6.2.3 Förväntade resultat
Beskriv vad aktiviteterna förväntas uppnå, det vill säga hur aktiviteterna förväntas bidra till delmålet.

1. Kick off – eventet
a. 100-200 deltagare under en heldag (helgdag)
b. Uppmärksammas i media
Till kick-offen söker vi medverkan av Federico Mayor Zaragoza, som var Unescos generaldirektör när
fredskulturprogrammet introducerades, och är en mycket dynamisk och stimulerande talare. Preliminära
kontakter har tagits.
2. Uppföljande möten och föreläsningar 1- 2 kvällar under året. Traditionella föreläsningar för att hålla
”hålla grytan kokande” kring vårt projekt. Teman för uppföljande möten kan vara t ex fredskultur i
undervisning. Vi har också diskuterat ett sång och musikprogram som uppföljning.
3. Studiecirklar (korta cirklar om förslagsvis tre träffar) erbjuds alla som kommer till kick off – eller
anknyter senare. Cirklarna har en fördjupning kring olika teman inom fredskultur – fredsrörelsens
historia i Sverige, Unescos program för fredskultur, osv
4. En utställning tas fram med enkla och tydliga presentationer av motsättningen mellan våldskultur
och fredskultur. Vi prövar en utställningsform där olika personer får uttala sig i en pratbubbla
(Donald Trump får hota Nordkorea med utplåning, lokala aktivisten Anna-Lisa säger något om
resultatet i fredsarbetet, Sven Wollter får berätta hur han stoppades på en flygplats med en sax i
handbagaget, samtidigt som utlänsk trupp får föra in skjutvapen och misiler till övning i Sverige,
osv.)
5. Vi återupptar idén med fredsvandring i Göteborg – vi har gjort det en gång förut, gått genom staden
och besökt olika monument som Reutersvärds skruvade pistol, fredslunden i Vasaparken, Torgny
Segerstedt-monumentet och Raoul Wallenbergs minnesmärket). I ny form ska vi utöka vandringen,
vi försöker intressera kommunens turistbyrå med dess rundtursbuss och –båt (Paddan), och vi
förbereder en totalt kartläggning av freden i Göteborg som gjorts i flera städer (exempel #Frieden
entdecken i Wien utgiven av Pro Business förlag 2011)
6. Fredsmöjligheter – dialogmöten och aktiviteter med olika flyktinggrupper från konfliktländer. Vi
gjorde detta i anslutning till seminariet om Gemensam säkerhet 2016 och har sedan dess etablerat
kontakt med några fler fredsaktivister, bl a med fredsforskaren och aktivister Asma Khalifa från
Libyen, som kan vara en resursperson för att etablera denna punkt som en verksamhet
7. Ickevåldskurs. Vi kommer att tillämpa ett upplägg som används i kurser som tränar vardagligt
civilkurage och har utvecklat modellen genom ett treårigt projekt som Arvsfonden har beviljat
centralasiengrupperna. Vår medlem Per Herngren har decennier av erfarenhet som tränare i
ickevåldskurser, och har också varit aktiv i att bygga upp träningen i civilkurage, och genomfört ett
antal träningar för Centralasiengrupperna. Kursen som vi vill testa enligt denna förebild sträcker sig
över fem dagar, internat – och effekten som vi hoppas kunna ärva från vardagligt civilkurage är att
flera av grupperna som tränats har sedan blivit bestående och fortsatt arbeta ”av egen kraft”.
Flera av ovannämnda aktiviteter genomförs utan någon kostnad, andra kräver särskilt stöd, vilket allt
framgår av den budget som biläggs ansökan.

