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Uppslutningen denna dag är en sann bild av teaterns enorma möjligheter att 
engagera människor och överbrygga klyftor. 
 
Har ni någonsin tänkt på att teatern kan vara ett mäktigt redskap för fred och 
försoning? Stater ger ut kolossala summor pengar på fredsbevarande uppdrag i 
våldsamma konfliktområden jorden runt – men teatern uppmärksammas knappast alls 
som ett alternativ för konflikthantering människor emellan. Hur kan moder jords barn 
åstadkomma universell fred när redskapen som används representerar främmande 
och förtryckande makter? 
 
Teatern förändrar på många förfinade sätt människans själ, när den är fångad av 
fruktan och misstänksamhet: genom att förändra hennes självbild och öppna en värld 
av alternativ för individen och därigenom samhället. Teatern kan skänka mening åt 
vardagens realiteter och samtidigt utgöra ett värn mot en osäker framtid. Den kan 
enkelt och tydligt engagera sig politiskt i människors livssituation. Genom att teatern 
är allomfattande kan den gestalta erfarenheter bortom fördomar och 
missuppfattningar. 
 
Dessutom är teatern ett beprövat medel att förespråka och sprida tankar som vi 
kollektivt hyser, och som vi vill kämpa för när de förtrycks.  
 
För att lägga grunden till en framtid i fred måste vi börja använda fredliga medel. 
Medel som strävar efter att förstå, respektera och erkänna varje människas bidrag till 
byggandet av fred. Teatern är det universella språk med vilket vi kan framföra våra 
budskap om fred och försoning. 
  
Genom att aktivt engagera sina utövare kan teatern hjälpa så många människor att 
bryta ned förutfattade meningar. Därigenom kan teatern ge individen möjlighet att 
återfödas och träffa val baserade på återupptäckta kunskaper och bilder av världen. 
För att teatern ska kunna blomstra bland alla andra konstformer måste vi ha mod att ta 
steget framåt – genom att införliva teatern i vår vardag och med dess hjälp hantera 
livsviktiga frågor rörande konflikter och fred. 



 
I sin strävan till omvandling och förbättring av samhället har teatern redan etablerat 
sig i krigsdrabbade områden, liksom bland befolkningar som plågas av kronisk 
fattigdom och sjukdomar. Vi ser ett allt större antal historier med lycklig utgång, där 
teatern har kunnat mobilisera människor att vidga sin medvetenhet och att hjälpa 
krigsoffer. Kulturella plattformar som “International Theatre Institute”, som syftar  till 
att "befästa fred och vänskap mellan folken" existerar ju också redan.  
 
Därför är det groteskt att tiga i en tid som vår, när vi redan är medvetna om teaterns 
makt, för att i stället låta krigare och bombkastare bevara freden på vår jord. Hur kan 
redskap som skiljer människor åt överhuvudtaget ens spela någon som helst roll som 
redskap för fred och försoning? 
 
På denna Världsteaterdag ber jag er begrunda detta, och att använda teatern som ett 
universellt redskap för dialog, social förändring och förbättring. Förenta Nationerna 
ger ut kolossala summor pengar på internationella fredsbevarande uppdrag genom 
att ta till vapen, medan teatern är ett spontant, mänskligt och mycket kraftfullare 
alternativ. 
 
Teatern kanske inte är det enda svaret på frågan hur vi ska bygga fred – men den 
borde sannerligen tas med i beräkningen som ett effektivt redskap för att bevara den. 
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