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Denna policy utgör grunden för Vänsterns Internationella Forums syn på konfliktkänslighet och
metoder för en verksamhet styrd av ett konfliktperspektiv. Konfliktkänslighet eller
konfliktperspektivet innebär ett systematiskt planerande och genomförande av verksamhet på
ett sätt som förebygger eller minimerar negativa effekter och maximerar positiva. Policyn skall
tas hänsyn till vid bedömningar av pågående verksamhet men också när nya samarbeten
planeras för.

1.

Bakgrund

Konflikt och våld i olika former skapar spänningar och kan medföra mänskligt lidande. Det kan
skada människors och länders utveckling och göra det svårare att ta sig ur fattigdom. För en
hållbar utveckling är fred är en förutsättning. När Vänsterns Internationella Forum utformar sin
verksamhet skall hänsyn tas till hur verksamheten kan komma att påverka spänningar och
konflikter som redan finns i ett samhälle. All verksamhet som bedrivs av Vänsterns
Internationella Forum skall stödja en fredlig utveckling och inte motverka sina egna syften
genom att oavsiktligt förvärra våld och konflikt. Konfliktkänslighet och konfliktperspektivet är
därför alltid viktigt och relevant, även där det råder fred.

2.

Definitioner

Konflikt är en situation, i vilken till synes oförenliga element utövar kraft i motsatta eller
motstridiga riktningar. Dessa motstridiga krafter skapar spänningar, men inte nödvändigtvis
fientlighet eller strid. Konflikt kan uppstå på personlig nivå, inom och mellan grupper, inom och
mellan organisationer samt på internationell nivå och skall förstås som en naturlig del i
interaktionen människor emellan. Konflikter kan vara positiva och bidra till samhällsutvecklingen
så länge de hanteras konstruktivt och fredligt. En konflikt blir destruktiv när en eller flera aktörer
försöker uppnå sina mål genom användandet av hot eller våld. En destruktiv konflikt kan vara
skadlig även för människor utan direkt inblandning i konflikten.
Konfliktkänslighet är förståelsen om att utvecklingsinsatser alltid har en påverkan på fredsoch konfliktdynamiken i kontexten där verksamhet bedrivs. Det är medvetenheten och
förståelsen om att utvecklingsarbete alltid har en påverkan på en lokal kontext och att den
lokala kontexten också har en påverkan på utvecklingsarbetet.
Våld är ett uttryck för förtryck och en destruktiv hantering av konflikt. Våld kan delas in i direkt
våld, både fysiskt och psykiskt (så som krig, mord, våldtäkt, hot eller trakasserier), strukturellt
våld (ojämlikhet, diskriminering och exploatering som är inbyggt i politiska, ekonomiska, sociala
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och kulturella system) och kulturellt våld (religiösa och kulturella normer och värderingar som
används för att rättfärdiga och motivera det strukturella och det direkta våldet). Dessa tre typer
av våld är nära sammanlänkade och kan förstärka varandra. Genom att uppmärksamma hur
sambanden ser ut kan konflikthantering identifieras.

3.

Förhållningssätt till konfliktkänslighet

Vänsterns Internationella Forums verksamhet syftar till att bidra till förändringar av
maktstrukturer, förtryck, fattigdom, ojämlikhet, marginalisering eller orättvis fördelning av
resurser. Verksamhet som Vänsterns Internationella Forums, med en ambition att påverka
strukturer som underminerar demokrati och försvagar kraften i det civila samhället, kommer
alltid vara påverkande på fler sätt än den avser. För att undvika att Vänsterns Internationella
Forums verksamhet bidrar till negativa effekter skall ett konfliktkänsligt perspektiv vara
integrerat i all verksamhet. Komplexiteten kräver noggranna aktörsanalyser. Faktorer som
behöver tas hänsyn till kan vara politiska, religiösa, etniska, territoriella, språkliga eller kulturella
med flera.
Vänsterns Internationella Forums verksamhet skall syfta till att stärka tillit, jämlikhet och verka
enande och därmed också bidra till att minska faktorer som verkar splittrande, såsom misstro,
misstänksamhet och ojämlikhet. Stöd skall ges till förebyggande insatser som stärker
civilsamhället, till exempel utbildning, nätverkande och inkluderande av grupper utan formellt
demokratiskt inflytande. Vänsterns Internationella Forum skall alltid sträva efter att minimera
negativa effekter och bedriva en verksamhet som inte bidrar till att relationer mellan människor
försämras, att klyftor mellan olika grupper fördjupas eller andra situationer som förvärrar en
konflikt. I stället skall verksamheten maximera positiva effekter som ökar utsikterna till minskad
konflikt och fred.

4.

Ägarskap och uppföljning

Denna policy granskas årligen av styrelsen för Vänsterns Internationella Forum.
Generalsekreteraren ansvarar för efterlevnaden av policyn och relaterade dokument och ser
till att de är uppdaterade och relevanta.
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