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Fredsvänner,

KALENDARIUM FÖR VÅREN 2022

Mina ord till er blir i dag ett citat av en
tänkvärd appell som poeten och
akademiledamoten Jila Mossaed skrev i GP 30
mars – hon ställde då frågan hur man kan
drömma om fred när det finns så mycket
vapen i världen.

Fredscafé
Tisdagen den 12 april kl. 18 - 20 i Mimers café.
Vi samlas till en stunds samtal om aktuella
fredsfrågor. Välkommen!
Seminarium
Lördag den 7 maj på Nordiska folkhögskolan i
Kungälv kl. 10.00–15.00.

Dikt ur diktsamlingen ”Ljusets alfabet”:
När dagen är mörk
och ingenting kan bota smärtan
När allt som hörs
är skriet
Och kriget
blir en dyr underhållning
är jag i skogen
gömmer mig i trädens famn
och föder ett rådjur till

Förebyggande insatser mot ungdoms- och
gängkriminalitet - Hur arbetar Kungälv?
Kommunpolis, säkerhetssamordnare,
företrädare för grundskola och elevhälsa m.fl.
medverkar. Detaljerat program kommer!
(Samarrangemang med Kungälvs kommun,
Nordiska folkhögskolan och Vuxenskolan).
Anmälan görs senast 28 april genom att sätta
in 235 kr på Fredsrörelsens plusgirokonto:
78 62 01-4 (ange namn och ev. specialkost). I
anmälningsavgiften ingår lunch och fika.

”Världens medier serverar just nu döden på
dyra fat. De som förut om och om igen visade
Kardashians kropp har förvandlats till krigets
fotogalleri i flödet.

PROGRAM
10.00–10.30 Registrering, kaffe/fralla
10.30–11.00 Inledning
11.00–12.00 Trygg i Kungälv, SSPF
(Samverkan skola, socialtjänst,
polis, fritid)
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Grundskolan och
fritidshemmen
14.30–15.00 Avslutning

Hjärtskärande bilder överallt. Vi ser på. Vi
läser. Vi lyssnar. Vår nyfikenhet och
medkänsla aktiveras. Tårar i ögonen, gråt i
halsen, och känslan av vanmakt. Räcker det
för att hindra det som pågar i världen? Jag
undrar.
Vi behöver mer information, mer avslöjande
reportage, mera fakta som inte har sina rötter
i rädsla och försiktighet. Vi behöver veta mer
om vad som pågar bakom låsta dörrar. Vems
uppgift är detta om inte ansvarsfulla
journalisters och skribenters.

Årsmöte
Torsdag den 19 maj kl. 19.00 i
Hembygdsgården på Fästningsholmen.
Helene Wåhlander berättar om Andri Snær
Magnasons bok Om tiden och vattnet. Boken
tar läsaren med på en magnifik resa; en
hoppfull berättelse som rymmer personliga
anekdoter, mytologi och klimatforskning.

Förra året såldes 20 miljarder vapen enligt ISP
i världen. Vem köpte dem? Vilka länder sålde
dem? Hur kan vi drömma om fred på jorden
med så mycket vapen?
Varför säljer rika länder sina dödliga moderna
vapen till fattiga länder som styrs av
diktaturer?

Mötesplatsen
Varje tisdag kl. 18.00–20.00 på
Equmeniakyrkan (stängt 12/4 och 19/4).
Välkommen, du behövs som volontär på detta
Fredsvänner,
språkcafé.
2022-04-08

Jag tror att det även finns fabriker som
tillverkar diktaturer. Runda, fyrkantiga, ovala,
paranoida och galna diktaturer. För att kriget
skall förverkligas behövs kallblodiga monster.
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Monster klädda i uniformer, medaljer och
pengar, med starka förbindelser till
samvetslösa härskare.

lärarprotesterna mot nazistisk indoktrinering i
norska skolor under andra världskriget,
palestiniernas vägran att samarbeta med den
israeliska ockupationen av Västbanken, den
två miljoner människor långa kedjan i
Baltikum 1989 och det tjeckoslovakiska
motståndet mot Sovjetunionens invasion
1968.

Vi drömmer alla om att leva i en fredlig värld
utan krig. Är det möjligt när vapenfabriker
dagligen producerar, och både den vita och
svarta marknaden växer utanför deras dörr?
20 miljarder vapen såldes för att skapa krig.
Inte för att producera mat, bygga sjukhus,
skolor, forska om obotliga sjukdomar, tillverka
mera mediciner eller ta hand om naturen.

Ukraina och den demokratiska världen
behöver alla maktmedel i sin arsenal för att
bekämpa Putins aggression; i tider av militär
upprustning är det viktigt att komma ihåg att
även civilt ickevåldsmotstånd är ett av dessa
maktmedel, skriver Svensson och von Baalen.

Jag uppmuntrar alla de unga fredstörstiga, de
som älskar detta klot och brinner för fred på
jorden, de som har livet framför sig, till att
starta uppror mot vapenfabrikerna i världen.

(Läs hela artikeln:
https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2022/mar
s/ickevaldsmotstandet-som-utmanar-putin/)

Världen behöver andas i kärlek, inte yla av
smärta.”

Även Birger Schlaug, tidigare språkrör i
Miljöpartiet, argumenterar för att icke-våld är
ett handlingsalternativ som bör komma i
första hand vid konflikter. Icke-våld är inte
fegt, det kräver i stället oerhört mycket mod,
säger Schlaug i radioprogrammet Nordegren
och Epstein den 29 mars. Han menar att det är
krigskultur som nu är normen, att man helt
bortser från icke-våld. Det leder till att man
hamnar i en upprustningsspiral med
eskalerande militära satsningar. Schlaug
efterlyser debatt och samtal kring betydelsen
av icke-våld i kriget i Ukraina.

Åse
ICKE-VÅLD
Är det en naiv tanke att ickevåldsmotstånd
skulle kunna stoppa Putin?
Civilt motstånd är inte detsamma som
passivitet eller pacifism, utan utgör ett
effektivt maktmedel som kan påverka såväl
auktoritära regimer som ockupationsmakter,
skriver Isak Svensson och Sebastian van
Baalen i Utrikesmagasinet 2022-03-09, båda
verksamma vid institutionen för freds- och
konfliktforskning Uppsala universitet. Det är
osannolikt att civilt motstånd på egen hand
skulle kunna stoppa Putins krig i Ukraina, men
däremot kan både militära och ickemilitära
faktorer spela en viktig roll i att undergräva
ockupationsmaktens ambitioner att effektivt
kontrollera landet, menar de.

(Hör hela intervjun med Schlaug:
https://sverigesradio.se/avsnitt/funkar-ickevald-sommotstand-i-konflikter)

VARFÖR ÄR DET BÄST ATT SVERIGE STÅR
UTANFÖR STORMAKTERNAS
MILITÄRALLIANSER?
Ett neutralt Sverige har större trovärdighet i
motståndet mot kärnvapen och i
förhandlingar om nedrustning.

Ett omfattande ickevåldsuppror i Ryssland
skulle kunna sätta press på Putin att avsluta
invasionen av Ukraina; stora protester i Väst
skulle kunna framtvinga mer långtgående
sanktioner mot den ryska eliten; civilt
motstånd i Ukraina skulle kunna göra det än
mer kostsamt för Putin att ta kontroll över
landet och installera en marionettregering.
Svensson och von Baalen ger flera exempel på
verksamt civilt ickevåldsmotstånd:

Alliansfrihet tjänar oss bäst när vi agerar
fredsmäklare.
Om Sverige skulle gå med i NATO är det inte
längre Sveriges Regering och Riksdag som
suveränt bestämmer om mobilisering av vårt
Försvar.
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Tack vare Sveriges neutralitet fick flyktingar
från Norge och Danmark möjlighet att fly hit
under andra Världskriget.

KRISER SOM RISKERAR GÅ UNDER RADARN
Samtidigt med Rysslands invasion av Ukraina
pågår konflikter, svält och förtryck av
människor på många hålla i världen. Vi måste
orka se även det, och utkräva ansvar och
insatser av alla med inflytande över
människors livsvillkor. Här följer några
exempel på pågående kriser:

Svenskar finns bland de 600 FN-soldater som
EU har bidragit med till FN-insatsen i BosnienHercegovina för att förhindra att konflikter
blossar upp och landets författning bryts.
Författningen vilar på Dayton-fredsavtalet
1995, som har övervakats under snart 30 år.
Just nu är deras insatser extra viktiga,
eftersom serbiska och kroatiska nationalister,
med stöd av Ryssland, vill bryta med
författningen och landet riskerar att falla
sönder. Fredsbevarande styrkor minskar
risken för att oron i Bosnien-Hercegovina
sprider sig, vilket inte bara gagnar det aktuella
området, utan även stärker Sveriges säkerhet.

Myanmar – befolkningen gör motstånd
Landet har samtidigt kastats in i en djup
ekonomisk och humanitär kris och MRförsvarare fängslas och dödas.
Afrikas horn – hungerskatastrof
Miljontals människor behöver nu akut stöd. I
stridigheterna mellan TFLP och etiopiska
regeringsstyrkor har 300 000 civila dödats,
och svälten och lidandet i landet är enorm.

Fredsbevarande insatser inleddes inte vid
fredsavtalet i Ukraina 2014. Oroligheterna i
det sydöstliga Ukraina fortsatte istället med
ett lågintensivt krig i området och ledde till
Putins angrepp på staten Ukraina. Detta visar
med all tydlighet att fredsskapande och
övervakande insatser är nödvändiga. Som t ex
att de sydöstliga regionernas framtid skulle
avgöras i en folkomröstning om vilket land
befolkningen ville tillhöra och en fredlig
uppdelning av landet i enlighet med
befolkningens önskan, innan ett krig bröt ut.
Diplomati och förhandlingar måste ske för att
visa utvägar ur en konflikt medan det
fortfarande är fred i landet.

Jemen - svältkatastrof
Rysslands invasion i Ukraina hotar
livsmedelstillgången. 2,2 miljoner barn är
undernärda. En ingången vapenvila möjliggör
hjälpsändningar, om den respekteras.
Syrien - en ”frusen konflikt”
Ekonomisk kris, hälso- och sjukvården har
kollapsat och miljoner har blivit av med sina
arbeten.
Madagaskar – värsta torkan på 40 år
Matförsörjningen är hotad för 1,6
miljoner. 500 000 barn under fem år lider av
akut undernäring.
Afghanistan - 23 miljoner riskerar svält
Landets ekonomi raserad till följd av
sanktioner. IS har attackerat shiamuslimer och
flickors skolgång är stoppad.

De skandinaviska ländernas erfarenheter med
icke-våld och demokratisk problemlösning vid
konflikter, t ex 1905 (Sverige och Norge) och
1920 (gränsen mellan Danmark och Tyskland)
är bra exempel på att varaktig fred är möjlig
utan militärallianser och kapprustning.

(Källa: OmVärlden våren 2022)

Klimatkrisen – en dyster prognos
Torka, översvämningar, klimatflyktingar och
utdöende arter. Det är bråttom! Den 4 april
släpptes en ny IPCC-rapport om hur världen
kan bromsa klimatutsläppen. Läget är akut,
avståndet till 1,5-gradersmålet växer och
utsläppen ökar. Drastiska utsläppsminskningar krävs. Länder som Sverige
behöver gå före och sätta konkreta
utsläppsbudgetar, säger WWF.

Sveriges neutralitet och alliansfrihet får inte
avskaffas, om vi ska behålla vår suveränitet,
vår möjlighet att bidra med diplomatiska
lösningar på konflikter och vårt effektiva
deltagande i övervakning av freden i delar av
Europa som hotas av krig.
Carina Renander, styrelseledamot
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PÅVERKA, SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
Kärnvapenförbud.Nu:
https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu

Bild: Kärnvapenprotest - Stop War! Installation av Thord Tamming 1967

FÖRFRÅGAN

MEDLEMSAVGIFTEN

Vi behöver hjälp med de digitala
plattformarna: Hemsidan och Facebook.

Inte för sent att betala medlemsavgiften för 2022.
Medlemsavgiften är 150 kr per person. Pengarna
sätts in på vårt plusgirokonto 786201-4

Vill du göra en insats – eller så har du
någon i din närhet du kan fråga?
Hör av dig till Åse: ase.ytterby@gmail.com

Glöm inte att skriva namn och mejladress.
Värva gärna en vän, vi behöver bli fler

PlusGiro
Medlemsavgift 2022: 150 kr per person

INBETALNING
Till Plusgirokonto
78 62 01 - 4
Betalningsmottagare (endast namn):

Meddelande till betalningsmottagen:
Person 1: …………………………………
Mejladress: ………………………………

Fredsrörelsen i Kungälv
Avsändare (namn och postadress):

Person 2: …………………………………
Mejladress: ……………………………….

Svenska kronor:

4

Öre

