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Vi har set dem mange gange .... tusinder af mennesker på flugt til Europa fra landene mod syd. De kommer ad 
søvejen, ad landevejen og over bjergene. De risikerer livet ved at bryde op fra det, som en gang var trygt og 
godt: hjem, familie og venner. Krig har ført til sult, sygdom, nød og ubeskrivelige menneskelige lidelser. Millio-
ner af mennesker har mistet de fleste af deres egendele, men ikke håbet om en bedre tilværelse et andet sted. 
De medbringer deres få egendele - hvis de har nogen.
De er mennesker som du og jeg - som har begivet sig ud på vejen mod fred med håb om at møde fredselskende 
mennesker, som kan give dem noget tilbage af det, de har mistet: tryghed, en bedre fremtid.
Mange veje fører mod fred og giver håb og trøst til medmennesker på flugt.

Den første vej mod fred: Respekt for livet
Det grundlæggende for alt fredsarbejde begynder med mig selv, i mit hjem, på min arbejdsplads, i mit gilde og 
i forhold til naturen. Hvad tænker jeg om mennesker, som har en helt anden baggrund, historie og kultur, end 
jeg selv har? Hvordan forholder jeg mig til dem? Mennesker som vil være en del af min hverdag. Jeg vil møde 
dem i mit nabolag, på min arbejdsplads, måske også som nye gildevenner? Ser jeg dem? Sender jeg dem et 
smil i forbifarten? Eller går jeg forbi dem, som om de ikke eksisterer? De er mennesker med de samme behov 
som jeg.
Diskuterer vi disse spørgsmål i vores gilde?

Den anden vej mod fred: Viden
At lære nogen at kende handler ofte om at forstå. Vejen til fred kan også gå gennem viden. Vores forståelse 
af fred og arbejdet mod fred bør hele tiden fornyes. Verden ændrer sig, og menneskene også. Men det er ikke 
ligegyldigt, hvor vi henter vores viden fra. Ny og troværdig viden er vigtige forudsætninger for fredsarbejdet i 
gildebevægelsen. Øget indsigt er en forudsætning for forandring – og vi ønsker for vore nye landsmænd og –
kvinder, at deres liv skal forbedres.
Snakker vi i Gildet om, hvordan vi får troværdig informationer, der kan øge vores kendskab til fredsarbejdet?

Den tredje vej mod fred: Retfærdighed
Alt fredsarbejde bør have retfærdighed som mål, herunder ligeværd, respekt, redelighed og ansvar for vores 
fælles verden. Dette er velkendte værdier, men de må alligevel gentages, fordi verden og menneskene foran-
drer sig.
Brød og fred hører sammen.
Hvordan kan dit gilde være med til at sikre refærdighed i fremtiden?

Den fjerde vej mod fred: Deltagelse
Når folk og nationer bliver socialt, kulturelt og økonomisk afhængige af hinanden, er chancerne for fred mel-
lem disse nationer øget. Vore nordisk-baltiske lande er et eksempel. Vi har lange traditioner for aktiv deltagelse 
i både sociale og kulturelle aktiviteter. Denne værdi har vi med med os i gildearbejdet. Deltagelse kan skabe 
aktivitet, og al erfaring viser, at netop aktivitet skaber kontakt mellem mennesker og i næste omgang øget 
forståelse for hinanden.
Kontakt og kendskab gennem deltagelse er fredsskabende arbejde.
Hvordan kan dit gilde bidrage til deltagelse for nye landsmænd og kvinder?

Den femte vej mod fred: Frihed
Frihed for alle folk - fred i hele verden. Så enkelt, så vigtig og så vanskelig, er friheden.
Men friheden har trange kår i verden i dag. Derfor er det så vigtigt for os at bruge vores egen frihed, og beskyt-
te  andres. Frihed er en værdi som omfatter både respekt for livet, viden, retfærdighed og deltagelse. Og det 
er samlende for gildearbejdet i hele Norden og i Baltikum. Det kan være en mål for gildene at låne vores røst til 
dem, som ikke selv kan tale frit. Frihed er også moralsk frihed til at gøre godt. Vi må turde vælge og kunne stå 
inde for de valg, vi har gjort. At praktisere frihed, er en fredsskabende aktivitet, vi ikke kan overlade til andre.

En spejder arbejder for fred og forståelse mellem mennesker.
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