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Jag hamnade den 30/11 
2015 på den första svenska 
visningen av Luc Piens film 
”Who´s Peace will it Be?”. 
Iraksolidaritet arrangerade 
i samarbete med Zita/Fol-
kets Bio. Regissören själv 
var där. 

Det här är en film som istället för att 
visa bilder på de grymheter och den 
förödelse som skett och sker, och som 
vi alla är medvetna om, istället ställer 
frågor som: 

Vad har arabvärlden betytt för Väster-
landet? Vilken relation har funnits och 
hur har den fortgått? Var finns rötterna 
till dagens läge? Varför bröts Irak sön-
der? Vilka är ansvariga för det? 

Några av de forskare som intervjuas 
i filmen går vidare och påpekar att Af-
ghanistan och Syrien också demonterats, 
med flyktingströmmar i miljonklassen 
som följd. Precis som miljoner flytt från 
Irak. Varför? I Iraks fall finns ett tydligt 
svar: Oljan. Irak flyter på ett hav av olja. 
USA och Väst sopade undan Saddamre-
gimen, men var inte intresserat av Iraks 
fortbestånd i övrigt. Det var oljan man 
ville åt. De miljoner traumatiserade ira-

  Film

VEMS FRED 
KOMMER DET ATT BLI?

arbetsförmedlingen med mera. Många 
behöver också hjälp att få läkarvård och 
tandvård - att vara sjuk och att ha tand-
värk bidrar inte till egenmakt.

Källan har också gruppaktiviteter 
såsom föräldragrupp, bildgrupp, seni-
orgrupp och man erbjuder stödsamtal. 
Genom att mötas och samtala, bli sedd 
och se andra blir vi människor inför var-
andra och vår självkänsla liksom respek-
ten för den andra växer. Men för att ta sig 
fram i samhället måste också språk- och 
omvärldskunskaperna vara goda så Käl-
lan erbjuder även undervisning i svenska 
och samhällskunskap. Så här formulerar 
Källans projektägare en gemensam vär-
degrund:

”Olikhet i religion, kultur eller et-
nisk bakgrund behöver inte vara sönd-
rande utan istället samlande och bro-
byggande. Det beror på oss själva och 
hur vi hanterar dessa skillnader. Kul-
tur/religion ska inte isolera utan vara 
en utgångspunkt, ska utgöra en trygg 
grund för att möta livet. Utifrån tron 
på en kärleksfull och barmhärtig Gud, 
skaparen av alla och allting, räcker vi 
handen till myndigheter, företag och 
personer som delar värderingar och 
ambitioner för ett samarbete som sät-
ter människan i centrum. Och som 
ser varje medborgare som syster, bro-
der och kamrat vilka förtjänar respekt 
och rättvis behandling. Utifrån en ge-
mensam stark tro på varje människas 
orubbliga värde ska alla som kommer 
och ber om stöd bemötas med samma 
respekt. Hopp och tro på varje männis-
kas egen förmåga ska genomsyra varje 
möte. Tillsammans försöker vi hitta de 
inre resurserna hos den enskilda män-
niskan eller familjen för att kunna 
agera eller komma vidare.”

En vackert formulerad värdegrund 
där jag hoppas att “medborgare” står 
för världsmedborgare.

Tiina Chenon

    ”I Guds hus i Fisksätra är gemen-
skap och mångfald i centrum”

kier som nu sitter i spillrorna av sitt land 
eller i ett flyktingläger någonstans, strun-
tar man fullkomligt i. Bush och Blair 
slog sönder Iraks samhällsstruktur. Vil-
ket fött IS. Vilket hotar sätta hela Mel-
lanöstern i gungning. Vilket nu påverkar 
Europa och bl a har lett till Parisdådet, 
Brysseldådet och flygplanssprängningen 
över Sinai. 

Filmmakarna skriver själva: 
”På vilket sätt är vi, väst, ansvarigt 

för röran i regionen? Vilka politiska åt-
gärder måste genomföras av FN? Vad 
är oddsen för så kallade upplysta natio-
ner att föreslå en verklig dialog med re-
spekt för särdragen hos de inblandade? 
Vilka möjligheter har vi att återupp-
rätta den mänskliga och kulturella ri-
kedomen i den arabiska världen? Hur 
aktiverar man människor att besluta 
om sitt eget öde? Vad kan vi göra för 
att Irak och hela regionen blir säker och 
livskraftig?”

En bra film. Hoppas den visas på TV 
snarast. 

Henrik Persson

Läs mer på: 
www.iraksolidaritet.se/?nr=777
www.lightintimetocome.org/
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