Fasteaktionen - för alla människors rätt att leva i frihet från våld
Vi har alla rätt att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld. Svenska kyrkan är en del av en
världsvid gemenskap och bärs av tron på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever
i en utsatt situation där tro, liv, bördor och erfarenheter delas. Act Svenska kyrkan arbetar med lokala
partner med egen erfarenhet av orättvisor och utanförskap.
Våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss hantera.
Människans flykt undan våld, förföljelse och förtryck är ständigt pågående. Tillsammans har vi
makten, modet och styrkan att agera. Rättvis fred kräver av oss att vi utmanar traditionella sätt att lösa
konflikter och normer kopplade till makt, våld och manlighet. Därför vill Act synliggöra kvinnor och
ungdomar som aktörer för fred och säkerhet. Act vill också synliggöra män som aktörer för
jämställdhet och mot våld som ett led i arbetet för mänsklig säkerhet.

Stå på modets sida
Act Svenska kyrkans fasteaktion pågår från fastlagssöndagen den 23 februari till palmsöndagen den 5
april. “Stå på modets sida” är temat för insamlingsperioden och målet är att samla in 35 miljoner
kronor.
Internationella gruppen i Västanfors Västervåla församling har valt ut ett särskilt projekt som stödjer
unga kvinnor i Etiopien. Kvinnor från fattiga byar kommer till huvudstaden i hopp om att hitta arbete.
Ofta slutar drömmen i ett liv på gatan. Kvinnorna lockas in i prostitution, som framstår som enda
möjligheten till försörjning. Tillsammans med Mekane Yesuskyrkan i Etiopien hjälper Act Svenska
kyrkan prostituerade kvinnor och deras barn till ett nytt liv.
Stöd projektet genom att
Swisha valfritt belopp till 9001223
(skriv ”P192 Etiopien”som meddelande)
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
Läs mer om fasteaktionen på Act Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/act.
Du som vill ha en insamlingsbössa kan hämta i Brukskyrkan eller på Lindgården i Fagersta, eller
kontakta församlingsexpeditionen tel 0223-434 00.

