
Fredsam	  2015	  

Månadsmöten	  	  alla	  månader	  utom	  juli.	  

Artiklar:I	  Göteborgs	  Fria	  Tidning:	  13	  febr.	  Ola	  Friholt:	  Tyst	  om	  Natos	  militära	  uppbyggnad,	  20	  
febr.:	  Anna-‐Lisa	  Björneberg.	  Måste	  våga	  se	  vår	  egen	  skuld	  i	  världens	  konflikter.	  18	  mars	  Karin	  
Utas	  Carlsson:	  Låt	  människors	  behov	  styra	  säkerhetspolitiken.	  29	  april:	  Ola	  Friholt:	  Nato	  
samarbete	  är	  motsatsen	  till	  feminism,27	  nov:	  Ola	  Friholt:Går	  det	  att	  stoppa	  
värdlandsavtalet?	  GöteborgsPosten	  14	  oktober	  Tomas	  Magnusson	  och	  Gunnar	  Westberg:	  
Nato-‐avtalet	  ökar	  risken	  för	  konflikter	  i	  Östersjön.	  ETC	  	  	  

Brev	  till	  Margot	  Wallström	  om	  1.Saudiavtalet	  och	  2.feministisk	  utrikespolitik	  och	  till	  Åsa	  
Romson	  med	  inbjudan	  att	  diskutera	  	  Militarisering	  av	  Göteborgs	  södra	  skärgård.	  

Seminarier	  på	  Mötesplats	  Göteborg:	  28	  jan:	  Gunnar	  Westberg:	  Hur	  blir	  vi	  av	  med	  
kärnvapnen?,	  24	  februari:	  Pierre	  Schori:	  Hur	  skapar	  vi	  en	  hållbar	  fredsordning	  i	  Europa?	  24	  
mars:IKFF	  hundra	  år,	  viktiga	  ordföranden,8	  april:	  Vinga	  i	  solnedgång-‐	  med	  eller	  utan	  Nato	  
och	  värdlandsavtal.12	  maj	  :	  Stellan	  Vinthagen:	  Icke	  våld	  som	  väg	  till	  fred./På	  
Stadsbibliotekets	  Hörsal/8	  oktober:	  Överlevande	  från	  Hiroshima/Stadsbibliotekets	  Hörsal/,9	  
nov:Brian	  Palmaer	  och	  Elaiane	  Scarry:	  Att	  välja	  mellan	  demokrati	  och	  undergång,	  26	  nov.	  
Paneldebatt:	  Alliansfrihet,Värdlandsavtal	  Natoanslutning-‐	  Vad	  är	  bäst	  för	  freden?8	  dec.	  I	  
Mahatma	  Gandhis	  efterföljd.	  

Aktiviteter	  

7-‐19	  april	  Fredsamföreningar	  ställer	  ut	  på	  Stadsbibliotekets	  utställningshall	  

25	  maj	  Fredspromenad	  

6	  augusti:	  Aldrig	  mera	  Hiroshima	  i	  Fredslunden	  

14-‐16	  augusti	  Nordiskt	  fredsmöte	  i	  Degerfors	  

4-‐6	  september	  Östersjökonferens	  i	  Helsingfors	  

15	  sept	  Jonsereds	  herrgård:	  Framtiden	  och	  freden	  	  

24-‐27	  september	  program	  och	  montrar	  på	  Bokmässan	  

8-‐12	  oktober	  besök	  av	  överlevare	  från	  Hiroshima	  

24	  oktober	  Fredskonsert	  på	  Brew	  House.	  IKFF	  och	  Musiker	  mot	  våld	  

5	  dec.	  Nobelfest	  på	  Orust	  



Arbete	  för	  att	  informera	  om	  innebörden	  av	  värdlandsavtalet	  har	  pågått	  sedan	  juni	  med	  
utdelande	  av	  flygblad	  och	  skriften	  Sverige	  och	  Nato,	  remissvar	  till	  Försvarsdepartementet,	  
tidningsartiklar,	  	  deltagande	  i	  konferenser/	  se	  ovan/,	  debatter,	  program	  på	  Bokmässan	  mm	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  

	  

	  

	  


