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Under året har vi haft ett fortsatt mycket givande samarbete inom Kärnvapengruppen, en 
intressegrupp inom Svenska Freds ägnad åt kärnvapennedrustning, med representation som sträcker
sig från Skåne till Norrland. Gruppen har fortsatt att hålla telefonmöten cirka en gång i månaden. 
Tillsammans ordnade vi en heldag öppen för allmänheten på Hotell Högland i Nässjö den 17 
februari 2018, med kärnvapennedrustning som tema och rubriken ”Sveriges ställnigstagande för ett 
kärnvapenförbud – låt den svenska opinionen styra”. Inbjudna talare var Josefin Lind, 
generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK), som höll ett anförande med titeln 
”Vad är konventionen om kärnvapenförbud och varför kan den bidra till en kärnvapenfri värld?” 
och Tomas Magnusson, ordförande för Svenska freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening 
Göteborg, som talade om ”Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen”. Ett gemensamt uttalande 
från mötet skickades till Stefan Löfven, underskrivet av de närvarande från Kärnvapengruppen.

Ett annat resultat av samarbetet inom Kärnvapengruppen under året har varit en vykortskampanj. 
Lokalföreningen har utformat och låtit trycka upp ett vykort som pekar på det överväldigande stödet
hos svenska folket för att underteckna FN:s kärnvapenförbud, och hur vår demokrati, militära 
alliansfrihet och historia som nedrustningsförespråkande nation borde göra det självklart för oss att 
skriva på. Brevet är adresserat till Stefan Löfven, och behöver bara undertecknas, frankeras och 
postas. Kampanjen är fortfarande pågående – i synnerhet efter beskedet från regeringens 
enmansutredare Lars-Erik Lundin att Sverige avråds från att ansluta sig. Vykorten har spridits över 
hela landet och delats ut under våra egna evenemang. De har spridits via Kristna Freds, Svenska 
Freds Nässjö, Svenska Freds Örebro, Svenska Kvinnors Vänsterförbund i Lund och Kvinnor för 
Fred Skåne, och skickats till fredsengagerade i Köping och Avesta. (Dessutom skickade 
lokalföreningen in ytterligare 68 namnunderskrifter till stöd för kärnvapenförbudet till Löfven inför 
valet.) Lokalföreningen har också bidragit med några insändare till Kärnvapengruppen, som var 
menade att publiceras i samband med att utredningen om kärnvapenförbudet släpptes. Genom att 
utredningen först flyttades fram och sedan släpptes tidigare än väntat fick de dock inte något större 
genomslag – men de publicerades trots allt i en handfull tidningar, och finns också att läsa på 
lokalföreningens blogg: http://svenskafreds.blogspot.com/. 

Miljöpartiet i Malmö hörde av sig till oss och uttryckte intresse att prata om fredsfrågor inför valet 
2018. De ville höra vilka frågor som är viktiga för oss i Svenska Freds Lund-Malmö och hur de 
skulle kunna föras in i politiken. Detta resulterade i ett möte mellan en grupp medlemmar från 
lokalföreningen, Rasmus Ling (riksdagsledamot för MP, Malmö) och Emma Berginger (blivande 
riksdagsledamot för MP, Lund) i Lund den 12 mars. Vi passade på att ifrågasätta och uttrycka vår 
besvikelse över hur Miljöpartiet agerat i viktiga fredsfrågor de senaste åren, bl.a. i frågan om 
värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato, som alla utom fyra MP-riksdagsledamöter röstade för.  

Vi har under året också fortsatt att arrangera och medarrangera en rad öppna möten med föredrag, 
samtal och publikdiskussion om olika fredsfrågor. Den 21 april medarrangerade vi ”FN:s 

http://svenskafreds.blogspot.com/


kärnvapenförbud – hur går vi vidare?”, med föredrag av David Victorin från SLMK och Per 
Abrahamsson från Kvinnor för Fred Skåne, som avslutades med musik av Jan Hammarlund. Mötet 
hölls på ABF i Lund. Den 14 maj medarrangerade vi ett annat möte som också handlade om 
kärnvapenfrågan, ”Ett seminarium som smäller högt”, på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. 
Medverkande var Gunnar Westberg och Josefin Lind (båda SLMK), och Jonas Jacobsson Gjörtler 
(dåvarande M- riksdagsledamot för Skåne läns västra valkrets och utrikespolitisk talesperson). 
Moderator var Sören Sommelius. Dagen efter medarrangerade vi en Palestinaafton i ABF-husets 
källare, med filmvisning, föredrag av Arkitekter utan gränser, och presentationer av representanter 
från Celanders och Alhambra förlag.

Den 2 juni var vi arrangörer till ett panelsamtal under Feministisk Festival i Malmö med titeln 
”Feminism och militarism – går de ihop?”, tillsammans med S Malmö. Medverkande var Silas 
Aliki, skribent för ETC och Bang, jurist och före detta reservofficer, och Hillevi Larsson, S-
riksdagsledamot. Samtalsledare var Katerin Mendez från lokalföreningens styrelse. 

Den 6 augusti högtidlighöll lokalföreningen traditionsenligt Hiroshimadagen i Lunds domkyrka, 
och det blev ett mycket upskattat evenemang. Som talare bjöd vi in Stig Broqvist från Jordens 
Vänner Helsingborg, som höll ett anförande under middagsmässan. Mässan leddes av komminister 
Magnus Malmgren som inledde med några ord om kärnvapnens destruktiva kraft. Vår 
skärmutställning med bilder från ICAN och ett informations- och bokbord stod uppe fram till den 9 
augusti. 

Vår lokalförening hyrde den 19 augusti in sig i ett av tälten på Malmedalen, en nystartad 
politikervecka i Rosengård som hölls inför valet, och det var en mycket positiv upplevelse. Även 
här ställde vi upp utställningen och ett informationsbord. Den 24 augusti åkte Elisabeth från 
lokalföreningen tillbaka till Malmedalen och höll i ett litet seminarium om kärnvapen tillsammans 
med Sven Ruin, vindkraftsingenjör och fredsivrare från Köping.

Den 2 oktober var vi medarrangörer till ett möte i Medeltidssalen på Lund Folkets Hus med Richard
Falk, professor emeritus i internationell rätt vid Princeton University. Rubriken var ”Thoughts about
the Israel-Palestine conflict and nuclear weapons/war”. Den 24 oktober, på FN-dagen, hölls 
ljusvakor på många håll i landet för en svensk anslutning till kärnvapenförbudet och för en 
kärnvapenfri värld, bl.a. i Stockholm, Göteborg, Varberg, Lund, Malmö, Ystad och Nosaby (utanför 
Kristianstad). Förebild och samlande punkt var nätverket Ljusvakan Förbjud Kärnvapen Nu i 
Göteborg. Lokalföreningen var medarrangörer till ljusvakan i Malmö som hölls på Gustav Adolfs 
torg, där man stod med facklor och banderoller och delade ut vykort och flygblad. Arrrangemanget 
hölls tilsammans med KFF Skåne och Feministiskt Initiativ Malmö, men beslut fattades om att inga
loggor skulle finnas synliga, för att göra manifestationen så inkluderande som möjligt och för att 
understryka att stödet för kärnvapenförbudet är starkt i alla läger.

Svenska Freds centralt bjöd in styrelsen till ett möte för att prata om hur det lokala 
medlemsengagemanget kan utvecklas i Svenska Freds. Den 28 januari träffades Elisabeth, Leif och 
Emilia från lokalföreningen och Agnes Hellström, Tilda Wendefors och Tora Törnquist från 
Svenska Freds centralt i Lund och diskuterade detta. Två dagar därefter var lokalföreningen 
medarrangörer till ett välbesökt evenemang i Lunds stadsbiblioteks atriumgård: ”Fredens villkor”, 
där ärkebiskop emeritus KG Hammar talade om ”Militären rustar upp – är det så vi undviker krig?” 
och Ingela Mårtensson från Kvinnor för Fred talade om begreppet gemensam säkerhet. 

Under året har vi alltså fortsatt vårt samarbete med KFF Skåne på olika sätt. Utöver ovan nämnda 
evenemang har vi även haft gemensamma flygbladsutdelningar i Lund och Malmö, och ICAN-
utställningen har satts upp av KFF i Höör och Eslöv.



Elisabeth har hållit föredrag om Kinas ”Belt and Road initiative” (tidigare ”One Belt One Road”) 
med särskilt fokus på potentialen för initiativet att bidra till världsfreden. Dessa hölls den 18 
oktober i regi av ”Fredsrörelsen på Orust”, den 1 november på Enhetsgruppen i Helsingborg, samt 
den 26 januari 2019 på inbjudan av Vänskapens hus i Lund. 

Vi vill tacka för det fortsatta förtroendet och ser fram emot ett nytt år med fredsaktiviteter av alla 
slag. Vi välkomnar varmt alla som känner för att bli mer aktiva i föreningen. 

Styrelsen för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö 
genom Emilia Mühlhäuser (ordf.) 

 


