Verksamhetsberättelse 2020
Svenska Freds Göteborg
Kärnvapenfrågan i fokus
2019 avslutades med en stor fredsfest som besöktes av Beatrice
Fihn, generalsekreterare i ICAN, den organisation som drivit
frågan om olagligförklaring av kärnvapen genom ett FN-beslut.
2020 fortsatte detta arbete, och den 5 februari behandlade
Göteborgs kommunstyrelse ett förslag om att ansluta
kommunen till stadsuppropet mot kärnvapen, ”ICAN cities
appeal”. Kommunstyrelsen beslöt med 6 röster mot 5 att ställa
sig bakom förslaget, och lämna det vidare till
kommunfullmäktige för beslut. (De partier som röstade för var
Miljöpartiet 1 röst, Vänsterpartiet 2 röster och
Socialdemokraterna med 3 röster. Moderaterna 2, Centern 1,
Liberalerna 1 och Sverigedemokraterna 1 röstade emot.
Demokraterna har 2 röster i kommunstyrelsen och lade ner sina
röster.)
Formellt var detta beslut på förslag i en motion från
Feministiskt Initiativ. Några veckor senare, den 26 februari
behandlade kommunstyrelsen det medborgarförslag som vi i
fredsrörelsen arbetade med under hösten, och
kommunstyrelsen beslöt då att inte särskilt behandla detta
ärende med hänvisning till att kommunstyrelsen redan beslutat
i enlighet med medborgarförslaget.
Sedan kom pandemin, kommunfullmäktige fortsatte att träffas,
men i begränsad form, och alla ärenden som gick att bordlägga
bordlades. Först den 20 augusti behandlades
kommunfullmäktige frågan, och beslutet blev då att
fullmäktige följde kommunstyrelsens förslag att ansluta
kommunen till
stadsuppropet
mot kärnvapen.
Beslutet
överklagades sedan till Förvaltningsrätten av en enskild
kommuninvånare. Den 1 mars kom Förvaltningsrättens beslut –
kommunens beslut ogiltigförklarades,
Vi, liksom de partier som stödde förslaget i fullmäktige, anser givetvis
att det ligger inom den kommunala kompetensen att skriva under ett
kommunupprop mot kärnvapen – det ligger dessutom i Göteborgs
tradition att ta ställning mot kärnvapen. Därför måste vi vara beredda
på att arbeta för att kommunen överklagar till nästa instans. Det är
först i Kammarrätten som prejudikat fastställs (dvs om en svensk
kommun har rätt att skriva under ett internationellt stadsupprop mot
kärnvapen?)
Kommer Göteborg att tas bort från listan av städer på ICANs hemsida
(där t.ex. 42 städer från Norge finns med)?

Föreningens aktiviteter i kärnvapenfrågan
• Ett lobbyarbete pågick under årets första månader för att förmå partierna att rösta för förslaget om att
ansluta Göteborg till ICAN Cities Appeal. Flera politiker kontaktades, framförallt i Demokraterna,
eftersom vi anande att partiet var möjligt att påverka i den här frågan.
• Den 5 februari inför kommunstyrelsens beslut om ICAN Cities Appeal
publicerades en debattartikel i GT/Expressen, ”Nu har Göteborg chansen
att säga nej till kärnvapen” undertecknad av Stina Svensson från
Feministiskt initiativ och Tomas Magnusson för Svenska Freds Göteborg.
• Första gången som ärendet kom upp på kommunfullmäktiges dagordning
var den 20 februari, då vi fanns på plats utanför ”Börsen” där
kommunfullmäktige möts och delade ut information, bl. a. ett blad som
visade hur partiernas väljare ställer sig till kärnvapenförbudet – i alla
partier minst 70 procent stöd. Ärendet blev dock bordlagd denna dag, och de följande fullmäktigemötena.
• Försöken att lobba fullmäktigeledamöterna fortsatte så länge beslut inte var fattat, genom brev, mail och
telefon.
• I augusti när frågan skulle beslutas i fullmäktige fanns vi åter på plats utanför fullmäktige i ett nytt försök
att påverka fullmäktigeledamöterna, och det blev ett positivt beslut i fullmäktige.
Gruppen för en kärnvapenfri värld
Svenska Freds i Göteborg har en representant med i Svenska Freds nätverk för en kärnvapenfri värld, BrorInge
Helmfridsson.
Nätverket har haft månatliga telefonmöten under hela 2020. Nätverket består av medlemmar från några av Svenska
Freds lokalavdelningar. Under telefonmötena informerar medlemmarna i gruppen varandra vad som skett/kommer
att ske i de olika lokalavdelningarna för att få till stånd en kärnvapenfri värld.
Anställd personal
Den anställning av två fredskoordinatorer, som pågått sedan 1 augusti 2019 fortsatte under våren. I februari fick vi
besked från Folke Bernadotte-akademin att vi fått avslag på vår ansökan om en fortsättning av detta framgångsrika
projekt (där ICAN-kampanjen var den dominerande arbetsuppgiften). Stödet till civilsamhällets fredsarbete går från
och med 2020 enbart till riksorganisationer, inte till lokalt fredsarbete.
Det innebar att anställningarna skulle upphöra redan 31 mars 2020. Föreningen beslöt då att förlänga
anställningarna under två månader, därför att så många saker i föreningen var på gång: vi var mitt uppe i
planeringen av en stor utställning på Stadsbiblioteket, vi hade skapat en del kontakter med skolor och vi behövde
jobba vidare med ICAN-frågan.
Vi finansierade anställningen dels med föreningens eget sparkapital, dels med ett ”tiggarmail” till alla våra
medlemmar – denna insamling resulterade att vi fick in flera tusen kronor. Tack alla ni som bidrog!
I slutet av maj avtackade vi Amanda Liedberg och Ebba Wedel för deras mycket värdefulla arbete för föreningen –
tack än en gång!
Utställning i Stadsbiblioteket
Under 2019 kom planerna igång på att arrangera en utställning i Stadsbibliotekets utställningssal vid Götaplatsen,
och vi fick tid i maj 2020. Corona-pandemin kom emellan och planeringen fick avbrytas. Det gällde både själva
utställningen och ett omfattande föreläsningsprogram i bibliotekets
föreläsningssal och ”Trappan”.
Samtidigt som hela planeringen för maj 2020 fick frysas, så beviljades vi ett
ekonomiskt stöd från Statens kulturråd. I samråd med stadsbiblioteket
bestämdes att vi bokade in maj månad 2021 för utställningen (det har
sedermera fått ändras – när detta skrivs hoppas vi kunna genomföra
utställningen under hösten 2021).
All annan planering sköts också på framtiden
När pandemin drabbade Sverige våren 2020 så innebar det också att all
mötesverksamhet och liknande upphörde. Vi sköt upp föreningens årsmöte,
som inte hölls förrän i augusti månad. Vi hade ingen annan verksamhet
under våren än styrelsens planeringsmöten.

Skolmaterial
Som nämnts ovan hade en del kontakter med gymnasieskolor och även högstadieskolor inletts av
fredskoordinatorerna. Vi hade också startat ett samarbete med Filmcentrum Väst och medverkat i
deras MR-filmdagar, ett bra sätt att träffa både engagerade lärare och skolelever.
Ett skolmaterial som också skulle användas under utställningen på biblioteket togs fram under
dessa månader, och trycktes.
Hopp och motstånd
I början av augusti var Svenska Freds Göteborg med
att arrangera ett läger för träning i aktivt ickevåld –
för tredje året i rad. Lägret hölls i Lysestrand vid
Gullmarsfjorden, och lockade ett tjugotal deltagare.
Lägret samarrangerades med Extinction Rebellion,
Vardagens civilkurage och Front mot slaveriet.
Dessa återkommande träningar i ickevåld och aktivt
ingripande hålls under namnet ”Hopp och
motstånd”, och mer information finns att hämta på
Hopp och motstånds hemsida,
https://civilkuragepajobbet.nu/hoppochmotstand/
Där finns information om tidigare träningar och den
kommande träningen 30 juli till 3 augusti 2021.

Pontus Bergendahl, kursdeltagare från Malmö

Hopp och motstånd har också tagit fram några filmer om träning och metoder – se www.svenskafreds.se/goteborg
Hiroshimadagen 6 augusti
Högtidlighållandet av Hisoshimadagen den 6 augusti är en
tradition som pågått i Göteborg i mer än 20 år. Det är ett
samarrangemang där Svenska Läkare mot kärnvapen tar
huvudansvaret. I år samlades ganska exakt 50 personer – det
var det antal som folkhälsomyndigheterna tillät vid denna tid.
Huvudtalare via länk från USA var AI-forskaren Max
Tegmark. I talet pratade han bl a om vad som är största risken
för att Göteborg drabbas av kärnvapenkrig. Du kan lyssna på
hans samtal med oss på länken https://youtu.be/eNf75iV1yPo
Mötet hölls i Fredslunden i Vasaparken, mitt för Vasakyrkan,
och innehöll också sång och musik av Matilda Magnusson
och Jazzmusiker för fred.
I år genomfördes också, för första gången en ceremoni på förmiddagen vid ”Fredsgudinnan” vid Röda Sten. Det
visade sig att den här tiden passade bättre för media, och Sveriges Television var på plats och filmade och
intervjuade. Materialet ingick sedan i både Västnytt och Aktuellt och Rapports sändning.
Göteborgs fredspris
Vid högtidligheten i Vasaparken fick Gunnar
Westberg motta Göteborgs Fredspris, som
instiftades av Svenska Freds Göteborg för några år
sedan. Priset var för mångårigt entusiasmerande
fredsarbete och bestod av ett konstverk av den
kurdiske fristadskonstnären Seywan Saedian.
Tidigare mottagare av Göteborgs fredspris har
varit Valter Mutt, Anna-Lisa Björneberg och
Beatrice Fihn.
Bilden: Eva-Lena Hjalmarsson läser
prismotiveringen och överlämnar priset till Gunnar Westberg.

Studiecirkel om svensk vapenexport
Under hösten 2019 pågick i föreningens regi en studiecirkel om svensk
vapenexport, med Linda Åkerströms bok som underlag. Studiecirkeln fortsatte i början av år 2020, men dog sedan
ut när fysiska möten blev omöjliga på grund av pandemin.
Årsmöte i augusti
Föreningens uppskjutna årsmöte hölls söndagen den 30 augusti. Vid årsmötet valdes en ny styrelse bestående av
Amanda Liedberg, BrorInge Helmfridsson, Camilla Orjuela, Christian Kieller, Clara Höglund, Diako Sheikh, EvaLena Hjalmarsson (vice ordförande), Gill Widell (kassör), Ingrid Dahlén, Lina Arvidsson, Refik Incir, Tomas
Magnusson (ordförande), Ulf Olsson och Zehaie Keleta.
Det blev alltså en utökad styrelse. Vid årsmötet lämnade Tommy Lindfors och Maj-Lis Follér styrelsen. Vi tackar
dem för ett fint arbete i styrelsen.
Medlemsmöten
Det blev bara två vanliga medlemsmöten under 2020.
Den 14 januari, i vår lokal, berättade professor Birgit Karlsson om sin studie av svensk vapenproduktion under det
kalla kriget – vi hade tidigare fått hennes intressanta bok i ämnet. Under resten av våren ställdes alla möten in.
Den 1 december hölls ett medlemsmöte via zoom, då Eva-Lena Hjalmarsson berättade om sitt ettåriga arbete i
södra Somalia, utsänd av FN och svenska Kriminalvården, för att influera fängelsearbetet och framförallt
återrehabilitering av fångar.
Antal medlemmar
Svenska Freds Göteborg har 448 medlemmar, varav 214 kvinnor och 232 män och två med ej angivet kön.
Samarbete
Föreningen har många samarbeten. Vi delar lokal med tre föreningar i Viktoriahuset i Göteborg – Göteborgs FNförening, IKFF och Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Nätverket Fredsam Göteborg är till för att informera och
underlätta samarbete mellan fredsorganisationerna. Vi har också ett samarbete med ABF. Samarbete sker med flera
andra organisationer, nämnda i texten ovan.
Denna verksamhetsberättelse är sammanställd i mars 2021. /Styrelsen
- - - - Svenska Freds Göteborg
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Email: goteborg@svenskafreds.se
Postadress:
Svenska Freds Göteborg
Viktoriahuset – postlåda 2
Linnégatan 21
413 04 Göteborg
Plusgiro: 62 24 65 – 3
Swishnummer; 123 382 4844
Kontaktpersoner: Tomas Magnusson 0708-293197
Eva-Lena Hjalmarsson 0703-497687

Bli medlem!
Bli medlem i Svenska Freds, och säg till så blir du också medlem i Göteborgs-föreningen. Det kostar inget
extra. (Du kan tillhöra Göteborgsföreningen även om du bor i en annan del av landet!)
Medlemsavgift 240 kr per år, betala till bankgiro 901-0851. Ange namn, postadress och emailadress.
På www.svenskafreds.se kan du läsa allt om medlemskap inklusive hur du tecknar dig för autogiro.
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