FREDSRÖRELSEN I KUNGÄLV
MEDLEMSBLAD MAJ 2021

Årsmöte för 2020 och 2021 är planerade till
onsdag den 22 september.

KALENDARIUM FÖR VÅREN 2021
Årsmöte för 2020 och 2021 – är flyttade till
onsdag den 22 september (preliminärt)
Fredsvänner,
Mycket längre än vad vi trodde har vi behövt
hålla avstånd och skjuta upp möten och
samtal. Men nu börjar väl ljuset sippra in i
tunnelöppningen? Dock måste vi än en gång
skjuta upp årsmötet, förhoppningsvis kan det
hållas den 22 september då också 2020 års
årsmöte ska avhandlas. Det är alltid mycket
svårare att hitta något exempel på fredlig och
demokratisk utveckling än på motsatsen när
jag ska skriva ett medlemsblad; krig och
konflikter, brott mot mänskliga rättigheter
samt förtryck mot fredliga folkliga resningar
för demokrati dominerar. Kampen för
mänskliga rättigheter, demokrati och fredlig
samexistens får därför aldrig tystna. I detta
medlemsblad gör vi ett par utblickar på
konflikthärdar i världen, och vi
uppmärksammar den inhemska kampen för
att få Sveriges regering att signera FNfördraget om förbud mot kärnvapen.
Hoppas vi snart kan träffas igen.

Åse

KOMMANDE VERKSAMHET
Till hösten hoppas vi kunna hålla
medlemsmöten igen. Vi har planer på ett
möte den 25 oktober (i anslutning till FNdagen), och ett den 8 december (i anslutning
till Mänskliga rättigheters dag). Den 25
oktober talar Marco Nilsson om palestinska
flyktingars situation i Libanon; den 8
december talar Birger Schlaug om fredsfrågor
utifrån sin bok Vad ska vi ha samhället till?
Vi ska dessutom dela ut ett Fredkullapris 2021,
och vår förhoppning är kunna göra det i höst,
och då i kombination med ett intressant möte.
Verksamheten på Mötesplatsen (samverkan
mellan Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan, Rädda
Barnen och Agape) är planerad att återupptas
så snart möjlighet ges, då på tisdagar.

Vi återkommer med mer information senare.
Tyvärr har vi problem med vår hemsida, den
är för tillfället ur funktion. Men vi hoppas att
snart kunna öppna den igen.
(http://fredsam.se/).
EN FREDSRÖST HAR TYSTNAT – MAJ BRITT
THEORIN ÄR DÖD
Maj Britt Theorin var som socialdemokratisk
riksdagsledamot och EU-parlamentariker djupt
engagerad för fred och nedrustning, och hon
brann för alla rättvisefrågor. Hon ledde under
många år den svenska nedrustningskommissionen, och mellan 1992 och 2000 var
hon ordförande för fredsorganisationen
Internationella fredsbyrån. Maj Britt Theorin
gav aldrig upp hoppet om en kärnvapenfri
värld; den första motionen hon skrev som ung
politiker lär ha handlat om kärnvapennedrustning, och in i det sista försökte hon
påverka Sveriges regering att signera FNfördraget om förbud mot kärnvapen. Vi önskar
att Maj Britt Theorins verk blir vägledande i
den fortsatta viktiga fredskampen.
Fredsrörelsen i Kungälv hedrar Maj Britt
Theorins minne med en gåva till Svenska
Freds- och Skiljedomsföreningen (BG 9010851).
MILITÄRKUPPEN I MYANMAR:
General Aung San kämpade mot den Brittiska
kolonialmakten och enade Myanmars 130
stridande etniska folkgrupper. Han mördades
strax innan landets självständighet 1948. Hans
dotter, fredspristagaren Suu Kyi, blev 2016
vald till landets statskansler. Hon
uppmärksammades senare för sitt försvar av
militärens förtryck mot den burmesiska
minoriteten rohingya. Myanmar har med sin
geografiska placering och tillgång till
naturresurser kommit att bli en viktig plats för
den växande asiatiska maktkampen mellan
bland annat Kina och Indien.


1 februari: militären tar makten i
Myanmar - Aung San Suu Kyi grips.

















2 februari: en kampanj inleds av civilt
motstånd mot militärjuntan.
12 februari: USA inför sanktioner mot
militärjuntan; samtidigt fortsätter EU ge
ekonomiskt stöd till polisen i Myanmar,
en polis som efter kuppen skjutit ihjäl
fredliga demonstranter.
16 februari: Sida avbryter flera
samarbeten som innebär stöd till statliga
aktörer i landet.
19 februari: soldaterna skjuter rakt in i
protestleden och dödar människor i
deras hem.
23 februari: miljontals människor lider
av hunger och landets unga gör
motstånd och vädjar om omvärldens
stöd.
9 mars: militären stoppar fem
oberoende medier efter att de
rapporterat kritiskt om militärkuppen
och juntans svar på protesterna.
23 mars: EU belägger elva höga militärer
och tjänstemän med sanktioner.
5 april: fler än 500 civila dödade, trycket
på omvärlden att agera ökar.
20 april: EU belägger tio individer och
två företagskoncerner, kontrollerade av
militären, med sanktioner.
22 april: Sverige fortsätter att ge
ekonomiskt stöd till olika projekt i
landet. Oron är stor att dessa pengar ska
hamna i militärens fickor och finansiera
fortsatt våld. Per Olsson Fridh, Sveriges
minister för internationellt
utvecklingssamarbete, bemöter denna
kritik med att Sverige ”följer situationen
noggrant”.
24 april: över 740 personer har nu mist
livet. Det regionala samarbetsorganet
Asean ställer krav på att våldet från
Myanmars militärjunta ska upphöra.
Demonstranterna är dock kritiska och
menar att avtalet saknar förankring i
den pågående konflikten, kuppmakarna
var inbjudna till mötet med Asean, men
inte det myanmariska folket!
Omvärlden måste agera mer kraftfullt för
att stödja folket i Myanmar!
(Källa: ”OmVärlden” våren 2021, Dagens
Nyheter våren 2021)

VÅLDET I AFGHANISTAN
De dödliga attackerna mot civila har ökat
kraftigt sedan fredssamtalen mellan
regeringen och talibanerna inleddes i
september förra året.
När Afghanistans svaga centralmakt försökt
genomföra reformer och kontrollera
landsbygden har det genom historien ofta lett
till uppror och krig. Andra länder har
intervenerat när deras intressen varit hotade,
och så har konflikten blivit internationell.
Sedan 1979 har landet plågats av direkta krig
och väpnade inre konflikter i olika former.
I februari 2020 träffade USA och talibanerna
ett avtal. Detta innebar till stor del en seger
för talibanerna: de fick igenom alla sina
väsentliga krav i avtalet, nästan helt utan
förpliktelser. President Trumps syfte med
avtalet var att få hem sina amerikanska
soldater, inte att uppnå fred i Afghanistan. De
uteblivna luftangreppen efter USA:s avtal med
talibanerna ledde inledningsvis till att det
dödliga våldet minskade jämfört med året
innan. Trots denna minskning menar FN att
landet fortsatt är ett av de farligaste på
jorden.
I september 2020 inleddes fredsförhandlingar
mellan regeringen och den sunniextremistiska
talibanrörelsen, dessa har emellertid ännu
inte resulterat i något väsentligt. Tvärt om har
våldet i stället ökat dramatiskt. Några grupper
som blivit utsatta för det ökade våldet är högt
uppsatta kvinnor inom civilsamhället,
journalister och människorättsaktivister. Så
om landet redan innan var ett av de farligaste
på jorden, har det blivit än mer farligt nu. Men
att man fortsätter förhandla tyder på att
krigströttheten kan innebära en vilja att få till
ett slut på konflikten. Även grannländerna har
uttryckt en vilja att bidra till fred.
Men orosmolnen är inte skingrade, det är
många intressen som måste sammanjämkas
för att fredsprocessen ska lyckas, och den
långa fejden mellan modernism och
traditionalism är långt ifrån avgjord.
(Källa: UNAMA:s/FN:s särskilda organ för
Afghanistan/ årsrapport 2020; Svenska
Afghanistankommittén feb 2021)

FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN
I augusti förra året beslutade
kommunfullmäktige i Göteborg att staden ska
ansluta sig till ICAN Cities Appeal, en global
uppmaning från städer och orter till sina
länders regeringar att de ska stödja FNfördraget om förbud mot kärnvapen (TPNW).
Förvaltningsrätten rev senare upp detta beslut
med hänvisning till att frågan är en
angelägenhet enbart för staten. Den 19 mars
2021 har dock Förvaltningsrättens beslut
överklagats till Kammarrätten av en grupp
fredsaktiva personer i Göteborg.
Här följer en kort sammanfattning av denna
överklagan:
Att ansluta sig till FN:s globala
kärnvapenförbud kan endast stater göra,
däremot kan städer besluta att via anslutning
till det stadsrelaterade nätverket ICAN Cities
Appel vädja till staten att ansluta sig till TPNW.
Det är vad Göteborgs kommun gjort. Därför
var det fel av Förvaltningsrätten att försöka få
kommunens beslut att framstå som ett
övertagande av beslutsrätt som endast är
förbehållen staten. ICAN-nätverkets
uppmaning till regeringen att signera och
ratificera FN:s konvention om förbud mot
kärnvapen är helt i linje med det svenska
utrikesdepartementets mångåriga arbete för
kärnvapennedrustning i FN, där den förra
svenska utrikesministern Wallström intog en
ledande roll i framtagandet av TPNW.
Överklagan är gjord av följande personer:
Tomas Magnusson, Anita Wahlberg, Inger
Gustavsson, Gill Widell, Gudrun Tiberg,
Amanda Liedberg, Eva-Lena Hjalmarsson
Fredsrörelsen i Kungälv uppmanade hösten
2019 kommunfullmäktige i Kungälv att kräva
av regeringen att Sverige ansluter sig till FNfördraget om förbud mot kärnvapen. Kungälv
valde dock att inte göra detta. Om
Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens
beslut i Göteborg överväger Fredsrörelsen i
Kungälv att återigen uppmana Kungälvs
kommunfullmäktige att ansluta sig till ICAN
Cities Appeal.

Medlemsavgift 2021
Har du inte betalt medlemsavgiften för 2021
så är det inte för sent!
Betala in 100 kronor per person till vårt
plusgirokonto 786201-4.
Glöm inte att skriva namn och mejladress!
Berätta gärna om oss för dina bekanta. Vi
behöver bli fler!

Med vänlig hälsning från oss i Styrelsen för
Fredsrörelsen i Kungälv
Åse Hansson
ase.ytterby@gmail.com

