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Föreningen har haft en omfattande verksamhet 

under 2019. Här är några axplock: 

Vi firade årsdagen av Martin Luther Kings 

stora tal mot Vietnamkriget i Riverside Church i 

New York den 4 april. Talet fick en avgörande 

betydelse för det folkliga motståndet mot 

Vietnamkriget i USA och hela världen. Martin 

Luther King mördades ett år senare. Mama 

Gumbo band bjöd på underhållning som fick alla 

att dansa med, det blev en riktig fredsfest. Sören 

Somelius talade om Martin Luther Kings liv, 

utifrån sin bok ”Från King till Obama”. På Skype 

intervjuade vi Cora Weiss, välkänd fredsaktivist i 

New York och vän med familjen King. 

Föreningens årsmöte i mars valde en ny styrelse 

och la fast planer för året. Vi fick lyssna till en 

spännande berättelse av Camilla Orjuela och 

Maj-Lis Follér under rubriken ”Myanmar – 

konflikter och fredsarbete”. I mars hade vi en 

föreläsning av Sven Hirdman om ”Sveriges 

förhållande till Ryssland – och vår 

säkerhetspolitik”. 

Vi hann också med att bjuda in till en 

”afterwork” på Oceanen, med ett samtal om 

kärnvapen mellan Valter Mutt och Svante 

Karlsson från Globala studier. 

I slutet av våren hade vi en fredsfest till – då 

avslutade vi ett årslångt program om fredskultur. 

Vi gjorde det på Röda Stens galleri med tal 

Kajsa Johansson från Linnéuniversitetet i Växjö: 

”Människors längtan efter fred” och 

sång/musik av Per Umaerus. Bertil Gustavsson 

presenterade tillkomsten av statyn ”Fredsgudinnan 

Nuclear Disarmament” och Tomas Magnusson 

talade om krigsminnen som finns i Göteborg, och 

att vi borde lyfta fram fredsminnen istället, bl a att 

K P Arnoldson, Sveriges första nobelpristagare 

för fred, som både är född, uppväxt och arbetade i 

Göteborg, men inte ens har en gata uppkallad efter 

sej i Göteborg, än mindre den fredsstaty han 

förtjänar. 

I augusti genomförde föreningen ett 

träningsläger för ickevåld – för andra året i  
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rad, under ledning av Per Herngren.  

I augusti började också Ebba Wedel och 

Amanda Liedberg att arbeta som 

fredskoordinatorer – en heltidstjänst som delas 

på två personer.  

I september satsade vi på bokmässan, och hade en 

stor monter och två program på Globala torget, 

Agnes Hellström talade om svensk vapenexport 

och Pierre Schori talade om Nato och 

kärnvapnen. Pierre Schori kom tillbaka några 

veckor senare och höll en uppskattad föreläsning 

på restaurang Trappan.  

Till bokmässan tryckte vi upp nya material för 

utdelning, bland annat en information för 

mönstrande om de alternativ som finns om man 

vill undvika militär värnplikt. 

I december, slutligen, så hade vi årets tredje 

fredsfest – på Oceanen i Göteborg, när Beatrice 

Fihn besökte Göteborg. Beatrice Fihn är 

göteborgaren som från Geneve leder den 

internationella fredsorganisationen Ican, och är 

drivande kraft bakom FN-förbudet mot 

kärnvapen, som snart träder i kraft, när 50 länder 

ratificerat förbudet. I december 2018 tog Beatrice 

Fihn emot Nobels fredspris å Icans vägnar. 

Sverige har varken signerat eller ratificerat ännu, 

och därför väckte vi ett medborgarförslag i 

Göteborg om att kommunen skulle ansluta sig till 

Ican Cities Appeal – precis som Oslo, Paris, 

Manchester, New York och många andra städer 

redan gjort. Vi hoppas nu att Göteborg ska bli 

den första staden i Sverige som ansluter sig till 

Ican Cities Appeal. 

Beatrice Fihn fick Göteborgs fredspris på 

fredsfesten, tillsammans med Anna-Lisa 

Björneberg, mångårig ledare för IKFF och 

fredsnätverket Fredsam. Det blev en fin kväll, 

med spoken word-poeten Oskar Hanska och 

mycket musik av Cats & Dinosaurs.  

Föreningen har medlemsmöte andra tisdagen 

varje månad. Vi har en pågående studiecirkel om 

vapenexport, baserad på Linda Åkeströms bok, 

som tar första timman av medlemsmötet, andra 

timman planeras verksamhet och diskuteras alla 

andra frågor. Ett möte behandlade kurdernas 

situation i krig och fred, med presentation av 

Refik Incir och Diako Sheikh. 
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