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Konferensen fokuserar på två av våra ödesfrågor: 
 

Flyktingar från krig – och Europas/Sveriges 
bidrag till krigen 

* * * 

Hur byggs en gemensam säkerhet utan hot? 
 

 

 

 

Möt Nobelpristagaren Mairead Maguire  
Hon fick Nobels fredspris för sitt arbete med att skapa försoning och fred  

på Nordirland. 

Nu fortsätter hon samma arbete runt om i världen – i december besökte hon Syrien och 

mötte muslimska och kristna ledare för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar på 

konflikten utan våld. 

 

 

 

…och en lång rad andra spännande talare 
Eva Zetterberg, Operation 1325, Jan Öberg, Transnationella Stiftelsen för 

Fred- och Framtidsforskning, Freshta Frebrandost, Svenska 

Afghanistankommittén, Gabriel Bake, Svenska FN-förbundet, Kalevi 

Suomela, Finlans fredsförbund, Mette Lindgren Helde, Center For 

Konfliktløsning, Köpenham, Anna Ek, Svenska Freds, Karin Utas Carlsson, 

fredspedagog aktiv i Fredsam, Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred, Fredrik 

S. Heffermehl, författare och fredsaktivist, Tuva Grimsgaard, Norges 

fredsråd, Tomas Magnusson, fredsaktivist, arbetar med flyktingfrågor 

 

Tidsprogram och presentationer på följande sidor 
 

 

 

Välkommen till Ingrid Segerstedt Gymnasiet, 

Södra vägen 25, Göteborg (vid Heden) 
 

Arrangör: Fredsam Göteborg med stöd av Folke 

Bernadotteakademin och ABF 
 

Fri entré. Anmäl dig till info@fredsam.se  
 

Se också www.fredsam.se 

mailto:info@fredsam.se
http://www.fredsam.se/


Tidsprogram: 

Lördag 27 februari: 

 

  9.00–10.00  Registrering, fika 

10.00–10.15 Inledning 

Hur får vi tillbaka hoppet om fred?  Tomas Magnusson, fredsaktivist, arbetar med flyktingfrågor 

10.15–10.45 Flyktingkrisen och krigen, två presentationer 

 Afghanistan i mitt hjärta  Freshta Frebrandost, Svenska Afghanistankommittén 

 UNHCR:s flyktingarbete  Gabriel Bake, Svenska FN-förbundet 

10.45–12.00 Säkerhetspolitik och delaktighet i krig 

 Norden i en allt osäkrare värld  Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred 

Nato och Sveriges bidrag till krig  Anna Ek, ordförande i Svenska Freds 

Norge - fredsnasjon eller krigsprofitør? Tuva Grimsgaard, informationsrådgivare, Norges 

fredsråd 

12.00–12.45 Lunch och fikapaus (sallad och sandwich finns att köpa)  

12.45–14.00 Workshops, föreläsarna deltar i grupperna 

14.00–14.30 Bertha von Suttners fredstanke och Alfred Nobels fredspris  Fredrik S. Heffermehl, författare 

och fredsaktivist 

14.30–15.00 Fika 

15.00–16.00 The People of Syria want to live in Peace  Mairead Maguire, fredsaktivist från Belfast, mottagare 

av Nobels fredspris 1976 

16.00–16.30 Avslutande mingel 

 

Söndag 28 februari: 

 

  9.30–10.00 Samling, fika 

10.00–11.15 Medias roll i konflikter, det militär-industriella mediala akademiska komplexet  Jan Öberg, 

chef för Transnationella stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning 

11.15–12.15 Vad menar vi med gemensam säkerhet? Kalevi Suomela, Finlands fredsförbund 

12.15–13.00 Lunch och fikapaus (sallad och sandwich finns att köpa) 

13.00–14.15 Fredlig konfliktlösning 

Kvinnors roll i fredsprocesser  Eva Zetterberg, ordförande för Operation 1325 

Nytt tänkande i säkerhetspolitiken  Karin Utas Carlsson, fredspedagog, aktiv i Fredsam  

Dialog som medel i en polariserad värld  Mette Lindgren Helde, Center For Konfliktløsning, 

Köpenhamn 

14.15–14.30 Fikapaus 

14.30–15.30   Workshops, föreläsarna deltar i grupperna 

15.30–16.00 Sammanfattning: Hur går vi vidare? 

 

Medverkande talare 
 

 
Mairead Maguire fick Nobels fredspris för sitt arbete med att skapa försoning och fred 

på Nordirland. Hon har sedan dess ägnat all sin tid åt fredsarbete över hela världen. Hon 

har varit särskilt engagerad  i konflikten mellan Israel och Palestina, och har deltagit i 

Freedom Flotilla, där svenska ”Ship to Gaza” varit en del.  

Hon har också besökt Syrien flera gånger under det pågående kriget, och var nyligen där 

för att träffa muslimska och kristna ledare, för att tillsammans med dem försöka hitta 

lösningar på konflikten. Hennes budskap därifrån:  

-Folket i Syrien vill leva tillsammans i fred! 

 

 

 Jan Öberg har docentexamen i sociologi vid Lunds Universitet 1981. Var chef för 

Institutionen för Freds- och Konfliktforskning 1983-1989 (då universitetet lade ned 

denna). F.d. medlem av danska regeringens Säkerhets- och Nedrustningspolitiska 

Utskott. Medstiftare av TFF - Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning 

(www.transnational.org) i Lund. TFF bedriver forskning och folkupplysning om FN-

normen att fred ska skapas med fredliga medel, alltså på gandhianskt värdeunderlag. 

http://www.transnational.org/


Medverkande talare 

 

Freshta Frebrandost kom till Sverige från Afghanistan som barn tillsammans med sin 

familj. Idag arbetar hon på Sveriges Televesion med programmet ”Min sanning”. Hon är 

aktiv i Svenska Afghanistankommittén i Göteborg och suppleant i riksstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Bake är utbildningshandläggare för forskning vid Sahlgrenska akademin. Han är 

adopterad från Colombia och uppvuxen i Göteborg. Efter studier i statskunskap 

med inriktning inom institutionalisering utvecklade han sedan 2006 en kurs vid 

Jönköping University med fokus på FN-systemet. Efter lokalt och regionalt engagemang i 

Småland är han sedan 2009 invald i Svenska FN-förbundets styrelse. 

 

 

 

Ingela Mårtensson är aktiv i Kvinnor för fred och flera andra fredsorganisationer. 

Opinionsbildare, skribent och debattör. Hon har varit universitetslärare i sociologi, arbetat 

som utredningssekreterare i Göteborgs kommunoch satt åren 1985-1994 i riksdagen för 

folkpartiet, ett parti som hon numera lämnat till förmån för sitt engagemang för fred och 

internationella frågor. 

 

 

Anna Ek är ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen sedan 2007. Hon har 

därmed lett föreningen under en framgångsrik period, där vi ofta sett henne i TV och 

tidningar, kommentera aktuella händelser som berör fredsarbetet. Svenska Freds 

viktigaste frågor är nedrustning, konfliktlösning utan våld, demokrati och att förebygga 

krig genom samarbete. Därför är den svenska vapenexporten en fokusfråga liksom Nato 

och värdlandsavtalet. Föreningen har också egna fredsprogram utomlands, bland annat i 

Burma och Moldavien. 

 

 

Tuva Grimsgaard är informationsrådgivare i Norges fredsråd, en samarbetsorganisation 

och ”mötesplats” för fred med 19 medlemsorganisationer som har funnits sedan 1945. 

Tuva Grimsgaard har en masterexamen i Fred och konflikt från Oslo Universitet. Utöver 

arbetet i Norges fredsråd är hon föreläsare för FN-sambandet i Norge, det norska FN-

förbundet. Hon är styrelsemedlem i Norges fredslag, en av medlemsorganisationerna i 

fredsrådet. 

 

 

Fredrik S. Heffermehl är jurist och författare. Var i flera år ordförande för Norges 

fredsråd, och har varit styrelsemedlem i såväl International Peace Bureau som IALANA, 

International Association of Lawyers Against Nuclear Arms. De sista nio åren har han 

forskat kring Nobels fredspris, och startat en kampanj för att priset skall delas ut i enlighet 

med den vision om fred och nedrustning som gjorde att Alfred Nobel skrev in priset till 

fredsförfäktare i sitt testamente.   

 
 

 

Kalevi Suomela, Helsingfors, representerar Finlands Fredsförbund/Suomen Rauhanliitto 

vid seminariet i Göteborg. Kalevi har ett livslångt arbete för fred och nedrustning, 1963 

var han en av initiativtagarna till fredsorganisationen De hundras kommitté i Finland, en 

av medlemsorganisationerna i fredsförbundet. Kalevi har finska som modersmål, svenska 

lärde han sig som krigsbarn i Sverige. 



Medverkande talare 

Eva Zetterberg. Politiker och diplomat. Ordförande Operation 1325. Tidigare 

riksdagsledamot för Vänsterpartiet och andre vice talman. Ambassadör i Nicaragua 2003-

2008 och i Chile och Peru 2009-2014. 

 

Karin Utas Carlsson är barnläkare som blev fredsarbetare. Fil.de. i pedagogik 1999. 

Hennes avhandling om fredsundervisning kopplar samman konflikter lokalt och globalt. 

Den utvecklar John W. Burtons tänkande som utgår från grundläggande mänskliga behov. 

Varken hot eller avskräckning fungerar i det långa loppet. Det gäller på alla nivåer. Nu 

aktiv i Fredsam Gbg.  

 

 

 

 

Mette Lindgren Helde är specialist i interkulturell kommunikation, dialog och 

konflikthantering. Hon hjälper organisationer med att överbrygga kulturella skillnader 

och hantera arbetsvardagens typiska konflikter. Hon representerar Center for 

Konfliktløsning, Köpenhamn. Bor i Lenhovda, Småland. 

 

 

 

 

 

Tomas Magnusson är ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Göteborg. 

Har arbetat lokalt och internationellt med fred i många år, bland annat som president i 

International Peace Bureau, 2008-2013. Har skrivit två böcker, ”Krig mot svenska folket” 

1979 och ”Somalia – hot eller hopp?” 2015. 

 

 

Syfte med Nordiska Fredsmötet, Göteborg 27-28 februari 2016 

Syftet med den Nordiska Fredsmötet i Göteborg, sista helgen i februari 2016, är att tydliggöra alternativ till militärt 

tänkande och våld och att fokusera på fred med fredliga medel. 

 

Vi lyfter fram begreppet ”Gemensam säkerhet” från kalla krigets dagar – då Nato- och Warszawapakten 

kapprustade och 50 000 kärnvapen hotade. Den internationella kommission som Olof Palme ledde försökte skapa 

alternativ genom förtroendeskapande insatser istället för konfrontation och upptrappning. Då föddes 

”Helsingforsprocessen” och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, skapades. Många ville 

stärka FN som medlare och konfliktlösare i världen. 

 

Idag försöker politikerna göra slut på krig med krig. Det gäller Syrien och Mellanöstern, Ukraina, Mali, 

Afghanistan och Yemen. Ökad makt åt militäralliansen Nato beskrivs som enda lösningen. Krig blir naturligt 

genom medias rapportering.  

 

Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget behandlas som en naturkatastrof, men den är skapad av oss 

människor. Europa och även de nordiska länderna har deltagit med militär trupp och med vapenförsäljning till de 

konflikter som skapar flyktingströmmarna.  

 

-Vi behöver skapa en ny folkrörelse för fred, sa riksdagens tidigare talman Thage G. Peterson på Fredsams möte 

under Göteborgs kulturfestival 2014, då vi firade Sveriges 200-åriga fred. 

 

Var med i den nya fredsrörelsen. Vi möts på Ingrid Segerstedts Gymnasium. Södra vägen 25, vid Heden i Göteborg 

27-28 februari! Välkommen. 

http://fil.de/

