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APPENDIX: 
GÅ VIDARE

agera!
Den här boken handlar mycket om att agera. Anarkism och kristen tro 

liknar varandra på det sättet att de båda gör sig allra bäst i aktiv handling. En 
tidig kristen tänkare menade att en tro utan gärningar är död (Jak 2:17). Denna 
devis stämmer även för anarkismen. Det anarkistiska tänkandet har formats 
i vad som kallats för direkt aktion. Den sociala kristendomen har också i hög 
utsträckning formats i handling – på sjukhus, bland fattiga och i gemenskap.

Detta avslutande kapitel är till för dig som vill fördjupa dig i mötet mel-
lan kristen tro och anarkism. Detta görs med fördel genom olika former av 
aktivism, civil olydnad och direkt aktion. Men också genom att tillsammans 
med andra exempelvis praktisera social samvaro utan någon ledare, fatta 
gemensamma beslut, visa gästfrihet och kämpa mot pengajaktens rovdrift.

Kristna resurser för handling
Dessa mina minsta är ett aktionsbaserat kristet nätverk som vill verka för en 
flyktingpolitik som välkomnar. De använder ickevåld och uppmuntrar till en 
mångfald av metoder och idéer. Webb: http://dessaminaminsta.se/

Kommuniteter.se är en samlingsplats på internet för – och med kontakt-
uppgifter till – kommuniteter, kollektiv, kloster, husförsamlingar, storfamiljer 
och andra alternativa kristna gemenskaper. Att leva i vardagen närmare andra 
människor är ett stort steg i riktningen mot ett annat system. Webb: http://
kommuniteter.se/
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Christian Peacemaker Teams är en organisation som genom ickevåldslig 
direkt aktion jobbar med fredsarbete i konfliktområden på olika platser, bland 
andra Irak, Palestina och Colombia. De försöker stoppa våld genom att ställa 
sig i vägen. Webb: http://cpt.org

Vildåsnan arbetar med förespråka och sprida vegetarianism till framförallt 
kristna församlingar och individer. De vill förhindra det lidande som drab-
bar varelser på slakterier och i andra djurfabriker. Webb: http://vildasnan.se

Anarkistiska resurser för handling
Ingen människa är illegal är ett nätverk som arbetar med att praktiskt stödja 
de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin 
asylansökan. Webb: http://ingenillegal.org

Aktion mot deportation är ett aktionsnätverk som kämpar mot deporta-
tioner och förvarstagning av flyktingar och andra migranter. Webb: http://
aktionmotdeportation.se samt Facebook: http://facebook.com/aktionmot-
deportation

Ofog är ett nätverk som kämpar för nedrustning, internationell solidaritet 
och en rättvis fredlig värld genom direkt aktion, civil olydnad och kampanjer. 
Webb: http://ofog.org

SAC Syndikalisterna är en facklig federation baserad på syndikalistiska 
principer, bland annat lokalt självbestämmande och organisering av arbets-
lösa, studenter och papperslösa. Webb: https://sac.se

Syndikalistiska ungdomsförbundet SUF är en fristående ungdomsorga-
nisation som jobbar i enlighet med syndikalistiska ideal. Arbetsmetoden är 
direkt aktion, vilket också är namnet på deras tidning. Webb: https://suf.cc

Anarkistiska bokmässan är en årligen återkommande samlingspunkt för 
anarkister i Sverige, med en rad seminarier, bokbord och samtal om anarkism. 
Webb: http://anarchistbookfairsweden.se
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Ta del av andras tankar!
Det finns mycket bra att läsa om anarkism, mötet mellan kristen tro och 
anarkism, anarkistisk teologi och aktivism. Allt får förstås inte plats i det här 
kapitlet. Vi ger här endast några tips på resurser och litteratur som påverkat, 
inspirerat eller utmanat oss.

Webbsidor och bloggar
Jesus Radicals är den största samlingsplatsen på internet för samtal om kristen 
tro och anarkism. Den har drivits sedan 2000 och har många läsare. Texterna 
på sidan är skrivna av olika författare och ur en rad olika perspektiv. Webb: 
http://jesusradicals.com

Anarchist News är en samlingspunkt på nätet för just anarkistiska nyheter. 
Webb: http://anarchistnews.org

Yelah är en anarkistisk nättidning på svenska. Webb: http://yelah.net
Motkraft utgör medieplattform för den autonoma vänstern. Här finner du 

kalendarium för kommande demonstrationer och aktioner, researchmaterial, 
adresslistor och annat. Webb: http://motkraft.net

Kristen underjord är ett löst nätverk av kristna som vill diskutera radikal 
efterföljelse och kristen ickehierarkisk politik. Webb: http://kristenunderjord.
wordpress.com 

Elin Pelin Poppelin är Elin Lundells blogg (författare till en av texterna i 
den här boken). Webb: http://poppelin.se

Maja Ekström har också författat en text i den här boken och har en blogg. 
Webb: http://ljud.wordpress.com/

Systematisk heresi är Jonathan Wikstens blogg (författare till en av tex-
terna i den här boken). Webb: http://jwiksten.wordpress.com

Stigarna är Jonas Lundströms blogg (författare till en av texterna i den 
här boken). Webb: http://jlundstrom.se

Alternativ är en resurs till praktisk kunskap om självhushållning. Webb: 
http://alternativ.nu
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Annan media
Hjärtat är fullt är en podcast om »saker det inte pratas om tillräckligt« (bl.a. 
aktivism), med Ylva Hammarström och Elin Lundell.

Brand är en anarkistisk tidsskrift med analytiska och illustrativa texter 
om politisk kamp.

V för vendetta. Film från 2005 av Lana och Andy Wachowski om ett 
anarkistiskt uppror i ett framtida England.

Land och frihet. Film från 1995 av Ken Loach om spanska inbördeskriget.

Litteratur
Här ger vi förslag på introduktionslitteratur i dessa ämnen. Förslagen kom-
mer från den här bokens författare och flera av dessa böcker har inspirerat 
vissa av texterna som utgör denna antologi. Om möjligt rekommenderar vi 
att du lånar böckerna av någon polare, på ett bibliotek eller laddar ner dem 
från internet. 

Anarkism
Följande är en handfull förslag på introduktionslitteratur i ämnet. Gelderloos 
och Ward ger praktiska exempel. Milsteins bok är en kortare introduktion 
skriven på 00-talet, medan Woodcock och Marshall har satt samman var sitt 
längre översiktsverk. Woodcocks bok är skriven på tidigt 60-tal och avhand-
lar endast den första vågens anarkism. Goldman och Avrichs böcker ger en 
inblick via berättelsen om två kvinnor från den tidiga anarkismen. Samtliga 
dessa böcker är dock sinsemellan väldigt olika och tenderar till ensidighet i 
sina respektive perspektiv. 

Tre av böckerna nedan finns därför med som nutida exempel på hur anar-
kism skulle kunna peka i delvis andra riktningar (insurrektionalism, civili-
sationskritik respektive feminism+antispeciesism). Dessa tre författare har 
använts av och inspirerat anarkister, men böckerna är inte nödvändigtvis 
uttalat eller fullständigt anarkistiska.
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Radikal teologi
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som visar på Bibelns upproriska sida och som presenterar evangeliet på ett 
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Aktivism
När en person börjat praktisera anarki (eller kristen tro för den delen) dröjer 
det sällan länge förrän en rad frågor uppstår. Hur tar jag mig in på en vapen-
fabrik? Hur ser juridiken ut? Vad kommer hända med min ekonomi om jag 
blir dömd? Hur kan jag leva tillsammans med andra? Här är en kort lista på 
böcker som rätar ut en del sådana frågetecken:
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Hör av dig till oss
Vi som skrivit den här boken vill tro att steget mellan hopp och verklighet 
inte är långt. Om du vill ha kontakt med någon av författarna eller bokens 
redaktörer kan du skicka epost till adressen ettannatsystem@gmail.com så 
lotsar vi dig vidare.


