys 

  

 

Teser (Gopin) 



Hur kan fredsskapande teologiska perspektiv få 
näring, utvecklas, blomstra och tillämpas? 



Teologerna Serene Jones och Paul Lakeland 
 

Teologi 
• ”a life-and-death endeavour” 
• förklarar sociala motiv, som fred och rättvisa, i samtida 

religiösa kontexter 
• utforskar hur religiös tro påverkar och utvecklar 

innebörden av sådana motiv 
 
 

Ett konstruktivt teologiskt perspektiv 
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Teologerna Serene Jones och Paul Lakeland 

 

Forskning behövs 

• kring hur teologi kan möjliggöra ansvariga 
praktiker och förståelser av tron  

 

Ett konstruktivt teologiskt perspektiv 
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Ett konstruktivt teologiskt perspektiv 

Teologen Gordon Kaufman 

 

• Metafysiska idéer vägleder ofta 
människan när hon orienterar sig i 
livet 

• Teologin 
– bearbetar och utvecklar sådana idéer  

• och har därför särskilda möjligheter att 
konstruera begrepp som vägleder 
troende att utveckla ett humant och 
fredligt samhälle 

 



Rättvis fred – konstrueras som teologiskt begrepp (avhandlingen) 

med utgångspunkt i samtida internationell ekumenisk debatt 

Kartläggning från fyra perspektiv 

 

• Teologisk etik 

– Rättvis fred: en fredsposition som anknyter till tanken om en fredskultur 
(UNESCO) 

• Texttolkning 

– Rättvis fred: en samtida uttolkning av det gammaltestamentliga begreppet 
shalom 

• Spiritualitet  

– Rättvis fred: en andlig väg som innebär inre förändring och självkritik 

• Ekumenisk vision:  

– Rättvis fred: relaterar till den ekumeniska tanken om en ”enhet i mångfald”       

Ett konstruktivt teologiskt perspektiv 



Hur kan fredsskapande teologiska perspektiv få 
näring, utvecklas, blomstra och tillämpas? 



Två forum med olika funktioner 
 

Teologisk fredsutbildning inom religiösa samfund  
• Verkar för ett fredligt sinne 
• Ger kunskap om teologiska motiv som vägleder till fred 
• Innebär att upptäcka fredsbyggande resurser genom 

fördjupning i skrift och tradition 
• Del av religiös rörelse som verkar mot religiöst motiverat våld 

 
 

Ett utbildningsperspektiv 



Teologisk fredsutbildning inom akademin 

• Möter efterfrågan av fördjupad kunskap kring 
religiösa faktorer i krig och fred 

• Sker genom  
• kritisk analys och kunskapsförvärv kring utmaningar och möjligheter 

för fredsbyggande i det religiösa livet 

• fördjupning kring religiösa traditioners omfattande och komplexa 
natur 

• analys, utvärdering och  
konstruktion av fredsorienterade  
teologier  

 

Ett utbildningsperspektiv 



Teologisk fredsutbildning  
kan ge verktyg och nycklar  

till texttolkning,  
kritisk teologisk analys och  

fredsorienterad teologisk konstruktion 

 



Vilka fredsbyggande resurser kan vi vinna  
genom ökad kunskapsspridning  

och genom fördjupning 
i frågor som rör 

teologins  
och de religiösa gemenskapernas  

möjligheter och utmaningar 
i arbetet med att bidra till fred? 


