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TIDSUPPLÄGG FÖR SVENSKA FREDS KONGRESS 
 

FREDAG 15 MAJ 
17.00 - 18.00 Lär känna Zoom. Uppvärmning och digital AW inför kongressen. Träffa andra 
kongressdeltagare och lär känna tekniken. Inbjudan kommer.  

 

LÖRDAG 16 MAJ 
09.30-10.00 Registrering och incheckning i Zoom. 

10.00-10.50 Kongressen öppnas: §1 -§5 

10.50-10.55 Paus 

10.55-11.50 Kongressen återupptas: §6-§10 a 

11.50-13.00 Lunchpaus 

13.00-13.50 Kongressen återupptas: §10 b 

13.50-13.55 Paus 

13.55-14.50 Kongressen återupptas: § 10 b -§ 10 c 

14.50-15.10 Fikapaus 

15.10-16.00 Kongressen återupptas: § 10 c 

16.00-16.05 Paus 

16.05-17.00 Kongressen återupptas: § 10 d - § 13 

17.00 Kongressen avslutas: § 14 
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SVENSKA FREDS KONGRESS 
16 maj 2020 kl 10.00 -17.00 på Zoom 
1. Kongressen öppnas 

a. Välkomsthälsning av Svenska Freds ordförande 
b. Val av kongressfunktionärer - presidium, rösträknare etc 
c. Presentation av centralstyrelse och personal 

2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om kongressen blivit behörigen sammankallad 
4. Fastställande av kongresshandledning- beslut om rösträtt, nomineringsstopp och 
arbetsmetod. 
5. Valfrågor 

a. Presentation av kandidater till val 
b. Beslut om centralstyrelsens storlek 

6. Årsberättelse och lokala årsböcker 2018 och 2019 – presentation av verksamheten 
7. Årsberättelse 2018 och 2019 - ekonomisk redogörelse 
8. Revisionsberättelse 
9. Beslut om ansvarsfrihet för centralstyrelsen 
10. Propositioner och inkomna motioner -behandling och beslut. 
a.   CS förslag till handlingsprogram  
b.   Övriga propositioner från CS 

- Proposition Engagemang och organisation 
- Reviderade stadgar 
- Reviderade statuter Kampfonden 
- Nytt idéprogram 
- Medlemsavgift 

c.   Motioner 
- Tidningen PAX som medlemstidning 
- Militärens miljö- och klimatpåverkan skall också räknas 
- Motion angående stärkt stöd till lokalföreningarna 
- En motion om att supermakterna Kina, USA och Ryssland måste börja förhandla för 

att avsluta sin ömsesidiga fiendskap och till fullo ta ansvar för Jorden och 
Mänskligheten 

d. CS förslag till handlingsprogram - för att se om några ändringar behövs efter övriga 
beslut. 
11.  Interpellationer och enkla frågor till centralstyrelsen 
12. Val 
a. ordförande 
b. ordinarie ledamöter i CS 
c. suppleanter i CS 
d. två revisorer 
e. två revisorssuppleanter 
f. valberedning till nästa kongress 
g. ev andra val på grund av kongressbeslut 
13. Förslag till CS om tid och plats för nästa kongress 
14. Avslutning 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL CENTRALSTYRELSE 

Med start hösten 2019 har valberedningen arbetat för att finna lämpliga och engagerade 
kandidater till centralstyrelsen. Vi är mycket glada över att hälften av de styrelseledamöter som 
valdes vid 2018 års kongress vill fortsätta sitt arbete under ytterligare två år i styrelsen. En av 
dessa fem kandidater är vår nuvarande ordförande Agnes Hellström, som vi är väldigt stolta över 
att kunna föreslå som ordförande för ytterligare två år. Vårt förslag är att Svenska Freds 
ordförande fortsatt är arvoderad motsvarande en heltid, utifrån underlag från de två vice 
ordförandena.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de fem styrelseledamöter som nu väljer att avgå ur styrelsen för deras 
stora engagemang och bidrag till Svenska Freds.  
 
Valberedningens förslag består alltså dels av fem kandidater för omval, inklusive ordföranden, 
samt fem kandidater för nyval. En av dessa kandidater har tidigare varit vice ordförande i 
styrelsen och vi är mycket glada över att kunna välkomna honom tillbaka. Två av de nya 
kandidaterna har ett starkt engagemang i lokalföreningarna, och två kandidater har en stark 
bakgrund inom ideell sektor.  
 
Vi vill tacka alla som nominerat kandidater och alla som velat kandidera till styrelsen. 
 
Valberedningen inför 2020 års kongress består av Anna Ek, Anna Widmark, Clara Hamrén, Rolf 
Lindahl och Sara Farhoudi. 
 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL CENTRALSTYRELSE 2020-2022 
Agnes Hellström, ordinarie ledamot och ordförande  Omval 

Petra Lind, ordinarie Omval 

Tora Törnquist, ordinarie Omval 

Camilla Orjuela, ordinarie Omval 

Sofia Hultqvist, ordinarie Omval 

Mikael Botnen Diamant, ordinarie Nyval 

Edvin Arnby-Machata, ordinarie Nyval 

Katarina Folkeson, suppleant Nyval 

Kerstin Varenius, suppleant Nyval 

Alex Brekke, suppleant Nyval 

 

Valberedningens förslag till revisorer 2020-2022 

Auktoriserade revisorer, omval: Johan Andersson, Grant Thornton (ordinarie), Johanna 
Hellström, Grant Thornton (suppleant) 

Föreningsrevisorer, nyval: Liber Rodríguez-Florez (ordinarie), Sara Backman (suppleant) 
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Presentationer av föreslagna kandidater 

Agnes Hellström, ordförande (omval, ordinarie ledamot). Född 1979, bor i Stockholm. 

Jag blev medlem i Svenska Freds 2003. Till en början engagerade jag mig i lokalföreningen i 
Stockholm och blev 2011 del av riksföreningens styrelse. Sedan 2016 är jag Svenska Freds 
ordförande och känner mig både peppad och hedrad över att föreslås för ytterligare två år. 
Jobbet som ordförande är utan tvekan det viktigaste, svåraste och roligaste jobb jag haft.  

Under de kommande två åren vill jag fortsätta bidra till att Svenska Freds är en stark och 
trovärdig röst för hållbar fred och mänsklig säkerhet. Jag kommer att arbeta för att den 
pågående och destruktiva militära upprustning som pågår bryts, för att den svenska 
vapenexporten upphör och för att Sverige ställer sig bakom förbud mot kärnvapen och 
mördarrobotar. Jag vill bidra till att fler blir del av vår rörelse, känner sig delaktiga och 
betydelsefulla i vårt gemensamma fredsarbete. Mitt mål är att vi ska bli fler och att Svenska 
Freds ska vara det självklara alternativet för bland annat de hundratusentals unga som 
omfattas av värnplikten men inte tror på det militära systemet.  

Parallellt med mitt ideella engagemang har jag jobbat som journalist och redaktör, skrivit 
skönlitteratur och reportageböcker. Jag drivs av ilska blandat med hopp och av en 
övertygelse om att förändring alltid är möjlig. 

 

Petra Lind (omval, ordinarie ledamot). Född 1990, bor i Stockholm.  

Jag är utbildad inom internationella relationer, global utveckling, säkerhetspolitik och 
strategisk projektledning och har så länge jag kan minnas haft ett brinnande intresse och 
engagemang för freds- och rättvisefrågor. De sex senaste åren har jag arbetat med 
kommunikation och insamling på Röda Korset. Mitt uppdrag består ofta av att strategiskt 
och operativt driva projekt och jag har lång erfarenhet av att bygga upp nya verksamheter 
inom kommunikation och insamling.  

Jag är med i Svenska Freds då jag tror på dess grundpelare, vill stötta organisationen i att 
driva opinion och öka kunskapen om förutsättningarna för en hållbar och jämställd fred. 
Att arbeta genom styrelsen är för mig ett utvecklande och roligt sätt att kanalisera mitt 
engagemang för rättvisefrågor. Det har varit otroligt givande och lärorikt att sitta i 
styrelsen de senaste två åren och jag ser fortsatt en stor utvecklingspotential inom 
organisationen gällande kommunikation och insamling. Jag ser också fram emot att 
fördjupa mig ännu mer i organisationens arbete med opinion och påverkan. Att få fortsätta 
vara en del i att leda Svenska Freds verksamhet framåt i en tid då frågorna är så aktuella 
känns otroligt spännande. 

 

Tora Törnquist (omval, ordinarie ledamot). Född 1991, bor i Simrishamn.  

Som jurist inriktad på mänskliga rättigheter och folkrätt ser jag fredsfrågorna som helt 
centrala för vår samhällsutveckling. Fred är förutsättningen för en hållbar värld där alla 
människors mänskliga rättigheter är uppfyllda och respekterade. Svenska Freds har en unik 
och viktig roll i samtalet om fredsfrågor i Sverige. Som ledamot i centralstyrelsen hoppas 
jag bidra till att stärka organisationen och dess möjligheter att fortsätta det viktiga arbetet 
för en fredlig värld.  

Jag har ett långvarigt engagemang i civilsamhället i Sverige och internationellt, bland 
annat som ordförande för svenska sektionen av Amnesty International. Tidigare har jag 
varit engagerad i studentinflytande på universitetet, bland annat som ordförande för Lunds 
studentkårer. Vid sidan om mitt ideella engagemang arbetar jag sedan några år med 

 
5 



civilsamhällesfrågor på ett nätverk för idéburna organisationer i Skåne. Min roll är främst 
att stärka samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället genom påverkansarbete 
och kunskapsutveckling. Jag kan bidra till centralstyrelsen med gedigen organisatorisk 
kunskap, bred styrelseerfarenhet och ett stort engagemang för fred. 

 

Camilla Orjuela (omval, ordinarie ledamot). Född 1972, bor i Göteborg  

Hur vanligt folk och civilsamhällesorganisationer kan bidra till fred är en fråga som 
engagerat mig ända sedan jag på en studieresa till Sri Lanka 1992 lärde känna 
fredsaktivister där. Sedan dess har jag skrivit en doktorsavhandling om civilsamhällets roll 
i fredsbyggande (färdig 2004) och därefter jobbat med en rad olika forskningsprojekt som 
handlat om hur man kan förstå väpnade konflikter och olika aktörer som strävar för fred. I 
mitt arbete ser jag det som viktigt både att lyfta fram fredsrörelsers arbete och att 
problematisera och ställa kritiska frågor om de aktörer som vi ser som ”de goda krafterna” 
i konflikter. Som lärare och forskare i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs 
universitet har jag fortsatt att följa utvecklingen i Sri Lanka, men också fått möjlighet att 
forska om Rwanda och Myanmar. 

Jag har länge varit medlem i Svenska Freds, och var för flera år sedan med och tog fram en 
rapport om vapenexport till Sri Lanka. Att vara med i centralstyrelsen ser jag som en 
möjlighet att engagera mig i fredsfrågor på hemmaplan, samtidigt som jag kan bidra med 
att bygga broar mellan fredsforskningen och det praktiska fredsarbetet. Som ledamot i 
styrelsen får jag chansen att fortsätta lära mig nya saker och samtidigt bidra med den 
kunskap och erfarenhet jag skaffat mig som forskare. 

 

Sofia Hultqvist (omval, ordinarie ledamot). Född 1983, bor i Göteborg och Dhaka 

”No Aliens are allowed here” förkunnade enorma gula skyltar på vägen till mitt 
barndomshem. Hemmet låg inuti ett militärt skyddsområde och budskapet var att ingen 
utan svenskt medborgarskap eller särskilt tillstånd fick åka ut till ön. Skyltarna, skotten 
som hördes och de värnpliktiga som låg bakom klipporna var mitt första möte med 
krigsmakten. I åttonde klass när jag gjorde ett ambitiöst skolarbete om vapenexport kom 
jag i kontakt med Svenska Freds och blev medlem. 
 
I dag bor jag i Dhaka och Göteborg. I Dhaka jobbar jag för Fojo Media Institute och 
tillsammans med lokal media för att förbättra den grävande journalistiken och länka ihop 
bangladeshiska journalister med grävare från resten av världen. I Göteborg gräver jag mest 
i trädgårdslandet numer. Innan dess drev jag researchbyrån Factwise som med den 
grävande journalistikens metoder tog fram rapporter och kampanjmaterial kring miljö och 
global rättvisa. Demokratiarbete, civilsamhällets roll och propagandans förmåga att skapa 
och lösa konflikter är frågor som engagerar mig. 

 

Mikael Botnen Diamant (nyval, ordinarie). Född 1975, bor i Stockholm. 

Jag har genom mitt internationella engagemang och arbete, på nära håll fått se hur 
fattigdom, krig och våld påverkar samhällen och människor. Jag har även vuxit upp med 
släktingar som upplevt krig och hört deras berättelser. Detta har starkt bidragit till mitt 
intresse och engagemang för freds- och konfliktförebyggande frågor. Min bakgrund är 
bland annat som generalsekreterare på Röda Korsets Ungdomsförbund och nationell chef 
för Sidas verksamhet Zenit. Idag är jag frilansande konsult. 

 
6 



Jag har tidigare suttit i centralstyrelsen och är nu taggad på att komma tillbaka. Jag har helt 
enkelt saknat styrelsearbetet i denna fina förening. Förutom mitt intresse för 
organisationens kärnfrågor, brinner jag extra mycket för ledarskaps- och 
kommunikationsfrågor kopplat till styrelsearbetet. 

 

Edvin Arnby-Machata (nyval, ordinarie). Född 1986, bor i Växjö.  

Som verksamhetsutvecklare för Rädda Barnen är det min uppgift att stötta en levande 
medlemsrörelse som, i en föränderlig värld, arbetar mot sin vision på ett ändamålsenligt 
sätt. Folkrörelsesverige är där jag känner mig hemma, och började som volontär i en 
FairTrade butik. Efter universitetet blev jag aktiv i Röda Korset och var under en tid vice 
ordförande i Växjökretsens styrelse, där jag var djupt engagerad i att utveckla och förnya 
verksamheten tillsammans med våra anställda. Jag är fortsatt aktiv, men nu som 
sammankallande i valberedningen. Jag har också de senaste två åren varit med att driva en 
privat förskola, ett föräldrakooperativ. Först som ordförande och sedan som kassör, var 
mitt främsta bidrag att skapa stabilitet, struktur och trygghet. Mitt första jobb efter 
universitetet var dock i privat sektor, som projektledare för ett brittiskt utbildningsföretag. 

Jag är med i Svenska Freds för att det behövs en stark och ihärdig röst för fred i en allt 
osäkrare värld. Sverige som land har, under 1900-talets senare hälft, varit en stark röst för 
fred, avkolonisering, och global rättvisa, där Svenska Freds har fyllt en viktig roll som 
civilsamhällesaktör. Vi behöver fortsätta vara en sådan röst, och utveckla rätt former för att 
nå resultat i det föränderliga globala systemet vi har idag. Som ledamot i centralstyrelsen 
skulle jag se fram emot att kombinera min studiebakgrund inom freds-, konflikt- och 
utvecklingsforskning med min erfarenhet från att driva verksamhet i medlemsrörelser, för 
att vidare utveckla organisationen och dess möjlighet att påverka världen i en mer fredlig 
riktning. 

 

Katarina Folkeson (nyval, suppleant). Född 1993, bor i Örebro. 

Mitt samhällsengagemang grundar sig i kampen för alla människors lika värde och 
rättigheter, i det stora såväl som i det lilla. När jag som tonåring fick lära mig om Sveriges 
vapenexport väcktes mitt intresse för fredsfrågor och fick upp ögonen för hur viktigt 
Sveriges agerande är för den mänskliga säkerheten i andra länder. Intresset har vuxit sen 
dess och mitt engagemang har stärkts ännu mer av medlemskapet i Svenska Freds. Nu är 
det dags att ta engagemanget till en ny nivå och bidra med det jag kan till att skapa en 
fredligare värld. 

Jag är sedan många år tillbaka partipolitiskt engagerad och grundar hela tiden det 
engagemanget i fredsfrågorna. Men i kampen för fred och mänsklig säkerhet behövs en 
bredare rörelse som sträcker sig över partigränser, därför är det viktigt för mig att stå 
stadigt med en fot i fredsrörelsen. Svenska Freds har med sin långa historia viktiga 
erfarenheter som behövs i en tid som präglas av polarisering och upprustning. Jag är med i 
Svenska Freds för att föreningen har en bärande plats i fredsbygget och är en röst som 
behövs för ett fredligare samhälle. 

 

Kerstin Varenius (nyval, suppleant). Född 1989, bor i Halmstad. 

Så länge jag kan minnas har jag på olika sätt försökt förändra sådant jag tycker är fel. Jag 
har aldrig kunnat välja vilken fråga som är viktigast eftersom allt hänger ihop för mig – 
fredsfrågor, miljöfrågor, feminism, mänskliga rättigheter osv. Därför har också mitt 
engagemang växlat mellan olika rörelser och perspektiv. Jag har nyss varit styrelseledamot 
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i Stockholms fredsförening och har tidigare engagerat mig inom bland annat asylrörelsen, 
miljörörelsen, och priderörelsen. Jag hoppas att min breda erfarenhet från andra rörelser 
kan vara användbar i Svenska freds viktiga arbete. Dessutom hoppas jag kunna bidra med 
kunskaper om miljö och klimat. Jag är doktor i biologi och arbetar idag på Havs- och 
vattenmyndigheten med internationellt samarbete för att minska gifter i havet. 

Jag tänker att det mellanmänskliga mötet är grunden till förändring. I mitt engagemang 
försöker jag därför skapa en stämning av hållbarhet så att alla kan brinna för något utan att 
brinna upp. Jag hoppas att alla vi som på olika sätt deltar i fredsrörelsen kan ge varandra 
energi att fortsätta kampen för en fredligare värld. Ingen är fri innan alla är fria. 

 

Alex Brekke (nyval, suppleant). Född 1978, bor i Roslagen. 

Jag har så länge jag kunna minnas varit emot Sveriges vapenaffärer och har alltid tyckt det 
varit ett enorm hyckleri att på en kant framstå som ett neutralt land som värnar om 
mänskliga rättigheter och samtidigt på en annan kant sälja och tillverka vapen. Jag har 
alltid stått bakom Svenska Freds arbete även innan jag ens visste organisationen existerade 
och kände att jag är mogen att göra något mer än att enbart vara en medlem/månadsgivare. 
Jag vill att Sverige ska sluta tillverka och sälja vapen, och jag skulle gärna se att alla länder 
gör likadant. I nuläget, enligt mig, verkar det inte ens finnas en debatt gällande denna fråga 
(utöver den som Svenska Freds försöker driva) och detta tycker jag är märkligt i ett land 
som försöker framstå så ”framåt” på alla andra fronter. Jag har alltid varit emot krig och 
väpnade konflikter som lösning på ”problem”. Det spelar ingen roll för mig ”vem som är 
fiende”, för alla är fiende för någon och att skapa ”vi och dom” löser inga problem, det 
skapar bara fler problem. Jag har haft dessa åsikter i hela mitt liv och första gången jag 
kände jag aktivt gjorde något var när jag vägrade göra min militärtjänst. Som idealistisk 
tonåring såg jag nästan fram emot att sitta av mitt straff som en martyr för mina ideal, men 
som tur var gav de mig en frisedel. Nu när jag är äldre och mer taktisk hoppas jag att mitt 
arbete i styrelsen fortsätter att stärka organisationens arbete för att skapa en värld med 
mer fred, mindre vapen och inga krig. Det känns oroväckande politiskt med tanke på att SD 
(som bara blir större) vill utöka militären och av den anledningen måste alla kämpa extra 
hårt för att vi inte ska gå mer bakåt än framåt i dessa frågor. Sen ser jag också fram emot att 
ta del av all den kunskap Svenska Freds har i dessa frågor och jag vill även dela med mig av 
all den kunskap jag själv har (som kan vara till nytta för organisationen). 

Jag har varit involverad med professionell insamling i Sverige, Danmark och Holland i 18 år. 
Sedan 2007 driver jag företaget Fundraising Byrån som är en insamlingsbyrå som arbetar 
på uppdrag för organisationer med 90-konto. Jag är även ideellt generalsekreterare för 
Amazon Watch Sverige, vars svenska avdelning jag var med att starta upp 2014. Amazon 
Watch Sverige arbetar med att stödja urfolken och skydda regnskogen. Sedan 2018 är jag 
styrelseledamot i Spädbarnfonden som arbetar för att minska spädbarnsdödligheten i 
Sverige samt stödja drabbade. Jag förlorade min första dotter 2015. Jag bor i Roslagen med 
fru och två levande döttrar. 
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Arvode till Svenska Freds ordförande 

Sedan förra kongressen har Svenska Freds centralstyrelse tagit fram en ny policy med 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Beslut om Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningens Policy för ersättning till ledande befattningshavare fattades av 
Centralstyrelsen vid ordinarie möte 9 december 2019. I denna slås fast att ordförandens 
arvode bör vara i jämförbar nivå med GS. Under rubriken ersättningsprinciper poängteras: 

De ledande befattningshavarna - i dagsläget generalsekreterare och ordförande - är 
nyckelpositioner för föreningen, och det är därför viktigt att kunna hitta personer med rätt 
kompetens och engagemang som aspirerar på dessa positioner. Positionerna innebär olika roller, 
har olika tillsättningsprocesser och typer av ansvar i sina uppdragsbeskrivningar, men är 
principiellt likvärdiga i ansvar. Det innebär att med nuvarande ansvarsbeskrivningar och 
bedömningen att båda rollerna kräver heltidsarbete bör lön/arvode för generalsekreterare och 
ordförande vara jämförbara. 

Undertecknade, vice ordförande, föreslår till kongressen ett arvode till ordförande på 38 
000 kr, och att detta arvode räknas upp motsvarande medianlöneökningen för 
kanslipersonalen efter ett år, då kongresser endast hålls vartannat år. Detta i enlighet med 
ovan nämnda policy. 

Maj-Lis Follér och Henrik Fröjmark, vice ordförande 2020-04-14. 
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Proposition till kongressen 2020 

CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG TILL HANDLINGSPROGRAM  
FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN 2020-2024   
 
1. 0 VISION OCH UPPDRAG 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens vision är hållbar fred i världen. Svenska Freds 
är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som verkar för mänsklig 
säkerhet och global nedrustning. Vi är övertygade om att hållbar fred bäst kan 
åstadkommas utan användning av väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill 
leva i fred.  

2.0 SÅ ARBETAR SVENSKA FREDS 
Svenska Freds verkar genom riksorganisation, lokalföreningar, grupper, nätverk samt 
enskilda medlemmar i samverkan. Vi tar fram fakta, sprider kunskap, bildar opinion samt 
påverkar beslutsfattare och makthavare. Med stöd av våra analyser och argument verkar vi 
för att förändra normer, attityder och politik.  

Svenska Freds är del av den globala fredsrörelsen och arbetar tillsammans med andra 
freds- och civilsamhällesorganisationer. Genom att ge människor möjlighet att organisera 
och engagera sig för att påverka politiska processer, bidrar Svenska Freds till att stärka 
demokratin. 

 

3.0 VERKSAMHETSOMRÅDEN 
 
3. 1 NEDRUSTNING 
Militarisering och vapenhandel är ett allvarligt hot mot arbetet för fred, mänskliga 
rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Nedrustning är en nödvändig förutsättning 
för hållbar fred och Svenska Freds verkar därför för att avveckla den svenska och 
internationella vapenhandeln. 
 
Sverige är fortsatt en stor aktör inom den globala vapenhandeln. Trots att ett nytt skärpt 
regelverk trädde i kraft 2018, i vilket bland annat ett demokratikriterium införts, fortsätter 
exporten till icke-demokratier och utvecklingsländer, länder i krig och länder med 
omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett tydligt exempel har varit den 
svenska vapenexporten till flera av de krigförande parterna i Jemenkriget. 
 
Svenska Freds arbetar för ett stopp av den svenska vapenexporten. Vi arbetar för att öka 
kunskapen om vapenexportens roll i krig och väpnad konflikt och om den militarisering 
och upprustning som driver vapenexporten, för att skapa den opinion som krävs för 
förändring. Svenska Freds verkar för att synliggöra konflikten mellan vapenexporten och 
andra värden och åtaganden i svensk utrikespolitik, såsom Agenda 2030, Politik för global 
utveckling (PGU), Arms Trade Treaty (ATT) och arbetet för jämställdhet och en feministisk 
utrikespolitik.  
 
2017 röstade 122 stater i FN för ett internationellt förbud mot kärnvapen. Sveriges 
regeringen beslutade 2019 att inte underteckna konventionen och det saknas i nuläget stöd 
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i riksdagen för en ratificering. Samtidigt visar opinionsundersökningar att en majoritet av 
svenskarna vill förbjuda kärnvapen. Tidigare internationella förbud mot klustervapen och 
personminor har visat vilken normförändring sådana avtal kan innebära. 

Svenska Freds arbetar för en aktiv nedrustningspolitik och ett internationellt förbud mot 
kärnvapen, avveckling av befintliga kärnvapenarsenaler samt för ett stopp för utveckling av 
nya kärnvapen.  

Dödliga autonoma vapensystem kännetecknas av att de använder dödligt våld och styrs 
utan meningsfull mänsklig inblandning. Många forskare varnar för riskerna med att inte 
reglera utvecklingen av AI i tid. Opinionen för ett internationellt förbud är stark och Sverige 
kan under de kommande åren ha en nyckelroll i processen för att förbjuda dödliga 
autonoma vapensystem.  

Svenska Freds verkar för ett internationellt förbud mot dödliga autonoma vapensystem, så 
kallade mördarrobotar.  

NEDRUSTNING - LÅNGSIKTIGT MÅL  
Global nedrustning. 

Vi arbetar för 
● att det svenska regelverket för export av krigsmateriel tolkas strikt så att svensk 

vapenexport upphör till icke-demokratier, till länder där mänskliga rättigheter 
systematiskt kränks, till utvecklingsländer och till länder i, eller som riskerar att 
hamna i, väpnad konflikt. 

● att transparensen ökar i svensk och europeisk vapenhandel. 
● att Sverige driver en aktiv nedrustningspolitik, verkar för ett förbud mot dödliga 

autonoma vapen och ansluter sig till FN:s förbud mot kärnvapen. 

 
 
3.2 HÅLLBAR FRED OCH SÄKERHET 
Under 2010-talets sista år skedde en kraftig svängning i den försvars- och 
säkerhetspolitiska debatten, mot nationell säkerhet, territorialförsvar, militär upprustning 
och avskräckning. I Sverige har alla riksdagspartier en mer försvarsvänlig hållning och 
beslut har fattats om den största höjningen av försvarsanslagen sedan 1950-talet.   

Sveriges militära samarbeten och närmande till NATO leder till fler militärövningar i 
Sverige, till minskad utrikespolitisk handlingsfrihet och är ett hot mot Sveriges militära 
alliansfrihet. Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad och antalet unga som genomgår 
värnplikt ska successivt öka under de kommande åren. Värnplikten bidrar till en diskurs 
som underordnar mänsklig säkerhet till förmån för militär/statlig säkerhet. Den 
upprätthåller även idéer om att våld är en del av lösningen, inte problemet och Svenska 
Freds verkar för att den avskaffas.  

Potentiella framtida militära hot tillåts överskugga hot, samhällsutmaningar och kriser 
som vi står inför i nuläget och stjäl på så vis utrymme och resurser för de insatser som 
krävs för ett samhälle med mänsklig säkerhet i fokus. Svenska Freds har en viktig roll i att 
nyansera den säkerhetspolitiska debatten och att verka för att mänsklig säkerhet är 
utgångspunkt i svensk och global säkerhetspolitik.  
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Säkerhetspolitiken måste fokusera på det som utgör hot mot människor, snarare än att så 
ensidigt som idag handla om vad som ses som militära hot mot stater. För hållbar fred 
krävs en omfattande satsning på fredlig konflikthantering, och att insatser såsom 
diplomati, medling, fattigdomsbekämpning och stöd till civilsamhället prioriteras framför 
militära lösningar.  

HÅLLBAR FRED OCH SÄKERHET - LÅNGSIKTIGT MÅL 
En säkerhetspolitik som utgår från mänsklig säkerhet, där ickevåldsliga och förebyggande 
metoder prioriteras för en hållbar fred.  
 
VI ARBETAR FÖR 

● en omställning till en svensk säkerhetspolitik där resurser och fokus prioriteras om 
från det militära försvaret till mänsklig säkerhet. 

● att vara en stark röst för förebyggande arbete, ickevåld, mänsklig säkerhet och 
internationell rätt.  

● att Sverige förblir militärt alliansfritt, inte går med i Nato och det gradvisa 
närmandet till militäralliansen upphör. 

 
3.3 ENGAGEMANG FÖR FRED 
Forskning visar att intresset för samhälls- och rättvisefrågor är fortsatt starkt hos 
befolkningen, men även att formerna för engagemang och aktivism inom idéburna 
organisationer är i förändring.  

En aktiv och inkluderande medlemsrörelse ger legitimitet och bidrar till starkt engagemang 
och stöd för hållbar fred och nedrustning som får gehör politiskt. Svenska Freds verkar för 
att vara en påverkans- och kampanjorganisation med stark samverkan mellan 
riksförening, enskilda medlemmar, lokalföreningar, fredsgrupper och sympatisörer som 
vill engagera sig i våra frågor och kampanjer. Vi arbetar med att utveckla fler 
engagemangsformer, nå nya målgrupper, samt undersöka och identifiera ytterligare 
internationella nätverk och kampanjer som kan stärka vårt arbete.  

En viktig målgrupp är de cirka 100 000 unga i Sverige som varje år berörs av den 
återaktiverade värnplikten. Värnplikten bidrar till att cementera uppfattningen om att 
militärt våld är norm för konflikthantering. Svenska Freds stöttar de unga som inte vill göra 
värnplikt samt möjliggör för dem att engagera sig i våra frågor. 

 
ENGAGEMANG FÖR FRED - LÅNGSIKTIGT MÅL 
Svenska Freds är en stark, inkluderande rörelse med stor kapacitet och resurser som skapar 
förändring.  

Vi arbetar för 
● att växa som medlemsrörelse och göra mesta möjliga av de resurser vi har.  
● att vara en inkluderande plattform för ett starkt engagemang med mångfald bland 

medlemmar och arbetssätt. 
● att vi har en stark och hållbar ekonomi för ett verkningsfullt fredsarbete nu och i 

framtiden. 
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Proposition till kongressen 2020 
 
SVENSKA FREDS ORGANISATION OCH ENGAGEMANG 
Svenska Freds kongress 2018 beslutade att ge centralstyrelsen i uppdrag att, fram till 
kongressen 2020, ta fram ett förslag på hur föreningens engagemang kan stärkas och 
breddas på bästa sätt, hur fler medlemmar ska kunna bli delaktiga i vårt arbete och 
undersöka vad som krävs för att gemensamt stärka framtidens fredsrörelse. Enligt 
propositionen var målet med utredningen att ”generera lärdomar om förutsättningarna för 
ett stärkt engagemang i Svenska Freds. Utredningen bör även rekommendera förändringar 
som kan bidra till ett stärkt engagemang.” 
  
Några av de frågor som arbetsgruppen utgått från i processen har varit: Hur kan vi korta 
steget in i Svenska Freds? Hur kan vi stärka sammanhållningen i föreningen? Hur kan vi få 
fler att engagera sig i Svenska Freds och få dem att känna sig som en viktig del av 
fredsrörelsen?  
 
Genom ett flertal workshop-tillfällen med våra ideellt aktiva medlemmar i 
lokalföreningarna och enkätsvar från över 1000 av Svenska Freds supportrar, har vi fångat 
upp drivkrafter, inspirationskällor och hinder kopplade till engagemang. Vi har även fått 
hjälp att sammanställa forskning om dagens engagemang samt kunskap och erfarenheter 
från andra ideella föreningar i en liknande situation som Svenska Freds, som liksom vi haft 
målsättningen att stärka medlemsrörelsen.  
 
Workshoparna och enkäterna visar att intresset för sakfrågorna, möjligheten att göra 
skillnad och glädjen i att träffa andra som också brinner för fred, är några av de starkaste 
drivkrafterna bland Svenska Freds engagerade medlemmar. Detta stämmer också väl med 
den forskning som finns kring ideellt engagemang. I den lyfts psykologiska drivkrafter som 
samhörighet, kompetens och autonomi fram. Enkätsvaren visar att det finns många som 
kan tänka sig ett ideellt engagemang men som antingen har brist på tid, upplever att 
tröskeln är för hög eller att de uppdrag som erbjuds är för krävande.  
 
Forskning visar också att engagemanget i Sverige är fortsatt starkt och att ungefär hälften 
av alla svenskar är ideellt aktiva på sin fritid. Men det traditionella föreningsengagemanget 
har förändrats och människor väljer nya sätt att engagera sig på. Det är alltså formerna för 
engagemang som förändras, inte viljan att engagera sig. Det finns också väldigt många 
olika sätt att engagera sig idag, nätverk och grupper bildas för punktinsatser och inom 
aktuella sakfrågor, ofta i sociala medier. Många som engagerar sig i fredsfrågor väljer 
engagemang i specifika frågor i en rad olika föreningar framför långvarigt medlemskap i en 
enda förening.  
 
För att Svenska Freds ska  kunna verka för att stärka och kanalisera medlemmarnas 
engagemang och uppfylla föreningens uppsatta mål, behöver vi kunna möta den variation 
som engagemanget uttrycks genom. På samma sätt som kortvarigt engagemang i en 
sakfråga kan ha stor betydelse för fredsrörelsen finns stora fördelar med de traditionella, 
självstyrande lokalföreningar som är och har varit en viktig del av Svenska Freds 
organisering och engagemang sedan början av 1900-talet. De gör det möjligt för 
medlemmarna att självständigt planera och driva den verksamhet som de brinner för på ett 
sätt som passar dem. Det ger föreningen djup och bredd och många lokalföreningar har en 
viktig och samlande social roll på den ort där de är verksamma. Lokalföreningarna kan 
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lokalt också fungera som en plattform för engagerade som vill göra kortare direktinsatser 
för fredsrörelsen.  
 
Svenska Freds har under sina 137 år engagerat många människor i alla åldrar. Satsningar 
riktade mot unga, såsom skolbesök, föreläsningsturnéer och utbildningar har historiskt 
varit framgångsrika metoder för att nå målgruppen och har lett till att unga fortsatt 
engagera sig i våra frågor. Många av dem som är aktiva idag värvades som unga. Att nå 
yngre målgrupper är prioriterat för Svenska Freds och kansliet söker kontinuerligt 
projektfinansiering för att kunna arbeta mer konsekvent och långsiktigt med detta. 
Parallellt med att utveckla verksamhet där unga inkluderas behövs enkla former för 
engagemang där det kan kan tas tillvara.  Andra organisationer som intervjuats i 
utredningen lyfter betydelsen av konkret material att arbeta med. Exempel på det kan vara 
ett kampanj-kit för att driva en viss fråga eller steg-för-steg-instruktioner för olika sätt 
att engagera sig. Möjlighet att få ekonomiskt stöd för att starta en studiecirkel, ordna en 
demonstration, arrangera en föreläsning eller dylikt är också av stor betydelse. 
 
Svenska Freds har utöver lokalföreningarna i nuläget engagemangsformen intressegrupp, 
där medlemmar kan samlas kring en specifik fråga utan geografisk avgränsning. Denna 
enklare form av organisering, som inte kräver att medlemmarna väljer styrelse, har 
årsmöte och etc, bör utvecklas ytterligare för att möjliggöra för fler medlemmar att gå 
samman och genomföra någon eller flera aktiviteter tillsammans. Formen ska fungera för 
en grupp medlemmar som har en färdig idé om vad de vill göra men även för de 
medlemmar som vill ha förslag på aktiviteter eller kampanjer att driva, med stöd från 
kansliet. Det handlar om grupper som inom ramen för Svenska Freds på olika sätt vill göra 
skillnad och bidra till hållbar fred i världen. Därför är förslaget att samla dessa grupper 
under namnet Fredsgrupper. 
 
VAD SKILJER EN LOKALFÖRENING FRÅN EN FREDSGRUPP? 
I de workshops som genomförts med aktiva i Svenska Freds lokalföreningar har flera lyft 
betydelsen av att vara självständiga och fria att själva forma sin verksamhet. Andra har 
uttryckt en frustration över att styrelsearbetet tar mycket tid i anspråk och att 
formaliafrågor tar fokus från det praktiska fredsarbetet. I de flesta lokalföreningar är det 
samma personer som sitter i styrelsen som även arrangerar aktiviteter lokalt.  
 
De lokalföreningar som värderar autonomi och självständighet högt ska få fortsatt fullt 
stöd i sitt arbete. Nytillkomna engagerade ska ha fortsatt möjlighet att starta en 
lokalförening eller en fredsgrupp på sin ort.  De lokalföreningar som upplever att formalia 
och administration som övermäktigt ska få stöd och hjälp att ombildas till fredsgrupp.  
 
Lokalföreningar 
En lokalförening ansvarar för genomförande av Svenska Freds lokala aktiviteter inom 
ramen för Svenska Freds stadgar och idéprogram i det område  där de har sitt säte. 1

Lokalföreningen är självstyrande och en egen ideell förening. Det innebär bland annat att 
de ansvarar för att årligen arrangera ett årsmöte, som samtliga lokalanslutna medlemmar 
kallas till, och att välja en styrelse med ansvar för verksamheten, varav samtliga är 
medlemmar i Svenska Freds. Lokalföreningen har ett eget organisationsnummer och ett 
eget bankkonto och redovisar årligen sitt årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse till 
Svenska Freds riksförening samt gör eget bokslut. En ny lokalförening kan bildas på en ort 

1 En lokalförenings upptagningsområde är enligt praxis ett område på cirka 30 km runt 
föreningens verksamhetsort. 
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där minst fem personer inom samma geografiska område är överens om detta. De använder 
Svenska Freds standardmall för stadgar i lokalföreningar, eller tidigare antagna stadgar 
som inte strider mot Svenska Freds idéprogram. Nybildade lokalföreningar ansluts till 
Svenska Freds efter godkännande av centralstyrelsen.  
 
Fredsgrupper  
En fredsgrupp driver en specifik sakfråga eller aktivitet men kan också engagera sig brett, 
likt en lokalförening inom ramen för Svenska Freds stadgar och idéprogram. Gruppen har 
inga krav på geografisk avgränsning, den kan bildas inom t ex en ort, högskola/universitet 
eller arbetsplats, men också med medlemmar över hela landet i digitala nätverk. En 
fredsgrupp kan startas om tre personer går samman. Fredsgruppen ansluts till Svenska 
Freds efter godkännande av centralstyrelsen. Alla fredsgrupper utser en kontaktperson som 
ansvarar för att redovisa genomförda aktiviteter vid årets slut, men har inga andra formella 
krav ställda på sig.  
 
FINANSIERING AV ENGAGEMANG 
Många medlemmar i Svenska Freds uttrycker i enkäten att rollen som stöttande medlem är 
ett tillräckligt engagemang för dem. Att ha resurser för att kunna driva föreningens arbete 
är också en nödvändig del av ett starkt och brett engagemang och de av våra cirka 6000 
medlemmar som enbart ger ekonomiska stöd ska även fortsättningsvis uppmärksammas 
och lyftas. I boken Kampen för fred, om Svenska Freds historia, beskrivs hur det stora 
antalet medlemmar som sökte sig till föreningen i början av 1980-talet kunde fångas upp 
tack vare ”större personella och ekonomiska resurser”. Utöver de personalresurser som 
krävs för att samla och ta tillvara växande ideellt engagemang behövs pengar till fika, 
tillstånd till manifestationer, litteratur till bokcirklar etc för dem som är ideellt aktiva, även 
om deras arbetsinsats är utan ekonomisk ersättning i övrigt.  
 
Svenska Freds lokalföreningar får i nuläget ett grundstöd i form av 40 procent av 
riksföreningens medlemsavgifter för de medlemmar som är anslutna till den 
lokalföreningen. Denna finaniseringsform har, allt eftersom lokalföreningar lagts ner eller 
slagits samman, lett till en ojämn fördelning där vissa lokalföreningar har stort 
engagemang men lite pengar och andra har lågt engagemang men mycket pengar. 
Stockholms Fredsförening är den förening med störst årliga intäkter och har på tidigare 
kongresser lyft frågan om hur resurserna jämnare kan fördelas.  
 
För engagerade i intressegrupper som inte tillhör en lokalförening finns i nuläget möjlighet 
att söka medel för aktiviteter ur Svenska Freds Kampfonden, där 5 procent av avgifterna 
från föreningens medlemmar som inte är anslutna i en lokalförening avsätts varje år. Även 
lokalföreningar kan söka medel ur den, liksom personer som vägrat delta i det militära 
systemet eller som vägrat arbeta i krigsindustrin.  
 
För att möjliggöra en jämnare fördelning av resurser i syfte att stärka engagemang och 
aktiviteter föreslår centralstyrelsen att 15 procent av de årliga medlemsavgifterna från 
samtliga medlemmar i Svenska Freds framöver ska avsättas  i Kampfonden, att fördela dit 
där behovet finns. Denna finaniseringsform skulle då, tillsammans med ett årligt 
grundstöd på 5000 kr, ersätta nuvarande grundstöd till lokalföreningarna. De 
lokalföreningar, grupper och medlemmar som söker medel från fonden ska vara 
garanterade stöd för aktiviteter så länge de ryms inom Svenska Freds stadgar och 
idéprogram, förutsatt att medel finns i fonden.  
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Att öronmärka 15 procent av föreningens årliga medlemsavgifter i Kampfonden för ideellt 
engagemang skulle:  

- öka förutsättningarna för att alla som vill engagera sig lokalt i Svenska Freds har 
resurser för det.  

- minska lokalföreningarnas beroende av att värva nya medlemmar lokalt för att få in 
pengar till verksamheten.  

- bidra till att Svenska Freds kan växa som medlemsrörelse och nå större geografisk 
spridning.  

 
 
Finansiering lokalförening 
Lokalföreningen tilldelas ett årligt ekonomiskt grundstöd på 5 000 kronor från 
Kampfonden för att bekosta sin basverksamhet såsom föreningskonto, lokalhyra, 
möteskostnader etc. De lokalföreningar som behöver mer pengar för aktiviteter eller 
grundverksamhet lämnar in budget för önskad summa och kan löpande söka mer 
aktivitetsstöd ur Kampfonden.  
 
Finansiering fredsgrupp 
Nystartade fredsgrupper kan få ett uppstartspaket i form av t ex böcker till en bokcirkel, en 
föreläsning från föreningens ordförande eller någon på kansliet, beroende på vad som 
passar dem bäst. De kan också söka medel för en specifik aktivitet ur Kampfonden och 
löpande söka mer aktivitetsstöd ur Kampfonden. 
 
Kansliets roll 
Svenska Freds kansli har en viktig stöttande funktion för att samordna och stärka det lokala 
engagemanget och för att ta fram kampanjmaterial och värvningsmaterial som efterfrågas 
av medlemmarna. Kansliet ger ideellt och lokalt aktiva stöd i uppstart av lokal verksamhet, 
stöd i samverkan, i att arrangera medlemsmöten, medlemsutbildningar och aktiviteter, 
utskick till medlemmar, kontakt med lokala medier etc.  
 
Centralstyrelsens roll 
Centralstyrelsen ansvarar för att skapa en process för hur stöd på ett enkelt sätt kan sökas 
ur Kampfonden, som därefter administreras av kansliet. Centralstyrelsen tar även, i 
enlighet med befintliga stadgar, fram riktlinjer för hur mottaget stöd från Kampfonden ska 
redovisas till riksföreningen.  
 
Förslag till beslut:  
 

● att föreningen verkar för ett stärkt engagemang med lokalföreningar och 
fredsgrupper som prioriterade engagemangsformer samt att centralstyrelsen 
prioriterar att stötta dessa.  

 
● att 15 procent av Svenska Freds medlemsavgifter årligen avsätts i Kampfonden för 

att användas till att stärka och finansiera ideellt engagemang och att denna 
struktur tillsammans med ett årligt grundstöd om 5000 kr till varje lokalförening, 
ersätter den befintliga modellen för stöd till lokalföreningarna.   

 
● att definition och uppdrag för lokalföreningar och fredsgrupper läggs in i Svenska 

Freds stadgar. 
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● att ge centralstyrelsen i uppdrag att ta fram en förenklad process för fördelning 
och redovisning av pengar ur Kampfonden, för kansliet att administrera och att 
den förändrade strukturen för finansiering börjar gälla vid årsskiftet 2020/2021. 

 
● att till kongressen 2022, i samverkan med lokalföreningarna, göra en utvärdering 

av hur väl den nya ekonomiska modellen uppnår syftet att stärka det ideella 
engagemanget.  
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Proposition till Svenska Freds kongress 2020 

REVIDERING AV SVENSKA FREDS STADGAR 
Svenska Freds stadgar är föreningens “grundlag” och det tyngsta styrande dokument som 
föreningen har och ska hållas aktuellt. Stora delar av Svenska Freds stadgar innehåller 
förlegat språk som i denna proposition har uppdaterats.  
 
Centralstyrelsen har i förslaget även uppdaterat definitionen för lokalföreningar samt för 
fredsgrupper, i enlighet med förslaget i propositionen om engagemang och organisation.  
 
Ändringar i stadgarna träder i kraft efter beslut på två kongressen.  
 
Centralstyrelsen föreslår därför kongressen: 
- att anta förslaget på nya stadgar i form av ett förstagångsbeslut.  
 

Nuvarande stadgar    Förslag nya stadgar 

§ 1 Målsättning 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
(SFSF) är en partipolitiskt och religiöst 
oberoende organisation som består av 
riksorganisation, lokalföreningar, grupper, 
nätverk samt enskilda medlemmar i 
samverkan. Svenska Freds arbetar för 
bestående fred inom enskilda länder och i 
förhållanden mellan länder. En fred 
grundad på frihet, ekonomisk rättvisa, 
social jämlikhet och personligt ansvar. 
 

§1. Vision, uppdrag och grundläggande 
idéer 

1.1 Vision och uppdrag 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens 
vision är hållbar fred i världen. Svenska 
Freds är en partipolitiskt och religiöst 
oberoende ideell förening som verkar för 
mänsklig säkerhet och global nedrustning. 
Vi är övertygade om att hållbar fred bäst 
kan åstadkommas utan användning av 
väpnat våld och vi utgår ifrån att 
människor kan och vill leva i fred. 

1.2 Svenska Freds arbetssätt och 
grundläggande idéer 
Svenska Freds verkar genom 
riksorganisation, lokalföreningar, grupper, 
nätverk samt enskilda medlemmar i 
samverkan. Vi tar fram fakta, sprider 
kunskap, bildar opinion samt påverkar 
beslutsfattare och makthavare. Med stöd av 
våra analyser och argument verkar vi för 
att förändra normer, attityder och politik.  

Svenska Freds är del av den globala 
fredsrörelsen och arbetar tillsammans med 
andra freds- och 
civilsamhällesorganisationer. Genom att ge 
människor möjlighet att organisera och 
engagera sig för att påverka politiska 
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processer, bidrar Svenska Freds till att 
stärka demokratin. 

Vår gemensamma värdegrund bygger på 
demokratiska värderingar och respekt för 
allas lika värde i engagemanget för hållbar 
fred i världen.  

§ 2 Medlemskap 
Mom. 1  Varje enskild person som 
ansluter sig till föreningens idéprogram 
kan bli medlem i SFSF. 

Mom. 2  Medlem blir man genom att 
erlägga den av kongressen beslutade 
medlemsavgiften. 

§ 2 Medlemskap 
§ 2.1 Varje enskild person som ansluter sig 
till föreningens idéprogram och som 
betalat den av kongressen beslutade 
medlemsavgiften, kan bli medlem i 
Svenska Freds. 

§ 2.2 En medlem i Svenska Freds kan även 
ansöka om att bli medlem i någon av 
Svenska Freds lokalföreningar eller 
grupper.  

§ 3 Organisation 
Mom. 1  SFSF verkar genom 
kongress, extra kongress, centralstyrelse 
(CS), lokalföreningar samt grupper och 
nätverk av medlemmar. 

Mom. 2  Medlemmar kan bilda 
grupper och nätverk som har mandat att 
verka inom SFSF enligt riktlinjer som CS 
fastställer. 

Mom. 3  Lokalförening kan bildas på 
varje plats där minst fem personer så 
önskar. 

Mom. 4  Lokalföreningen skall verka 
i enlighet med SFSF:s stadgar och 
idéprogram. I övrigt är de självstyrande. 

Mom. 5  Lokalföreningen skall 
årligen till riksorganisationen insända 
årsmötesprotokoll och 
verksamhetsberättelse. 

Mom. 6  Lokalföreningen antar 
”Normalstadgar för lokalförening” 
(bilaga1) eller egna stadgar som inte strider 
mot SFSF:s stadgar och idéprogram. Denna 

§ 3 Organisation 
§ 3.1 Svenska Freds verkar genom 
kongress, extra kongress, centralstyrelse 
(CS), lokalföreningar, grupper, nätverk och 
genom enskilda medlemmar. 

§3.2 Medlemmar kan bilda lokalföreningar 
och fredsgrupper som har mandat att verka 
inom ramen för Svenska Freds stadgar och 
idéprogram. 

§3.3 En lokalförening ansvarar för 
genomförande av Svenska Freds lokala 
aktiviteter inom ramen för Svenska Freds 
stadgar och idéprogram i det område där 
de har sitt säte. Lokalföreningen är 
självstyrande och en egen ideell förening. 
Det innebär bland annat att de ansvarar för 
att årligen arrangera ett årsmöte, som 
samtliga lokalanslutna medlemmar kallas 
till, och att välja en styrelse med ansvar för 
verksamheten, varav samtliga är 
medlemmar i Svenska Freds. 
Lokalföreningen har ett eget 
organisationsnummer och ett eget 
bankkonto och redovisar årligen sitt 
årsmötesprotokoll och 
verksamhetsberättelse till Svenska Freds 
riksförening samt gör eget bokslut. En ny 
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stadga träder dock inte i kraft förrän den 
godkänts av CS. 

Mom. 7  Lokalföreningar och 
mandatgivna grupper och nätverk skall 
kontinuerligt på det sätt som CS 
föreskriver redovisa medlemmar, 
medlemsavgifter och av CS erhållna bidrag 
till riksföreningen. 

Mom. 8  Om lokalförening eller 
mandatgiven grupp eller nätverk upplöses 
tillfaller dess tillgångar SFSF. 

Mom. 9  Vilande lokalförenings 
tillgångar skall deponeras i 
riksorganisationen under tre år. Därefter 
läggs den ned, efter tillstyrkan från CS, och 
tillgångarna tillfaller riksföreningen. 

lokalförening kan bildas på en ort där 
minst fem personer inom samma 
geografiska område är överens om detta. 
De använder Svenska Freds standardmall 
för stadgar i lokalföreningar, eller tidigare 
antagna stadgar som inte strider mot 
Svenska Freds idéprogram. Nybildade 
lokalföreningar ansluts till Svenska Freds 
efter godkännande av centralstyrelsen.  

§ 3.4 En fredsgrupp driver en specifik 
sakfråga eller aktivitet men kan också 
engagera sig brett, likt en lokalförening 
inom ramen för Svenska Freds stadgar och 
idéprogram. Gruppen har inga krav på 
geografisk avgränsning, den kan bildas 
inom t ex en ort, högskola/universitet eller 
arbetsplats, men också med medlemmar 
över hela landet i digitala nätverk. En 
fredsgrupp kan startas om tre personer går 
samman. Fredsgruppen ansluts till Svenska 
Freds efter godkännande av 
centralstyrelsen. Alla fredsgrupper utser en 
kontaktperson som ansvarar för att 
redovisa genomförda aktiviteter vid årets 
slut, men har inga andra formella krav 
ställda på sig.  
 
§ 3.5 Lokalföreningar och fredsgrupper ska 
kontinuerligt på det sätt som CS 
föreskriver redovisa av CS erhållna bidrag 
till riksföreningen. 

§ 4 Kongressen 
Mom. 1  Kongressen är SFSF:s högsta 
beslutande organ. 

Mom. 2  Ordinarie kongress hålles 
vartannat år. 

Mom. 3  På ordinarie kongresser 
skall följande ärenden behandlas. Beslut 
kan fattas bara rörande frågor som tagits 
upp på föredragningslistan och gjorts 
tillgängliga för medlemmarna i förväg. 

1. Fastställande av röstlängd. 
2. Fråga om kongressen blivit 

behörigen sammankallad. 

§ 4 Kongressen 
§ 4.1 Kongressen är Svenska Freds högsta 
beslutande organ. 

§4 2 Ordinarie kongress hålls vartannat år. 

§ 4.3 På ordinarie kongresser ska följande 
ärenden behandlas. Beslut kan fattas bara 
rörande frågor som tagits upp på 
dagordningen och gjorts tillgängliga för 
medlemmarna i förväg, eller lagts till 
dagordningen vid beslut av två tredjedels 
majoritet. 

1. Fastställande av röstlängd. 
2. Fråga om kongressen blivit 

behörigen sammankallad. 

 
20 



3. Val av kongressfunktionärer, 
eventuella utskott och 
protokolljusterare. 

4. CS:s verksamhetsberättelser. 
5. CS:s ekonomiska redogörelser. 
6. Revisorernas berättelser. 
7. Beslut om ansvarsfrihet för CS. 
8. Fastställande av plan för 

kommande verksamhetsår. 
9. Fastställande av årsavgift 
10. Val av ordförande. 
11. Val av övriga CS-ledamöter och 

suppleanter. 
12. Val av två revisorer och suppleanter. 
13. Val av valberedning. 
14. Övriga val. 
15. Interpellation. 
16. Enkla frågor till CS. 
17. Behandling av CS:s förslag och 

inkomna motioner. 
18. Fastställande av handlingsprogram. 

 

3. Val av kongressfunktionärer, 
eventuella utskott och 
protokolljusterare. 

4. CS:s verksamhetsberättelser. 
5. CS:s ekonomiska redogörelser. 
6. Revisorernas berättelser. 
7. Beslut om ansvarsfrihet för CS. 
8. Fastställande av strategisk 

inriktning för kommande år. 
9. Fastställande av medlemsavgift. 
10. Val av ordförande. 
11. Val av övriga CS-ledamöter och 

suppleanter. 
12. Val av två revisorer och suppleanter. 
13. Val av valberedning. 
14. Övriga val. 
15. Interpellation. 
16. Frågor till CS. 
17. Behandling av CS:s förslag och 

inkomna motioner. 

 

Mom. 4  Tid och plats för ordinarie 
kongress bestäms av CS. Tidpunkten skall 
meddelas av CS till medlemmarna minst 
fem månader före kongressen. 

Mom. 5  Motionstiden utgår tre 
månader före kongressen. Kongressen är 
inte skyldig att behandla senare inkomna 
motioner, men kan under förutsättning av 
2/3 majoritet ta upp även dessa till 
behandling. CS skall lämna yttranden över 
inkomna motioner. 

Mom. 6  Motionsrätt tillkommer alla 
medlemmar, enskilt eller i samverkan. 

Mom. 7  Följande handlingar skall 
göras tillgängliga för medlemmarna senast 
en månad före kongressen: 

– Dagordning 

– CS:s verksamhetsberättelse 

– CS:s ekonomiska redogörelse 

– CS:s förslag till verksamhetsplan 

§ 4.4 Tid och plats för ordinarie kongress 
bestäms av CS. Tidpunkten ska meddelas 
av CS till medlemmarna minst fem 
månader före kongressen. 

§ 4.5 Motionstiden utgår tre månader före 
kongressen. Kongressen är inte skyldig att 
behandla senare inkomna motioner, men 
kan under förutsättning av två tredjedels 
majoritet ta upp även dessa till behandling. 
CS ska lämna yttranden över inkomna 
motioner. 

§ 4.6 Alla medlemmar har rätt att lämna 
motioner, enskilt eller tillsammans med 
andra. 

§ 4.7 Följande handlingar ska göras 
tillgängliga för medlemmarna senast en 
månad före kongressen: 

– Dagordning 

– CS:s verksamhetsberättelse 

– CS:s ekonomiska redogörelse 
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– Motioner med CS:s yttranden samt CS:s 
förslag 

– CS:s förslag till handlingsprogram 

Mom. 8  Alla medlemmar har rätt att 
delta i kongressen och har yttrande-, 
förslags- och rösträtt förutsatt att 
medlemmen innan anmälningstiden till 
mötet gått ut erlagt medlemsavgift för 
innevarande och föregående år. 

Mom. 9  För att ingå i röstlängden 
skall anmälan till kongressen ha inkommit 
senast fyra veckor innan kongressen. 
Anmälan som sker efter detta kan 
godkännas av kongressen. 

Mom. 10  Alla val sker genom öppen 
omröstning om inte någon deltagare 
tillhörande röstlängden begärt sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet 
genom lottning. 

Mom. 11  Kopia på justerat protokoll 
skall sändas till kongressdeltagare samt 
göras tillgängligt för alla medlemmar. 

– Motioner med CS:s yttranden samt CS:s 
förslag 

– CS:s förslag till strategisk inriktning för 
kommande år. 

§ 4.8 Alla medlemmar har rätt att delta i 
kongressen och har yttrande- och 
förslagsrätt. 

§ 4.9 För att ingå i röstlängden ska 
deltagaren ha blivit medlem senast under 
föregående år och anmält sig till 
kongressen senast fyra veckor i förväg. 
Sent anmälda deltagare kan beviljas 
rösträtt av kongressen. 

§4.10 Alla val sker genom öppen 
omröstning om inte någon deltagare 
tillhörande röstlängden begär sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet 
genom lottning. 

§4. 11 Kopia på justerat protokoll ska göras 
tillgängligt för alla medlemmar inom två 
månader. 

§ 5 Extrakongress 
Mom. 1  CS skall kalla till 
extrakongress då minst en tredjedel av 
föreningens medlemmar eller hälften av 
lokalföreningarna och mandatgivna 
grupperna/nätverken eller revisorerna så 
begär, eller CS finner det nödvändigt. 
Extrakongressen skall endast behandla de 
ämnen som föranlett kongressen. 

Mom. 2  Kallelse till extrakongress 
skall meddelas av CS till medlemmarna 
senast en månad före extrakongressen. 
Förslag till dagordning och övriga 
handlingar skall göras tillgängliga för 
medlemmarna tillsammans med kallelsen. 

Mom. 3  Kopia på justerat protokoll 
skall sändas till kongressdeltagare samt 
göras tillgängligt för alla medlemmar. 

 

§ 5 Extrakongress 
§5.1 CS ska kalla till extrakongress då 
minst en tredjedel av föreningens 
medlemmar eller hälften av 
lokalföreningarna, fredsgrupperna eller 
om revisorerna begär det, eller CS finner 
det nödvändigt. Extrakongressen ska 
endast behandla de ämnen som föranlett 
kongressen. 

§ 5.2 Kallelse till extrakongress ska 
meddelas av CS till medlemmarna senast 
en månad före extrakongressen. Förslag till 
dagordning och övriga handlingar ska 
göras tillgängliga för medlemmarna 
tillsammans med kallelsen. 

§ 5.3 Kopia på justerat protokoll ska sändas 
till kongressdeltagare samt göras 
tillgängligt för alla medlemmar inom två 
månader. 
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§ 6 Centralstyrelsen (CS) 
Mom. 1  CS är mellan kongresserna 
föreningens högsta beslutande och 
verkställande organ och inför kongressen 
ansvarig för föreningens förvaltning och 
allmänna verksamhet. 

Mom. 2  CS väljes av kongressen och 
skall bestå av 7 ledamöter inklusive 
ordförande samt 3 suppleanter, eller 9 
ledamöter inklusive ordförande samt 3 
suppleanter, eller 11 ledamöter inklusive 
ordförande samt 5 suppleanter. 

Mom. 3  Mandattiden för 
centralstyrelsens ledamöter är två år i 
taget. 

Mom. 4  Ordföranden väljes direkt av 
kongressen. I övrigt konstituerar CS sig 
själv. 

Mom. 5  CS är beslutsmässigt när 
kallelse till sammanträde har utgått till 
samtliga ledamöter och minst 5 respektive 
7 respektive 9 ledamöter är närvarande. 

Mom. 6  CS skall snarast efter 
kongressen hålla konstituerande möte och 
där besluta: 

– Hur mötena skall sammankallas och 
förberedas. 

– Hur brådskande ärenden skall avgöras 
mellan CS-möten 

– Vem eller vilka som mellan CS-möten får 
uttala sig i SFSF:s namn. 

Mom. 7  CS tillsätter föreståndare för 
riksföreningens expedition och eventuell 
övrig personal. 

§ 6 Centralstyrelsen (CS) 
§6.1 CS är mellan kongresserna 
föreningens högsta beslutande och 
verkställande organ och inför kongressen 
ansvarig för föreningens förvaltning och 
allmänna verksamhet. 

§6.2 CS väljs av kongressen och ska bestå 
av 6-10 ledamöter inklusive ordförande 
samt 2- 3 suppleanter. 

§6.3 Mandattiden för centralstyrelsens 
ledamöter är två år i taget. 

 

 

§6.4 Ordföranden väljs av kongressen. I 
övrigt konstituerar CS sig själv. 

§6.5 CS är beslutsmässigt när kallelse till 
styrelsemöte har utgått till samtliga 
ledamöter och mer än hälften är 
närvarande. 

§6.6 CS ska snarast efter kongressen hålla 
konstituerande möte och där besluta: 

– Hur mötena ska sammankallas och 
förberedas. 

– Hur brådskande ärenden ska avgöras 
mellan CS-möten. 

– Vem eller vilka som mellan CS-möten får 
uttala sig i Svenska Freds namn. 

 

§6.7 CS tillsätter generalsekreterare för 
riksföreningens kansli. 

§ 7 Revision 
Mom. 1  Revisorerna har till uppgift 
att granska SFSF:s räkenskaper, att följa 
CS:s verksamhet och tillse att stadgarna 

§ 7 Revision 
§7.1 Revisorerna har till uppgift att granska 
Svenska Freds räkenskaper, att följa CS:s 
verksamhet och tillse att stadgarna 
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efterlevs. Revision skall även omfatta 
föreningens fonder. 

Mom. 2  Föreningens räkenskaper 
skall ständigt vara tillgängliga för 
revisorerna, vilka har rätt att när de finner 
lämpligt genomgå föreningens 
ekonomiska ställning och befintliga 
handlingar samt delta i CS:s 
sammanträden. 

efterlevs. Revision ska även omfatta 
föreningens fonder och stiftelser. 

§7.2 Föreningens räkenskaper och 
styrelsehandlingar ska ständigt vara 
tillgängliga för revisorerna, vilka har rätt 
att när de finner lämpligt genomgå 
föreningens ekonomiska ställning och 
befintliga handlingar samt delta i CS:s 
sammanträden. 

§ 8 Valberedning 
Mom. 1  Valberedningens uppgift är 
att samla in namn på kandidater och lämna 
förslag till kongressens olika val. 

Mom. 2  Valberedningen består av ett 
ojämnt antal ledamöter (minst tre), varav 
en utses som sammankallande, jämte 
suppleanter. 

§ 8 Valberedning 
§8.1 Valberedningens uppgift är att samla 
in namn på kandidater och lämna förslag 
till kongressens olika val. 

§8.2 Valberedningen består av ett ojämnt 
antal ledamöter (minst tre), varav en utses 
som sammankallande, jämte suppleanter. 

§ 9 Reseersättning 
Mom. 1  Reseersättning till 
förtroendevalda, funktionärer och 
kongressdeltagare skall utgå efter av CS 
fastställda regler. 

§ 9 Reseersättning 
§9.1 CS beslutar om regler för 
reseersättning till förtroendevalda, 
funktionärer och kongressdeltagare. 

§ 10 Upphörande av medlemskap 
Mom. 1  Medlem som under två på 
varandra följande år inte har erlagt 
föreskriven avgift anses ha utträtt ur 
föreningen. 

Mom. 2  Medlem som uppenbarligen 
motarbetar föreningen eller bryter mot 
dess stadgar kan uteslutas ur föreningen. 

Mom. 3  Uteslutning ska föregås av 
medlingsförsök. Beslut om uteslutning 
fattas av CS. 

Mom. 4  Den uteslutne har rätt att 
inom en månad efter mottagande av 
besked om uteslutning överklaga CS beslut 
till närmast kommande kongress. Om 
beslutet överklagas är berörd medlem 

§ 10 Upphörande av medlemskap 
§10.1  Medlem som inte betalat 
medlemsavgift under två på varandra 
följande år anses ha trätt ur föreningen. 

§10.2 Medlem som uppenbart motarbetar 
föreningen eller bryter mot dess stadgar 
kan uteslutas ur föreningen. 

§10.3 Medlingsförsök ska göras före 
uteslutning. Beslut om uteslutning fattas 
av CS. 

§10.4 Utesluten medlem har rätt att 
överklaga beslutet om uteslutning inom en 
månad efter mottagande av besked. Om 
beslutet överklagas är berörd medlem 
avstängd från verksamhet i föreningen 
fram till att överklagandet prövas på 
närmsta kommande kongress. 
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avstängd från verksamhet i föreningen 
fram till att överklagandet prövas. 

Mom. 5  Utesluten medlem kan 
beviljas återinträde i föreningen av CS. 
Återinträde beviljas tidigast efter ett år 
från uteslutning. 

§ 10.5 Utesluten medlem kan beviljas 
återinträde i föreningen av CS. Återinträde 
beviljas tidigast ett år efter uteslutning. 

§ 11 Ändring av stadgar och idéprogram 
Mom. 1  Förslag om ändring av eller 
tillägg till stadgar och idéprogram väckes 
genom proposition eller motion till 
kongressen. 

Mom. 2  Ändring av eller tillägg till 
stadgar och idéprogram träder i kraft vid 
tidpunkt som beslutas av kongressen i 
samband med andragångsbeslutet. 
Ändring av stadgar och idéprogram måste 
göras på två efter varandra följande 
kongresser varav en ordinarie kongress. 

§ 11 Ändring av stadgar och idéprogram 
§ 11.1 Förslag om ändring av eller tillägg till 
stadgar och idéprogram väcks genom 
proposition eller motion till kongressen. 

§11.2  Ändring av eller tillägg till stadgar 
och idéprogram träder i kraft vid tidpunkt 
som beslutas av kongressen i samband 
med andragångsbeslutet. Ändring av 
stadgar och idéprogram måste göras på två 
efter varandra följande kongresser varav en 
ordinarie kongress.  

§ 12 Upplösning av förening 
Mom. 1  Beslut om föreningens 
upplösning eller samgående med annan 
organisation skall fattas vid två på 
varandra följande kongresser, varav en 
ordinarie kongress, och med minst två 
tredjedels majoritet vid båda besluten. 

Mom. 2  Vid föreningens upplösning 
ska de återstående medlen gå till en 
organisation som har verksamhet i linje 
med Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningens idéprogram. 
Beslutet fattas av kongressen och om det 
inte är möjligt av befintlig CS. 

§ 12 Upplösning av förening 

§12.1 Beslut om föreningens upplösning 
eller samgående med annan organisation 
ska fattas vid två på varandra följande 
kongresser, varav en ordinarie kongress, 
och med minst två tredjedels majoritet vid 
båda besluten. 

§12.2 Vid föreningens upplösning ska de 
återstående medlen gå till en organisation 
som har verksamhet i linje med Svenska 
Freds- och Skiljedomsföreningens 
idéprogram. Beslutet fattas av kongressen 
och om det inte är möjligt av befintlig CS. 
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Proposition till Svenska Freds kongress 2020 

 

REVIDERING AV KAMPFONDENS STATUTER 

Ändringsförslagen i statuterna har gjorts för att underlätta för en förenklad process för 
utdelning av medel och för att främja det lokala engagemanget i Svenska Freds.  

Huvudsakliga ändringar:  

- Svenska Freds styrelse utgör fondens styrelse istället för att ansvara för att tillsätta 
styrelsen.  

- Medel för organisatoriska kostnader kan sökas ur fonden.  
- Fondens delar ut av sina insamlade medel och inte avkastningen.  

Centralstyrelsen föreslår kongressen:  

- att anta reviderade stadgar för Kampfonden för frigörelse från militarismen.  

STATUTER KAMPFONDEN FÖR FRIGÖRELSE FRÅN MILITARISMEN  

§1. Fondens kapital förvaltas av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 

§2. Svenska Freds centralstyrelse, som väljs av kongressen, utgör fondens styrelse.  

§3. Fondens kapital och avkastning kan användas på följande sätt: 

a)   ges som stipendier till personer som straffats för vapenvägran eller annan 
typ av vägran att – direkt eller indirekt – deltaga i det militära systemet. 

b)   ges till personer som p g a sin vägran att arbeta inom krigsindustrin 
drabbats ekonomiskt 

c)   stödja aktioner, manifestationer, ickevåldsarbete, organisatoriska 
kostnader och allt slags utåtriktat fredsarbete som bedrivs inom Svenska 
Freds. Svenska Freds lokalföreningar, grupper, enskilda medlemmar och 
Svenska Freds kansli kan söka bidrag ur fonden. 

§4 I fonden ska det alltid finnas en minimisumma på 30.000 kronor.  

§5 Fondstyrelsen bestämmer fortlöpande till vem eller vilka fondens medel ska 
delas ut. En sammanställning av besluten rapporteras på Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningens närmast följande kongress och i föreningens årsberättelse. 

§6 Fondens statuter kan endast ändras genom beslut av Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningens kongress. 
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Proposition till Svenska Freds kongress 2020 
 

 
NYTT IDÉPROGRAM 
 
Svenska Freds idéprogram reviderades senast 2010. Även om stora delar av innehållet 
fortfarande är aktuellt finns delar som behöver ses över och formuleras om. Det finns också 
ett värde i att föreningens bärande idéer ryms i ett mer kortfattat och tillgängligt 
dokument, för att möjliggöra att alla medlemmar lättare kan tillgodogöra sig och ta 
ställning för innehållet.  
 
Tidigare revideringar av föreningens idéprogram har väckt mycket diskussioner och debatt, 
vilket är en oerhört viktig del av en inkluderande och öppen process. Syftet med denna 
proposition är därför att ta gemensam avstamp i arbetet med ett nytt idéprogram, med 
förhoppningen att så många medlemmar som möjligt vill bidra till arbetet framåt.  
 
 
Svenska Freds centralstyrelse vill därför föreslå kongressen:  

- att ge centralstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med föreningens medlemmar, 
påbörja arbetet med att ta fram ett nytt, mer kortfattat idéprogram till nästa 
kongress.  
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Proposition till Svenska Freds kongress 2020 
 

 
SVENSKA FREDS MEDLEMSAVGIFT 
Det är upp till medlemmarna att besluta om vilken medlemsavgift som ska gälla för tiden 
mellan Svenska Freds kongresser. 

Inför kongressen 2018 gjordes en analys av kansliet på Svenska Freds, som visade att det 
krävdes en stor höjning,  till cirka 600 kr/år,  för att ekonomiskt motivera en förändring av 
medlemsavgifterna. Ett flertal av Svenska Freds medlemmar ger redan i nuläget en extra 
gåva utöver befintlig medlemsavgift och kansliet har successivt arbetat för att höja 
medlemmarnas extragåvor samt för att fler ska betala via autogiro.  

Svenska Freds medlemsavgift höjdes senast 2004 till 240 kronor per år, att den så länge 
varit oförändrad skulle kunna motivera en höjning. Centralstyrelsen föreslår dock att 
medlemsavgiften är kvar på samma nivå, för att så många som möjligt ska ha råd att vara 
medlemmar.  

Några av Svenska Freds lokalföreningar har valt att ha en lägre medlemsavgift än 240 
kronor för sina lokalanslutna medlemmar. Detta system är administrativt krävande för 
kansliet och dessutom svårt att motivera sett till att samtliga lokalanslutna medlemmar 
även är medlemmar i riksföreningen. Det kan även utgöra ett brott mot stadgarna där det 
står att: “Medlem blir man genom att erlägga den av kongressen beslutade 
medlemsavgiften.” Därför bör medlemsavgiften vara samma för alla.   

 
Centralstyrelsen vill därför föreslå kongressen att besluta:  

- att medlemsavgiften även fortsättningsvis är 240 kr/år.  
- att medlemsavgiften är samma för alla medlemmar i Svenska Freds.  
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Motion till Svenska Freds kongress 2020 
 
TIDNINGEN PAX SOM MEDLEMSTIDNING 

till Svenska Freds kongress 2020 

Motionen föreslår 

att Svenska Freds medlemstidning skickas till alla medlemmar som tryckt tidning. 

Bakgrund: 

Vid senaste månadsmötet i Svenska Freds Göteborg genomförde jag en minienkät, genom 
att dela ut senaste numret av tidningen Pax och fråga om någon hade sett den förrut. 

Det visade sig att en av mötesdeltagarna hade sett den och visste att den kom på mail (”jag 
brukar hitta den i spamkorgen”). En ytterligare person var osäker huruvida hon hade sett 
den eller ej, medan övriga 10 personer inte hade sett eller läst tidningen. Jag själv som 
motionär, vet att jag fått den per mail, men det är ingen läsvänlig form, så jag läste först 
när vi fick en bunt tidningar till föreningen. 

● Det är slöseri att göra en tidning som inte blir läst! 
● Det är bra för en organisation, att ha aktiva medlemmar som i sin vardag kan sprida 

föreningens tankar och idéer vidare till sina vänner och bekanta. Därför behöver 
föreningens tidningen Pax nå ut och bli läst av medlemmarna. 

Alla vet att det är dyrt att trycka en tidning, och portot går ständigt upp.  

Men jag utgår från att föreningen vill prioritera medlemmarna, och deras intresse och 
engagemang för föreningen. Då behövs tidningen Pax som medlemstidning. Det är den inte 
idag. 

Göteborg den 12 februari 2020 

Tomas Magnusson 

Motionsidén presenterades på Svenska Freds Göteborgs månadssmöte 11 februari och fick 
mötets bifall. 
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CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN TIDNINGEN PAX SOM MEDLEMSTIDNING 
Centralstyrelsen håller med motionären om att medlemstidningen PAX borde nå samtliga 
medlemmar och att det är slöseri att göra en tidning som inte blir läst. I dagsläget fungerar 
inte distributionen på ett tillfredsställande sätt. Vi håller även med motionären om att PAX 
har ett stort värde för föreningen. Utöver intressanta texter och information har PAX en 
sammanhållande effekt som är viktig. En analys gjord på svar från utträdda medlemmar 
visar även att mottagare av Pax i papper är underrepresenterade bland  dem, vilket tyder på 
att att tidningen bidrar till att stärka banden till medlemmarna. Tidningen är också en 
viktig kanal för att samla in gåvor till föreningens arbete.  

Sista numret av PAX för 2019 skickades till föreningens samtliga medlemmar i 
pappersform, vilket delvis möjliggjordes av extra stöd från Folke Bernadotteakademin. 
Även under 2018 skickades specialutgåvan Säkert till ett större antal medlemmar per post. 
Kansliet har även börjat analysera och räkna på hur en tryckt medlemstidning skulle kunna 
bekostas. Enligt den analysen skulle det kosta cirka 200 000 kronor per år att skicka ut 4 
nummer i pappersformat till alla medlemmar. Om utskicket av tidningen skickas ut 
tillsammans med uppmaningen att ge en gåva, finns goda chanser att finansiera en större 
del av tryck- och distributionskostnader med inkomna gåvor.   

Kansliet har också börjat titta på vilka alternativ som finns för den digitala utgåvan, som i 
nuläget publiceras i Issuu och som många upplever som svårläst. För samtidigt som många 
värdesätter en papperstidning i brevlådan så föredrar vissa en digital motsvarighet av till 
exempel tillgänglighets- eller  miljöskäl. Bättre digitala kanaler ger oss även möjlighet att 
sprida tidningens innehåll till fler än våra medlemmar samt att publicera artiklar oftare än 
fyra gånger per år, vilket möjliggör för PAX att bli mer aktuell. Vi är helt enliga med 
motionären om att dagens distributionssystem behöver förbättras.  

Alla medlemmar som bett att få tidningen i papper får den redan i dagsläget hem i 
brevlådan. Sedan årsskiftet skickas PAX i pappersform även till alla ledamöter i Svenska 
Freds lokalföreningars styrelser, oavsett om de har bett om det eller inte. 
Lokalföreningarna har även uppmanats att i sin egen kommunikation tipsa lokalt 
engagerade medlemmar om den möjligheten. 

CS föreslår därför kongressen:  

- att avslå motionens att-sats och istället uppdra åt Centralstyrelsen att öka 
tillgängligheten för PAX och göra de satsningar på distributionen som är 
ekonomiskt möjliga. 
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Motion till Svenska Freds kongress 2020 

 
 
MILITÄRENS MILJÖ- OCH KLIMAT-PÅVERKAN SKALL OCKSÅ RÄKNAS 
 
Enligt uppgift så är militären undantagen från de krav på utsläpp som ställs i Kyoto- och 
Paris-avtalen. 
 
“Jag föreslår: 
 
att: Svenska Freds och Skiljedomsföreningen bör verka för att även militärens utsläpp av 
växthusgaser skall ingå. Och tas upp på framtida miljökonferenser. 
 
BrorInge Helmfridsson 
 
 
 
CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN MILITÄRENS MILJÖ- OCH KLIMAT-PÅVERKAN SKALL OCKSÅ 
RÄKNAS 
 
Klimatförändringarna är ett av de största globala hoten mot människan och riskerar att 
utgöra ny grogrund för väpnade konflikter. Att bygga hållbar fred handlar om att bemöta 
och hantera grundorsaker till väpnade konflikter och se till de faktorer som ökar 
människors säkerhet. 
 
Transparens kring det militära försvarets miljöpåverkan är en nödvändighet för att kunna 
föra en demokratisk debatt om hur vi bäst uppnår mänsklig säkerhet och vad i samhället 
som behöver ställas om för att motverka klimatförändringarna. Centralstyrelsen tackar 
därför motionären för att ha tagit upp denna viktiga fråga.  
 
Krig och militära övningar leder till en omfattande miljöförstörelse och det är en fråga värd 
att lyfta, men det finns en risk att det i en sådan argumentation skulle kunna låta som att 
väpnad konflikt är acceptabel om det inte sker på för stor bekostnad av miljön. Ett viktigt 
perspektiv för Svenska Freds att lyfta är mänsklig säkerhet: att hotet mot individer och 
samhällen kommer från andra håll än främmande staters eller gruppers militära angrepp 
och att vi behöver andra strategier för att öka mänsklig säkerhet och skydda människor 
från miljöhot.  
 
Svenska Freds kansli arbetar sedan årsskiftet med en rapport i syfte att bland annat 
kartlägga det militära försvarets klimatpåverkan.Lanseringen av rapporten var planerad till 
maj, inför militärövningen Aurora 20. Övningen har nu senarelagts men rapporten är 
fortfarande en viktig pusselbit för att driva på frågan om mänsklig säkerhet och för 
nedrustning och kommer att lanseras inom kort. 

Utifrån från resonemanget ovan föreslår centralstyrelsen kongressen:  
- att anse motionen besvarad.  
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Motion till Svenska Freds kongress 2020 
 

MOTION ANGÅENDE STÄRKT STÖD TILL LOKALFÖRENINGARNA 

Vi ser i Centralstyrelsens underlag för den kommande Kongressen planer för att stärka 
stödet till lokalföreningarna, positivt då mycket grundläggande fredsarbetet görs på det 
lokala planet. Men att höja den interna beskattning av våra medlemsavgifter som dras in till 
Centralstyrelsen till mer än dagens 60 % ser vi knappast som något stöd. 

Svenska Freds är en ideellt verkande organisation och därmed befriad från statlig skatt, 
normalt cirka 30 %. Men i stället drabbas våra medlemsavgifter alltså av att 60 % direkt 
försvinner från våra föreningskassor för att i stället hamna hos SFSF centralt vilket 
knappast är just mot de medlemmar som med sina pengar tror sig bidra till ideellt arbete. 

Åtminstone här i Göteborg är ekonomin så hårt pressad att vi måste skära i vår ideella 
verksamhet och här var det knappast någon som under de interna konsultationerna ville ha 
stöd i form av ökad intern beskattning i SFSF. 

Vi yrkar därför  

- Att lokalföreningarnas verksamhet stöds genom att den interna debiteringen så att 
aldrig mer än 49,9 % av inbetalda medlemsavgifter dras från lokalföreningarnas 
inbetalda medel. Därmed kan vi fortsättningsvis hävda att vi driver en ideell 
verksamhet och lokalföreningarna får bättre långsiktig kontroll över den egna 
ekonomin utan att först tvingas ansöka hos Kampfonden om få tillbaka en del av de 
just inbetalda medlen. 

Tommy L 

CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN ANGÅENDE STÄRKT STÖD TILL LOKALFÖRENINGARNA 
Medlemsavgiften i Svenska Freds är i dagsläget 240 kronor per år. 40 procent av 
medlemsavgiften för de medlemmar som tillhör en lokalförening överförs i dagsläget från 
riksföreningen till lokalföreningen. En lokalförenings upptagningsområde är enligt praxis 
ett område på cirka 30 km runt föreningens verksamhetsort och beroende på vilken del av 
landet lokalföreningen verkar ser intäkterna i dagsläget väldigt olika ut 

Svenska Freds medlemsavgifter är våra gemensamma resurser som vi behöver använda på 
bästa sätt för att stärka alla delar av föreningen och för att uppnå våra gemensamma mål. I 
detta ryms självklart våra lokalföreningar men även andra engagerade medlemmar, våra 
intressegrupper och kansliet, som spelar en viktig roll för att driva Svenska Freds frågor 
samt att stötta det lokala och ideella engagemanget. 

Utöver den del av medlemsavgiften som lokalföreningarna kan använda i sin verksamhet 
finns även möjlighet att söka medel ur Kampfonden, där fem procent av medlemsavgiften 
från de medlemmar som inte tillhör en lokalförening, avsätts varje år.  

Centralstyrelsen fick på kongressen 2018 i uppdrag att ta fram ett förslag på hur 
föreningens engagemang kan stärkas och breddas på bästa sätt, hur fler medlemmar ska 
kunna bli delaktiga i vårt arbete samt undersöka vad som krävs för att gemensamt stärka 
framtidens fredsrörelse. Målet med detta arbete har varit att stärka förutsättningarna för 
engagemanget i föreningen såväl ekonomiskt som i stödet från riksföreningen. Detta 
förslag förklaras mer utförligt i centralstyrelsens proposition Svenska Freds organisation och 
engagemang som kommer att behandlas på kongressen.  

Med hänvisning till propositionen föreslår Centralstyrelsen därför kongressen:  

- att avslå motionen.  
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Motion till Svenska Freds kongress 2020 

 
EN MOTION OM ATT SUPERMAKTERNA KINA, USA OCH RYSSLAND MÅSTE BÖRJA FÖRHANDLA FÖR ATT 
AVSLUTA SIN ÖMSESIDIGA FIENDESKAP OCH TILL FULLO TA ANSVAR FÖR JORDEN OCH 
MÄNSKLIGHETEN 
 
Förslaget är att Svenska Freds kongress beslutar om att skapa en arbetsgrupp för att genom 
aktion utanför USA:s, Kinas och Rysslands ambassad ger uppmärksamhet till parollen att: 
”Kina, USA och Ryssland måste börja förhandla för att avsluta sin ömsesidiga fiendskap 
och till fullo ta ansvar för Jorden och Mänskligheten”.  
 

Varför Ryssland, Kina och USA måste avsluta sin ömsesidiga fiendskap? 
 

Som ni redan vet genom forskarrapporter står mänskligheten inför många ökande 
samverkande problem på väldigt många olika områden som skulle kunna fylla många 
hyllmeter med vetenskapliga rapporter. Samtidigt ser vi också hur supermakterna ökar sin 
aktivitet i sin ömsesidiga fiendskap där man avbryter militära avtal, förnyar vapen och 
kärnvapen, och även inrättar militära rymdkommandon. Spänningarna ökar emellan deras 
intressesfärer, och man är alltmer mån om att vara allt starkare och först till de kommande 
framtida naturresurserna. Till detta kan vi lägga till de nationalistiska strömningarna inom 
dessa supermakter, vilket spridits, där Ryssland varit mycket aktiv part att sprida och 
sponsra nationalistiska krafter världen över.   
 
Motionen riktar sig till supermakterna Kina, Ryssland och USA, eftersom de har genom sin 
ömsesidiga fiendskap bidragit till att lamslå Förenta Nationerna genom sin vetopolitik. 
Samtidigt som de flesta andra länder mer eller mindre blivit som dessa tre supermakters 
gisslan, just på grund av deras ömsesidiga fiendskap. När dessa makter upprustar, så 
tvingas de andra länder till upprustning. När dessa makter sätter in ekonomiska sanktioner 
tvingas många andra länder att följa efter. När dessa makter avbryter samarbeten så 
tvingas andra länder följa med. Detta bidar sammantaget till låsningar och 
kapitalförstöring, vilket leder till att många länder inte har råd att satsa lika mycket på sina 
egna befolkningar och samhällen. En oerhörd kapitalförstöring sker just på grund av dessa 
tre supermakters ömsesidiga fiendskap. 
 

- Vi skulle kunna säga att dessa tre supermakter styr mänskligheten och är garant för 
mänsklighetens överlevnad, eller blir orsak till mänsklighetens fall. 

 
Om inte dessa tre supermakter börjar minska sina inbördes spänningar och nedmontera sin 
ömsesidiga fiendskap kan vi fråga oss om vi verkligen kommer klara av de alarmerande 
förändringar som mänskligheten står inför i en nära framtid. 
 

● Allt fler arealer hotas av torka, eld, vattenbrist och förgiftning. 
● Haven hotas av utfiskning, nedsmutsning och förgiftning. 
● Kustlandskap och önationer hotas av översvämningar p.g.a. isavsmältningen och 

kraftigare vädersystem. 
● Allt större spänningar emellan folk och länder p.g.a. de ökande problemen. 
● Allt större folkförflyttningar p.g.a. de ökande problemen. 
● Folk stressas, missleds, deprimeras, utnyttjas och förråas av de ökande problemen 

och brister i utbildningen. 
 
Jag kan inte se att vi ska kunna klara av dessa problem tillsammans om vi har tre 
supermakter som ökar sina inbördes spänningar som riskerar till ytterligare låsningar och 
kapitalförstöring. När vi istället behöver: 
 

● Ökande gränsöverskridande samarbeten. 
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● Ökande gemensam förståelse. 
● Behov av enorm kapitalfrigörelse för att bekosta alla ansträngningar till att stävja 

problemen. 
 
Jag föreslår att Svenska Freds kongress beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp för aktion 
utanför Kinas, USA:s och Rysslands ambassad för att uppmärksamma behovet av 
supermakternas nedmontering av sin ömsesidiga fiendskap för att kunna bemästra 
framtidens kommande problem, och trygga mänsklighetens överlevnad. 
 
Per Alltrelén, Bollmoravägen 21, 13542 Tyresö. Email: sunglitters@gmail.com 
 
 
 
CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN OM ATT SUPERMAKTERNA KINA, USA OCH RYSSLAND MÅSTE 
BÖRJA FÖRHANDLA FÖR ATT AVSLUTA SIN ÖMSESIDIGA FIENDESKAP OCH TILL FULLO TA ANSVAR FÖR 
JORDEN OCH MÄNSKLIGHETEN 
 
Centralstyrelsen tackar motionären för sitt engagemang och för ett bra förslag.  Vi anser 
inte att ett kongressbeslut är nödvändigt för att genomföra aktiviteten eller för att tillsätta 
en arbetsgrupp.  
 
Kongressen är dock ett bra tillfälle att stämma av intresset för en sådan grupp,  då många 
av medlemmarna är närvarande. Centralstyrelsen ger sitt fulla stöd till motionen och ser 
gärna att det på kongressen bildas en fredsgrupp av frivilliga medlemmar från Svenska 
Freds som vill ta idén vidare.  
 
Centralstyrelsen lämnar ingen rekommendation till beslut utan vill istället uppmuntra alla 
som vill engagera sig i förslaget att göra det. Förslagsvis med motionären som 
kontaktperson. 
 
 
 
 
 

 
34 

mailto:sunglitters@gmail.com

