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Fredsvänner, 

Vid partistämmor och kongresser under året 

har det höjts röster för en mer kraftfull politik 

för att bekämpa de kriminella miljöerna. Man 

vill se mer punktmarkeringar av gängen, 

visitationszoner, skärpa straff och fortsatt 

utbyggd Polis. Vi i fredsrörelsen vill i stället 

diskutera hur man kan förebygga 

gängkriminalitet, vi vill belysa hur vi kan bygga 

ett samhälle för alla, med minskade klyftor, 

trygghet och framtidstro. Därför kommer vi 

att arrangera ett seminarium på detta tema 

lördagen den 5 mars på Nordiska 

Folkhögskolan.   

En annan ständigt aktuell fråga är politikernas 

prioritering av militärallianser och satsningar 

på försvaret, framför internationellt 

samarbete, exempelvis för klimatet. Vi vet 

också att försvarets olika verksamheter är 

beroende av fossila bränslen och att det 

därför är omöjligt att både krigsrusta och 

hejda klimatförändringarna. Mer om detta kan 

du läsa i ett mycket intressant nummer av 

kväkarnas fredsblad 

(https://www.kvakare.se/wp-

content/uploads/2021/11/Fredsbladet-hosten-

2021.pdf).  

Sveriges kopplingar till Nato blir allt starkare, 

bland annat anslår vi ytterligare 25 miljarder 

till försvaret fram till 2025. NATO har nämligen 

ett krav på 2 procent av BNP; vad det blir i 

framtiden vet vi inte. Ju mer positiv man är till 

NATO, desto mer passiv är man i 

nedrustningsfrågor. Våren 2016 arrangerade 

vi ett möte om NATO, där Maj-Britt Theorin 

och Sven Hirdman höjde sina kritiska röster; 

nu är det snart dags igen, kanske ett nytt möte 

till hösten 2022?  

Sverige röstade 2017 ja till FNs konvention om 

förbud mot kärnvapen, men har sedan inte 

ratificerat det. Påtryckningarna mot Sverige 

från NATO, USA och andra kärnvapenstater 

har varit hårda. Vi måste kräva av Sverige att 

ratificera avtalet! Fredsrörelsen i Kungälv är 

en av de över 60 organisationer ur 

civilsamhället som ställt sig bakom kampanjen 

Kärnvapenförbud.Nu! Påverka du också, skriv 

på namninsamlingen: 
https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenfor

bud-nu.  

Det är inte bara politiker som måste påverkas, 

nu senast hörde vi att statliga pensionsfonden 

AP3 har innehav i 16 internationella 

kärnvapenbolag. Det är ”förvånande med 

tanke på att vi sedan 2019 har en lag som ska 
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Mötesplatsen 
Tisdagar kl. 18-20 i Equmeniakyrkan.  

Föreningen medverkar i Mötesplatsens 
språkkafé (arrangeras i samverkan med 
Equmeniakyrkan, Rädda Barnen Kungälv och 
Svenska kyrkan i Kungälv/Ytterby). 
Flyktingungdomar och nyanlända till Kungälv 
umgås och deltar i olika aktiviteter 
tillsammans med volontärer. 

Du är hjärtligt välkommen, vi behöver bli fler 
volontärer. 
 

 

Birger Schlaug 
f.d. språkrör för Miljöpartiet och riksdagsledamot talar om: 

Fred med jorden, fred på jorden 

och fred med oss själva 
 

Onsdag 8 december kl. 19.00  

  Mimers Hus, Hörsal 2 

 

 

 

Välkommen! 

Fredsrörelsen i Kungälv 

 I samverkan med Vuxenskolan i Kungälv 
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reglera denna typ av innehav”, säger Josefin 

Lind, generalsekreterare i Svenska Läkare mot 

Kärnvapen. Även mot detta måste vi 

protestera. 

I ett upprop från Fredsforskaren Jan Öberg till 

alla världens ledare kräver han att hälften av 

alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet och 

till FN:s mål för utveckling. Vill du stödja detta 

upprop kan du skicka ett mejl till 

oberg@transnational.org, skriv ordet Endorse 

och ditt namn så är du med och stödjer detta. 

Någon gång under våren hoppas vi kunna 

ordna ett möte om konsekvenser av 

klimatförändringar, exempelvis situationen för 

klimatflyktingar. 

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 

2022, 150 kr per person. Du behövs i 

Fredsrörelsen.  

Åse 

 

MÖTE MED BIRGER SCHLAUG 8 DECEMBER 

Birger Schlaug är före detta språkrör för 

Miljöpartiet och riksdagsledamot, och han 

kommer att tala om fredsfrågor utifrån sin bok 

Vad ska vi ha samhället till?  I en tid när det 

talas mer om krig än om fred, mer om 

upprustning än om nedrustning valde Sverige 

att inte skriva under FN-konventionen mot 

kärnvapen – varför undrar Schlaug? Det vi 

behöver är fred på jorden, fred med jorden 

och fred med oss själva. I en tid av kriser 

behöver vi på allvar fundera på vad vi ska ha 

samhället till, och därmed vad vi ska ha våra 

liv till. 

 

UTDELNINGEN AV FREDKULLAPRISET  

 
Johan Persson och konstnären Linnea Larsson 

Fredkullapriset instiftades 2007 av 

Fredsrörelsen i Kungälv och utdelas till en 

person med anknytning till Kungälv för hens 

arbete för fred, tolerans och mänskliga 

rättigheter. Mottagare av priset 2021 är Johan 

Persson, som under många år på ett oförväget 

och gripande sätt har skildrat förtryck, 

förföljelse och övergrepp mot utsatta grupper 

av människor, ofta från miljöer i länder dit 

massmedia sällan når. 

På Fredsrörelsens medlemsmöte den 18 

november var Johan i Kungälv för att motta 

sitt pris, som består av en akvarell målad av 

Linnea Larsson och ett penningbidrag. 

Därefter berättade han för ca 40 åhörare om 

bakgrunden till sin och Anna Roxvalls bok, Till 

varje pris: Europa utifrån, som skildrar 

migrationen genom Afrika upp till 

Medelhavet, med destination Europa.  

Efter flyktingströmmarna 2015 har EU genom 

olika åtgärder försökt minska migrationen, 

bl.a. genom att samarbeta med regimer i 

Afrika, många av dem korrupta, och skriva 

avtal för att de ska stoppa migranterna. Niger 

förbjöd t.ex. transporter norrut genom landet, 

Marocko och Turkiet håller kvar migranterna i 

sina länder och Libyen stoppar flyktingbåtar 

på väg över Medelhavet och för migranterna 

tillbaka till uppsamlingsläger i Libyen. Dessa 

åtgärder har lett till att migrationen minskat 

med 90 % under 2015 – 2019. 

Vilka är det då som migrerar? Ofta är det 

människor som flyr från konflikter och 

fattigdom. Det kan också vara en utbildad 

medelklass, som inte hittar några jobb i sitt 

hemland. De fattigaste kommer kanske inte 

längre än till ett grannland, medan de som har 

råd kan betala en flyktingsmugglare för att 

komma till Medelhavet och få plats i en båt, 

som sedan inte blir insläppt i Italien eller 

Malta utan återvänder till Libyen. 

Enligt Johan måste vi skapa lagliga vägar till 

Europa för att hindra illegala 

migrationsströmmar över Medelhavet, vilka 

tar många människors liv. 

Märit Larsson 
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SUDAN 

Sudan har länge präglats av inbördeskrig och 

konflikter (Darfur och Sydsudan), och landet, 

med sina islamistiska regimer, har varit ett av 

världens värsta länder för kvinnor att leva i. 

Våren 2019 inleddes emellertid en övergång 

från diktatur till demokrati. Då upphävdes 

också många av de lagar som reglerat kvinnors 

rätt att röra sig, klä sig och engagera sig i det 

offentliga samhället.  

Denna demokratiseringsprocess avbröts av en 

militärkupp under hösten 2021. En lång rad 

ministrar som satt i ett övergångsråd 

fängslades och en armégeneral kom att styra 

landet. Kuppen fördömdes såväl regionalt som 

globalt och tusentals människor protesterade 

på gatorna i huvudstaden Khartoum. Men nu, 

en månad efter militärkuppen, har Sudans 

avsatte premiärminister Abdalla Hamdok 

återfått sin post. Han har skrivit under ett 

avtal med kuppmakaren och arméchefen. En 

ny regering av teknokrater ska styra fram till 

dess att ett val kan hållas. Men militären 

kommer trots detta att behålla ett starkt 

grepp om styret. Det folkliga upproret 

fortsätter, man vill inte att militären ska ha 

något med makten att göra, folket i Sudan vill 

ha demokrati med val och ett helt civilt styre. 

Sudan är ett transitland för en mängd 

flyktingar och migranter. Många länder i 

Europa är oroade över den instabila 

utvecklingen i landet eftersom EU finansierar 

den sudanesiska statens arbete för att stoppa 

migranter från att ta sig till Libyen och vidare 

till Europa. I Johan Perssons och Anna Roxvalls 

bok Till varje pris kan vi läsa att EU har hjälpt 

Sudan med träningsprogram och utrustning i 

syfte att bekämpa människosmuggling och 

människohandel; detta samtidigt som Sudans 

regim har lagt ut ansvaret för att skydda 

landets gränser på en paramilitär styrka 

sprungen ur en milis som var en av 

huvudaktörerna i folkmordet i Darfur. Vilket 

ansvar tar EU? 

Vi får följa utvecklingen av 

demokratiseringsprocessen i landet, och av 

EU:s tvivelaktiga agerande för att hålla 

flyktingar utanför våra gränser.  

 

KLIMATFÖRHANDLINGARNA 

Klimatförhandlingarna, COP26-mötet i 

Glasgow, har avslutats. De stora 

förhoppningarna om mer pengar till fattiga 

länders klimatskador, samt viktiga 

formuleringar om stopp för stöd till fossila 

bränslen infriades inte på klimatmötet. Både 

forskare och civilsamhället har varnat för att 

underfinansieringen till de fattiga länderna 

kan få svåra konsekvenser. Många fattiga 

länder lägger redan avsevärda delar av sin 

BNP på att ta hand om de skador som orsakats 

av exempelvis kraftfullare stormar, 

översvämningar och torka. Ändå menar 

många experter att COP26 är ett steg framåt, 

för även om de fattigaste länderna hade 

behövt betydligt mycket mer, så är löftet om 

400 nya miljoner dollar till uppbyggnad och 

anpassningar till klimatpåverkan trots allt ett 

litet steg framåt. Till år 2025 är de rika 

länderna uppmanade att dubbla sina bidrag 

till utvecklingsländernas klimatanpassning. 

Jennifer Morgan, verkställande direktör för 

Greenpeace International, om sluttexten: 

“Den är mesig och 1,5-gradersmålet hålls bara 

precis vid liv, men en signal har sänts att 

kolens era är på väg att ta slut. Och det spelar 

roll”. 

 

NÅGRA BRA SAKER SOM HÄNT SEDAN SIST 

Elektriciteten - förbättrade skolresultat 

I Malawi har bara fyra procent av 

befolkningen på landsbygden elektricitet. Men 

i byn Yobe Nkosi har byns självlärda 

elingenjör, Colrerd Nkosi, byggt ett eget 

vattenkraftverk. Med ljus att läsa läxorna i 

stiger nu elevernas skolresultat. 

Ingen inskränkning av aborträtten i Slovakien 

Det lagförslag om begränsningar av 

aborträtten som lagts fram av ett populistiskt 

parti i det slovakiska parlamentet har 

avslagits.  
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Barns och ungdomars innovationskraft  

UNICEF bygger tillsammans med Sverige ett 

innovationscenter i Stockholm under hösten 

2021. Målet med kontoret är att ta tillvara 

barns och ungdomars innovationskraft, och 

att engagera till kreativt tänkande och 

lösningsdesign.  

Det norska folket avstår konsumtion 

Majoriteten av den norska befolkningen visar 

sig vara beredda att minska sin egen 

konsumtion om det bidrar till att uppnå FN:s 

hållbarhetsmål.  

 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM VÅREN 200 

Seminarium om hur samhället kan förebygga 

gängkriminalitet – lördag den 5 mars på 

Nordiska Folkhögskolan. 

Möte om klimatet 

Möte om palestiniernas situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgiften  

   

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 

2022. 

 

OBS, ändrad avgift! 

Vi har behövt höja medlemsavgiften till 150 kr 

per person. 

 

Pengarna sätts in på vårt plusgirokonto 

786201-4 

 

Glöm inte att skriva namn och mejladress! 

 

Värva gärna en vän, vi behöver bli fler! 

 

 

 

 

 

 

                

PlusGiro   INBETALNING 

 Medlemsavgift 2022: 150 kr per person 

 

Meddelande till betalningsmottagen: 

 

Person 1: ………………………………… 

Mejladress: ……………………………… 

 

Person 2: ………………………………… 

Mejladress: ……………………………….  

  
  

  

   

Till Plusgirokonto 

78 62 01 - 4   

Betalningsmottagare (endast namn): 

  

Fredsrörelsen i Kungälv  

Avsändare (namn och postadress):  

 

        Svenska kronor:                    Öre 
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