
Är det verkligen icke-våld vi 
vill ha?

I den här essän ställer jag frågan om Icke-våldsdogmatism Med det menar jag inställningen  

att icke-våld är ett absolut villkor för allt legitimt politiskt påverkansarbete, är en hållbar 

inställning för kristna aktivister och argumenterar för att begreppet taktikmångfald utgör 

en bättre grund för befrielsekamp. Jag har en stor respekt för många icke-vålds-aktivister 

och det arbete de gör, jag har också tidigare kallat mig pacifist, men ifrågasatt min hållning 

och upplever att icke-vålds-absolutister undviker att svara på vissa kritiska utmaningar 

mot en strikt icke-vålds-ideologi Jag skriver inte den här texten som en polemik mot 

pacifism utan för att fråga hur en revolutionär icke-vålds-strategi skulle se ut. 

I antologin om kristen anarkism ”Att hoppas på ett annat system” skriver jag ett 
kapitel om våld. I boken landar jag i en hållning som jag kommit att tänka på som 
våldskritisk. Som privilegierade undersåtar i ett av världens rikaste länder liknar vi invånarna 
i Panems huvudstad, i Suzanne Collins ungdomsroman hungerspelen. Huvudstadsinvånarna 
är på sitt sätt privilegierade, de behöver inte delta i de sadistiska hungerspelen. Samtidigt 
lever även de i ett klass-samhälle präglat av förtryck. Ute i periferin finns distrikten där det 
nakna förtrycket finns på riktigt och där livet präglas av hårt arbete i gruvor, på plantager och 
i sweatshops. 

Vi har förvisso våra utmaningar men de flesta av oss har det samtidigt så mycket 
lättare än majoriteten av världens befolkning. Vi är därför inte i en position där vi kan 
kritisera befrielserörelsers val av taktik när de kämpar mot strukturer som vi gynnas av. 

Kritiserar vi våld måste vi främst kritisera de mäktigas våld i toppen. Kritik mot det 
synliga våldet i form av exempelvis bombmattor som fälls över civila stadsdelar.  Men också 
det osynliga våld som håller människor fjättrade i sweatshops där de uppmanas att inte 
dricka vatten för att undvika onödiga toapauser. Våldet som håller människor fast i kåkstäder 
och som splittrar familjer och slår sönder barns barndom. Det våld som utövas mot 
ursprungsbefolkningar och arbetare när de organiserar sig för att hävda sin autonomi. Här 
kan vi prata om olika våldsdefinitioner, men även utifrån en smal våldsdefinition kan vi 
identifiera hur den rådande ordningen upprätthålls av att stater och företag hotar, skadar, 
lemlästar och dödar människor som opponerar sig. När världens förtryckta bestämmer sig 
för att de måste ta till våld mot sina förtryckare är det minsta vi kan göra att visa ödmjukhet 
när en kritiserar detta val. 

På bloggen Hela Pingsten finns en text som hävdar att Icke-våld är dubbelt så 
effektivt som våld. Micael Grenholm hänvisar i denna text till forskning av Maria J. Stephan 



och Erica Chenoweth. Grenholm hänvisar till forskningsartikeln Why Civil Resistance 
Works och boken med samma titel. Utifrån den aggregerade konfliktdata som Stephan och 
Chenoweth samlat kommer de fram till att politiska kampanjer som har byggt på icke-våld 
har nått sina mål i 53% av fallen jämfört med 26% av fallen för våldsamma kamper1. Det här 
är en imponerande statistik som dessutom är signifikant i en flervariabel-analys Vad det 
betyder är att Stephan och Chenoweth har betydande belägg för sina påståenden. Däremot 
bör en vara försiktig i läsningen av vilka slutsatser de faktiskt drar. Är icke-våld verkligen så 
effektivt att ingen befrielserörelse bör använda våld? Är Stephans och Chenoweths forskning 
ett bevis för att Jesus ord att ”Alla som griper till svärd skall dödas med svärd” (Matt 26:52). 

Som tur är så påstår Stephan och Chenoweth ingenting sådant utan hävdar endast att 
konsekvent icke-vålds-kamp kan vara mer effektiv än våldsam kamp i vissa fall2. Artikeln har 
dock vissa problem med kategorier och distinktioner. Exempelvis sammanblandas terrorism 
och revolutionär befrielsekamp som inte är terrorism.2 Det här här är problematiskt 
eftersom terrorism är ett begrepp som används polemiskt och som saknar en universell 
definition. Den enes terrorist förblir helt enkelt, någon annans frihetskämpe.

För den som engagerar sig för befrielsekamp är det viktigt att fundera på vilka mål 

som en bör sträva mot, vilken plan (strategi) som lämpar sig för att nå det målet, och vilka 

metoder eller taktiker som bäst lämpar sig utifrån den plan en ställer upp. Mitt första och 

största problem med Stephan och Chenoweths forskning är att de inte kontrollerar för vilka 

mål en rörelse strävar efter att uppnå. Alla mål jämställs som likvärdiga enheter. Det här är 

ett problem eftersom det rimligen är lättare att förmå en regim att ändra lagen så att kvinnor 

får köra bil, en annan sak att störta sagda regim och långt långt svårare att etablera ett 

politiskt system som går emot det internationella samfundets idé om hur ett land ska styras. 

Det här är ett problem eftersom Stephan och Chenoweth lyfter fram exempel där det 

internationella samfundets inflytande varit väldigt viktigt. Exempelvis lyfter de fram kampen 

mot den filippinska diktaturen under Ferdinand Marcos som enligt Stephans och 

Chenoweths case-studie av landet, vände till oppositionens fördel när USA bestämde sig för 

att inte längre stödja regimen utan istället stöttade oppositionen3. 

Kamper som har mål som går tvärt emot USA:s nyliberala agenda har mycket mindre 

möjlighet att lyckas. Speciellt under perioden efter kalla kriget där USA fram tills idag agerat 

hegemoniskt och oemotsagt av andra makter. Det här är delvis goda nyheter för aktivister 

som vill hävda liberala rättigheter och få erkännande för dessa inom ramen för en 

representativ demokrati, eller som kämpar för en representativ demokrati enligt nyliberal 

1 Maria J. Stephan och Erica Chenoweth, s 8, Why Civil Resistance Works  – The Strategic Logic of 
Nonviolent Conflict. International Security, Vol 33, No 1 2008, pp 7-44). 

2 Ibid s. 13

https://helapingsten.files.wordpress.com/2020/01/chenoweth.pdf
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modell. Så länge de inte hotar USA:s ekonomiska intressen med sin kamp verkar icke-våld 

vara en bra metod för deras kamp. En rörelse som kämpar för befrielse måste dock läsa 

fredsforskningslitteraturen lite noggrannare , för att den ska ge en bra vägledning inför 

taktiska och strategiska avväganden. 

Ett kontrasterande perspektiv till Stephan och Chenoweth framförs av anarkisten 

Peter Gelderloos i boken ”How Nonviolence Protects the State”. Till skillnad från Stephan 

och Chenoweth bygger inte Gelderloos sin tes på varken empirisk eller kvantitativ forskning. 

Det är verkligen inte så att Gelderloos slarvat eller inte underbyggt de teser han lägger fram. 

Tvärtom, Gelderloos för en övertygande linje, men han rör sig inom en populärvetenskaplig 

sfär (samma som den här essän) och inte en akademisk. Gelderloos har också andra 

problem, han har en polemisk ton och använder bland annat ett rasistiskt begrepp. Samtidigt 

framför Gelderloos viktiga argument. Icke-vålds-rörelsen borde inte avfärda dessa argument 

på grund av problemen med texten.

Rent konkret skulle jag ge Stephan och Chenoweth rätt, och erkänna dem högre 

trovärdighet, på punkter där de faktiskt påstår det de säger att de påstår och där Gelderloos 

inte håller med dem. Exempelvis påstår Gelderloos att avhopp från polis och militär inte är 

en signifikant faktor3 vilket Stephan och Chenoweth visar att det faktiskt är4. Huruvida delar 

av säkerhetsstyrkorna hoppar av regimen har stor betydelse för en kampanjs framgång. Det 

är också en haltande jämförelse eftersom Gelderloos (revolution), Stephan och Chenoweth 

(regimskifte/reform) rör sig i så olika teoretiska ramverk trots att de behandlar samma tema. 

Stephan och Chenoweth förklarar sina resultat utifrån några vanliga argument för 

icke-vålds-strategi Exempelvis att en icke-vålds-kampanj är lättare att förhandla med för att 

den inte innebär ett dödshot mot regimföreträdare5. Både revolutionära och icke-våldsliga 

kamper är beroende av ett brett folkligt stöd. Icke-vålds-kampanjer verkar ha lättare att få ett 

sådant stöd och kan uppfattas som mindre hotfulla av allmänheten5. Här kan vi minnas 

Abrahms slutsats om terrorism. 

Gelderloos vänder sig inte emot icke-våld som en taktik, utan vänder sig emot icke-

vålds-absolutism, extrem pacifism och icke-vålds-poliser Det här är en viktig distinktion som 

3 Peter Gelderloos, s. 122, How Nonviolence Protects the State. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-
gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.a4.pdf Senast kontrollerad 2020-02-10 kl. 07:25

4 Maria J. Stephan och Erica Chenoweth, s 23, Why Civil Resistance Works  – The Strategic Logic of 
Nonviolent Conflict. International Security, Vol 33, No 1 2008, pp 7-44). 
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Stephan och Chenoweth också problematiserar5. De förklarar svårigheten i att särskilja rent 

icke-vålds-drivna kampanjer eftersom politisk kamp ofta innehåller både och. Gelderloos 

drar problematiseringen ytterligare ett steg och avmystifierar den klassiska berättelsen om 

Gandhis icke-vålds-kampanj för frigörelse från brittisk överhöghet och den amerikanska 

medborgarrättsrörelsen där Martin Luther King pekas ut som den mest drivande ledaren. 

Gelderloos invänder mot dessa exempel på framgångsrikt icke-våld eftersom det i 

båda fall fanns en parallell revolutionär kamp för samma mål, det är därför allt för enkelt att 

säga att rörelsernas relativa framgång berodde enbart på icke-våld. Gelderloos ifrågasätter 

också om dessa rörelser verkligen var så framgångsrika som de ofta påstås vara. I USA 

uppnådde medborgarrättsrörelsen inte målet full jämlikhet, det skedde ingen svart 

revolution och varken målen om en svart nation eller svart kommunism nåddes6. 

Indien blev självständigt på villkor som passade Britterna men var i praktiken 

fortgående beroende av den Brittiska staten, vilket gynnade den Brittiska staten7. Stephan 

och Chenoweth tar inte hänsyn till dessa problem i sin analys utan hänvisar till Indiens 

självständighetskamp och till medborgarrättsrörelsen som lyckade icke-vålds-kampanjer De 

case-studies som Stephan och Chenoweth lyfter fram lider av exakt samma problem. De är 

tveksamma exempel på framgångar, då de resulterar i regimskiften som ytterst gynnar 

amerikansk imperialism och USA:s nyliberala politisk agenda (även om den nya regimen 

säkert är att föredra framför den gamla). 

Kritiken mot icke-vålds-absolutism i ”How Non-Violence Protects the State” bygger 

på de moraliska argumenten att icke-vålds-absolutism är rasistiskt, patriarkalt. Samt de 

strategiska problemen att icke-våld förutsätter en stat och är taktiskt underlägset då icke-

våld i grunden förutsätter en begränsning av antalet taktiker en rörelse kan tillämpa för att 

nå sina mål. 

Kortfattat menar Gelderloos att icke-våld är rasistiskt eftersom staternas våld drabbar 

främst rasifierade personer och förutsätter att rasifierade personer som utsätts för post-

kolonialt våld har råd och tid att vänta på att icke-vålds-kampanjandet i rika länder når en 

kritisk massa och ger resultat8. I värsta fall antas vita aktivister kunna leda och utbilda 

5 Ibid s. 16
6 Peter Gelderloos, s. 11, How Nonviolence Protects the State. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-

gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.a4.pdf Senast kontrollerad 2020-02-10 kl. 07:25
7 Peter Gelderloos, s. 10, How Nonviolence Protects the State. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-

gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.a4.pdf Senast kontrollerad 2020-02-10 kl. 07:25



människor som lever under rasistiskt och kolonialt förtryck. Annika Spalde och Pelle 

Strindlund visar genom exempel i boken Mystik och Politik en hållning där de lär sig av de 

grupper som bjudit in dem i egenskap av fredsobservatörer. Christian Peacemaker Teams går 

bara in i situationer där de blivit inbjudna av en lokal partnerorganisation. Detta visar på en 

medvetenhet om problemen med att definiera vilken taktik en befrielserörelse samtidigt 

som en själv är relativt sett privilegierad. Givetvis går denna kritik åt båda håll. Vi som 

gynnas av den globala orättvisa maktordningen gör klokt i att följa ledarskapet från 

befrielserörelser i fattiga länder och låta dem göra de taktiska avvägningarna. Frågan är om vi 

ska lyssna på övertygade icke-vålds-aktivister eller till exempelvis Kurderna i Rojava som 

uppmanat till revolution och militant aktivism mot rika stater (i exempelvis Europa) i 

solidaritet med rörelsen. 

Ickevåldsabsolutisterr menar i vissa fall att den som utövar våld får skylla sig själv när 

hen drabbas av repression. Gelderloos vänder på perspektivet för att visa att ett sådant 

resonemang skuldbelägger offren8. Ska skulden för förintelsen läggas på de judar, 

kommunister och romer som gjorde motstånd mot nazisterna? Ska skulden för den 

transatlantiska slavhandeln läggas på de slavar som rymde eller gjorde motstånd? Att neka 

förtryckta minoriteter agensen att svara på förtryck med de medel de själva tycker är legitima 

och strategiska. Vi i rika länder kan lämpligen tillämpa en kritisk solidaritet, så länge målet 

med denna är att befrielse ska ske. Sanningen för många människor är att det inte finns 

något val mellan befrielsekamp eller icke-våld9 utan mellan att leva och att inte göra det.

Gelderloos menar att icke-våld är patriarkalt med hänvisning till ett tänkt exempel där 

en kvinna misshandlas av en partner. Istället för att organisera sig tillsammans med andra 

kvinnor och sparka ut partnern ur hemmet uppmanar ickevåldsabsolutismm kvinnan att 

flytta10. Det finns flera icke-våldsliga taktiker som lämpar sig bra för att arbeta mot 

patriarkalt våld. Patriarkatet uppehålls av oss alla i någon mån och därför handlar kampen 

mot patriarkatet i hög utsträckning om att skapa en kultur där patriarkalt förtryck inte längre 

är kulturellt möjligt. En sådan kultur är ett exempel på en förebildande kultur där människor 

själva är fria att definiera sin könstillhörighet och där vi stöttar varandra i att bygga 

hälsosamma relationer. Ett sådant arbete är fullt förenligt med att kvinnor och icke-binära lär 

sig försvara sig själva mot, och befria sig från, patriarkalt förtryck10.

8 Peter Gelderloos, s. 37, How Nonviolence Protects the State. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-
gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.a4.pdf Senast kontrollerad 2020-02-10 kl. 07:25

9 Peter Gelderloos, s. 42, How Nonviolence Protects the State. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-
gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.a4.pdf Senast kontrollerad 2020-02-10 kl. 07:25



Både icke-våldsliga och revolutionära rörelser lider av machismo och sexism. 

Gelderloos menar att exempelvis den revolutionära rörelsen svarta pantrarna beskyllts 

orättvist för sexism då rörelsen delvis eller bitvis hade ett kvinnligt ledarskap och arbetade 

aktivt för kvinnors frigörelse, samtidigt som sexismen i medborgarrättsrörelsen (Hos 

exempelvis Martin Luther King själv) tonats ned10. Det finns tankar om att kvinnor är av 

naturen mer fredliga, men dessa tankar ryms inom samma system som idéer om att kvinnors 

roll är att vara vårdande och ta hand om barn. Ergo: Patriarkatet11.Gelderloos hänvisar till 

feministen Lania Tanglewood som menar att det verkligt sexistiska är antagandet om att 

kvinnor inte är beredda eller benägna att försvara sig12. Ett sådant påstående rymmer en 

långtgående köns-essentialism 

I Mystik och Politik beskriver Annika Spalde och Pelle Strindlund tillfällen där de 

blivit vittnen till konflikter. I dessa fall har de vänt sig till de lokala säkerhetsstyrkorna för att 

förmå dessa att ingripa i enlighet med sin uppdragsbeskrivning istället för att passivt 

bevittna förtryck12. Detta visar också att deras uppdrag som fredsobservatörer är beroende av 

att det finns en statlig våldsapparat som upprätthåller den rådande ordningen och en vilja att 

upprätthålla en patina av civilisation inom denna. 

Civil olydnad och denna typ av icke-våld bygger på ett vädjande till kapitalstatens13 

egna normer eller enskilda aktörers samvete. Det är gångbart så länge ens mål är att försöka 

förmå staten att vara den bästa versionen av sig själv, byta ut statens ledarskikt och möjligen 

reformera staten till det bättre. Gelderloos menar att pacifister konsekvent underskattar hur 

våldsam den rådande ordningen är och missar det våld som krävs för att upprätthålla 

denna14. En analys av Stephan och Chernoweth utifrån ett anarkistiskt perspektiv leder en att 

ifrågasätta om ickevåldsabsolutism är en gångbar hållning när målet är att sträva efter 

befrielse och att avskaffa staten. Stephan och Chernoweth hänvisar till exempel på 

framgångsrik icke-vålds-kamp i Östtimor och Filippinerna. I båda fallen var kampen 

10 Peter Gelderloos, s. 77, How Nonviolence Protects the State. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-
gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.a4.pdf Senast kontrollerad 2020-02-10 kl. 07:25

11 Peter Gelderloos, s. 83, How Nonviolence Protects the State. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-
gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.a4.pdf Senast kontrollerad 2020-02-10 kl. 07:25

12 Annika Spalde och Pelle Strindlund, s. 79, Mystik och Politik, 2017, Argument förlag. 
13 Begreppet kapitalstaten anspelar på att stat och marknad är två odelbara aspekter av samma helhet. (Se 

t.ex. David Graeber, Debt: the First 5000 years, eller Jonatan Nitzan och Shimshon Bichler, Capital as 
Power. A Study of Order and Creorder. 2009. RIPE Series in Global Political Economy. Routledge. 

14 Peter Gelderloos, s. 28, How Nonviolence Protects the State. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-
gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.a4.pdf Senast kontrollerad 2020-02-10 kl. 07:25



beroende av stöd från företagsintressen och stöd från USA för att lyckas. Vilka exempel finns 

på en framgångsrik icke-vålds-kamp som lett till etablerandet av ett anarkiskt samhälle? De 

näraliggande exempel som finns har skett under inbördeskrigsliknande former. (Exempelvis 

den Spanska Revolutionen och Zapatisternas uppror.)  Eller genom omfattande militant 

kamp så som de autonoma zonerna i Hambacher Forst i Tyskland eller La Zad i Frankrike. 

Dessa försöker staten också krossa med våld, infiltrera eller ta över. 

Trots att Stephan och Chernoweths resultat är intressanta säger de väldigt lite om 

huruvida våld är ett nödvändigt ont eller inte för en befrielsekamp. Gelderloos linje är att 

människor som kämpar för sin befrielse bör försöka nå sina mål genom de taktiker och 

strategier som bäst lämpar sig för deras strävan, det som brukar kallas taktikmångfald15. Om 

målet är befrielse är frågan hur planen för att nå dit ser ut och vilka strategier som bäst för 

frihetskämpar närmare det målet. Om kampen ska begränsas till att endast använda icke-

våld menar Gelderloos att en på alla sätt överlägsen ickevåldsstrategii behöver 

presenteras16. Jag är benägen att hålla med, även om jag verkligen skulle bejaka att någon 

utvecklar en sådan strategi. Jag har inte sett några sådana försök och är skeptisk till att det 

skulle vara möjligt. Det gör att trovärdigheten för pacifism som en systemförändrande kraft 

är låg. Pacifismen är inte speciellt fredlig om den inte är trovärdig som en grund för 

systemförändring, eftersom neutralitet i relation till den rådande ordningen är ett indirekt 

stöd till denna ordning. Att vara pacifist (utan att kämpa strategiskt för systemförändring) i 

ett samhälle som bygger på kolonialt förtryck och exploatering är som att anlita en 

lönnmördare och frånsäga sig ansvaret för mordet. Vi kan inte vara bekväma med att någon 

annan utövar förtryckande våld åt oss och i vårt namn, om vi menar oss värna om 

människolivets helighet. Däremot kan vi utöva kritisk solidaritet gentemot den som 

använder sig av taktikmångfald när syftet är att bekämpa ett förtryck. 

Stephan och Chernoweth gör skillnad på strategiskt och principiellt icke-våld. Det 

senare syftar på icke-våld som motiveras av etiska eller religiösa skäl. John Howard Yoder16 

argumenterar övertygande i sin bok ”Jesu politik” för att Jesus hade en principfast 

ickevåldshållning. Frågan är vad det innebär för den som vill leva i efterföljelse och hur en 

utifrån Jesus hållning förhåller sig till pågående förtryck. Den svarta befrielseteologen James 

Cone menade att människans sanna natur är frigörelse, att kristna bör stå villkorslöst på de 

förtrycktas sida och göra allt vad som krävs för att upphäva orättvisor16. Cone menade att 

15 Peter Gelderloos, s. 91, How Nonviolence Protects the State. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-
gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.a4.pdf Senast kontrollerad 2020-02-10 kl. 07:25



Jesus beteende i Israel i det 21 århundradet inte kan översättas direkt till omständigheterna 

idag. Cone menar att kristna är fria att fatta beslut efter ett mönster som Jesus förebildade, 

inte att vårt beteende behöver dikteras av Jesu exempel16.

I relation till frågan om icke-våld eller taktikmångfald är hänsynstaganden till teologi 

och kristen tradition inte irrelevanta, men vi ställs inför ett dilemma där vi antingen kan 

acceptera de rådande omständigheterna och ge det förtryck dessa bygger på vårt 

godkännande. Eller så kan vi arbeta strategiskt för revolution, omställning och systemskifte. 

Vi kan välja att kämpa för en tillvaro där vår blotta existens inte bygger på exploatering och 

förtryck. I det arbetet kan vi fokusera på det icke-vålds-arbete som är en nödvändig del av 

det, exempelvis att arbeta för att bygga alternativa institutioner. Vi kan däremot varken anse 

oss vara bättre än, eller oberoende av dem som är beredda att försvara dessa institutioner så 

kraftfullt som möjligt, utan hänsyn till icke-vålds-dogmatik Kan vi då inte lika gärna delta i 

att försvaret av alternativa institutioner, våra medmänniskor och varje kännande varelses 

värdighet? 

Det alternativ som finns kvar för pacifisten är att inte utöva våld utan hoppas på ett 

gudomligt ingripande. John Howard Yoders och Joan Baez bok ”Vad gör du då?” är en 

utmanande skrift som vittnar om exempel där Gud verkar ha ingripit för att avstyra våld. 

Frågan då är varför Gud inte redan störtat staten, varför Jesus inte redan inträtt som en 

välvillig tyrann och varför Gud accepterar den rådande våldsordningen. Varför griper Gud 

endast in i vissa fall? Det trovärdigaste svaret jag hittat på den frågan kommer från 

befrielseteologin. Dorothee Sölle menade exempelvis att Gud inte har några andra händer 

än våra17. Vi kristna är Kristi kropp i konkret bokstavlig bemärkelse. James Cone menade att 

ondskans problems sanna lösning är omvändelse17. Gud tillåter inte det lidande som går att 

undvika eftersom Gud har skickat oss för att göra någonting åt detta lidande. Det innebär 

att vi som kristna behöver söka Guds och våra trossyskons vägledning. Vi behöver analysera 

vad lidandet innebär för världen och hur kan vi bäst göra någonting åt det. Om målet är 

befrielse så delar du och jag ambition. I så fall är vi kamrater och behöver gemensamt fråga 

oss vilken strategi och vilka taktiker lämpar sig bäst för att befrielse ska kunna ske. Har du 

ingen bättre idé föreslår jag att vi utgår från alla tillgängliga taktiker för att bygga en så bra 

strategi som möjligt, utan att begränsa oss utifrån självmotsägande dogmatik. 

16 James Cone, s. 34, A Black Theology of Liberation. Forthieth Anniversary Edition. 2019. Orbis Books
17 James Cone, s. 85, A Black Theology of Liberation. Forthieth Anniversary Edition. 2019. Orbis Books



Gelderloos lyfter fram kristendomen som ett avskräckande exempel18. Från att ha varit 

en liten pacifistisk oppositionsrörelse utvecklades den till att bli ett romerskt maktmedel, en 

patologiskt våldsam och auktoritär rörelse. Kyrkan, om Kyrkan på allvar vill förmedla 

budskapet om Gud uppenbarad för mänskligheten genom Jesus, har ett massivt 

omvändelsearbete framför sig. Vi behöver en trovärdig strategi för systemskifte. Jag hoppas 

att den här essäns linje blir motbevisad genom att någon lägger fram en sådan strategi byggd 

på icke-våldsliga taktiker, men i dagsläget ser jag inga möjligheter till att det skulle ske. 

Utifrån det är taktikmångfald det bästa vi kan hoppas på och därför en hållning vi bör bejaka 

i befrielsekampen. 

Sammanfattningsvis undrar jag hur den som är pacifist eller i övrigt icke-vålds-absolutist 

ställer sig till följande frågor: 

• Är du revolutionär, är ditt mål endast gradvisa förbättringar inom ramen för den 

rådande ordningen eller är motståndet i sig målet för dig?

• Om du är revolutionär och pacifist, hur ser en trovärdig icke-våldslig revolutionär 

strategi ut?

18 Peter Gelderloos, s. 97, How Nonviolence Protects the State. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-
gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state.a4.pdf Senast kontrollerad 2020-02-10 kl. 07:25


