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Den 20 augusti 2009 inträffar ett världsunikt jubileum i Sverige. Det är då 200 år sedan den sista 
striden utkämpades på svensk mark och fred utropades.  
 
Men detta fredstillstånd innebär tyvärr inte att vi lever i ett land utan våldsyttringar. I stor sett 
dagligen kommer det rapporter i radio, tidningar och tv om människor som av olika anledningar blivit 
skadad av, eller skadat, någon annan. 
 
Våld har i dagens samhälle blivit vardag. För inte så länge sedan hörde exempelvis rapporter om 
mord till ovanligheterna, och det rapporterades om ett på en sommar. Idag läser vi på löpsedlarna 
om mord som begåtts i Sverige flera gånger per månad, och misshandelsoffer nästan varje dag. 
 
Klimatet har hårdnat. Allt fler tar till knytnävar, slag och sparkar för att lösa konflikter som uppstår. 
Om detta är ett resultat av att våldet inom underhållningen blivit vanligare låter vi vara osagt. Det är 
dock ett faktum att tv- och dataspelen blivit allt våldsammare de senaste 20 åren, samtidigt som 
karaktärerna i dagens filmer tål allt mer stryk utan märkbar påverkan. Och i en välsorterad 
bokhandel finns tiotals hyllmeter med litteratur om krig – men inte en enda bok om fred. 
 
Vill vi att våra barn ska växa upp i ett samhälle som liknar ett minfält? Där minsta felsteg riskerar att 
få en bomb att brisera? Svaret måste hos alla bli nej. Men hur gör vi för att förhindra det? 
 
Bokförlaget Max Ström tror att vi måste börja med nästa generation. Därför har vi gjort Fred! 100 
röster om ickevåld och konflikthantering för och med de unga i Sverige idag. På bokens 144 sidor 
återfinns texter av storheter som John Lennon, Martin Luther King, Astrid Lindgren, Peter Englund, 
Mark Levengood och Anne Frank, ackompanjerade med gripande fotografier av bland andra Annie 
Leibovitz och Paul Hansen. Men här kommer också att finnas nyskrivna texter av unga i dagens 
Sverige. Konflikter kommer alltid att finnas mellan människor – vi måste hjälpa våra unga att lära sig 
lösa dem utan våld. 
 
Fred! 100 röster om ickevåld och konflikthantering kommer förhoppningsvis att bli en av 2009 års 
mest uppmärksammade böcker. Den kommer att starta processer hos tusentals unga svenskar – och 
därmed sannolikt också rädda liv. 
 
Bilder ur boken kommer att visas på Se Människan ytan 
 
  

 


