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Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö

Verksamhetsberättelse 2018

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.) 

 



 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö 
 

Verksamhetsberättelse 2019 
 
Vi i lokalföreningen ser tillbaka på ett år med många goda möten, aktiviteter och samarbeten i 
fredens tecken. Vi har under året gjort oss hörda på många olika sätt, inte minst gentemot våra 
politiker. 

 

Svenska Freds intressegrupp för kärnvapennedrustning, där vår lokalförening är sammankallande, 
har varit fortsatt aktiv. Gruppens medlemmar, spridda över landet, har hållit regelbundna 
telefonmöten ungefär en gång i månaden. Under året har vi bytt namn, från “Kärnvapengruppen” 
till till “Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Grupp för en Kärnvapenfri Värld”. 

 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen var en av remissinstanserna till regeringens 
enmansutredare Lars-Erik Lundins ”Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till 
konventionen om förbud mot kärnvapen”. Vår grupp skickade in en lista med punkter som Svenska 
Freds tog med i sitt remissvar. Bl.a. tog vi upp nödvändigheten av att Sverige för en självständig 
utrikes- och säkerhetspolitik som inte viker sig för tillfälliga ekonomiska intressen, att vi måste visa 
solidaritet med de som redan drabbats av atombombningar och provsprängningar, att ett 
kärnvapenförbud blivit än viktigare i och med att USA och som konsekvens av detta även Ryssland 
dragit sig ur INF-avtalet (Intermediate-Range Nuclear Forces), och inte minst att beslutet att inte 
skriva på avtalet ger stora trovärdighetsproblem för svensk demokrati. Punkterna i sin helhet, och en 
hel del annat om gruppens arbete och tips på andra evenemang mot kärnvapen, finns på gruppens 
blogg: http://karnvapengruppen.blogspot.com/ 

 

Vykortskampanjen med Svenska Freds Grupp för en Kärnvapenfri Värld som avsändare, med 
uppmaning till Sveriges statsminister att skriva under kärnvapenförbudet, har fortsatt in i detta år. I 
mars skickades en bunt med kort till Kristianstads FN-förening. Vykorten spreds också på Malmö 
European Forum den 4 maj, ett heldagsevenemang inför EU-valet på Kvarnby folkhögskola, med 
många föreläsningar kring fred, social och ekonomisk rättvisa och miljöfrågor. Lokalföreningen var 
medarrangörer, huvudarrangörer var Jordens Vänner. Förutom vykorten var vi på plats med vår 
ICAN-utställning (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), ett informationsbord och 
banderoller med samma budskap som vykortet. Sedan kortet gjordes har det genomförts en ny 

http://karnvapengruppen.blogspot.com/


Sifo-mätning (december 2019) som visar att stödet för undertecknande av kärnvapenförbudet är 
fortsatt mycket starkt hos svenskarna – 78% är för en svensk underskrift. 

 

I augusti uppmärksammade vi tradtitionsenligt Hiroshimadagen i samarbete med Lunds domkyrka. 
Vår ICAN-utställning och informationsbord stod uppe i domkyrkans sidoskepp från 5 till 9 augusti, 
och på själva Hiroshimadagen 6 augusti bjöd vi in fredsforskare Jan Öberg, som talade under 
morgonmässan på temat ”Kärnvapnens filosofi”. Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand höll i mässan, 
som hade rubriken ”Be för fred vid Hiroshimadagen”. På kvällen samma dag var vi medarrangörer 
till Kristianstads FN-förenings möte på Regionmuseet Kristianstad, ”Nej till kärnvapen!”, där 
FN-förbundets sakkunnige Jens Petersson var huvudtalare, och där vi fick tillfälle att säga några ord 
om vår verksamhet.  

 

Lite senare i augusti fick vi chans att träffa Annika Nilsson, kommunpolitiker med engagemang för 
fred och nedrustning som representerar F! i Lund. Vi i lokalföreningen hjälpte till med underlag då 
Annika skrev en motion för F!:s räkning som föreslår att Lund ansluter sig till ICANs Cities 
Appeal, ett upprop som ger enskilda städer möjlighet att visa sitt stöd för kärnvapenförbudet i de 
länder som ännu inte anslutit sig. Den 25 september, dagen innan motionen lämnades in (på FN:s 
dag för kärnvapnens avskaffande), skickade vi in en insändare till tidningar i södra Sverige där vi 
uttryckte vårt stöd, och undertecknade den tillsammans med lokala representanter för andra 
föreningar i ICAN-nätverket: Jea Jonsson (Kvinnor För Fred, Skåne) och Joakim Månsson 
Bengtsson (Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Lund). Insändaren blev oss veterligen tyvärr 
inte publicerad, men finns att läsa på lokalföreningens blogg: http://svenskafreds.blogspot.com/ 
Motionen ligger i skrivande stund på ärendelistan i Lunds kommunfullmäktige, och vi återkommer 
med uppdateringar om hur det går. Det kan också nämnas att motsvarande motion lämnats in av F! i 
Göteborg där kommunstyrelsen stödjer en anslutning till Cities Appeal – beslut väntar i 
kommunfullmäktige.  

 

Under året har medlemmar från lokalföreningen, i olika konstellationer, haft fem mötestillfällen i 
Lund. Under det senaste, den 9 februari på Vänskapens hus, berättade vår styrelsemedlem Monica 
Molin om upplevelser från sina resor till Hiroshima och Nagasaki. En fråga som Svenska Freds 
centralt har arbetat med under året, och som därför också diskuterats på våra möten, har varit hur vi 
bäst organiserar oss inom föreningen för att stärka engagemanget. En rad frågor skickades ut till oss 
som lokalförening, och i våra svar underströk vi vikten av vår autonomi, både vad gäller aktiviteter 
och ekonomi. Systemet med lokalföreningar som egen organisation/juridisk person, tillsammans 
med stadgarna, lägger grunden för lokalföreningsverksamhet som kan driva sitt eget arbete inom 
Svenska freds ramar. En uppföljande workshop på temat organisation och framtida 
engagemangsformer hölls på Långholmen, Stockholm, den 19 oktober. Elisabeth och Emilia från 
lokalföreningen deltog, tillsammans med representanter för både Svenska Freds centralt och de 
andra lokalföreningarna. Frågan kommer att fortsätta diskuteras under Svenska Freds kongress, som 
hålls i Ulricehamn den 16-17 maj. 

 

http://svenskafreds.blogspot.com/


Vid ett par tillfällen detta verksamhetsår har vi varit med under sammankomster organiserade av 
våra fredskollegor. Den 7 september var Emilia med på Svenska Läkare mot Kärnvapens nationella 
möte på Allhelgonagården i Lund, som var en heldag med föreläsningar och diskussioner. Den 28 
september åkte Elisabeth och Emilia till Bokmässan i Göteborg, där Fredsam (ett nätverk av 
fredsföreningar i Göteborg där Svenska Freds ingår) hade en egen monter på det Globala torget. Här 
fick vi träffa andra medlemmar i Svenska Freds Grupp för en Kärnvapenfri Värld, ordföranden 
Agnes Hellström, Göteborgs ordförande Tomas Magnusson, och höra ett föredrag av Pierre Schori, 
som var där på inbjudan av Fredsam. 

 

I slutet av 2019 skrev lokalföreningen ihop ett kort brev med frågor till Sveriges riksdagsledamöter 
om Sveriges försvarssamarbeten. I brevet konstaterar vi att Sverige, under lång tid och med 
begränsat demokratiskt inflytande alltmer närmat sig Nato, men att Sverige nu också verkar vilja 
sluta allt fler försvarsavtal med andra konstellationer av länder i Europa. Vi frågar vad detta beror 
på, vilka konsekvenser det kan få för vår utrikespolitiska autonomi, om och isåfall hur det skulle 
kunna förbättra relationen till Ryssland och om det kan öka möjligheterna för oss att skriva under 
kärnvapenförbudet. Brevet skickades ut per mail individuellt till alla riksdagsledamöter i början av 
januari, och i skrivande stund har vi fått svar från 19 personer. Brevet i sin helhet, och alla de svar 
vi fått in, finns att läsa på lokalföreningens blogg. Planer finns på att använda de svar vi fått in i vårt 
vidare arbete, t.ex. som underlag till insändare.  

 

Den 19 och 20 februari var vår lokalförening medarrangörer till två välbesökta möten, på 
Helsingborgs respektive Lunds stadsbibliotek, där Biger Schlaug föreläste om ”Miljarder till 
militären – smulor till klimatet”. Vi hade även informationsbord på plats. Birger tog bl.a. upp att 
hotet mot demokratin inte kommer utifrån, utan från vår egen nedmontering av institutioner som 
skola, sjukvård, äldreomsorg och rättsväsende, medan allt större summor går till militära utgifter. 

 

Under året har vår vän och lokalföreningens nestor, Albert Vel, gått bort. Vi minns honom med 
värme, och känner stor tacksamhet för hans betydelsefulla insatser för Svenska Freds Lund-Malmö 
genom åren. Albert var en fredskämpe och kärnvapenmotståndare i själ och hjärta, och han kommer 
att finnas i våra tankar när vi under det kommande året fortsätter att arbeta för fred, nedrustning och 
en svensk underskrift av FN:s kärnvapenförbud. 

 

Styrelsen för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Lund-Malmö 

genom Emilia Mühlhäuser (ordf.) 
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Verksamhetsberättelse 2018 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Göteborg / Fredspolitiska 

föreningen Pax 

 

 

Ola Tunander och Libyen-kriget 

Årets verksamhet 2018 började tidigt, med 

fredsforskaren Ola Tunander som föreläste 7 

januari om Libyenkriget och det totala kaos som 

skapats. Detta var ett av de återkommande 

föreläsningsmöten under rubriken ”Vägar till 

fred” som Svenska Freds Göteborg arrangerar i 

samarbete med organisationerna i fredsnätverket 

Fredsam.  

Mötet samlade över 100 deltagare, och visar att 

det är viktigt att satsningen på dessa möten 

fortsätter. Men vi hade otur med två följande 

möten som var planerade – 8 februari skulle Lotta 

Sjöström Becker tala om svensk vapenexport med 

speciellt fokus på exporten till kvinnoförtryckets 

Saudiarabien, och 22 februari skulle Stina 

Oskarsson tala om sin nya bok ”Tror du att du kan 

förändra världen utan att anstränga dej”. Båda 

blev sjuka och mötena fick ställas in. 

 

Fredsprofessor Helena Lindholm talade vid 

årsmötet 

Ytterligare ett möte med stor publik arrangerades i 

samband med föreningens årsmöte. Rubriken var 

”Palestinakonflikten – ständigt i fokus”. Helena 

Lindholm har ägnat sin forskning vid universitetet 

i Göteborg åt Palestinakonflikten, och kom till 

vårt möte med färska intryck från en resa i 

området. Hennes analys av möjligheterna till 

fredslösning var ganska kärv. 

Intressant för oss i Svenska Freds var att höra 

Helenas inledning om hur hon först kom i kontakt 

med Palestina. Hon var medlem i Svenska Freds i 

Majorna – det fanns då flera lokala avdelningar i 

Göteborg. Helena utsågs till internationell 

sekreterare, och som sådan fick hon resa till en 

konferens i Palestina – det var denna resa som 

väckte hennes intresse för att ägna sitt forskarliv 

åt Palestina.  

Mötet var välbesökt, det var cirka 60 personer 

som trängdes i den nya fredslokalen i rum 304 i 

Viktoriahuset, mer än vad lokalen egentligen kan 

rymma! 

 

Fredsprofessor Helena Lindholm, 

Göteborg, föreläser om den 

aktuella situationen i Palestina på 

Svenska Freds Göteborgs årsmöte. 
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Göteborgskampanj för en 

kärnvapenfri värld 

Flera medlemmar i Svenska 

Freds Göteborg har under året 

deltagit i ett gemensamt arbete 

för att få till en svensk 

underskrift av FN-förbudet mot 

kärnvapen som röstades igenom i 

FN sommaren 2017 med stöd av 

122 stater, varav Sverige var en. 

Kampanjen samordnades av 

IKFF Göteborg. 

Kampanjen inriktades på att lyfta 

fram frågan inför valrörelsen. Vi 

genomförde flera namninsam-

lingar med tält uppsatta vid de 

flesta större folksamlingar under Fredsrörelsen tältar med kampanjen för ett kärnvapenfritt 

året – 8 mars, 1a maj, Chalmers- Sverige. Kraftig medvind, som synes! 

kortegen, Hammarkullefestivalen,  

Nationaldagen, Way Out West osv. 

 

Två debatter arrangerades mellan riksdagsparti-

ernas lokala representanter. Det tydligaste minnet 

från debatterna är den slående okunnighet som de 

blivande riksdagsmännen blottade i dessa frågor. 
 

Intensivkurs i civilkurage, ickevåld och 

fredskultur 

Under sommaren arrangerade föreningen ett 

ickevåldsläger på Björkö utanför Göteborg. Lägret 

bestod av fem intensiva dagar för 16 deltagare, 

och två ledare, och annonserade som en 

kombinerad badsemester och kurs.  

Kursen innebär också inledningen av ett 

samarbete med nya organisationer, Front mot 

slaveriet och Hopp in rörelse, samt också med 

organisationen Vardagens civilkurage. Under alla 

förhållanden uttryckte deltagarna intresse för 

fortsatta kurser, och fortsatt samarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träning 

pågår 

 

Hur kan vi arbeta för att den rådande 
våldskulturen (globalt och lokalt)  
förändras till en fredskultur?  
 
Samtidigt som vi deltagit i arbetet mot kärnvapen, 

och arrangerat möten bland annat mot svensk 

vapenexport, så började vi i lokalföreningen 

diskutera behovet av att lyfta fram de verkliga 

alternativen till fortsatta militära rustningar och 

fortsatt våld. Fredsrörelsen kan inte vara en 

rörelse som bara följer efter och protesterar mot 

nya vapen och nya krig – vi måste också visa 

vilka vägar som leder till fred och utveckling. 

Därmed föddes tanken att lyfta fram fredskultur 

som alternativ till krigskultur och våldskultur på 

ett systematiskt sätt i föreningens arbete.  

Hösten 2017 lämnade vi in en ansökan till Folke 

Bernadotte-akademin för ekonomiskt stöd till ett 

arbete med fredskultur. Ansökan beviljades. 

Kursen i civilkurage, ickevåld och fredskultur 

som beskrivits ovan var en självklar del av det 

arbete som vi bestämt oss för att genomföra under 

2018. Samtidigt fanns i Göteborg kampanjen för 

att lyfta FN-förbudet mot kärnvapen, och vi beslöt 

därför att vänta med den direkta lanseringen av 

fredskulturarbetet till efter valrörelsen, och det 

intensiva arbetet för FN-förbudet var avslutat. 

Fredskulturprojektets övriga delar sattes därför 

igång först efter den officiella kick-offen av detta 

den 1 oktober.  
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Ingeborg Breines:  
Fredskultur – utopi eller 
säkerhetspolitiskt alternativ 
 

Officiell kick-off för fredskulturprogrammet 

genomfördes med en föreläsning i Göteborg av 

Ingeborg Breines, Norge.  Ingeborg Breines har varit 

chef för Unescos kontor i Oslo, Paris, Islamabad och 

Geneve, och president för International Peace Bureau. 

Hon är en världsauktoritet inom fredskulturen. 

Utöver en välbesökt och uppskattad föreläsning för 

medlemmar och inbjudna sympatisörer, medverkade 

Ingeborg Breines i ett program som föreningen 

arrangerade på Bokmässan i Göteborg. 

 

Ingeborg Breines          

på bokmässan 

 

Bokmässan – flera program och intensivt arbete i mässmonter 

Svenska freds var delaktig och medarrangör av flera seminarier på globala scenen under bokmässan 27-30 

september. Vid ett seminarium medverkade Linda Åkerström, Stockholm, som är Svenska freds 

säkerhetspolitiska expert och författare till boken om vapenexport som kom ut i pocketversion lagom till 

bokmässan. Tommy Lindfors ledde ett scensamtal med Ola Tunander – denna gång inte om Libyen utan om 

de återkommande skandalerna kring ubåtar i svenska skärgården. Ola Tunanders kommer i bokform att 

presentera en tredje ståndpunkt i ubåtsfrågan, som skiljer sig från försvarsentusiasternas och Dagens 

Nyheters bild av ryska intrång, och tidningen Filters bild att det är fiskstim som lurar marinen. Slutligen 

modererade Tomas Magnusson ett scensamtal om FN-förbudet mot kärnvapen mellan Palmecentrets chef 

Anna Sundström och Gabriella Irsten från IKFF. 

 

 

     

Bror Inge Helmfridsson och Tommy Lindfors  Svenska Freds fanns på plats, också i publiken, 

bemannade montern med fokus på  när Valtger Mutt och Ingela Mårensson 

kärnvapenförbud och svensk underskrift.  diskuterade fred och miljö 
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Lars Ingelstam föreläser, 

i bakgrunden Valter Mutt 

 

 

Grannar som vänner – inte som fiender 

Vår kick-off för arbetet med fredskultur blev 

också, genom Ingeborg Breines medverkan, 

starten för ett arbete om Sveriges relationer med 

vår stora granne i öster, Ryssland. Diskussionerna 

fortsatte på medlemsmöten och ännu mer på ett 

söndagsseminarium i oktober med rubriken 

”Grannar som vänner, inte som fiender”.  

Medverkande där var Lars Ingelstam, debattör om 

säkerhetspolitik och likaså författare till boken 

”Grannlaga” som handlar specifikt om 

samarbetsprojekt med Ryssland. Också Valter 

Mutt föreläste vid seminariet, han har stor 

erfarenhet bland annat av svenska kommuners 

vänprojekt i öster, och Eva-Lena Hjalmarsson 

från vår egen styrelse, som arbetat i Svenska freds 

tidigare projekt bland annat med soldatmödrarnas 

organisationer. 

 

 

Kan vi utveckla ett kulturutbyte med S:t 

Petersburg 

Ett förslag som nu prövas av en liten arbetsgrupp 

är att starta ett samarbete med civilsamhället i S:t 

Petersburg, förslagsvis genom ett kulturutbyte. S:t 

Petersburg har en gång i tiden varit vänort till 

Göteborg. Kontakter med politiker i Göteborg 

visar ett svagt intresse för utbyte med Ryssland, 

men det kan ändå finnas möjlighet att få stöd och 

sponsring för ett utbyte som arrangeras på 

civilsamhällets nivå.  

 

Detta arbete är i sina allra första steg, men 

förhoppningen är att det ska ge resultat under 

2019. 

 

 

Medlemsmöten och studiecirkel 

Svenska Freds Göteborg har medlemsmöten första 

tisdagen i varje månad, nio gånger under 2018. I 

början på året kombinerade vi medlemsmötena 

med en öppen studiecirkel där vi tittade på Icans 

studiematerial om kärnvapenfrågan. På hösten 

återupptog vi studiecirkeln, nu med fokus på den 

svenska utredningen om ställningstagande till FN-

förbudet. Denna studiecirkel startades efter ett 

besök i Göteborg av enmansutredaren Lars-Erik 

Lundin, som Svenska Freds var medarrangör till. 

 

 

 

Styrelse 

I praktiken sker beslut och verksamhetsplanering 

på medlemsmötena, men den styrelse som finns 

har informella kontakter och tar ansvar mellan 

mötena. Styrelsen består av Tomas Magnusson, 

ordförande, Ulf Olsson, kassör, Bror Inge 

Helmfridsson, sekreterare, Eva-Lena 

Hjalmarsson, Tommy Lindfors, Zehaie Keleta, 

Christian Keiller, Anders da Silva och Diako 

Sheikh Agaei. 
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Ny lokal 

Föreningen flyttade inom Viktoriahuset och finns 

nu i rum 304 på andra våningen (bredvid 

samlingssalen). Rum 304 delas mellan fem 

organisationer, förutom Svenska Freds också 

IKFF, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, 

Eritreanska kultur- och vänskapsföreningen och 

Svenska FN-förbundet. 

Lokalen består av ett stort rum med plats för 30-

40 personer och några små utrymmen vid sidan 

om. 

 

Nätverket Fredsam Göteborg 

I mer än 30 år har det funnits ett nätverk för 

samarbete mellan fredsorganisationer och 

närstående organisationer, kallat Fredsam. 

Svenska Freds deltar i nätverket bland annat 

genom att arrangera större möten i mötesserien 

”Vägar till Fred”, som pågått sedan 2014. 

Bror Inge Helmfridsson och Tommy Lindfors har 

deltagit i Fredsams möten som representanter för 

Svenska Freds. Under året har det pågått en del 

diskussioner om Fredsams roll. 

 

 

 

 

I samband med Hiroshima-högtiden som varje år 

arrangeras i Göteborg, invigdes en staty vid Röda 

Sten, ”Fredsgudinnan” av Bertil Gustavsson. 

Kärnvapenfria gruppen har tryckt upp ovanstå-

ende bild som vykort. Finns att köpa. 

 

Planering inför besök från Irak 

Genom vår styrelseledamot Diako Sheikh Agaei 

har vi fått kontakt med fredsintresserade grupper i 

Kurdistan. Det finns en nybildad fredsrörelse i 

Irakiska Kurdistan. 

Därför har föreningen beslutat bjuda in 

representanter från fredsrörelsen i Kurdistan till 

ett kunskapsseminarium i Göteborg. Besöket 

förbereds för att ske första veckan i juni 2019. 

Vår förening har sökt och beviljats pengar från 

Svenska Freds kampfond för att genomföra 

besöket. 

 

Artiklar i media 

Föreningen har uppmärksammats i media genom 

debattartiklar. I början på året publicerade 

Göteborgs-posten en debattartikel av Tomas 

Magnusson om Svensk vapenexport, inför 

riksdagsbeslutet om nya regler för vapenexporten, 

och på våren publicerades en artikel i samma 

tidning om FN:s kärnvapenförbud, undertecknad 

av Tomas Magnusson från Svenska Freds, Titti 

Wahlberg från IKFF och Ingela Mårtensson från 

Kvinnor för fred. 

I december hade Tomas Magnusson en artikel på 

DN debatt där han krävde att Nobelpriset ska 

delas ut i enlighet med Nobels testamente, och 

inte göras till ett godtyckligt pris som hanteras av 

ett Natovänligt storting i Norge. 

 

Kärnvapenfria gruppen 

Svenska Freds har en kärnvapengrupp, med 

medlemmar från sex lokalföreningar: Nässjö, 

Malmö/Lund, Ulricehamn, Sundsvall, Tyresö och 

Göteborg. I gruppen representeras Göteborg av 

Bror Inge Helmsfridsson och Tommy Lindfors.  

Gruppen har bland annat tagit fram ett vykort med 

fredsmärket, ett foto av den staty av Bertil 

Gustavsson som numera finns vid Röda Sten i 

Göteborg. 

Kärnvapengruppen är basen för samarbete mellan 

lokalföreningarna inom Svenska Freds. Det 

medförde att Tomas Magnusson bjöds in att 

föreläsa i Nässjö på FN-dagen i oktober. 
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Antal medlemmar 

Svenska Freds Göteborg har 

476 medlemmar, varav 229 

kvinnor och 246 män (plus en 

utan angivet). Det är en liten 

minskning jämfört med 2017 

då vi var 496 medlemmar. 

 

Svenska Freds rikskongress 

Svenska Freds har kongress 

vartannat år. Vid kongressen i 

maj deltog Zehaie Keleta, 

Bror Inge Helmfridsson, 

Diako Sheikh Agaei, Camilla 

Orjuela och Tomas 

 Svenska freds årskongress i Stockholm, fem medlemmar          Magnusson. Camilla Orjuela,  

från Göteborg deltog.         Maj Lis Follér och Sofia      

       Hultqvist från Göteborg valdes   

       som ledamöter i Central-   

        styrelsen. Anders da Silva är 

        lekmannarevisor. 

 

 

 

Svenska Freds Göteborg 

 

Email: goteborg@svenskafreds.se 

 

Postadress:  

Viktoriahuset – postlåda 2 

Linnégatan 21 

413 04 Göteborg 

 

Kontaktperson: Tomas Magnusson, telefon 0708-293197 

 

Bli medlem! 

Bli medlem i Svenska Freds, så blir du automatiskt medlem i Göteborgs-föreningen om du bor i 

Göteborg (och bor du inte här, kan du bara meddela att du vill tillhöra Göteborg!) 

Medlemsavgift 240 kr per år, betalas till bankgiro 901-0851. 

Ange namn, postadress och emailadress. 

På Svenska Freds hemsida www.svenskafreds.se kan du läsa allt om medlemskap inklusive hur du 

tecknar dig för autogiro. 

http://www.svenskafreds.se/


Svenska Freds Göteborg 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

 

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  

 

 

 

 

Vi firade 

årsdagen av 

Martin Luther 

Kings stora 

tal mot 

Vietnam-

kriget …  

 

…med hjälp av Mama Gumbo band som fick hela 

Sjömanskyrkan att dansa. 

 

 

 

K P Arnoldson, först i Sverige 

att få Nobels fredspris, men 

bortglömd i Göteborg, där han 

föddes, växte upp och arbetade.  

 

 

Den nya 

fredsstatyn i 

Göteborg har 

fått en 

förklarande 

skyld tack vare 

vår förening. 

 



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. 

 

 

 

För andra året i rad 

arrangerades träning 

i civilkurage, ickevåld 

och fredskultur 

 

      

I augusti började Ebba Wedel och Amanda 

Liedberg sitt jobb som fredskoordinatörer i 

Göteborg 

 

 

Beatrice Fihn, när hon 

presenterade Ican för 

inbjudna politiker i 

Göteborg. 

 

 

 

 

Beatrice Fihn och Anna-Lisa Björneberg får 

Göteborgs fredspris. 



ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2018-2019, 
SVENSKA FREDS I ÖREBRO 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 11 gånger. 
- På årsmötet 2018 engagerades solosångerskan Erica Zuleta som 

underhöll under kaffepausen.  
- Bo Wallin har ansvarat för kontakten med Kilsbergs-främjandets 

bevakning av den militära verksamheten i området. 
- Marianne Freyne-Lindhagen har under året deltagit i Svenska Freds 

Kärnvapengrupps telefonmöten samt gjort en Hiroshima-utställning 
4 aug.- 14 aug på Örebro länsbibliotek. Invigningstalade 6-augusti på 
Hiroshimadagen. 

- Vid Fredsfika på Hällefors Folkhögskola i augusti föreläste Marianne 
Freyne-Lindhagen för 2 klasser som sedan arbetade med frågor i 
grupper.  

- Agnes Hellström och Tilda Wendefors besökte oss 31 jan. 
Undertecknad och Kathie Pettersson deltog. ”Hur ska vi gå vidare” 
diskuterades i en givande workshop som leddes av Agnes och Tilda. 

- 16 februari deltog undertecknad, Kathie Pettersson och Abraham Bilge 
i Miljöpartiets möte på temat Fred och Försvar där Agnes höll en 
föreläsning med uppföljande diskussion. 

- Uppföljande kontakt har tagits med Hällefors för planering av 
Fredsfika under 2019 

- I arbete med planering av årsmötet har hela styrelsen deltagit. 
 
 
Örebro 5 mars 2019 
 
Marianne Freyne-Lindhagen 
Ordförande 
 
Övriga styrelsemedlemmar: 
Bo Wallin  
Elof Fredriksson 
Kathie Pettersson, sekreterare 
Abraham Bilge, kassör  
 

 



Årsberättelse 2019 
Svenska Freds- och skiljedomsföreningen i Örebro 

Svenska Freds i Örebro har under 2019 fortsatt arbetet för att stärka engagemanget för 

fredsfrågor i Örebro. 

Under februari deltog flera medlemmar i Café Grön 16/2 då riksordföranden Agnes Hellström 

bjöds in till Miljöpartiet i Örebro att prata om Sveriges vapenexport och fredsfrågor ur ett EU-

perspektiv. Samma månad anordnade lokalföreningen fredsfika i samarbete med Nikolai 

församling den 26/2. Då pratade ordförande Marianne Freyne Lindhagen om Svenska Freds 

historia. Fredsfikat var välbesökt och samarbetet med Nikolai församling uppskattades. 

Den 31 mars var det dags för årsmöte då styrelse valdes: Bo Wallin, Elov Fredriksson, Kathie 

Pettersson och Abraham Bilge kvarstod medan Katarina Folkeson och Lars Bohlin blev 

nyvalda. Till suppleanter valdes Johan Nyström och Marianne Freyne Lindhagen. Till 

revisorer valdes Kurt Gustafsson och Peter Gustafsson och till valberedning Kersti Fred 

Klevmar. I samband med årsmötet bjöds det även på tårta och musikunderhållning. 

Hiroshimadagen 6 augusti uppmärksammade vi med en utställning av Marianne Freyne 

Lindhagen i Nikolai kyrka. En minnesstund hölls tillsammans med Nikolai församling i 

kyrkan under morgonen på Hiroshimadagen. Under sommaren hade regeringen meddelat att 

Sverige i nuläget inte kommer att skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud, därför 

startades på Hiroshimadagen en namninsamling med kravet att Sverige ska ratificera 

konventionen. Namnlistorna skickas till statsminister Stefan Löfvén. 

Den 19 oktober höll centralstyrelsen en workshop om Svenska Freds organisationsutveckling 

i Stockholm. Där deltog Marianne Freyne Lindhagen och Katarina Folkeson som 

representanter för Örebros lokalförening. Representanter från olika lokalföreningar samlades 

en heldag för att diskutera hur riksorganisationen kan arbeta för att engagera fler i 

fredsrörelsen i Sverige och vad lokalföreningarna behöver för att kunna bedriva verksamhet. 

I slutet av året stod det klart att den förening som Svenska Freds delade lokal med på 

Klostergatan skulle lämna lokalen. Styrelsens bedömning var då att hyran blev onödigt dyr för 

en lokal som sällan nyttjas av föreningen och tog då beslut om att flytta till Föreningarnas 

hus. Flytten skedde under julledigheten och vi har nu ett förvaringsskåp och tillgång till 

lokaler på Föreningarnas hus, där vi också är en medlemsorganisation och får del av diverse 

förmåner. 

Under året har även Marianne Freyne Lindhagen representerat Örebros lokalförening i 

Svenska Freds nationella kärnvapengrupp. Gruppen har telefonmöte varje månad och i år har 

fokus för diskussionerna varit Sveriges ställning kring FN:s konvention mot kärnvapen. 

På flera sätt har 2019 varit ett bekymmersamt år för fredens utveckling i världen, men vi har 

ändå fått kraft från varandras engagemang och styrelsen ser framemot att kämpa vidare med 

hopp om en fredligare värld i och med det nya decenniet. 



 

Stockholms Fredsförening  
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens  

lokalförening i Stockholm 
Verksamhetsberättelse 2018 

 
För verksamhetsåret 2018 lämnade den tidigare styrelsen i Stockholms 
Fredsförening över till en ny styrelse med fyra representanter. Den nya styrelsen 
fick av årsstämman i  uppgift att ta fram en verksamhetsplan/strategi för 
föreningen. Under året har mycket av styrelsens arbete gått åt till att ta fram 
denna. Styrelsen hade även i april ett medlemsmöte för alla medlemmar. Tyvärr 
har dock intresset från medlemmar att engagera sig och delta i olika aktiviteter 
varit mycket låg under året, något styrelsen har jobbat på att ändra på med den nya 
verksamhetsplanen. Inför 2019 hoppas man kunna dra igång arbetet med att 
uppfylla verksamhetsplanen, och genomföra fler aktiviteter som medlemmar kan 
engagera sig i.  
 
I juni deltog Stockholms Fredsförening i Järvaveckan, som är politikerveckan i 
Stockholm, tillsammans med Svenska Freds. Där träffade vi en massa människor 
och berättade om den valgranskning som Svenska Freds gjorde, samt gjorde filmer 
med alla som var intresserade. Många besökte tältet under dessa dagar och vi fick 
prata mycket om fred och säkerhet. 
 
På internationella fredsdagen den 21/9 deltog Stockholms Fredsförening i en 
fredsmanifestation på Sundbybergs torg som arrangerades av Vänsterpartiet i 
Sundbyberg.  Manifestationen bjöd på tal och musik och vi tog chansen att prata 
fred och säkerhet med deltagarna som fanns på plats. Det var även ett bra tillfälle 
att dela ut och diskutera informationsfoldern “Säkert?” som vi tagit fram 
tillsammans med Svenska Freds.   
 
Under hösten deltog Stockholms Fredsförening tillsammans med Svenska Freds på 
Mänskliga Rättighetsdagarna på Stockholmsmässan. Där hade vi ett bokbord, 
arrangerade quiz och pratade med medlemmar och andra intresserade människor. 
 
Under 2018 var Stockholms Fredsförening med på ett fåtal möten med Nätverket 
för kärnvapennedrustning som vi är en del av. Tillsammans i nätverket arrangerar 
vi seminarium för att lyfta upp frågan om Sveriges förhållningssätt till FN 
konventionen om ett kärnvapenförbud. 
 



 
Under december deltog Stockholms Fredsförening dels i lanseringen av magasinet 
SÄKERT, dels på flera julmarknader runt om i Stockholm med bokbord för att 
sprida information och sälja julgåvor till förmån för Svenska Freds. 
 
När Svenska Freds hade gjort färdigt sitt projekt SÄKERT valde Stockholms Freds 
att låta trycka upp informationsbroschyrer om denna granskning för att kunna 
sprida till medlemmar och andra om säkerhetspolitiken i Sverige. Broschyren har 
blivit mycket uppskattad och delats ut såväl på Mänskliga Rättighetsdagarna 
såsom lanseringen av magasinet SÄKERT såsom julmarknader. Fortsatt utdelning 
av broschyrerna kommer ske under 2019 kommer ske då dessa varit mycket 
uppskattade.  
 
Under 2018 planerades också en seminarieserie med tre seminarier om säkerhet, 
miljö- och klimat samt feminism, som Stockholms Fredsförening arrangerat på 
ABF-huset under början av 2019. 
 
 



 

Stockholms Fredsförening  
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens  

lokalförening i Stockholm 
Verksamhetsberättelse 2019 

 
Styrelsen för Stockholms Fredsförening avlämnar verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2019. 
 
För verksamhetsåret 2019 utökades styrelsen med tre nya medlemmar. Styrelsen 
har också fått mer kontinuitet på arbetet och kunnat sätta rutiner och processer för 
fortsatt arbete. På årsmötet i mars 2019 antogs en ny verksamhetsplan som 
styrelsen jobbar i enlighet med.  
 
I början av 2019 hölls en seminarieserie med tre seminarier om säkerhet, miljö- 
och klimat samt feminism, på ABF-huset. Seminarierna var mycket välbesökta och 
fick även stor spridning i sociala medier.  
 
I maj var Stockholms Fredsförening på plats tillsammans med Svenska Freds samt 
internationella fredsaktivister och demonstrerade mot vapenmässan som hölls på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. Demonstrationen och motståndet mot mässan fick 
stor uppmärksamhet i media. 
 
Från och med maj och under hela sommaren delade flera medlemmar i Stockholms 
Fredsförening ut flygblad  i samband med EU-valet med information om 
kärnvapen, FNs konvention med kärnvapen samt om politikernas 
ställningstaganden till konventionen. Stockholms Fredsförening lyfte frågan då 
Sverige och flera andra EU-länder ej skrivit på konventionen och ville upplysa alla 
röstberättigade personer om frågan. Drygt 2000 flygblad delades ut.  
 
Under sommaren hade föreningen en bokklubb då i läste Den svenska 
vapenexporten av Linda Åkerström. I augusti hade vi en gemensam träff med Linda 
på Dynamo på Södermalm då vi diskuterade boken. Tillfället var mycket uppskattat 
och välbesökt.  
 
Love and Peace united som är Stockholms Fredsförenings och RFSU Stockholms 
gemensamma fotbollslag vann Korpenturneringen Mix division 4 söder säsongen 
2019. Vi är så stolta och glada över vårt gemensamma fotbollslag! 
 



 
Under hösten hölls en seminarieserie med två seminarier om barn och krig samt 
om sexuellt våld i krig på ABF-huset i Stockholm. Seminarierna var väldigt 
uppskattade.  
 
I oktober deltog flera av styrelsens representanter på en workshop tillsammans 
med andra lokalföreningar i Svenska Freds om det framtida lokala engagemanget i 
föreningen.  
 
Styrelserepresentanter har under året deltagit i  FUF:s nätverk för Global Hållbar 
Fred och Säkerhet. I november publicerades en debattartikel på temat Skippa 
Jasplanen – satsa på klimatet som styrelserepresentanterna skrivit.  
 
I december hade Stockholms Fredsförening ett julmingel på kansliet. Ett tiotal 
personer var på plats och drack glögg. 
 
Styrelsen har under året fortsatt haft vissa svårigheter som kvarstått från 
överlämningen från tidigare styrelse. Det har visat sig att fonder som föreningen 
haft och som det finns beslut om att avveckla, inte har avvecklats på korrekt sätt. 
Detta har inneburit ett stort och svårt arbete för styrelsen och det har inte kunnat 
slutföras under 2019 utan processen fortsätter under 2020. Styrelsen har hjälp av 
en redovisningsbyrå samt får stöd från kansliet för att lösa frågorna. 
 
Med anledning av beslutet som togs på årsmötet i mars 2019 skänkte Stockholms 
Fredsförening pengar till Svenska Freds för arbetet med lokalt engagemang. Den 
workshop som genomfördes i oktober möjliggjordes av detta bidrag. 
 
Under 2019 har styrelsen arbetat aktivt för att under 2020 kunna lansera en ny 
podd, Fredspodden. Vi har planerat, köpt utrustning samt skapat en poddgrupp. 
Första avsnittet av podden kommer lanseras under våren. 
 
Under 2020 kommer Stockholms Fredsförening att stötta framtagandet av en 
fotoutställning med fotografier från en vapenmässa i Abu Dhabi.  
 
 
 

https://fuf.se/skippa-jasplanen-satsa-pa-klimatet/
https://fuf.se/skippa-jasplanen-satsa-pa-klimatet/


Svenska Freds Ulricehamn
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Föreningen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten. De flesta förlagda till ABF:s 
studielokal i Ulricehamn i samband med studiecirklarna. Styrelsen har bestått av Jonny Holgersson 
ordförande, Johannes Ekrelius vice ordförande, Ingemar Strålin sekreterare, Lennart Johansson 
kassör, Börje Andersson övrig ledamot. Bo Larsson suppleant.
Börje Andersson som varit med från uppstarten av föreningen och under lång tid dess ordförande
avled den 18 juni 2018. Börje engagerade sig i verksamheten ända fram till sin död. Han lämnar ett 
stort tomrum efter sig både inom fredsrörelsen och i samhället där han levde.

Årsmötet hölls den 24 mars 2018 i Folkets Hus B-sal Ulricehamn. Efter val och förhandlingar bjöd 
föreningen på fika och vi hade den stora äran att ha SFSF:s ordförande Agnes Hellström som talade 
med utgångspunkt från Linda Åkerströms bok ”Den svenska vapenexporten”. 
Ett brev skickades till utrikesminister Margot Wallström med uppmaning att verka för att FN:s 
konvention om kärnvapenförbud ratificeras. 

Även i år den 13 juni grillades det vid Snäckestens badplats Timmele.

Hiroshimadagen manifesterades traditionsenligt med ett tänt ljus på Järnvägstorget den 6 augusti.
Ljuset hölls tänt hela dagen och platsen hölls bemannad av 12 personer som byttes av.

På grund av missförstånd blev det ingen medverkan under FN-dagen på Tingsholmsgymnasiet. Vi 
satsar på 2019.
 
Med Johannes Ekrelius som ledare avslutade vi studiecirkeln om kärnvapen och därefter började en 
ny med boken Den svenska vapenexporten som studiematerial.

Jonny Holgersson deltog i Svenska Freds kongress i Stockholm. Medlemmar har också deltagit i 
arbetet som bedrivs i föreningen Nej till NATO. 
 

Yttre Vång Korsgården februari 2019

På uppdrag av styrelsen Lennart Johansson och Ingemar Strålin.



Svenska Freds Ulricehamn
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Föreningen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten. De flesta förlagda till ABF:s 
studielokal i Ulricehamn i samband med studiecirklarna. Styrelsen har bestått av Jonny Holgersson 
ordförande, Johannes Ekrelius vice ordförande, Ingemar Strålin sekreterare, Lennart Johansson 
kassör och Agneta Engström. Bo Larsson suppleant.

30 januari fick vi besök av SFSF:s ordförande Agnes Hellström och organisationssekreterare Tilda 
Wendefors som höll en workshop för att samla upp tankar och idéer från lokalföreningarna. Vi bjöd 
på mat från ”Hos Miro”.

Årsmötet hölls den 23 mars 2019 i Folkets Hus B-sal Ulricehamn. Efter val och förhandlingar bjöd 
föreningen på fika och Linda Åkerström talade med utgångspunkt från sin bok ”Den svenska 
vapenexporten”. 
 
Grillningen den 12 juni som skulle varit vid Snäckestens badplats Timmele flyttades på grund av 
vädret till Korsgården. 

Hiroshimadagen manifesterades traditionsenligt med ett tänt ljus på Järnvägstorget den 6 augusti.
Ljuset hölls tänt hela dagen och platsen hölls bemannad av 12 personer som byttes av.

SFSF:s ordförande Agnes Hellström höll två föreläsningar under FN-dagen den 24 oktober på 
Tingsholmsgymnasiet. Några av föreningens medlemmar var med vid en fikapaus under dagen.

Med Johannes Ekrelius som cirkelledare avslutades boken ”Den svenska vapenexporten” och på 
hösten började började vi läsa ”Factfulness” av Hans Rosling.

Yttre Vång Korsgården mars 2020

På uppdrag av styrelsen Lennart Johansson och Ingemar Strålin.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄSSJÖ 
FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENING 2018 

 
Styrelsen 
Hedersordförande: Paul Toll 
Ordförande: Farshid Ardabili-Farshi 
Vice ordförande: Thomas Erixzon  
Sekreterare: Lena Toll  
Kassör: Nisse Sjöstedt  
Övriga: Marianne Broman, Paul Toll,  
Maj-Britt Toll, Wille Brüggemann  
Styrelsesuppleant: Eva 
Brüggemann-Wallström 
 
Revisorer: Uno Kenstam, Ronnie Grahnat  
Revisorsuppleant: Anders Hansen 
 
Årsmöte 
Nässjö Freds- och Skiljedomsförening hade 
årsmöte söndagen den 17 mars i Parkgården, 
Nässjö. Som ordförande omvaldes Farshid 
Ardabili-Farshi. Årsmötet var välbesökt. Årsmötet beslutade att ett uttalande skulle 
göras på grundval av årsberättelsens slutord. 
 
I samband med årsmötet hölls också årsmöten för Stiftelsen Nässjö Freds- och 
Skiljedomsförening - Östen Johannessons Fredsfond och Kommitten för 
Fredsklockornas bevarande.   

Nyårsdagsträff 
Det har blivit en 
tradition att träffas 
hemma hos Lena och 
Farshid på nyårs-dagen 
– så även detta år. En 
blandad grupp från 
styrelsen och andra 
medlemmar i 
föreningen träffades, åt 
och drack gott i en 
gemytlig samvaro. 

Bild från årsmötet i Parkgården. 
 
 



Möte med Svenska Freds kärnvapengrupp 
Lördagen den 17 februari träffades Svenska Freds kärnvapengrupp på Hotell 
Högland. Föreläsare var Josefine Lind från ICAN och Thomas Magnusson från 
Göteborgsavdelningen av Svenska Freds. 18 deltagare (inkl. föreläsarna) från olika 
håll i landet var med. Deltagarna var bl.a. från Nässjö, Göteborg, Lund, Malmö och 
Nybro. Svenska Freds kampfond bidrog med 10 tkr till arrangemanget. 

 
T.v. Deltagare på mötet med 
Svenska Freds kärnvapengrupp. 
 
Svenska Freds kongress 
Farshid och Lena var på 
Svenska Freds kongress som 
detta år var Långholmens 
Folkhögskola i Sundbyberg. 
Den ägde rum 19-20 maj. 
 

 
Fredsdebatt inför valet 
Söndagen den 5 augusti hade fredsföreningen en debatt inför valet på Hotell 
Högland. Den hade ca 45 åhörare. Alla riksdagspartier utom KD var 
represen-terade. Största delen av riksdagens försvarsutskott var på plats. Deltagare 
var Allan Widman (L), Lotta Johansson Fonarve (V), Jan R. Andersson (M), Thomas 
Strand (S), Valter Mutt (MP), Roger Richtoff (SD) och Ann-Catrin Gunnar (C). 
Debattledare var Farshid Ardabili-Farshi. Det var bra mediebevakning, med inslag i 
bl.a. Radio Jönköping och TV:s Smålandsnytt. 
 
Hiroshima- och Nagasakidagen. 
På Hiroshimadagen den 6 augusti hade Farshid bokbord på torget i Nässjö; 
detsamma hade han på Nagasakidagen den 9 augusti. Farshid sålde vykort från 
Svenska Freds som uppmanade den svenska regeringen att skriva under FN:s 
upprop om globalt kärnvapenförbud. 

 
FN-dagen - Fredens dag 
På kvällen den 24 oktober höll Thomas 
Magnusson, ordförande i Svenska Freds i 
Göteborg, ett högtidstal vid en fredshögtid 
i Nässjö kyrka. Farshid hälsade 
välkommen. Nässjös musikskola hade ett 
fint musikprogram. Fredsföre-ningen var 
en av flera arrangörer. 
 
 

Farshid på Hiroshimadagen. 



Intervju i Radio TUFF 
Farshid har varit intervjuad i Radio TUFF (lokalradio i Tyresö) ang. USA:s 
uppsägning av kärnvapenavtalet med Iran.  
 
Begravning i Ulricehamn 
Farshid och Lena var på Börje Andersons begravning i Ulricehamn. Börje var i 
många år ordförande i Svenska Freds i Ulricehamn – en lokalförening som vi har 
haft mycket samarbete med. Fredsföreningen i Nässjö bidrog med 400:- till Börjes 
minnesfond. Farshid läste upp Svenska Freds ordförandes, Agnes Hellström, 
kondoleanser till Börjes minne. 
 
Arkivmaterial från fredsföreningen 
Nisse Sjöstedt har gått igenom äldre material från sen länge nedlagda Östsvenska 
distriktet och från lokalföreningen i Nässjö och skickat detta till 
Folkrörelsearkivet. 
 
Roll-ups och beachflaggor 
Farshid har inköpt några roll-ups och beachflaggor med reklam för Nässjö Freds- 
och Skiljedomsförening - att användas vid möten, föreläsningar och bokbord. 
 
Massmedia  
Det har skrivits om en del av våra aktiviteter i Smålands Dagblad. Thomas Erixzon 
har skrivit insändare om PESCO och om kärnvapenförbud.  
 
Facebooksidan 
Fredsföreningen har en Facebooksida som Farshid sköter – där har varit en del 
inlägg under året. 
 
Styrelsemöten 
Under 2018 har vi haft 4 styrelsemöten, på Parkgården och ABF i Nässjö, samt på 
Högakullen. Alla medlemmar har rätt till att vara med på dessa möten, ställa frågor, 
framlägga förslag och delta i överläggningarna.  

 
T.v. Från fredsdebatten 
inför valet i augusti. 

 
 
 
 



Slutord  
Kärnvapnen är det största hotet mot vår värld och mot mänskligheten. De i särklass 
flesta finns i USA och Ryssland. Dessa två länder sa nyligen upp ett avtal från 
1980-talet om medeldistansrobotar. Två andra kärnvapenmakter - Indien och 
Pakistan – har trappat upp den väpnade konflikten i Kashmir. Det blev inget avtal 
mellan USA och Nord-Korea om kärnvapnen på Korea-halvön. 
 
2017 gjorde 122 FN-länder ett upprop om ett globalt förbud mot kärnvapen.  Sverige 
var ett av dessa länder. Men vare sig regering eller riksdag har godkänt avtalet. 
Bakgrunden är att USA:s förre försvarsminister James ”Mad Dog” Mattis i ett 
hotfullt brev varnade Sverige för att godkänna avtalet. 
 
De fyra borgerliga partierna har därför nu blivit varma kärnvapenanhängare. De är i 
gott sällskap av Sverigedemokraterna. De vill absolut inte att Sverige ska skriva på 
något globalt kärnvapenförbud. Socialdemokrater och miljöpartister begravde 
frågan i en utredning vars förslag nu är ute på remiss. 
 
Socialdemokraterna har i årtionden varit aktiva i kampen mot kärnvapnen; inte 
minst genom Alva Myrdals och Inga Torssons arbete i FN. Det borde vara en 
självklarhet att Sverige skriver på kravet om ett globalt förbud mot kärnvapen! 
 
Vi tackar medlemmar, bidragsgivare och andra fredsvänner för verksamhetsåret 
2018 och manar till fortsatt ickevåldskamp för fred, frihet och rättvisa.  
 
Styrelsen för Nässjö Freds- och Skiljedomsförening 
gm Farshid Ardabili-Farshi, ordf. och Thomas Erixzon, vice ordf. 

 
T.v. publik från fredsdebatten inför valet.   
T.h. från kärnvapengruppens möte i februari.   
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 "Tyvärr har Ulla- Carina Sellergren, en av våra mycket aktiva 
medlemmar, gått bort under året. Ulla-Carina var styrelsemedlem under 
många år. Hon var också den i TUFF som stod för de kontakter som vi 
under en tid hade med  Afghanistan. Hon var också mycket aktiv i 
diskussionsforumet "Filosofika". Som lärare på högstadieskolan Kumla i 
Tyresö deltog hon engagerat i dagsverken till förmån för TUFF:s 
skolprojekt i Indien som hon också kom att besöka. Vi saknar  
henne mycket.    
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Tyresö U-lands - och Fredsförening TUFF  

Verksamhetsberättelse för år 2018 

 

Styrelse  
Vid TUFF:s årsmöte den 19 mars 2016 valdes styrelse och ordförande. Samma dag  

konstituerade vi oss på ett styrelsemöte:  

 

Lisa Norgren Benedictsson ordförande,  

Sylvia Ljungdahl vice ordförande, 

Erika Husberg sekreterare,  

Lena Sandin kassör för föreningskontot,  

Åke Sandin kassör för insamlingskontot. 

 

Övriga styrelseledamöter: Fernando Quiroga, Magnus Wiberg, Miza Landström, Anita 

Larsson, samt Åke Sandin och Bitte Isacsson som adjungerade. 

 

Revisorer  
Till ordinarie revisorer omvaldes Anders Tunevi och Ingrid Renström, Eija Räty suppleant.  

 

Styrelsemöten 
Vi har haft 10 protokollförda styrelsemöten. 

 

Valberedningen 
Till valberedning utsågs Magnus Wiberg (sammankallande) och Lisa Norgren Benedictsson. 

Arbetsutskott  
Arbetsutskottet (AU) består av två styrelsemedlemmar som varje månad ansvarar för det  

löpande arbetet. Sammansättningen av och schema för AU fastställs årsvis. 

 

Arbetsgrupper 
Radio TUFF Åke Sandin tel 08-712 44 63.  

Hemsidegruppen Lisa Norgren Benedictsson 0708 764 373 och Bitte Isacsson. 

 

Medlemmar 
Den 31 december var vi 336 medlemmar. Var och en har fått två utskick med ett  

kalendarium med inbjudan till TUFF:s olika arrangemang samt ett TUFF-blad som bestått av 

kort information i olika ämnen samt insamlingsresultat för våra olika projekt.  Redaktör för 

TUFF-bladet är Åke Sandin. 
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Lokalen  
TUFF:s föreningslokal, Myggdalsvägen 80, har utnyttjats flitigt för möten och som arbetsplats 

för TUFF:s verksamhet.  

 

Representation             
Fernando, Miza, Sylvia och Erika var på ABF och berättade om TUFF. 

Under året lämnade Lena Svenska Freds kärnvapengrupp. 

TUFF är medlem i           
Närradioföreningen och Tyresö Filmförening samt i Föreningsarkiven i Stockholms län. 

 

TUFF i andra medier 

Lisa intervjuades om Integrationsprojektet i ABF-tidningen ”Södertörns kultur – och 

studiemagasin” och i ABF:s personaltidning. 

 

Tyresö Nyheter hade i december en stor artikel införd med rubriken ”TUFF:s lyckade 

integrationsprojekt – nu 1 år!” 

 

Offentliga möten och arrangemang  
14 mars Kumela Girma deltog i öppet möte med Integrationsprojektet. Han berättade om 

den nuvarande situationen i Etiopien.  

 

19-20 maj Svenska Freds kongress. Lisa deltog en av dagarna. 

 
5 juni  Kerstin Jansson som levt i en palestinsk by som följeslagare, berättade om den   

  nuvarande situationen i Palestina. 

 

6 aug. Hiroshimadagen. Vi fick ej tillstånd att stå i Centrum, men fem av oss delade ut 

flygblad på busstorget. 

 

24 aug.       Kvinnor för fred anordnade en manifestation på Sergels torg under parollen ”Stöd 

FN:s kärnvapenförbud” med krav på att Sverige ska skriva under avtalet. Bitte, 

Sylvia, Erika, Lisa, Lena och Pelle deltog. 

 

1 sep. Vi deltog i Tyresöfestivalen med bokbord. 

 

24 sep Anna Benedictsson berättade om flyktingsituationen på den grekiska ön Lesbos. 

 

17 okt. Vi deltog med bokbord, fotoutställning om våra projekt samt pratade med 

besökare på biblioteket. Kultur och Fritid anordnade ”Kultur i Höstmörkert”. 
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Hemsidan 
TUFF:s hemsida är välbesökt och innehåller både dagsaktuell information och bakgrund till 

föreningen.  Foton från verksamheten läggs också ut. Hemsidan uppdateras fortlöpande och 

administreras av Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson.  

Facebook 
På TUFF:s facebooksida läggs vanligtvis ut foton från verksamheten och korta informations-

inlägg. Sidan har cirka 150 följare och administreras av Miza Landström och Lisa Norgren 

Benedictsson.  

Integrationsprojektet  

Hösten 2017 startade TUFF sitt projekt för att bidra till nyanländas integrering i Tyresö.  

Sedan dess har vi haft möten nästan varenda onsdagskväll, även under sommaren 2018. Det 

övergripande syftet är att utveckla de nyanländas kunskaper i svenska språket, men också 

att ge information om svenskt samhällsliv, historia och kultur och inte minst att hitta vägar in 

i samhället. Dessutom vill vi gärna visa viktiga eller fina platser i Tyresö och Storstockholm. 

Konceptet har varit det samma från början: en timmes organiserad aktivitet i TUFF-lokalen 

och en timmes fika med spontana samtal och diskussioner. För att få de nyanlända så aktiva 

som möjligt, övergick vi efter en tid till att dela upp oss i mindre grupper och där jobba 

utifrån en enkel text om något aktuellt ämne. Vi brukar läsa texten tillsammans, gå igenom 

svåra ord och uttryck, träna på uttal samt kika lite på grammatiken. Därefter diskuteras 

ämnet utifrån texten. Stämningen är god och förlåtande. Det blir många skratt. 

När vädret blev varmare under våren och sommaren gjorde vi en hel del utflykter. Vi har 

vandrat omkring i Tyresö, i skogar och runt sjöar och ut till slottet med omgivningar samt 

besökt äppel-musteriet. Vi har haft historisk vandring i Gamla stan, gått Monteliusgången 

och bestigit Skinnarviks-berget.  Med båt åkte vi ut till skärgården och besökte Waxholm. En 

helg tillbringade vi också i ett torp på en skärgårdsö. Därutöver har vi bowlat, spelat minigolf 

och kubb samt badat.  

Deltagarna kommer från Afghanistan, Etiopien, Eritrea, Somalia och Syrien. Deras livsöden 

och bakgrunder skiljer sig åt ganska mycket. För att öka förståelsen för varandra har vi vid 

ett par tillfällen haft gäster som hållit föredrag om ett par av hemländerna. Några av de unga 

som först startade hos oss har hoppat av och några har måst flytta från Tyresö, men med 

tiden har de som stannat kvar blivit ett bra gäng på cirka 10 ungdomar som stöttar varandra 

fint. Vissa har efterfrågat och fått extra stöd utanför onsdagsarrangemanget; t ex hjälp med 

studier, bokning av läkarbesök, övningskörning, behov av cyklar, datorer, köksredskap… Tack 

vare TUFF-medlemmar som ställer upp, har vi kunnat tillmötesgå en hel del önskemål. Med 

glädje har vi kunnat se en god utveckling hos de unga, både vad gäller det svenska språket 

och anpassningen till samhället. Samtliga (!) lyckades ordna sommar-jobb och flera har 

fortsatt jobben under hösten, vid sidan om fortsatta studier. Eftersom jobben tar en hel del 

tid, kan inte alla komma varje gång nu längre och vi bestämde därför tillsammans att ta emot 

ytterligare ett antal nyanlända. Våra ”gamla” ungdomar var positiva till detta och har hjälpt 

till i processen. Vid höststarten öppnade vi alltså dörren för cirka 15 nya deltagare i åldrarna 

20-40 år. Tillsammans med den första gruppen har vi genomfört en studiecirkel kring boken 
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”Hitta hem: tankar om svensk kultur – en hälsning till nyanlända”, skriven av Razak Aboul, 

själv invandrare från Irak. Genom detta har vi fått många spännande diskussioner. 

Vid juletid tog vi upp vår tradition med pepparkaksbak, detta år i Tyresö bygdegård, och så 

avslutade vi terminen med knytkalas hemma hos Erika i Lindalen.  Sammanfattningsvis blev 

även detta år av integration väldigt roligt och stimulerande och berikande för oss alla. 

Bemannare har förutom styrelsemedlemmarna varit Christina Citron, Ingela Örtendahl, Boel 

Olsson och Ingrid Renström. 

Skolor i Kongo 
De senaste åren har TUFF bidragit till en skola i Kongo-Kinshasa bland 13 fattiga byar för 

barn till illitterata föräldrar. Initiativet togs av Miza Landström, ledare för organisationen 

Elikia na Biso och ledamot av TUFFs styrelse.  

 
Tuffs biståndsverksamhet 
Sedan början av 1970-talet har TUFF varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men 
också i flera andra länder. I TUFF arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra bistånds-
organisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader”, utan varenda insamlad krona skickas 
oavkortat till ändamålet. Dessutom används pengar från TUFF:s sparkonto. 
 

Utbetalat 2018 
Projekt i Indien: 200 000 kr (pengar som var från 2017, se tidigare verksamhetsberättelse). I februari 
2019 har 200 000 kr betalats ut för pengar som var insamlade 2018. 
Avgifter för plusgiro och utlandsbetalningar: 890.00 kr. 

 
Indien – projekten fortsätter 
På 90-talet finansierade TUFF sex internatskolor i Dharampur i delstaten Gujarat. I Dharampurs små 
fattiga byar bor tribals, alltså den tidigare så försummade ursprungsbefolkningen, varav de flesta 
vuxna är analfabeter. Under det första decenniet var TUFF den enda finansiären av byggnationer, drift 
och underhåll av dessa skolor. 
 
Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals 
brunnar och dessutom små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar varje år. 
Vidare har anlagts små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga 
monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. 
De har försetts med många bufflar och flera massbröllop för det fattiga har bekostats. 
 
Tack vare skolorna har tusentals elever fått undervisning och många till och med hjälpts till högskolor. 
Från miljonbelopp varje år från TUFF har biståndet de senaste åren uppgått till ca 200 000 kr per år. 
Men välbeställda indier är fortfarande så imponerade av verksamheten, att de fortsätter bidra med 
summor, som bland annat tidigare bidrog till två gymnasier och ett elevhem för flickor. 
 
De 200 000 kronorna som skickats 2019 motsvarar 1,5 miljoner indiska rupier. TUFF:s främste partner 
i Indien, Bhikhu Vyas, tackade hjärtligt för pengarna. De används till de två skolorna, av sex, som på 
90-talet anlades med pengar från TUFF. Där ska de bekosta bland annat lönerna för lärare, skolmat för 
135 elever, böcker till skolbiblioteken, skoluniformer, samt skolresor. 
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Pengar till TUFFs insamlingskonto 
Pengarna som kom in på insamlingskontot 2018 var främst från tre skolor: 
Kumla skola i Tyresö – 38 428 kr 
Strandsskolan i Tyresö -32 556 kr 
Alléskolan i Lerum – 48 420 kr 
Försäljning av mangogram uppgick till 15 210 kr 
Dessutom erhölls en generös gåva från Göran Flodman om 40 000 kr till projekten i Indien. 
Vidare lämnade olika privatpersoner mindre summor. 
Alla dessa bidrag gjorde det möjligt att vintern 2019 sända 200 000 kr till våra indiska partners. 

 
Radio Tuff 2018: Nr 1457 – 1478 
Radio Tuff har på 35:e året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har under det 

första halvåret kommit varannan söndag kl 17.00, under det andra halvåret var tredje söndag och sedan tre ggr 

per dygn.  Det hördes på 91,4 MHz och även på www,tyresoradion.se där det när som helst kunde avlyssnas 

och i fliken ”Arkiv” hörs  tidigare Radio Tuff. 

PROGRAMLEDARE:  Åke Sandin  

TEKNIKER:   Åke Sandin, Theodor Lindgren  

Slutord 

Tack och lov för fredsrörelsen i dessa tider! 2018 går internationellt sett tyvärr inte till 

historien som ett lyckosamt år för freden. Alltför många utspel från mäktiga makthavare 

världen över ger anledning till oro och kärnvapenhotet är återigen högaktuellt. FN-

konventionen om kärnvapenförbud, som antogs 2017, ligger fortfarande och väntar på 

underskrifter och raticifieringar – inte ens Sverige har tagit steget fullt ut än.  Inte desto 

mindre nås vi dagligen också av hoppingivande nyheter, till exempel att drygt fyra av fem 

svenskar stödjer kravet på svensk underskrift av konventionen. Vi ser också att det överallt i 

världen finns goda krafter som mobiliserar. Det ordnas demonstrationer, manifestationer, 

galor, upprop, stödkampanjer och en mängd andra arrangemang för att driva utvecklingen i 

rätt riktning. Det finns en stark kraft bland gräsrötterna och nutidens kommunikations-teknik 

öppnar lätt möjligheter till väldsöverspännande kontakter och aktioner. Det är hoppfullt när 

de små initiativen växer samman till en enad kraft – eller som den nyligen bortgångne 

författaren och debattören Amos Oz uttryckte det: ” Det finns tre sätt att agera när det 

börjar brinna – springa ifrån elden så fort vi kan, skriva en arg insändare och kräva ansvarigas 

avgång eller hämta en hink med vatten och börja ösa över elden. Om vi inte har en hink kan 

vi ta ett glas. Om vi inte har ett glas kan vi ta en tesked. Om alla människor tar en tesked och 

börjar ösa vatten så kan alla eldar släckas.”   

- Så tack och lov för fredsrörelsen och alla på gräsrotsnivå som oförtrutet fortsätter att 

arbeta för fred och rättvisa! Tack alla TUFF-medlemmar och gåvogivare för stödet 

som ni ger och tack alla aktiva som bär upp verksamheten!  

 

Lisa Norgren Benedictsson 

Mars 2019 
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Tyresö Utlands- och Fredsförening / TUFF 
Verksamhetsberättelse för år 2019 
 

 
Styrelse 
Vid TUFF:s årsmöte den 23 mars 2019 valdes styrelse och ordförande. Samma dag 
konstituerade vi oss på ett första styrelsemöte: 
 
Lisa Norgren Benedictsson, ordförande 
Sylvia Ljungdahl, vice ordförande 
Erika Husberg, sekreterare 
Lena Sandin, kassör  
 
Övriga styrelseledamöter: Anita Larsson, Fernando Quiroga, Ingrid Renström, Magnus 
Wiberg, Miza Landström samt som adjungerad Bitte Isacsson. 
Efter det extra årsmötet 3 juni delades kassörsuppdraget upp mellan Lena Sandin  
(föreningskontot) och Ingrid Renström (insamlingkontot). 
 

Revisorer 
Till ordinarie revisorer omvaldes Anders Tunevi och Ingrid Renström samt Eija Räty till 
suppleant. Efter det extra årsmötet lämnade Ingrid uppdraget som revisor. 
 

Åke Sandin avgick 
Åke Sandin avgick - med ålderns rätt - som styrelsemedlem efter 52 år som eldsjäl i den 
förening som han varit med om att starta. Han avtackades mer informellt under ett 
restaurangbesök den 25 april. Han lämnade ett stort tomrum efter sig i föreningen.  
 

Styrelsemöten 
Vi har haft 10 protokollförda styrelsemöten. 
 

Valberedning 
Till valberedning utsågs Lisa Norgren Benedictsson (sammankallande) och Fernando Quiroga. 
 

Arbetsutskott 
Arbetsutskottet (AU) består av två styrelseledamöter som varje månad ansvarar för det 
löpande arbetet. Sammansättningen av och schema för AU fastställs årsvis. 
 

Arbetsgrupper 
Hemsidan: Lisa Norgren Benedictsson och Bitte Isacsson 
Facebook: Lisa Norgren Benedictsson 
Medlemsregistret: Erika Husberg, Bitte Isacsson, Ingrid Renström  
Medlemsvärvning: Magnus Wiberg och Conny Berg 
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Medlemmar 
Den 31 december var vi 319 medlemmar. Var och en har fått 2 utskick av kalendarium med 
inbjudan till TUFF:s olika arrangemang samt TUFF-bladet med kort aktuell information om 
vår verksamhet. Redaktör har varit Lisa Norgren Benedictsson.  
 
 

Lokalen 
TUFF:s föreningslokal, Myggdalsvägen 80 nb, har utnyttjats flitigt för möten och som 
arbetsplats för TUFF:s verksamhet.  
 
 

Representation 
Bitte Isacsson, Erica Husberg, Fernando och Lotta Quiroga, Lisa Norgren Benedictsson och 
Margareta Svahn fanns på plats den 15 mars på Kultur- och idrottsgalan i Tyresö centrum. 
TUFF:s integrationsprojekt hade av Tyresö kultur- och fritidsnämnd nominerats till kategorin 
”Årets initiativ”. Tyvärr nådde vi inte ända fram, men vi var fortsatt stolta, glada och stärkta 
av den positiva uppmärksamheten.  
 
Lena Sandin deltog på Hiroshimadagen den 6 augusti i manifestationen på Stortorget. 
Arrangör var Svenska Läkare mot Kärnvapen.  
 
Fernando Quiroga deltog den 26 augusti i uppstartsmöte av gruppen ”Ett tryggare Gran-
ängsringen” och har därefter för TUFF:s räkning följt utvecklingen av projektet. 

 
Magnus Wiberg deltog 19 oktober i Svenska Freds workshop på Långholmen. Ämnet var 
organisation och engagemang och hörde ihop med den utredning som genomförts tidigare 
under året i samarbete med lokalföreningarna.  
 
 

Medlemskap och samarbetsavtal 
TUFF är medlem i Tyresö Närradioförening och i Föreningsarkiven i Stockholms län.           
TUFF har ett samarbetsavtal med ABF. 
 
 

TUFF i andra medier 
I Tyresöradion intervjuades Åke Sandin av sin dotter Ann Sandin Lindgren i två program som 
sändes den 14 april respektive den 22 september. Åke berättar här om sitt liv och om 
kampen för freden. Under 20 år höll Åke själv igång Tyresöradion och under drygt 30 år 
sände han i obruten följd 1478 program för Radio TUFF, vilket säkert är rekord i närradio-
sammanhang. De flesta programmen gjordes ihop med livskamraten Monica Schelin.         
Den 30 december 2018 sändes det allra sista Radio TUFF.  
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Offentliga möten och arrangemang 
 
8 januari    TUFF gästades av Svenska Freds ordförande Agnes Hellström och organisations- 
                    sekreterare Tilda Wendefors. Mötet var en uppföljning av kongressbeslutet 2018 
                    då man bestämde att göra en utredning i syfte att stärka organisationen och 
                    engagemanget. Behov av samarbete mellan moderförening och lokalförening  
                    diskuterades.  
 
23 april      Meit Krakau och Leonore Wide från Svenska Läkare mot Kärnvapen/ SLK/  
                   berättade om ICAN/ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons/ och om  
                   kampen för ett verkligt och internationellt förbud mot kärnvapen.  Mötet ägde  
                   rum i Navet, Nyboda skola, och medarrangör var ABF. 
 
6 maj         Elever på Billströmska folkhögskolan på Tjörn berättade om sin 2 månader långa  
                   resa i Bolivia där de gjorde studiebesök och praktikperioder med anknytning till   
                   sin kurs ”De ungas rätt”. Foton, berättelser och musik bjöds vi på. 
 
3 juni         TUFF:s extra årsmöte för att klubba igenom smärre förändringar och för-  
                   tydliganden i stadgarna (senast reviderade 1970) samt för att uppdatera                                 
                   föreningens namn till Tyresö Utlands- och Fredsförening. Vi valde också vår  
                   tidigare revisor Ingrid Renström till ny kassör för insamlingskontot.   
 
14 sept      Tillsammans med mängder av andra föreningar deltog TUFF i Tyresöfestivalen 
                    på ängen längs Wättinge gångväg. Vårt tält var välbesökt och vi hade många bra 
                    samtal med förbipasserande tyresöbor.  
 
12 okt         Bokbord arrangerades i Tyresö centrum med information och försäljning.   
 
3 nov          Öppet hus i TUFF-lokalen för medlemmar, grannar och andra intresserade. Vi  
                    visade upp vår verksamhet och sålde framför allt julkort med mangogram. Det  
                    här ska bli en tradition varje Allhelgonahelg! 
 
16 nov        ”Kultur i höstmörkret” arrangerades i regi av Tyresö kommun. TUFF deltog med                       
                     fotoutställning på biblioteket och presenterade våra aktuella projekt. 
 
20 nov        Fyra deltagare i Integrationsprojektet ställde upp och berättade om orsakerna 
                    till att de lämnade sina hemländer och om den långa flykten till Sverige. De  
                    berättade också om hur de upplevt den första tiden i det nya landet. Via länk  
                    deltog även juristen Anna Benedictsson som rapporterade om situationen i  
                    flyktinglägret på Lesbos där hon arbetar som volontär. 
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Hemsidan  
TUFF:s hemsida www.tuff.nu är välbesökt och innehåller både dagsaktuell information och 
bakgrund till föreningen. Foton från verksamheten läggs också ut. Hemsidan uppdateras 
fortlöpande och administreras av Bitte Isacsson och Lisa Norgren Benedictsson. 
                                                                          
 

Facebook 
TUFF:s facebooksida är nu uppe i 179 följare (jämfört med 150 förra året). Här läggs det ut 
kortare texter med anknytning till våra projekt och fredsarbetet samt en hel del foton från 
vår verksamhet. Det förefaller som att vi med facebooksidan når ut till andra grupper av 
intresserade, förmodligen en yngre generation. Det är ett snabbt sätt att nå ut till många. 
 
 

Integrationsprojektet 
TUFF:s engagemang för bättre integration fanns inskrivet i stadgarna redan 1967, så det är 
en gammal tråd som har plockats upp igen. Det nuvarande projektet för nyanlända startade 
hösten 2017 i kölvattnet av den stora flyktingvågen. Syftet är att underlätta vägen in i det 
svenska samhället genom att utveckla språket samtidigt som vi vill ge information om 
landets kultur och särart. Vi fann tidigt en struktur för detta och har hållit fast vid den. Vi 
träffas varje onsdagskväll under två timmar. Under vinterhalvåret är vi inomhus i TUFF-
lokalen och ägnar den första timmen åt studier av någon dagsaktuell text som läses och 
diskuteras. Ibland har vi rollspel eller liknande övningar med fokus på att prata. Timme 2 är 
det fika med fri konversation. När vädret blir varmare passar vi på att göra vandringar i 
Tyresönaturen eller guidar de nyanlända inne i Stockholm. I år blev det flera vandringar på 
Södermalm. I den mån ekonomin räcker till gör vi studiebesök. Ett lite udda inslag i år var när 
vi bjöds att prova på ensemblespel med enbart trummor ute i Västra skogen; svårt, svettigt, 
men väldigt roligt och sammansvetsande. Vid jultid har vi en numera inarbetad tradition 
med knytkalas kring sittande bord. I år var vi hemma hos Erika i Hanviken. Så spännande 
med alla olika matkulturer!  
 
Totalt har sedan starten 37 personer deltagit. De har kommit från Afghanistan, Eritrea, 
Etiopien, Kongo Kinshasa, Kurdistan, Somalia och Syrien. De flesta är unga män. Det blir ett 
naturligt flöde i projektet allt eftersom deltagarna en efter en erövrar det svenska språket, 
startar utbildningar och hittar jobb. Många studerar på undersköterskelinjen och arbetar 
extra inom hemtjänst och äldreomsorg. Någon har utbildat sig till busschaufför, men det är 
inte så lätt för alla att komma i arbete och många behöver stöd och uppmuntran under lång 
tid. Vi försöker att hjälpa till vid frågor om läkarvård, kontakter med myndigheter och andra 
praktiska bestyr. Etableringstiden och de tillfälliga uppehållstillstånden börjar rinna ut, vilket 
skapar oro inför framtiden.  Vi behåller kontakten med nästan alla deltagare, även om de 
inte har möjlighet att komma till onsdagsträffarna så ofta. Cirka 15 stycken deltar 
kontinuerligt just nu. Under 2019 har tre av deltagarna äntligen fått hit sina familjer efter år 
av saknad. Andra väntar fortfarande.  
 
 

http://www.tuff.nu/
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Vid sidan av onsdagsträffarna ges ett par nyanlända privat läxhjälp på annan tid. Här finns 
det ett större behov än vad vi kan täcka, tyvärr. Bemannare under 2019 har från styrelsen 
varit Bitte Isacsson, Erika Husberg, Fernando Quiroga, Ingrid Renström och Lisa Norgren 
Benedictsson. Dessutom har TUFF-medlemmarna Boel Olsson och Christina Citron Stillström 
ställt upp i bemanningsgänget.  
 
 

TUFF:s biståndsverksamhet 
Sedan början av 1970-talet har TUFF varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i 
Indien, men också i flera andra länder. I TUFF arbetar alla oavlönat, så i motsats till många 
andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader”, utan varenda 
insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet. Dessutom används pengar från TUFF:s 
sparkonto. 
 

Utbetalat 2019 
Till projekten i Indien utbetalades i februari 2019 200 000 kr, vilket bestod av insamlade 
medel under 2018 samt uttag från sparkontot. Till Kongo Kinshasa utbetalades 460 kr, vilket 
var intäkter från försäljning av textilier. Utgifter för plusgirot och utlandsbetalningar 890 kr. 
 

Pengar till TUFF:s insamlingskonto 2019 
Intäkterna kommer främst från tre systerskolor: 
Alléskolan i Lerum     - 45 180,61 kr 
Kumla skola, Tyresö   -   2 663 kr 
Strandskolan, Tyresö - 37 750,60 kr (insamlade 2019, inbetalda 2020) 
 
Försäljningen av mangogram uppgick till 25 354 kr (en ökning med mer än 10 000 kr! ) 
Gåva från Miljöpartiet, Tyresö: 4000 kr. 
Till minne av Anna Höglin 1700 kr (vikt för Indien). 
Vi har också tacksamt tagit emot gåvor från olika privatpersoner. 
 

Indienprojekten 
Efter några TUFF-medlemmars resa till Indien startade 1988 samarbetet med Bhikhu och 
Kokila Vyas. I det mycket fattiga bergsområdet Dharampur fanns omkring 300 byar, glest 
bebodda av ursprungsbefolkning, s k tribals – stående längst ned på den hierarkiska status-
skalan. Här fanns då vare sig farbara vägar, läkarmottagningar eller skolor. Befolkningen 
bedrev mycket småskaligt jordbruk och i stort sett samtliga var analfabeter. Genom TUFF 
och svenska systerskolors dagsverken samt bidrag från SIDA, kunde TUFF under en 10-års-
period finansiera uppförandet av 6 små internatskolor i området och också driften och 
underhållet av skolorna. Tusentals elever har passerat genom dessa skolor med goda 
resultat på de nationella proven. Allt fler går vidare till gymnasiet, vilket delvis möjliggjorts 
för flickors del genom byggandet av Girls hostel.  Vissa elever har t o m studerat vidare på 
universiteten. 
 
Skolorna blev också centra för utveckling av jordbruket under ledning av den lokala 
organisationen VPSS och TUFF har kunnat bidra ekonomiskt till vattenpumpar, brunnar och  
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dammar, vilket möjliggjort bl a konstbevattning. Genom detta och ökade kunskaper om 
grödor och teknik (t ex terrassodling) har man kunnat utöka åkermarken och får nu två 
skördar per år. VPSS har även ombesörjt subventionerade inköp av bufflar m m. 
 
Sedan länge har stödet från SIDA upphört och tyvärr har flera av de svenska skolorna 
upphört med eller drastiskt minskat sitt engagemang. TUFF har de senaste åren lyft medel  
ur sparkontot för att fylla på insamlingarna. Vi kommer att behöva minska vårt bistånd 
framöver. Dessbättre har i Indien flera andra finansiärer tillkommit - en del från utlandet, 
men framförallt har lokala företag och välbeställda indier klivit in, alla imponerade av de 
framgångsrika projekten. Den utvecklingen är naturligtvis positiv och vi får vara stolta över 
att en gång i tiden ha varit med att initiera hela projektet som nu nästan är självrullande. 
 
Bhikhu Vyas är i dag 91 år och meddelade i maj att han inte längre kommer att skriva de 
kvartalsrapporter som vi har vant oss vid att få ta del av, med noggranna redovisningar av 
hur pengarna har använts och med små personliga historier från den dagliga verksamheten 
bland skolbarn och bybor.  Han lämnar över till yngre krafter, men fortsätter att sända mail i 
mer privat anda. Hustrun Kokila är alltjämt aktiv i skolverksamheten.  
 
Mangoprojektet är en annan framgångssaga. Det startades av TUFF när man fått informa-
tion om att den ”nattblindhet” som många i Dharampur led av, var en bristsjukdom och 
kunde botas genom intag av vitamin A. Genom försäljning av s k mangogram har TUFF 
finansierat utplantering av 160 000 mangoplantor (!) hos behövande familjer. Inom ett par 
år levererar träden frukter ika på vitamin A. Skördarna är ibland så stora att familjerna kan 
sälja överskottet på marknaden och därigenom få en extra inkomst. 
 
I Dharampur är behovet av mango nu i princip tillgodosett och nattblindhet nästan utrotad. 
Projektet har därför utvidgats till grannkommunen Kaprada. Man fokuserar här på att stödja 
de fattigaste familjerna. Antalet plantor begränsas till 5-7 per familj. För att försäkra sig om 
ett aktivt deltagande får familjerna själva betala halva kostnaden. Resten är en gåva. 
TUFF höjde 2019 kostnaden för köp av en mangoplanta till 10 kr, efter att i decennier haft 
ett oförändrat pris.  
 

Kongo Kinshasa 
 
Miza Landström, som varit styrelsemedlem i TUFF, och har sina egna rötter just i Kongo 
Kinshasa, tog för ett par år sedan initiativ till uppförandet av en skola i ett område med 13 
fattiga byar där majoriteten av de vuxna var analfabeter. Miza startade för detta organisa-
tionen Elikia na Biso och TUFF har vid flera tillfällen gått in med större summor som del-
finansiering. Skolan är nu byggd och verksamheten i full gång med 400 elever, men har 
ständiga problem med att få myndigheterna att leva upp till löftet om lärarlöner. Vid sidan 
om skolan bedrivs även projekt för att stödja funktionshindrade. Pingstkyrkan i Tyresö har de 
senaste åren engagerat sig starkt och gått in som stor finansiär. TUFF har under 2019 
bidragit endast genom försäljning av textilier från projektet.  
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Med sikte mot framtiden, slutord  
 
Den föreningsverksamhet som blomstrat i Sverige under 1900-talet har de senaste 
decennierna krympt kraftigt. Allt färre personer tecknar medlemskap i föreningar och ännu 
färre är beredda att arbeta ideellt. TUFF känner naturligtvis av detta. Vi har en gammal och 
trogen medlemskrets som minskar genom bortgångar.  Vi arbetar därför på att hitta nya 
vägar för att fortsätta verksamheten.  
 
I samband med att vi förlorar aktiva äldre medlemmar, riskerar också mycket av kunnandet 
och erfarenheterna att gå förlorade. Under första halvan av 2019 ägnade styrelsen därför 
mycket tid åt att se över regelverk och arbetsrutiner.  Vid ett extra årsmöte i juni reviderade 
vi stadgarna för första gången sedan 1970 och sänkte minimiantalet för styrelseledamöter 
och revisorer. Vi uppdaterade vissa formuleringar och också föreningens namn. Vi bytte 
därvid ut det uttjänta och kritiserade begreppet ”u-land” till ”utland”, vilket föreföll naturligt 
och nödvändigt för att inte stöta bort yngre och samhällsengagerade personer.  TUFF utläses 
alltså numera Tyresö Utlands- och Fredsförening. Det är dock viktigt att behålla den in-
arbetade och välkända förkortningen TUFF. 
 
För att avlasta oss en hel del administration, har handhavandet av medlemsregistret och 
indrivandet av årsavgifter lämnats över till vår moderorganisation Svenska Freds, som till sitt 
förfogande har anställd kontorspersonal. En gigantisk arbetsinsats utfördes av Bitte, Erika 
och Ingrid för att rensa och uppdatera TUFF:s gamla medlemsregister och därefter synka det 
med Svenska Freds register, innan vi till slut lämnade över. För att leva upp till den nya lagen 
om hantering av personuppgifter, GDPR, tecknades ett s k personbiträdesavtal mellan TUFF 
och Svenska Freds, så att vi kan utbyta information om våra medlemmar. Svenska Freds 
kommer också att serva oss med postala utskick och genom att upprätta och hålla upp-
daterad en grupplista för medlemmar som önskar utskick via mail. TUFF har genom åren lagt 
ner mycket pengar på frankering. Nu tänker vi spara kraft och miljö där det går. TUFF:s 
styrelse har tillsatt en arbetsgrupp för att förbereda en strategi för medlemsvärvning och 
detta kommer att vara ett prioriterat arbete under 2020.  
 
Vid Svenska Freds kongress häromåret fattades beslut om att lokalföreningar inte längre kan 
ha medlemmar som endast är lokalt anslutna. Fullt medlemskap med rösträtt i föreningen 
kräver alltså medlemskap i moderföreningen. TUFF har löst situationen genom att upprätta 
en grupp kallad ”TUFF-vänner” där man kan stödja TUFF:s verksamhet genom att betala 200 
kr per år direkt till TUFF. Man får då samtliga utskick och all övrig information och är förstås 
välkommen att delta i alla möten, men saknar alltså rösträtten.   
 
Att föreningslivet ser annorlunda ut numera och att färre går att locka till föreläsningar och 
diskussionskvällar, betyder – tack och lov – inte att människor i allmänhet är ointresserade 
av sin samtid och händelser i Sverige och utomlands, tvärtom! Vid många tillfällen under de 
senaste åren har vi kunnat bevittna hur snabbt och lätt information numera sprids, inte 
minst via sociala media, och hur det i civilsamhället lika snabbt reageras med både  
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engagemang och vilja att bidra. Vi har sett detta i samband med terrorattacker och vid  
mottagandet av flyktingarna 2015 och vi kan se det nu när vindarna håller på att vända och 
nationalism och egoism hotar. De goda krafterna är alltjämt starkare och föreningar och 
organisationer har ett stort ansvar för att kanalisera detta. Vi behöver ställa om en del av 
vårt arbetssätt för att fånga upp de krafterna och också samverka mer olika organisationer 
emellan för att bli ännu starkare och slagkraftigare.  
 
På Svenska Freds senaste kongress beslutades att genomföra en utredning kring organisa-
tion och engagemang. Ordförande Agnes Hellström och organisationssekreteraren Tilda 
Wendefors besökte i början av året samtliga lokalföreningar med ett batteri av frågor att ta 
ställning till och vi gavs möjlighet att framföra de önskemål som vi har. För TUFF:s del 
handlar det mycket om att få service med research och framställning av kampanjmaterial för 
att kunna driva fredsarbetet i nationellt samordnad form. Vi framförde också önskemål om 
större möjlighet till ekonomiskt stöd för vår lokala verksamhet och beviljades senare bidrag 
ur Svenska Freds kampfond med 10 000 kr för vårt integrationsprojekt.  Flera andra lokal-
föreningar framförde liknande önskemål och flera principförslag ligger nu färdiga för beslut 
på nästa kongress som går av stapeln i maj 2020 i Ulricehamn.  
 
När detta skrivs är det mörkare tider än på länge. Vi har i världen en i högsta grad allvarlig 
klimatkris, krig och förtryck driver människor på flykt och många välbeställda länder blundar 
för deras behov och försöker att stänga sina gränser. Just pågående har vi drabbats av en 
pandemi som omkullvälter våra samhällsstrukturer och hotar liv. 
 
På det lokala och personliga planet har vi sorg efter Göran Flodman och Åke Sandin – två 
giganter och eldsjälar inom TUFF. Vi minns dem och vi sörjer dem, men vi hämtar också 
styrka och mod i deras föredöme.  Trots allt elände i världen ser vi ändå starka glimtar av ljus 
när vi spanar framåt. Det finns en massa starka goda krafter, det finns idéer och det finns 
lösningar och det finns en längtan efter gemenskap, solidaritet och samordning. Det finns 
goda hopp om framtiden och vi är en del av den. 
 
Mitt varmaste tack för alla kämpainsatser under 2019! Stort tack också till alla stödjande 
medlemmar och vänner! Så bra att få vara en TUFFing tillsammans! 
 
 
 
Tyresö i mars 2020 
Lisa Norgren Benedictsson 
ordförande 
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