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FREDSUNDERVISNING I SKOLAN

SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERFÖRBUND

GÖTEBORG

VILKA ÄR VI?

Vi som tagit fram denna broschyr är fyra partipolitiskt och religiöstobundna fredsorganisationer, som alla ingår i nätverket Fredsam.

SKV, Svenska Kvinnors Vänsterförbund

SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERFÖRBUND

SKV grundades 1914 och har sedan dess arbetat för
jämställdhet, internationell solidaritet och fred.
Organisationen har bland annat arbetat aktivt för
förbudet mot kärnvapen.

Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen

GÖTEBORG

Svenska Freds grundades 1883, och är världens
äldsta ännu aktiva fredsförening. Svenska Freds
Göteborg arbetar för fredskultur och militär nedrustning - både lokalt & globalt.

IKFF, Internationella Kvinnoförbundet
för Fred & Frihet
IKFF grundades 1915 och är en feministisk fredsorganisation. Organisationen utgör en av FN:s
rådgivande icke-statliga organisationer.

Göteborgs FN-förening
Göteborgs FN-förening är en del av den svenska
FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet.
Föreningen arbetar bland annat med freds- och
klimatfrågor.

ARRANGERA ETT FN-ROLLSPEL
om fredliga samhällen & klimat

Att arrangera FN-rollspel kan kännas som en stor uppgift att ta på sig, men vi hjälper er
gärna att starta. FN-rollspelen ger fördjupade kunskaper i internationell politik, och ger
elever möjlighet att utveckla sina debattfärdigheter. Dessutom leder ofta FN-rollspel
till att många elever får ett starkt engagemang och en tro på att man kan vara med och
påverka för en bättre värld.
Eleverna får genom rollspelet träna sin källkritik, att se frågor ur olika perspektiv och
muntligen och skriftligen kommunicera på ett nytt sätt. FN-rollspel är ett underhållande
och lärorikt sätt för elever att tillgodogöra sig kunskap om hur det internationella
systemet fungerar.
LÄNK: https://fn.se/fnskola/fn-rollspel/arrangera-fn-rollspel/

ROLLSPEL OM KLIMATET

ROLLSPEL OM FREDLIGA SAMHÄLLEN

Lär dina elever om global uppvärmning - en
av mänsklighetens största och mest
komplexa utmaningar.

Fredliga och inkluderande samhällen är
en avgörande faktor för att skapa hållbar
samhällsutveckling och lyfta människor ur
fattigdom.

Rollspelsmaterialet innehåller instruktioner
för förberedelser, bakgrund och rollkort
som utgår från världens länders åtaganden i
klimatfrågan. För mer information, se länk.
LÄNK: https://fn.se/wp-content/uploads/2018/08/Klimatrollspel_2018-WEBB.

Rollspelets mål är att eleverna ska formulera
tre egna delmål som hör till mål 16. För mer
information, se länk.
LÄNK: https://fn.se/wp-content/uploads/2016/06/Rollspel_Agenda2030_PRINT.

FREDSKULTUR
Ickevåld &
ingripandetekniker
INGRIPANDETEKNIKER
Vardagens civilkurage är en partipolitiskt
och religiöst obunden ungdomsorganisation
som verkar för ett aktivistiskt
medborgarskap, demokrati och jämlikhet
på gräsrotsnivå.
Genom praktisk träning i civilkurage i form
av rollspel och dialogövningar, erbjuds
träning i att ingripa i situationer där någon
annan är utsatt.

KONFLIKTHANTERING

På så sätt skapas en värld där passiva
åskådare blir aktiva aktörer. Genom att
ingripa när vi möter orättvisor och förtryck
skapar vi möjligheter för mer demokratiska
och jämlika samhällen.

Det finns flera sätt att praktisera ickevåld,
och olika träningstekniker att lära sig av.
Vill du veta mer om hur du kan lära dig
praktisera verktygen, läs mer nedan eller
kontakta Svenska Freds i
Göteborg, på mail
goteborg@svenskafreds.se

För utbildningsmaterial om ingripandetekniker se Ingrip! – En handbok i
vardagligt civilkurage. Där kan du läsa
mer om konkreta tips, samhällsförändring,
och hur du kan starta träningar.

Svenska Freds lokalförening i
Göteborg medarrangerar intensivkurser i
civilkurage, ickevåld och fredskultur. Se
våra träningsfilmer här:
svenskafreds.se/goteborg

Beställ boken via
www.vardagenscivilkurage.se

Per Herngren har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 och erbjuder
kurser i civilkurage, ickevåld & konflikthantering. Läs mer på
www.ickevald.net

Mer information/mail:
info@vardagenscivilkurage.se

KVINNOR, FRED & SÄKERHET

Föreläsningar & kunskap om Resolution 1325
FÖRELÄSNINGAR

GREJEN MED RESOLUTION 1325

Svenska Kvinnors Vänsterförbund,
(SKV), arrangerar seminarier
och föreläsningar på olika teman
kopplat till föreningens sakfrågor,
såsom jämlikhet, internationell
solidaritet, fred & nedrustning.

SKV är aktiv i paraplyorganisationen
Operation 1325 som verkar för
implementeringen av FN:s Resolution
1325 om Kvinnor, fred och säkerhet.

Är du intresserad av att komma på
någon av SKV:s föreläsningar, eller
vill du att SKV kommer till er?
Kontakta då SKV Göteborg på
skvgoteborg@gmail.com

Läs mer om Operation 1325 här:
www.operation1325.se/
För information om FN:s Resolution
1325, se informationsbroschyren “Grejen
med Resolution 1325 – kvinnor, fred och
säkerhet” på länken:
www.ikff.se/wp-content/uploads/2014/07/Grejen-med-1325_
web.pdf

VI KVINNOR/VI MÄNSKOR 1947-2010
I över hundra år har SKV drivit frågor om jämlikhet, mänskliga rättigheter, nedrustning
& fredsbyggande. Om detta går att läsa i SKV:s tidning Vi Kvinnor/Vi mänskor
(1947-2010).
Tidningsarkivet finns tillgängligt på www. svenskakvinnorsvansterforbund.se

NEDRUSTNING

Det kan verka omöjligt, tills det är gjort.
KÄRNVAPENFÖRBUD
Internationella Kvinnoförbundet för Fred
& Frihet (IKFF) erbjuder bland annat
utbildningsmaterial för dig som vill lära
mer om kärnvapenfrågan.
Sveriges historia är fylld av modiga beslut
för nedrustning. Idag känns dessa beslut
självklara. Men varje steg har varit en kamp.
I kampanjen “Det kan verka omöjligt, tills
det är gjort” beskrivs debatterna kring
historiska beslut om nedrustning:
icke-spridningsavtalet, det svenska
kärnvapenprogrammet, landminor och
klustervapen.
I fyra korta filmer visar IKFF att
Sverige stått splittrat inför beslut som vi
idag ser som självklara.
LÄNK: https://bit.ly/2xaxB4q

FEMINISTISK CRASH COURSE OM
KÄRNVAPEN
Kursen riktar sig till dig som vill lära mer
om kärnvapens historia, hur du applicerar
ett feministiskt perspektiv på frågan och
hur du kan engagera dig för att bidra till en
kärnvapenfri värld. Kursen är ca 1h lång.
På ikff.se (se länk nedan) hittar du medföljande diskussionsfrågor samt filmklipp och
artiklar för fördjupning.
Hör av dig till ikffgoteborg@gmail.com om
du vill att IKFF ska göra en föreläsning på
plats hos er.
LÄNK:www.ikff.se/vad-vi-gor/kvinnor-fred-och-sakerhet/

ICAN
International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN) är en internationell kampanj vars arbete bidragit till att FN år 2017
antog konventionen om kärnvapenförbud
(på engelska Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons, TPNW).
Konventionen syftar till global
kärnvapennedrustning och är det första
bindande internationella avtalet med målet
att helt förbjuda kärnvapen.
För att konventionen ska träda i kraft krävs
att 50 länder skriver under och ratificerar
konventionen. I nuläget är kärnvapen det
enda massförstörelsevapen som ännu inte
förbjudits.
Sverige har valt att avvakta med att
ratificera, trots att över 80% av den
svenska befolkningen vill att FN:s
konvention om kärnvapenförbud träder i
kraft.
ICAN Cities Appeal är ett globalt upprop
från städer till stöd för FN:s konvention om
kärnvapenförbud.

I Göteborg drivs kampanjen aktivt av bland
annat IKFF, Svenska Freds samt SKV:s
lokalföreningar och Göteborgs FNförening.
Mer information om kampanjen, och hur
du kan engagera dig eller få din stad att
ta ställning hittar du på cities.icanw.org/
eller kontakta våra lokalföreningar.

UTBILDNINGSQUIZ
Frågesport, eller quiz, är ett roligt sätt att
lära sig och att använda i utbildningssyfte.
Det finns flera färdiga quiz att använda för
undervisning med elever eller allmänhet,
som komplement till en föreläsning eller
som en del i undervisningen.
International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN) ger tips på frågor och hur
du ordnar ett quiz här: www.uk.icanw.org/
resources/schools/trivia-night/
Ett färdigt quiz, på engelska, finns också
på www.nuclearban.us/quiz/

KLIMATET- EN FREDSFRÅGA?

Kopplingen mellan miljöfrågor och hållbar fred och säkerhet har alltid funnits, men
det är på senare år som klimatförändringarna synliggjorts som ett av de största
globala hoten mot vår säkerhet.

MILITÄRA UTGIFTER ÖKAR

INVESTERA I KLIMATET

I Sverige pågår den största militära
satsningen sedan andra världskriget.
Ökningen av försvarets årliga budget är
den största på 10 år. Detta trots att helt
andra hot och risker är mer akuta och
sannolika.

Parallellt med att arbetet för att stoppa
klimatförändringarna inte prioriteras
politiskt och ekonomiskt i tillräcklig
utsträckning, fortsätter världens militära
utgifter att öka. 2018 var de 1 822
miljarder dollar.

Den svenska regeringen offentliggjorde
nyligen att Sverige ska investera 8
miljarder kronor i FN:s Gröna klimatfond
under de kommande fyra åren. Men
under samma period kommer cirka 275
miljarder kronor att gå till Sveriges
militära försvar.

Nyligen kom FN:s klimatforskare fram till
att 300 miljarder dollar är vad som krävs
för att stoppa ett ökat utsläpp av
växthusgaser och ge världen ytterligare
20 år för att hitta en lösning på
problemet med global uppvärmning. Det
är lika mycket som den summa världen
totalt lägger på militära utgifter under 60
dagar.

Vilka insatser för miljön hade varit möjliga om andra säkerhetsfrågor prioriterats
högre, eller åtminstone lika högt?

SKRIV EN REPLIK PÅ EN DEBATTARTIKEL
Varför inte vässa dina argument genom att skriva en debattartikel eller insändare kring
någon av frågorna i denna broschyr? Ett exempel på en debattartikel finner du här
www.dagensarena.se/opinion/forsvarsmakten-en-klimatbov/

MÄNSKLIG SÄKERHET
Det militära perspektivet på säkerhet har
sedan länge definierat såväl säkerhetshoten som hur de ska förebyggas och
mötas. En säkerhetspolitik som istället
utgår från perspektivet mänsklig säkerhet
leder till andra slutsatser om vilka hot
vi står inför, hur desssa bäst hanteras
och hur våra gemensamma resurser ska
investeras.
Pandemier och klimatförändringar är två
av de mest akuta globala säkerhetshoten.
Med mänsklig säkerhet som mål kan fler
hot täckas in i analysen och åtgärdas.
Samhällen behöver satsa på att bygga
motståndskraft mot de hot som inte kan
mötas med militär upprustning, såsom
klimatförändringar, miljöförstöring,
ekonomiska kriser och fattigdom.
Perspektivet mänsklig säkerhet synliggör att vår definition av säkerhet måste
breddas.
För vidare information om perspektiv på
säkerhet läs artikeln nedan:
gp.se/1.26834666

Tips på övningar, material att utgå ifrån,
diskussionfrågor och underlag för reflektionsövningar hittar du i informationsrutorna på denna och föregående sida.

SÄKERHET – FRÅN MILITÄR TILL
MÄNSKLIG
För att veta hur vi bäst bygger säkerhet
behöver vi veta vilka risker och hot vi står
inför. Tidningen Pax specialutgåva Säkert
breddar perspektiven på vad vi menar med
säkerhet och skiftar fokus.
Vad är det som hotar oss och hur kan vi
bemöta det? Läs mer via länk:
https://bit.ly/3ak1CNb
I IKFFs tidning Fred & Frihet hittar du mer
material om säkerhetsfrågor.
ikff.se/information/fred-och-frihet/
Pandemier - ett globalt säkerhetshot
Diskutera i grupper perspektiv på
säkerhet och trygga samhällen i
Sverige och i världen.
Läs mer på https://bit.ly/2wRZfn8

MER INFORMATION

Här har vi samlat fler tips på var du kan hitta mer information,
inspiration och idéer för lärande för fred.
VAPENEXPORT &
SÄKERHETSPOLITIK

NEDRUSTNING &
FREDSBYGGANDE

Snabbfakta om vapenexport
https://www.svenskafreds.se/vad-vi-gor/vapenexport/snabba-fakta-om-vapenexport/

FN-rollspel om fredsbyggande och
säkerhetsrådsförhandlingar
https://fn.se/engagera-dig/fniskolan/
metod-material/fred-och-sakerhet/

Frågor & svar om vapenexport
https://www.svenskafreds.se/vad-vi-gor/vapenexport/faq-vapenexport/
Argumentationsguide mot vapenexport
https://www.svenskafreds.se/vad-vi-gor/vapenexport/argumentationsguide-vapenexport/
Försvars- & säkerhetspolitisk
valgranskning 2018
https://www.svenskafreds.se/app/uploads/2018/07/valgranskning-2018.pdf

Grejen med humanitär nedrustning
https://ikff.se/wp-content/uploads/2015/07/
Grejen-med-humanit%C3%A4r-nedrustning_webb.pdf
Grejen med militarisering
https://ikff.se/wp-content/uploads/2020/01/
grejen_med_militarisering-2019-webb.pdf
FNs digitala uppslagsverk
https://www.globalis.se/

Hur bygger vi säkerhet för alla?
https://www.svenskafreds.se/sakert/

Nedrustningsundervisning i skolan
https://www.laraforfred.se/skola/nedrustning

Andra perspektiv på säkerhet
https://www.svenskafreds.se/sakert/perspektiv-pa-sakerhet/

FRÅN VÅLDSKULTUR TILL
FREDSKULTUR

Den svenska vapenexporten (2018)
Åkerström, Linda.
https://www.svenskafreds.se/stod-oss/bestallboken/

Lära för fred
https://www.laraforfred.se/
Fredskultur
https://www.laraforfred.se/skola/fredskultur

MILITARISERING &
MILJÖPÅVERKAN
The carbon boot-print. The military’s
impact on climate change.
http://www.ipb.org/wp-content/uploads/2019/11/IPB-Information-Paper-thecarbon-boot-print-1.pdf
Klimatkrisen hotar säkerheten i Sverige
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wPpwKA/klimatkrisen-hotar-sakerheten-i-sverige

Grejen med konfliktförebyggande.
Diskussionsfrågor
https://ikff.se/wp-content/uploads/2018/04/
grejen-med-konfliktforebyggande-diskussionsfragor.pdf

KÄRNVAPEN
Grejen med kärnvapen
https://ikff.se/wp-content/uploads/2016/10/
grejen-med-karnvapen_2018-nov-webb.pdf
Utbildningsmaterial om kärnvapen

Sverige bidrar till ökad upprustning
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Wb-

http://laromkarnvapen.se/

B8XG/sverige-bidrar-till-okad-upprustning

Palmecentrets: Stoppa bomberna
https://www.stoppabomberna.nu/

KONFLIKTFÖREBYGGANDE &
ICKEVÅLD
Konflikthanteringskarta
https://www.laraforfred.se/skola/konflikthantering-2/konfliktkartan
Nonviolent Communication
https://www.laraforfred.se/skola/konflikthantering-2/ickevaldsligt-sprak
Grejen med konfliktförebyggande. Intro
https://ikff.se/wp-content/uploads/2018/04/
grejen-med-konfliktforebyggande-v2_webb.pdf

Undervisningsmaterial: Lär om kärnvapen
https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2015/01/L%C3%A4r-om-k%C3%A4rnvapen-l%C3%A4r-om-nedrustning.pdf

KONTAKTUPPGIFTER
Internationella Kvinnoförbundet för Fred
& Frihet
mail: ikffgoteborg@gmail.com

Göteborgs FN-förening

mail: goteborgsfnforening@gmail.com

Svenska Kvinnnors Vänsterförbund
mail: skvgoteborg@gmail.com

Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen
mail: goteborg@svenskafreds.se

SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERFÖRBUND

GÖTEBORG

