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EP:n Sånger för fred 
Under sommaren samarbetade vi med jazzmusikerna Sarah Riedel, Carl Bagge och Martin 
Höper i produktionen av en EP.  I Sånger för fred ingår “Sång till Friheten”, “I natt jag 
drömde något som”, “Var blev ni av ljuva drömmar?” och “Det gåtfulla folket”.  
Musiksläppet gjordes på Internationella fredsdagen den 21a september. “Var blev ni av 
ljuva drömmar” spelades i jazzradion i P2 den 4:e oktober och Svenska Freds och 
internationella fredsdagen nämndes. Länk till programmet i jazzradion: 
https://bit.ly/39UJYm8 Musiken användes även i Facebookinlägg för Stockholms/Svenska 
Freds och samarbetet med dessa musiker kommer att fortsätta, förhoppningsvis kan vi få 
till en fredskonsert någon gång i framtiden. 

 
 
Skivan “Sånger för fred”. Länk till Spotify: https://spoti.fi/3781kdN  
 
Artisten “Samling för fred” där tanken är att även framtida musiksamarbeten kommer att 
samlas. Länk https://spoti.fi/3tBBzf9  

https://bit.ly/39UJYm8
https://spoti.fi/3781kdN
https://spoti.fi/3tBBzf9


 

 
 

Kampanj för att förbjuda kärnvapen: Skyltning på Kulturtavlor  
Under 6 sommarveckor syntes Stockholms Fredsförenings affischer på Kulturtavlor 
runtom i Stockholm. Med två olika designs uppmanade affischerna Sveriges regering att 
ansluta sig till FN konventionen för att förbjuda kärnvapen. Vår kampanj bjöd in 
personerna som såg affischerna  att delta i aktionen “Tagga en trana - för fred och mot 
kärnvapen” som pågick fram till 75 års högtidlighållandet av Hiroshimadagen den 6:e 
augusti. ”Tagga en trana” var en digital kampanj arrangerad och samordnad av Svenska 
Freds kansli som gick ut på att vika en trana av origamipapper, fotografera den och lägga 
upp på sociala medier med hashtaggen #nuclearban. Vi och flera av Svenska Freds 
lokalföreningar spred kampanjen och personer runt om i hela Sverige tog ställning för ett 
kärnvapenförbud. På Hiroshimadagen var vi på plats på Improvisationstudions 
utomhusscen på Skånegatan i Stockholms tillsammans med Svenska Freds kansli och vek 
tranor och informerade förbipasserande om kärnvapen. Papperstranorna från dagen fick 
hänga kvar i ett träd på Skånegatan långt efter kampanjens slut tillsammans med en 
informationsskylt och blev en påminnelse om kampen för att förbjuda dessa förödande 
vapen. 
 

 
Bild på våra affischer, Kulturtavlorna.  
 



 

 
Bild från kampanjen “Tagga en trana”. 
 

Debattartikel Utrikespolitiska föreningen Stockholm 
Vi inledde det nya året med en artikel för Utrikespolitiska Föreningen i Stockholms 
studenttidning, i ett nummer som behandlar temat aktivism och sociala rörelser. I artikeln 
diskuterar vi en av våra hjärtefrågor: nedrustning och civilt påverkansarbete. Vi ger också 
en rad konkreta förslag på hur man själv kan bidra i fredsrörelsen, till exempel genom 
Fredsakademin som just sätter igång. Vi kopplade detta till mer övergripande 
förändringsprocesser såsom ICAN’s arbete för att få igenom FN-konventionen för att 
illegalisera kärnvapen, som gick igenom i oktober förra året och trädde  i kraft i januari. 
Dessutom uppmanade vi studenterna (som både läser och skriver i tidningen) att ansluta 
sig till Fredsakademin, ett projekt som leds av Svenska Freds för att utbilda studenter med 
intresse för freds- och nedrustningsfrågor att praktiskt utöva sin teoretiska kunskap i 
området, främst genom att vidareutbilda och föreläsa för andra ungdomar. 
 
Länk till artikeln: https://online.flippingbook.com/view/107622/10/ 

 
 

https://online.flippingbook.com/view/107622/10/


 

 

 
Nätverket för kärnvapennedrustning, Stockholm 
Stockholms fredsförening är en del av Nätverket för Kärnvapennedrustning som är ett 
paraply för fredsorganisationer som driver opinion för en kärnvapenfri värld. Under det 
gångna verksamhetsåret har vi i Nätverket bland annat arrangerat två lyckade 
webbinarium angående FN’s kärnvapen förbud (TPNW) som trädde i kraft 22 januari 2021. 
Det första Webbinariet genomfördes i oktober. Vi bjöd in riksdagspolitiker för att diskutera 
olika riksdagspartiers ställningstagande i huruvida Sverige ska signera och ratificera 
TPNW. Panelisterna var: Olle Thorell (S), Kerstin Lundgren (C), Janine Alm Ericsson (MP) 
och Thomas Jonter, Professor i Internationella relationer vid Stockholms universitet. Vi 
tycker webbinariet var riktigt intressant och det har idag setts av över 2 500 personer. Det 
andra webbinariet hade fokus på hur vi i de nordiska och skandinaviska ländernas 
civilsamhället ska jobba tillsammans för att få våra parlament att skriva på och ratificera 
TPNW. Panelisterna var Erkki Tuomioja (Finland), Kjølv Egeland (Norge), Josefin Lind 
(Sverige), Guttormur Þorsteinsson (Island) och Ole Wæver (Danmark). Även detta 
webbinarie var spännande och har idag runt 2 000 visningar. Vi vill även passa på att 
gratulera världen till att vi äntligen fått igenom ett kärnvapenförbud i FN, detta visar på att 
civilsamhällets ihärdiga arbete i slutändan  betalar sig! 
Länk till webbinarierna: 
https://www.facebook.com/olofpalmeinternationalcenter/videos/364368711681445 
https://www.facebook.com/111788397327645/videos/1062706327560986 
 

https://www.facebook.com/olofpalmeinternationalcenter/videos/364368711681445
https://www.facebook.com/111788397327645/videos/1062706327560986


 

 

 
Svenska Freds kongress 
Flera styrelsemedlemmar från Stockholms Fredsförening deltog på Svenska Freds digitala 
kongress i maj 2020. Vi har även bidragit i arbetet med engagemangsutredningen och de 
beslut som röstades igenom på kongressen. Bland annat kommer varje lokalförening och 
intressegrupp framöver få ett och samma finansiella grundstöd varje år, betalningarna till 
Stockholms Fredsförening kommer alltså inte baseras på vårt medlemsantal framöver. 
Utöver grundstödet kommer pengar för aktiviteter kunna sökas i Kampfonden via Svenska 
Freds kansli.  
 

 
Bild från Svenska Freds kongress 2020. 
 



 

 
Fredspodden  
I juni 2020 började vi med Fredspodden - en podd om fred, vapenexport och nedrustning! 
Vi har haft flera avsnitt som gästas av bland annat Gabriella Irsten (politisk handläggare på 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), Malin Mobjörk (chef för forskningsprogrammet 
Klimatförändringar och risk på fredsforskningsinstitutet SIPRI) samt vår Agnes Hellström 
(Svenska Freds ordförande). Avsnitt nummer fyra handlade om autonoma vapensystem där 
en av våra styrelseledamöter, Mitchell Cordner, intervjuade Vincent Boulanin (forskare på 
SIPRI) om hur en internationell lagstiftning som förbjuder mördarrobotar skulle kunna se 
ut och vilken roll Sverige och andra länder spelar när det gäller mördarrobotar och 
utvecklingen av helt autonoma vapen. Vi vill tacka alla som tar sig tid att fixa 
podd-utrustningen, organisera avsnitten, spela in ljudet under samtalen och klippa ljudet 
efter varje avsnitt! 
 

 

 



 

 

Kommunikation 
Under året har vår kommunikationsstrategi främst syftat att sprida information, dels om 
Stockholm Freds som organisation men också för att informera om våra evenemang och 
projekt, eller andra relevanta händelser som berör våra huvudfrågor. De flesta av våra 
åtaganden under året har varit projekt som syftat till att informera om, och 
uppmärksamma, freds- och nedrustningsfrågor. Vi har särskilt planerat våra aktiviteter 
utifrån ett kampanj-tänk där vi arbetat med att binda samman aktiviteter och planera vår 
kommunikation mer långsiktigt. Exempelvis har vi samarbetat med Kulturtavlorna, 
musikproduktionen med Sarah Riedel, artiklar med Utrikespolitiska Föreningen, gäster till 
Fredagspodden, med mera. Alla samarbeten har fungerat fint och vi kommer fortsätta att 
utöka andra medier att publicera i under det kommande året.  


