
UPPLÄGG FÖR SVENSKA FREDS KONGRESS 2022
FREDAG 20 MAJ
18.00-20.00  Panelsamtal och AW på Reimersholme hotel
I panelen: Svenska Freds ordförande med flera.

Var del av ett samtal om fred samtidigt som du äter eller dricker något. Trä a andra
medlemmar i publiken, som uppvärmning inför kongressen.

Adress:Reimersholme hotel, Reimersholmsgatan 5, Stockholm

LÖRDAG 21 MAJ
Kongress, Dag 1
09.00-09.30 Registrering inför kongressen

09.30-12.00 Kongressen öppnas

12.00-13.00 Lunch på hotel Rival för dem som anmält sig till det

13.00 -13.45 Utdelning av Eldh-Ekblads fredspris och samtal med mottagaren

13.45- 14.00 Paus

14.00-14.15 Utdelning av Holger Erikssons fredspris

14.15- 15.45 Workshops och påverkanstorg

15.45 - 16.00 Paus

16.00-17.00 Kongressen återupptas

Adress:Hotel Rival, Mariatorget, Stockholm

18.00- 23.30  Kongressfest på Reimersholme hotel
Mat och dryck finns till självkostnadspris.

Adress:Reimersholme hotel, Reimersholmsgatan 5, Stockholm

SÖNDAG 22 MAJ
Kongress, Dag 2
09.00-10.00 Workshop

10.00-11.00 Kongressen återupptas: Debatt och beslut

11.00-11.15 Paus

11.15-12.15 Kongressen återupptas: Debatt och beslut

12.30-13.30 Lunch på hotel Rival för dem som anmält sig till det

13.30 -15.00 Val av ordförande och styrelse. Kongressen avslutas

Adress:Hotel Rival, Mariatorget, Stockholm



FÖRSLAG TILL DAGORDNING SVENSKA FREDS KONGRESS 2022
21-22 maj 2022 på Hotel Rival i Stockholm

1. Kongressen öppnas
a. Välkomsthälsning av Svenska Freds ordförande

2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kongressen är behörigen sammankallad.
4. Val av presidium och kongressfunktionärer

a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. justerare tillika rösträknare
d. presskommitté
e. valkommitté
f. beredningsutskott

5. Fastställande av kongresshandledning
6. Valfrågor

a. Presentation av kandidater till val
b. Beslut om centralstyrelsens storlek

7. CS:s verksamhetsberättelser,  årsberättelser och lokala årsböcker 2020 och 2021
8. CS:s ekonomiska redogörelser 2020 och 2021
9. Revisorernas berättelser
10. Beslut om ansvarsfrihet för CS
11. CS förslag

a. CS förslag till nytt idéprogram, förstagångsbeslut
b. CS förslag till handlingsprogram
c. CS förslag till medlemsavgift
d. CS förslag om utvärdering av organisationsstruktur

12. Inkomna motioner
a. Motion 1: Svenska Freds bör säga nej till militär värnplikt
b. Motion 2: Ge freden en chans
c. Motion 3: Medlemsvård

13. Val
a. ordförande
b. övriga CS-ledamöter och suppleanter
c. revisorer och suppleanter
d. valberedning
e. övriga val

14. Interpellation.
15. Frågor till CS
16. Kongressen avslutas



KONGRESSHANDLEDNING

Inför Svenska Freds 139-årskongress
21-22 maj 2022 i Stockholm
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NÄR BÖRJAR KONGRESSEN?
Kongressen äger rum på Hotel Rival på Mariatorget i Stockholm den 21-22 maj. Du kan registrera
dig från klockan 09.00 lördagen. När du ”skriver in dig” får du ett kuvert med viktiga handlingar
och information. Du som har rösträtt får även ett röstkort, du företräder dig själv och kan inte
rösta genom ombud eller fullmakt.

Kongressen öppnas av Svenska Freds ordförande klockan 09.30 då alla deltagare har registrerat
sig.

Kongressen avslutas klockan 15.00 på söndagen. Du hittar exakta tider och hållpunkter i ett
separat tidsschema.

ÄR KONGRESSEN ÖPPEN FÖR ALLA?
Kongressen är öppen för alla medlemmar. Som kongressdeltagare företräder du dig själv och kan
inte rösta genom ombud eller fullmakt. Deltagare från Fredsakademins ledarskapsutbildning är
välkomna som åhörare på kongressen 2022.

NOMINERINGSSTOPP OCH VAL AV STYRELSE
Kongressen väljer ordförande, ledamöter och suppleanter till Svenska Freds centralstyrelse (CS).
Valberedningen har haft i uppdrag att samla in namn på kandidater och lämna förslag till
kongressens val.

Valberedningen har beaktat alla nomineringar som inkommit t o m 1 mars 2022. CS har föreslagit
att sätta nomineringsstopp för ytterligare kandidater till två veckor innan kongressen. Det
innebär att kandidater kunnat nomineras fram till den 6 maj, som kan kandidera till styrelsen
utanför valberedningens förslag. Du som kandiderar ansvarar då själv för att kunna uppvisa en
kreditupplysning som styrker att du  inte har betalningsanmärkningar, ett krav från  Svensk
Insamlingskontroll på styrelsens  ledamöter.

Under punkten valfrågor berättar valberedningen hur de gått tillväga i sitt arbete. Under den
punkten beslutar kongressen också om hur många ledamöter som ska ingå i CS under de
kommande två åren.

Under samma punkt presenterar sig kandidaterna i valberedningens förslag. Det gör även de
personer som kandiderar vid sidan av valberedningens förslag, som har nominerats i tid och som
kan uppvisa dokumentation om att de inte har betalningsanmärkning.

HAR JAG RÖSTRÄTT?
Enligt Svenska Freds stadgar har du som är medlem, som har anmält dig i tid och betalat din
medlemsavgift för de senaste två åren yttrande-, förslags- och rösträtt på kongressen.

Kongressen beslutar om sent anmälda men annars röstberättigade medlemmar ska få ingå i
röstlängden, listan över alla röstberättigade. Om kongressen röstar emot att ge sent anmälda
rösträtt, har sent anmälda ändå yttrande- och förslagsrätt.

Du som inte har betalat medlemsavgift för de senaste två åren har inte rösträtt men förslags- och
yttranderätt och kan att delta i diskussionerna. Praxis för anställd personal på Svenska Freds är
att de har yttranderätt men inte lämnar förslag eller röstar.

PROPOSITIONER OCH MOTIONER
Propositioner (förslag från CS), motioner och centralstyrelsens förslag till handlingsprogram och
idéprogram är några av kongressens viktigaste punkter. Det är då de kommande årens fredsarbete
diskuteras, planeras och beslutas om. Diskussionerna utgår från de förslag som CS och
motionärer skickat till kongressen i förväg. Inför beslut samlas kongressdeltagare i plenum, som
det kallas när alla är samlade.

Helt nya förslag tas inte upp under kongressen. Det är för att alla föreningens medlemmar ska ha
en chans att sätta sig in i förslagen i förväg. Enklare frågor till CS kan ställas under punkten
interpellationer.

Tidsbegränsning kan begäras om du tycker att debatten blir för lång eller när det börjar bli ont om
tid. Kongressen kan då besluta att varje talare får kortare tid på sig än två minuter.
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HUR BEGÄR JAG ORDET?
Om du vill begära ordet skriver du ditt namn på ett av de formulär som finns framme vid presidiet
och utlagt i lokalen. Du sätts då upp på talarlistan och mötesordföranden säger till när det är din
tur.

Kongressens tid är begränsad. För att alla som vill ska ha chans att prata har du cirka två minuter
på dig när du har fått ordet av mötesordföranden.

DU SOM HAR LÄMNAT IN EN MOTION
Du som har lämnat in en motion får möjlighet att presentera den för kongressens deltagare när
det är dags för den punkten. Du har cirka tre minuter på dig. CS har svarat på alla motioner och
kommer att presentera sitt svar och rekommendation innan kongressen fattar beslut.

HUR GÖR JAG ETT YRKANDE?
Om du vill föreslå ändringar eller tillägg i något av förslagen kan du skriva ett yrkande. Det finns
olika sorters yrkanden:

1 Bifallsyrkande (att bifalla motionen): Du uttrycker ditt stöd för motionen, även om CS har
föreslagit att den ska avslås eller att den ska anses besvarad.

2. Avslagsyrkande (att avslå motionen): Du uttrycker ditt stöd för att kongressen ska avslå
motionen, även om CS har föreslagit att den ska bifallas eller anses besvarad.

3. Tilläggsyrkande (att bifalla motionen eller propositionen med ett tillägg): Du uttrycker ditt stöd
för att en motion eller proposition från CS ska bifallas, men vill lägga till något.

4. Ändringsyrkande (att bifalla motionen eller propositionen med en ändring.) Du uttrycker ditt
stöd för att en motion eller proposition är bra, med du vill ändra något.

Du kan inte göra ett yrkande som tar upp helt nya frågor, det måste handla om de förslag som
medlemmarna kunnat ta ställning till i förväg.

För att kongressdeltagarna ska kunna fatta beslut om ett tilläggs- eller ändringsyrkande skriver
du ditt förslag på ett av de formulär för yrkanden som finns framme vid presidiet och utlagt i
lokalen.

I ämnesraden skriver du vilket förslag du vill göra ändringar eller tillägg i. Därefter skriver du ditt
förslag, ditt för- och efternamn. Om du endast vill göra ett bifalls- eller avslagsyrkande räcker
det med att begära ordet under debatten.

REPLIK
Du kan begära replik om någon nämner dig vid namn eller kritiserar dig.

BESLUT
När det är dags att fatta beslut är det motionärens eller CS förslag som är huvudförslaget i
beslutsordningen.

Vid enkel omröstning frågar ordföranden:

– Kan kongressen bifalla förslaget?

De som tycker så svarar ja.

Sedan frågar ordföranden:

– Avslås detsamma/Någon däremot?

De som vill avslå svarar ja.

Du svarar alltså aldrig nej.

Nu säger ordföranden t ex:

– Jag finner att kongressen beslutat att bifalla förslaget.
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Ordföranden bedömer själv om det var flest bifalls- eller avslagsröster.

Därefter slår ordföranden klubban i bordet och då är beslutet fattat.

Du kan alltid begära votering innan klubban har fallit. Röstningen sker då en gång till då alla
räcker upp sina röstkort i luften. Om du tycker att rösterna för och emot verkar vara lika många
kan du begära rösträkning.

Vill du ha en sluten omröstning begär du det, vilket betyder att omröstningen sker via lappar som
lämnas in.

OM DU TYCKER ATT KONGRESSEN FATTAT FEL BESLUT
Som medlem med rösträtt har du rätt att reservera dig mot beslut som mötet fattar. Du lämnar
den skriftligt till presidiet i samband med det beslut som reservationen gäller. Reservationen
skrivs in i protokollet.

BEVILJA STYRELSEN ANSVARSFRIHET
Svenska Freds verksamhetsberättelser och ekonomiska redogörelser är del av Årsberättelsen som
presenteras på kongressen. Den beskriver riksorganisationens verksamhet som styrelsen
ansvarat för under de två senaste åren. Lokalföreningarnas verksamhetsberättelser är del av den
Lokala årsboken och tas också upp på kongressen. Årsberättelsen presenteras av kansliet och
kongressdeltagarna har möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer.

Efter presentationen av årsberättelsen beslutar kongressen om styrelsen kan beviljas
ansvarsfrihet. Om centralstyrelsen grovt misskött verksamheten eller ekonomin kan kongressen
rösta mot att bevilja ansvarsfrihet.
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PROPOSITION

CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG TILL NYTT IDÉPROGRAM
Förstagångsbeslut

Inledning

Ur Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens stadgar:

”§1.1 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens vision är hållbar fred i
världen. Svenska Freds är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening som verkar för mänsklig säkerhet och global nedrustning. Vi är
övertygade om att hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av
väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred.

Svenska Freds verkar genom riksorganisation, lokalföreningar, grupper,
nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan. Vi tar fram fakta, sprider
kunskap, bildar opinion samt påverkar beslutsfattare och makthavare. Med
stöd av våra analyser och argument verkar vi för att förändra normer,
attityder och politik.

Svenska Freds är del av den globala fredsrörelsen och arbetar tillsammans
med andra freds- och civilsamhällesorganisationer. Genom att ge
människor möjlighet att organisera och engagera sig för att påverka
politiska processer, bidrar Svenska Freds till att stärka demokratin.

Vår gemensamma värdegrund bygger på demokratiska värderingar och
respekt för allas lika värde i engagemanget för hållbar fred i världen.”

Svenska Freds idéprogram sammanfattar vilken värld vi vill ha och hur vi
ska nå dit. Allt föreningen gör och kommunicerar i riksorganisation,
lokalföreningar, grupper, nätverk samt som enskilda medlemmar ska ha
stöd i idéprogrammet.

Därför behövs Svenska Freds

Våld och väpnade konflikter ödelägger människors liv världen över. De
humanitära, miljömässiga och ekonomiska kostnaderna är enorma. Den
dominerande utgångspunkten är idén om att säkerhet handlar om militärt
skydd av staters gränser och territorier, vilket leder till fortsatt
militarisering, militär upprustning och omfattande vapenhandel. En övertro
på att militära lösningar kan bygga fred leder till att icke-militära



säkerhetshot och risker, till exempel klimatförändringar, inte prioriteras
eller förebyggs tillräckligt.

Ett militariserat säkerhetsperspektiv försvårar arbetet för mänskliga
rättigheter, demokrati, utveckling och hållbar fred. Rådande maktstrukturer
bygger på patriarkala och rasistiska idéer. Brist på mänsklig säkerhet som
orsakas av sociala orättvisor, fattigdom, klimatförändringar, uttömda
naturresurser, bristande demokrati, ojämställdhet och kränkningar av
mänskliga rättigheter är grundorsaker till konflikter och hindrar framväxt
av hållbart fredliga relationer och samhällen. Brister i mänsklig säkerhet
skapar otrygghet och lidande i människors vardag.

Vapenhandel och militär upprustning ökar risken för krig, förvärrar och
förlänger pågående väpnade konflikter, upprätthåller regimer med
bristande respekt för demokrati och mänskliga rättigheter och är därför ett
allvarligt säkerhetshot. Militära samarbeten och allianser och utveckling av
nya vapensystem ökar risken för ytterligare militarisering. Desinformation,
medveten polarisering mellan grupper, störande av viktiga
samhällsfunktioner och annan digital krigföring är ett annat hot mot
mänsklig säkerhet.

Så bygger vi hållbar fred i världen

Hållbar fred innebär att konflikter och dess grundorsaker hanteras utan
våld. Detta är en process, inget statiskt tillstånd. För hållbar fred krävs
institutioner, normer och en stark internationell rättsordning som
säkerställer att konflikter förebyggs och att de konflikter som ändå uppstår
hanteras fredligt och konstruktivt.

För hållbar fred måste mänsklig säkerhet prioriteras, med utgångspunkt
från människan i stället för nationers territoriella och militära säkerhet.
Med begreppet mänsklig säkerhet menar vi att allas rätt till klimatsäkerhet,
matsäkerhet, hälsosäkerhet, ekonomisk och politisk säkerhet tillgodoses.

Alla människors lika värde, egenmakt, rätt till fred och frihet från våld
måste vara utgångspunkten för alla politiska beslut. Att få söka skydd från
krig är en mänsklig rättighet och ingen ska tvingas bära vapen eller utföra
våldshandlingar.

Svenska Freds verkar för en jämlik värld som investerar i fredlig
konflikthantering såsom samtal och diplomati med aktiva medborgare,
fredskultur, aktivt ickevåld och ett starkt civilsamhälle.



PROPOSITION

CS FÖRSLAG TILL HANDLINGSPROGRAM 2022-2026
1.0 VISION OCH UPPDRAG
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens vision är hållbar fred i världen. Svenska Freds
är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som verkar för mänsklig
säkerhet och global nedrustning. Vi är övertygade om att hållbar fred bäst kan
åstadkommas utan användning av väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill
leva i fred.

Handlingsprogrammet utgår från och får inte strida mot Svenska Freds stadgar och
idéprogram, där föreningens idé och syfte finns formulerat. Handlingsprogrammet är ett
styrdokument som konkretiserar och prioriterar de kommande fyra årens arbete inom
Svenska Freds och i dess lokalföreningar och fredsgrupper.

2.0 SÅ ARBETAR SVENSKA FREDS
Svenska Freds verkar genom riksorganisation, lokalföreningar, grupper, nätverk samt
enskilda medlemmar i samverkan. Vi tar fram fakta, sprider kunskap, bildar opinion samt
påverkar beslutsfattare och makthavare. Med stöd av våra analyser och argument verkar vi
för att förändra normer, attityder och politik.

Svenska Freds är del av den globala fredsrörelsen och arbetar tillsammans med andra
freds- och civilsamhällesorganisationer. Det internationella arbetet fokuserar på att
bedriva påverkansarbete som del av kampanjer och nätverk, såsom exempelvis European
Network Against Arms Trade (ENAAT), International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN) och Campaign to Stop Killer Robots. Nationellt arbetar vi i breda
koalitioner, både med andra fredsorganisationer och med organisationer vars frågor
överlappar våra, såsom exempelvis klimat, jämlikhet och mänskliga rättigheter. På detta
sätt kan vi bidra till global förändring samt ta stöd i detta arbete för att påverka i en svensk
kontext.

3. VERKSAMHETSOMRÅDEN
Svenska Freds  är en påverkans- och kampanjorganisation med tre övergripande
verksamhetsområden. Vi verkar för svensk och global nedrustning, framför allt genom
arbete mot den svenska vapenexporten och för en aktiv svensk nedrustningspolitik. Vi
verkar för hållbar fred och säkerhet genom att driva på för en säkerhetspolitik som utgår
från mänsklig säkerhet, där ickevåldsliga och förebyggande metoder prioriteras för en
hållbar fred. Svenska Freds verkar för engagemang för fred, genom att vara en stark,
inkluderande rörelse med stor kapacitet och resurser som skapar förändring.

3.1 NEDRUSTNING
Militarisering, upprustning och vapenhandel är allvarliga hot mot arbetet för fred,
mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Nedrustning är ett nödvändigt
verktyg för hållbar fred och Svenska Freds verkar därför för att avveckla den svenska och
internationella vapenhandeln.

https://www.svenskafreds.se/foreningsinformation/stadgar/
https://www.svenskafreds.se/foreningsinformation/ideprogram/


Sverige är en fortsatt stor aktör inom den globala vapenhandeln. Trots att ett nytt skärpt
regelverk trädde i kraft 2018, i vilket bland annat ett demokratikriterium införts, fortsätter
exporten till icke-demokratier och utvecklingsländer, länder i krig och länder med
omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett tydligt exempel har varit den
svenska vapenexporten till flera av de krigförande parterna i Jemenkriget.

Svenska Freds arbetar för ett stopp av den svenska vapenexporten. Vi arbetar för att öka
kunskapen om vapenexportens roll i krig och väpnad konflikt och om den militarisering
och upprustning som driver vapenexporten, för att skapa den opinion som krävs för
förändring. Svenska Freds verkar för att synliggöra målkonflikten mellan vapenexporten
och den svenska utrikespolitikens ambitioner och åtaganden kring demokrati, mänskliga
rättigheter och hållbarhet, såsom exempelvis Agenda 2030, Politik för global utveckling
(PGU) och Arms Trade Treaty (ATT). Att använda vapenexport som utrikespolitiskt verktyg
för att stödja en sida i en väpnad konflikt försvagar Sveriges möjlighet att verka för medling
och diplomatiska lösningar.

I en tid när kärnvapenhotet är mer påtagligt än på länge arbetar Svenska Freds för en
kärnvapenfri värld. Sverige har ännu inte ratificerat den FN-konvention om förbud mot
kärnvapen som trädde i kraft 2021, trots ett stort folkligt stöd för ett förbud. Tidigare
internationella förbud mot klustervapen och personminor har visat vilken normförändring
sådana avtal kan innebära.

Svenska Freds arbetar för en aktiv svensk nedrustningspolitik och för att Sverige ska gå
med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Vi verkar för avveckling av befintliga
kärnvapenarsenaler samt för att utveckling av nya kärnvapen upphör.

Helt autonoma vapensystem kännetecknas av att de använder dödligt våld och styrs utan
mänsklig kontroll. Många forskare varnar för riskerna med att inte reglera utvecklingen av
AI i tid. Opinionen för ett internationellt förbud är stark och Sverige kan ha en nyckelroll i
processen för att förbjuda helt autonoma vapensystem.

Svenska Freds verkar för ett rättsligt bindande internationellt förbud mot helt autonoma
vapensystem, så kallade mördarrobotar.

NEDRUSTNING - LÅNGSIKTIGT MÅL
Global nedrustning.

Vi arbetar för

● att det svenska regelverket för export av krigsmateriel tolkas strikt så att svensk
vapenexport upphör till icke-demokratier, till länder där mänskliga rättigheter
systematiskt kränks, till utvecklingsländer och till länder i, eller som riskerar att
hamna i, väpnad konflikt.

● att transparensen ökar i svensk och europeisk vapenhandel.
● att Sverige driver en aktiv nedrustningspolitik, verkar för ett förbud mot helt

autonoma vapen och ansluter sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.



3.2 HÅLLBAR FRED OCH SÄKERHET
Under de senaste åren har det skett en kraftig svängning i den försvars- och
säkerhetspolitiska debatten, mot nationell säkerhet, territorialförsvar, militär upprustning
och avskräckning. I och med kriget i Ukraina har denna utveckling kraftigt accelererat. I
Sverige har alla riksdagspartier en mer försvarsvänlig hållning och det har fattats
upprepade beslut om att höja försvarsanslagen till historiskt höga nivåer. Internationellt
har samma upprustningstrend bland annat lett till ett allt mer militariserat EU.

Debatten om svenskt Nato-medlemskap intensifierades i samband med Rysslands invasion
av Ukraina. Svenska Freds vidhåller att Sverige ska vara en röst för fred, nedrustning och
diplomati, vilket ett medlemskap i Nato kraftigt försvårar. Sveriges militära samarbeten
och närmande till Nato leder till fler militärövningar i Sverige, till minskad utrikespolitisk
handlingsfrihet. Närmandet är ett hot mot Sveriges militära alliansfrihet och mot hållbar
fred och mänsklig säkerhet.

Antalet unga som genomgår värnplikt väntas öka dramatiskt under de kommande åren.
Värnplikten bidrar till en diskurs som underordnar mänsklig säkerhet till förmån för
territoriell säkerhet. Den upprätthåller även idéer om att våld är en del av lösningen, inte
problemet och Svenska Freds verkar för att värnplikten avska as.

Potentiella framtida militära hot tillåts överskugga andra hot, samhällsutmaningar och
kriser som vi står inför i nuläget och tar på så vis utrymme och resurser från de insatser
som krävs för ett samhälle med mänsklig säkerhet i fokus. Svenska Freds arbetar för att
nyansera den säkerhetspolitiska debatten och för att mänsklig säkerhet är utgångspunkt i
svensk och global säkerhetspolitik.

Säkerhetspolitiken måste fokusera på det som utgör hot mot människor, snarare än att så
ensidigt som idag handla om vad som ses som militära hot mot stater. För hållbar fred
krävs en omfattande satsning på fredlig konflikthantering, och att insatser såsom
diplomati, medling, fattigdomsbekämpning och stöd till civilsamhället prioriteras framför
militära lösningar.

HÅLLBAR FRED OCH SÄKERHET - LÅNGSIKTIGT MÅL
En säkerhetspolitik som utgår från mänsklig säkerhet, där ickevåldsliga och förebyggande
metoder prioriteras för en hållbar fred.

Vi arbetar för:

● en omställning till en svensk säkerhetspolitik där resurser och fokus prioriteras om
från det militära försvaret till mänsklig säkerhet.

● att vara en stark röst för förebyggande arbete, ickevåld, rätten att inte bära vapen,
mänsklig säkerhet och internationell rätt.

● att motverka militariseringen av EU och att verka för att Sverige förblir militärt
alliansfritt, inte går med i Nato och det gradvisa närmandet till militäralliansen
upphör.

3.3 ENGAGEMANG FÖR FRED



Civilsamhällets utrymme och möjlighet att organisera sig är hotad i många delar av
världen. Ett starkt civilsamhälle är avgörande för demokratin på global och nationell nivå.
Svenska Freds värnar det demokratiska utrymmet och civilsamhällets möjligheter till
meningsfullt deltagande i fredsprocesser. I tider av militär upprustning och militarisering
är det vanligt att röster för nedrustning och fredlig konflikthantering motarbetas och
marginaliseras. Svenska Freds har en viktig roll i att nyansera debatten och att vara ett stöd
för de människor som vill organisera sig eller på andra sätt ta ställning för fred.

Engagemanget i föreningen ökar och Svenska Freds vill ge människor möjlighet att bidra
utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar med att utveckla fler engagemangsformer, nå nya
målgrupper, samt bidra till ett starkt civilsamhälle. Vi arbetar för ökad medlemsvärvning,
ökad egen insamling och en bredd av andra intäktskällor för att minska sårbarheten och
stärka vårt oberoende.

Genom att ge människor möjlighet att organisera och engagera sig för att påverka politiska
processer, bidrar Svenska Freds till att stärka demokratin. En aktiv och inkluderande
medlemsrörelse ger legitimitet och bidrar till starkt engagemang och stöd för hållbar fred
och nedrustning som får gehör politiskt. Svenska Freds verkar för att vara en påverkans-
och kampanjorganisation med stark samverkan mellan riksförening, enskilda medlemmar,
lokalföreningar, fredsgrupper och sympatisörer som vill engagera sig i våra frågor och
kampanjer.

En viktig målgrupp för Svenska Freds är de cirka 100 000 unga i Sverige som varje år berörs
av värnplikten. Värnplikten bidrar till att cementera uppfattningen om att militärt våld är
norm för konflikthantering. Svenska Freds stöttar de unga som inte vill göra värnplikt,
möjliggör för dem att engagera sig i våra frågor och få ett breddat perspektiv på säkerhet.
Detta gör vi bland annat genom Fredsakademin.

ENGAGEMANG FÖR FRED - LÅNGSIKTIGT MÅL
Svenska Freds är en stark, inkluderande rörelse med stor kapacitet och resurser som skapar
förändring.

Vi arbetar för:

● att växa som medlemsrörelse och vara en inkluderande och engagerande plattform
med mångfald bland medlemmar och arbetssätt.

● att öka våra intäkter för att skapa förutsättningar för ett verkningsfullt fredsarbete
nu och i framtiden.

● att utveckla Fredsakademin för att inkludera ännu fler barn och unga i
engagemanget för fred.



PROPOSITION

SVENSKA FREDS MEDLEMSAVGIFT 2022-2024

Det är upp till medlemmarna att besluta om föreningens medlemsavgift.

Inför kongressen 2018 gjordes en analys som visade att det krävdes en stor höjning,  till
cirka 600 kr/år, för att ekonomiskt motivera en förändring av medlemsavgifterna. Ett
flertal av Svenska Freds medlemmar ger redan i nuläget en extra gåva utöver befintlig
medlemsavgift och kansliet har successivt arbetat för att höja medlemmarnas extragåvor
samt för att fler ska betala via autogiro.

Svenska Freds medlemsavgift höjdes senast 2004 till 240 kronor per år, att den så länge
varit oförändrad skulle kunna motivera en höjning. Fram till och med kongressen 2020 var
det dock möjligt för enskilda lokalföreningar att ha en di erentierad avgift, och när detta
ändrades innebar detta en de facto höjning av avgiften för en mindre andel medlemmar.

Centralstyrelsen föreslår att medlemsavgiften är kvar på samma nivå, för att så många som
möjligt ska ha råd att vara medlemmar.

Centralstyrelsen vill därför föreslå kongressen att besluta:

- att medlemsavgiften även fortsättningsvis är 240 kr/år.



PROPOSITION

UTVÄRDERING ORGANISATIONSSTRUKTUR
På kongressen 2020 beslutades om en ny organisationsstruktur och modell för finansiering
av ideella och lokala aktiviteter inom Svenska Freds. Beslutet fattades även om att
utvärdera om den nya modellen uppnått syftet med att stärka det ideella engagemanget, i
samverkan med lokalföreningarna, till kongressen 2022.

Beslutet fattades i början av den pandemi som under två år begränsat medlemmars och
övriga ideellt aktivas möjligheter att mötas fysiskt och arrangera event och föreläsningar.
Det har förstås även haft inverkan på möjligheterna att stärka det ideella engagemanget i
föreningen, vilket gör det svårt att göra en rättvisande utvärdering av den nya
organisationsstrukturen.

Inför kongressen 2022 har centralstyrelsen gjort en begränsad utvärdering av systemet i
dialog med lokalföreningarna för att fånga upp eventuella problem och finjustera arbetet.
För att kunna få en bättre bild av huruvida modellen uppnår sitt syfte ser centralstyrelsen
dock att det finns behov av en mer omfattande utvärdering efter pandemins slut.
Centralstyrelsen föreslår därför att kongressen beslutar om ett nytt uppdrag om ytterligare
utvärdering inför kongressen 2024.

Centralstyrelsen föreslår kongressen besluta:

- Att ge i uppdrag till centralstyrelsen att utvärdera den nya organisationsstrukturen och
den nya modellen för finansiering av lokala aktiviteter från 2020 i dialog med
lokalföreningarna och återrapportera till kongressen 2024.



MOTION 1

SVENSKA FREDS BÖR SÄGA NEJ TILL MILITÄR VÄRNPLIKT
Svenska Freds är en anti-militaristiskt organisation, baserad på den grundläggande
kunskapen och erfarenheten att man inte bygger stabil fred genom militära rustningar.

Med den analysen kan man rimligen inte vara för militär värnplikt. Oavsett om värnplikten
omfattar bara män, delar av en viss årskull eller både män och kvinnor.

När föreningen bildades i slutet på 1800-talet infördes värnpliktsarméer runt om i Europa.
Också i Sverige diskuterades frågan. En liten fredsförening i Småland bildades just mot
tankarna om allmän värnplikt. Senare var flera av dess medlemmar aktiva i Svenska Freds.

Föreningens grundare KP Arnoldsson var emot ett ”härordningsförslag” i riksdagen
samma år som Svenska Freds grundades. Tidningen Tiden (med Arnoldsson och Hjalmar
Branting) var mot värnplikten. Strindberg, medlem i föreningen, skrev:
”Kasernerna! Var återfinner man en sådan existensform, som endast stra ången och sjukhjonet
fått nöjas med? Kasernen, där människor båsas, är ju den förmänskligade lagården… Kasernernas
uppfostran känna vi: det är den sämsta av alla”

1913 kunde man läsa i Svenska Freds tidning Fredsfanan:
”Fredsrörelsen måste… om den vill förverkliga sin mission som folkets befriare, i alla land
bekämpa den allmänna värnplikten, grundpelaren för militarismen”.

1930 uppvaktade föreningen regeringen med ett manifest som bland annat avslutades med
krav som; ”Bort med militariseringen”. ”Bort med värnplikten”.

SFSF drev frågan aktivt fram till 1953. Sedan blev det tyst under många år. Värnplikten kom
att accepteras av föreningen (?). Föreningen har, vad jag vet, aldrig fattat något beslut för
allmän värnplikt. Däremot har föreningen arbetat mycket till stöd för alla de som vägrat
bära vapen.

Värnplikten är en grundpelare för militarismen. Vid en nedrustning måste värnplikten
avvecklas. Men den har starka försvarare och kommer i sig att försvåra militär nedrustning i
många länder. Värnplikten låser militära rustningar på höga nivåer. Värnplikten
indoktrinerar medborgarna militärt och nationalistiskt. Den är ett övergrepp mot den
individuella friheten. Den är ett direkt hot mot framväxten av ickemilitaristiska idéer och
fredlig konfliktlösning.

Mot bakgrund av följande föreslår jag Svenska Freds kongress, i enlighet med sin
historiska position i frågan, att:
- Entydigt uttala sig mot varje system av värnplikt i Sverige.

Lars Jederlund
Stockholm
2022-02-20



CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTION 1

Sedan värnplikten återaktiverades 2017 har Svenska Freds arbete med värnpliktsfrågan
aktualiserats på nytt. I takt med att allt fler blivande 18-åringar måste fylla i
mönstringsunderlaget, kallas till mönstring och värnplikt, har allt fler oroliga unga och
anhöriga kontaktat Svenska Freds för rådgivning och efterfrågat våra perspektiv. I en allt
mer militariserad debatt uppmanas unga av många att ta ansvar för sitt lands säkerhet
genom att göra militärtjänst. I takt med detta riskerar allt fler att kallas till värnplikt mot
sin vilja.

Som motionären nämner är det en fråga där Svenska Freds historiskt haft en avgörande
betydelse och varit en stark röst mot värnplikt och för rätten att slippa tvingas använda
vapen. Som exempel bidrog Svenska Freds På 1920-talet till att vapenfri tjänst blev ett
alternativ till militärtjänstgöring. Från 1970-talet och framåt erbjöd föreningen en
vapenvägrarjour med hjälp av ideellt engagerade, som stöttade vapen- och totalvägrare.
Personer som stra ats för vapenvägran eller annan typ av vägran att delta i det militära
systemet har även möjlighet att söka ekonomiskt stöd ur Svenska Freds Kampfonden.

Sedan 2020 driver Svenska Freds även Fredsakademin, ett fredligt alternativ till värnplikt,
som syftar till att nyansera den ensidiga militära bild som dominerar samhällsdebatten och
som ger verktyg för att förändra världen utan våld. Målgruppen är unga i åldern 16-25 år,
varav ett stort antal berörs av värnplikten.

Centralstyrelsen håller helt med motionären om att frågan om värnplikten och Svenska
Freds roll i att på sikt verka för att den avska as är oerhört viktig. I en tid av ökad
militarisering och militär upprustning har vi en avgörande roll att stötta dem som inte vill
vara av det militära systemet och bidra till att nyansera den säkerhetspolitiska debatten
samt synliggöra att rätten att vapenvägra är en rättighet enligt svensk lag.

Som ett led i att tydliggöra detta har arbetet mot värnplikt lagts in centralstyrelsens förslag
till handlingsprogram för 2022-2026. Att ingen ska tvingas bära vapen eller utföra
våldshandlingar finns även med  i förslaget till nytt idéprogram.

Utifrån vad som beskrivits ovan anser centralstyrelsen att Svenska Freds entydigt uttalar
sig mot varje system av värnplikt i Sverige och föreslår därför kongressen:

- att anse motionen besvarad.



MOTION 2

GE FREDEN EN CHANS!

Ändringsförslag till centralstyrelsens förslag om nytt idéprogram för föreningen

Punkt 1: Hållbar fred

I förslaget till nytt idéprogram står det ”hållbar fred” nio gånger, varav en gång som rubrik.

Varför inte fred, är fred inte ett tillräckligt ord?

Jag tror det, och utbrister: Give peace a chance!

Alla signalord i idéprogrammet kan ges ett epitet: hållbar demokrati, hållbar säkerhet,
hållbara mänskliga rättigheter, hållbar utveckling – men det blir inte bättre för det.

Inte heller om man varierar språket och skriver bärkraftig, varaktig, trovärdig, eller något
annat.

I Tennyssons nyårsklockan, som de flesta har lyssnat till någon gång heter det:

- Ring in den tusenåra fredens rike!

Inget om hållbar fred där! Eller tänk på hälsningen, från biblisk tid över islam och in i
budhismen:

- Fred vare med er!

För att inte nämna namnet på en ganska välkänd organisation:

Svenska freds- och Skiljedomsföreningen.

Mitt yrkande

- att ordet hållbar stryks minst åtta gånger i texten.

Punkt 2: ”Idéprogrammet sammanfattar vilken värld vi vill ha”

Idéprogrammet sammanfattar vilken värld vi vill ha, står det i mitten på första sidan. Det
stämmer ju genom stycket som har rubriken ”Så bygger vi hållbar fred i världen”, 15 rader
om att hantera konflikter utan våld, skapa institutioner och normer och internationell
rättsordning, osv. Det är en bra text, möjligen saknar jag ord som kunskap, utbildning och
träning.

Stycket ”Så bygger vi…” föregås av rubriken ”Därför behövs Svenska Freds”, och där finns
alla de saker vi är emot, 19 rader om konflikter, militarisering, upprustning, vapenhandel,
sociala orättvisor, brister i säkerhet, otrygghet, lidande, desinformation, politisering, hot.

Det hade varit bra om bland dessa rader fanns beskrivningar som säger hur vi som
organisation vill medverka till att skapa en bättre värld, inte bara genom att vara emot de
olika företeelser som nämns. Att vara proaktiv, inte reaktiv.

Det är ingen lätt uppgift, men det är väl här ord som kunskap, utbildning och träning
kommer in. Träning i ickevåld i stället för militär värnplikt. Utbildning i konflikthantering.



Kunskap om fred och fredliga lösningar helt enkelt. Och omställning av militär produktion
till nyttig produktion. Att finansiera mänsklig säkerhet med pengar från Jas-plan.

Många människor upplever idag brister i skola, vård och omsorg. Där behövs resurserna,
inte till ett överdimensionerat och vapentungt militärt försvar.

Vi vill att industriarbetare och tekniker ska kunna arbeta med nyttig produktion för
mänsklig utveckling i stället för vapen. Vi är för alliansfrihet och neutralitet – när
politikerna har ett konsensus på att inte alls använda ordet neutralitet så bör vi
återuppväcka och återanvända, och i Klas Pontus Arnoldsons anda återupprepa förslaget
om ”Sveriges neutralisering”. Vi är för en kärnvapenfri värld (och kärnvapenfri värld bör
nog nämnas i programmet) och tror det är både möjligt och eftersträvansvärt. Och
rustningsmiljarderna ska användas till att skapa ett säkert och tryggt liv i Sverige, och i
andra länder, som behöver vårt stöd. Svenska freds ordförande Per Anders Fogelström och
löjtnanten Roland Morell beskrev ”ambulans-staten” Sverige i sin lilla skriften ”Istället för
atombomb”.

Istället för krig – fred, istället för konflikter – konfliktlösning, skiljedom och medling,
istället för gatuvåld – taxera vapenindustrin och låt resurserna gå till kraftfulla insatser för
att hjälpa ungdomar, och förbättra miljöerna i så kallat utsatta stadsdelar, istället för
forskning för att utveckla svenska vapen ska forskningen dirigeras om till miljön och
klimatet.

Programmet nämner inte FN, det måste det göra,

Jag yrkar på att följande adderas till programmet:

- att Sverige ska vara alliansfritt och neutralt
- att det ska framgå av programmet att vi stöder FN som den enda legitima

organisationen för fredsbevarande insatser, och att vi pekar på FN-stadgans
våldsförbud

- att vi arbetar för en kärnvapenfri värld, och tror att det är både möjligt och
eftersträvansvärt

- att begreppet skiljedom finns med i idéprogrammet som ett instrument för
konfliktlösning

- att övriga formuleringar i texten ovan övervägs av årsmötet

Göteborg i februari 2022

Tomas Magnusson

CENTRALSTYRELSENS SVAR
Punkt 1: Centralstyrelsen ser ett värde av att använda begreppet hållbar fred istället för
enbart fred i vårt idéprogram då begreppet har en mer tydligt definierad betydelse.

Begreppet fred används ibland enbart i betydelsen frånvaro av krig och av direkt väpnat
våld. Genom att använda hållbar fred betonar vi att vi verkar för ett samhälle som hanterar
de konflikter som uppkommer fredligt, genom till exempel institutioner och normer. Det
handlar också om att arbeta med de grundproblem som ofta ligger bakom att konflikter



uppstår, som ojämlik fördelning av resurser eller begränsad makt att påverka.

Hållbar fred är ett begrepp som Svenska Freds länge arbetat för att sprida bland
beslutsfattare och en bredare allmänhet, just för att betona fredlig konfliktlösning,
konfliktförebyggande och långsiktig hållbarhet. Många förespråkare av militära lösningar
använder sig av ordet fred på ett sätt som vi inte håller med om och vi tycker därför att det
är viktigt att prata om just hållbar fred.

I förslaget till idéprogram skriver vi: Hållbar fred innebär att konflikter och dess grundorsaker
hanteras utan våld. Detta är en process, inget statiskt tillstånd. För hållbar fred krävs institutioner,
normer och en stark internationell rättsordning som säkerställer att konflikter förebyggs och att
de konflikter som ändå uppstår hanteras fredligt och konstruktivt. För hållbar fred måste
mänsklig säkerhet prioriteras, med utgångspunkt från människan i stället för nationers
territoriella och militära säkerhet.

Centralstyrelsen ser ett värde i att behålla begreppet trots att det gör texten mer ordrik.

Punkt 2:

Centralstyrelsen tackar för motionen, och vill nämna att den hjälpt oss i utformningen av
Handlingsprogrammet (där centralstyrelsens förslag tyvärr inte var klart när sista datum
för motioner passerades). Centralstyrelsen vill även passa på att förtydliga de olika
dokumentens funktioner för alla kongressdeltagare.

Svenska Freds styrs med hjälp av olika strategidokument, där de två viktigaste för att forma
riktningen på föreningens framtida arbete är Idéprogrammet (som motionären refererar
till) och Handlingsprogrammet .

Idéprogrammet sammanfattar vilken värld vi vill ha och hur vi ska nå dit. Allt föreningen
gör och kommunicerar i riksorganisation, lokalföreningar, grupper, nätverk samt som
enskilda medlemmar ska ha stöd i idéprogrammet. Det ska alltså inte ses som ett
uttömmande dokument som innehåller alla specifika fokusområden eller
ställningstaganden som vi gör. Idéprogrammet beskriver föreningens kärna och
centralstyrelsens tanke är att det ska stå sig över tid utan att återkommande revideringar.

Handlingsprogrammet är ett styrdokument som konkretiserar och prioriterar de
kommande fyra årens arbete inom Svenska Freds och i dess lokalföreningar och
fredsgrupper, med andra ord har det en större detaljrikedom i vad föreningen prioriterar i
sitt arbete - det tar idéerna till handling helt enkelt, som motionären efterfrågar.

Nedan utvecklar vi svar på respektive specifikt förslag.

● att Sverige ska vara alliansfritt och neutralt
Svar: I förslaget till idéprogram står att militära samarbeten och allianser och utveckling av
nya vapensystem ökar risken för ytterligare militarisering. Med utgångspunkt i detta
beskrivs i förslaget till handlingsprogram avsnitt 3.2 att Svenska Freds ska arbeta för att
motverka militariseringen av EU och att verka för att Sverige förblir militärt alliansfritt,
inte går med i Nato och det gradvisa närmandet till militäralliansen upphör.
Centralstyrelsen anser därmed inte att ytterligare förtydliganden behövs i idéprogrammet.



● att det ska framgå av programmet att vi stöder FN som den enda legitima organisationen
för fredsbevarande insatser  och att vi pekar på FN stadgans våldsförbud

Svar: I förslaget till idéprogram finns en skrivning om att det krävs institutioner, normer
och en stark internationell rättsordning som säkerställer att konflikter förebyggs och att de
konflikter som uppstår hanteras fredligt och konstruktivt. Vi menar att det innefattar FN.
Att specifika organisationer inte nämns är för att hålla idéprogrammet tidlöst och möjligt
att använda även när världsläget förändras.

● att vi arbetar för en kärnvapenfri värld  och tror att det är både möjligt och
eftersträvansvärt

Svar: När idéprogrammet togs fram var utgångspunkten att beskriva varför Svenska Freds
behövs och att utveckla den värld och de fredliga lösningar som föreningen vill arbeta för
som en motvikt mot militarismen. Därmed gjordes avvägningen att inte närmare utveckla
alla de militaristiska yttringar som föreningen vänder sig emot, såsom specifika
vapentyper. I förslaget till handlingsprogram, avsnitt 3.1,  står däremot att Svenska Freds
arbetar för en kärnvapenfri värld.

● att begreppet skiljedom finns med i idéprogrammet som ett instrument för konfliktlösning
Svar: Skiljedom (arbitration) är en specifik konfliktlösningsmetod som sågs som mer
central när föreningen grundades än den är idag. Metoden används fortfarande, men många
fler metoder finns och används i större utsträckning. Dessa har gemensamt med skiljedom
utgångspunkten att konflikter ska lösas fredligt och utan våld. Detta framgår av förslaget
till idéprogram. Centralstyrelsen ser det inte som lämpligt att i ett strategiskt dokument
som idéprogrammet framhäva en specifik konfliktlösningsmetod över andra.

Utifrån resonemanget ovan föreslår centralstyrelsen kongressen:

- att avslå motionen.



MOTION 3

MEDLEMSVÅRD

Vi i Göteborgs lokalförening upplevde en stor förändring från årsskiftet 2020/2021. Tidigare
hamnade nya medlemmar i Svenska freds automatiskt som medlemmar lokalt, men detta
ändrades vid årsskiftet. Det gör att vi inte kan kontakta och välkomna nya medlemmar till
den verksamhet vi har i föreningen. Vi har också svårt att nå ut till medlemmar som bor i
regionen och kanske kan vara intresserade av att engagera sig, men som inte är med på
mejllistan som går till medlemmar i lokalföreningen.

Svenska Freds centralt bör snarast hitta ett sätt

- -    att se till att lokalföreningar får information när Svenska freds får en ny medlem
som bor inom lokalföreningens verksamhetsområde, så att vi kan skicka ut välkomstmejl
med information om lokalföreningen och dess verksamhet

-          att se till att hitta ett enkelt sätt för lokalföreningen att skicka mejl till alla Svenska
freds medlemmar som bor i området, till exempel inbjudningar till aktiviteter.

/Tomas Magnusson

CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTION 3

En stark och fungerande relation mellan lokal- och riksförening är av avgörande betydelse
för en stark fredsrörelse och för våra möjligheter att växa.

Centralstyrelsen har full förståelse för att lokalföreningar har ett stort behov av att kunna
kommunicera med medlemmar i sitt geografiska område och förstår att rådande rutin varit
otillräcklig. Rutinen omarbetas företrädesvis i dialog mellan kansliet och lokalföreningarna,
med hänsyn till juridiska och tekniska möjligheter.

Med anledning av de krav som ställs på föreningen angående personuppgiftshantering är
det inte möjligt att möta motionärens att-satser. Istället föreslår vi följande:

Utifrån från resonemanget ovan föreslår centralstyrelsen kongressen:

- att avslå motionen.

- att uppdra åt CS att i dialog med lokalföreningarna ta fram rutiner och system för att
underlätta för lokalföreningarna att kontakta medlemmar inom sitt geografiska
område.



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY CENTRALSTYRELSE
Kerstin Bergeå, Ordförandekandidat, Nyval 42 år, Tanzania (snart Stockholm)
Att krig förflyttas till den historiska soptippen är för mänskligheten en ödesfråga inte bara
för vår egen värdighet men också för att klara resursfördelning och den nödvändiga
klimatomställningen. Att vara fredsrörelse på alla plan är viktigare än på länge och Svenska
Freds behöver förbli en stabil, strategisk plattform och vass röst i det skarpa läge som
råder. Vi behövs och vi behöver varandra när upprustningens hårda vindar viner.

Blir jag vald till Svenska Freds ordförande får ni mig, som haft privilegiet att praktiskt
arbeta och utbilda i fredsfrågor på olika sätt i nästan hela mitt yrkesverksamma liv. På
Kristna Fredsrörelsen var jag styrelseledamot, fredsobservatör och under sju år hade jag
titeln ickevåldssekreterare. Jag arbetade både externt och rörelsenära och utvecklade tex
den ettåriga kursen ”Fred, ickevåld, ledarskap”, anordnade die-ins mot svensk
vapenexport, fredsvandring till Bofors i Karlskoga och med religionsdialog. Med bla KG
Hammar var jag en del av Katarinauppropet mot svensk vapenexport. I Sverige har jag
frilansat som utbildare och bla utbildat URs chefer i konflikthantering, ledarskap,
demokratiska mötestekniker och främjandetekniker (i motsatts till härskartekniker).

Jag hoppas innerligt kunna bidra till att bygga fredsrörelsen starkare med en fördjupad
maktanalys, strategiskt ickevåld, förebyggande perspektiv och tänk kring
försoningsprocesser och långsiktigt hållbart fredsbyggande. Jag har också med mig
internationell erfarenhet då jag samarbetat med ickevåldsaktivister i olika delar av världen
och med ugandiska kollegor utbildat före detta barnsoldater i deras rehabiliterings- och
integrationsprocess tillbaka in i samhället. Just nu och de senaste tre åren har jag fått
fokusera på genusrättvisa, minskat demokratisk utrymme och konflikkänslighet i Tanzania
som Act Svenska kyrkans regionala representant på plats.

Skulle jag bli vald till ordförande ser jag det som ett stort förtroende och vill bidra med den
person jag är, de erfarenhet jag har och det mod som behövs för att tillsammans hålla hårt i
fredskompassen och fortsätta driva opinionen för nedrustning och fredsbyggande i alla
lägen.

Tora Törnquist, Ordinarie, Omval 30 år, Simrishamn
Verksamhetsutvecklare NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Som jurist inriktad på mänskliga rättigheter och folkrätt ser jag fredsfrågorna som helt
centrala för vår samhällsutveckling. Fred är förutsättningen för en hållbar värld där alla
människors mänskliga rättigheter är uppfyllda och respekterade. Svenska Freds har en unik
och viktig roll i samtalet om fredsfrågor i Sverige. Som ledamot i centralstyrelsen hoppas
jag bidra till att stärka organisationen och dess möjligheter att fortsätta det viktiga arbetet
för en fredlig värld.

Jag har ett långvarigt engagemang i civilsamhället i Sverige och internationellt, bland
annat som ordförande för svenska sektionen av Amnesty International. Tidigare har jag
varit engagerad i studentinflytande på universitetet, bland annat som ordförande för Lunds
studentkårer. Vid sidan om mitt ideella engagemang arbetar jag sedan några år med



civilsamhällesfrågor på ett nätverk för idéburna organisationer i Skåne. Min roll är främst
att stärka samverkan mellan oentlig sektor och civilsamhället genom påverkansarbete och
kunskapsutveckling. Jag kan bidra till centralstyrelsen med gedigen organisatorisk
kunskap, bred styrelseerfarenhet och ett stort engagemang för fred.

Sofia Hultqvist, Ordinarie, Omval 39 år, Göteborg
Rådgivare Medieinstitutet Fojo

”No Aliens are allowed here” förkunnade enorma gula skyltar på vägen till mitt
barndomshem. Hemmet låg inuti ett militärt skyddsområde och budskapet var att ingen
utan svenskt medborgarskap eller särskilt tillstånd fick åka ut till ön. Skyltarna, skotten
som hördes och de värnpliktiga som låg bakom klipporna var mitt första möte med
krigsmakten. I åttonde klass när jag gjorde ett ambitiöst skolarbete om vapenexport kom
jag i kontakt med Svenska Freds och blev medlem.

I dag bor jag på landet i Göteborg. Jag jobbar på Medieinstitutet Fojo med att stötta fri
oberoende journalistik runt om i världen. Framförallt den gränsöverskridande
undersökande journalistiken får mig att gå igång. Innan dess drev jag researchbyrån
Factwise som med den grävande journalistikens metoder tog fram rapporter och
kampanjmaterial kring miljö och global rättvisa. Demokratiarbete, civilsamhällets roll och
propagandans förmåga att skapa och lösa konflikter är frågor som engagerar mig.

Alex Brekke, Ordinarie, Omval 44 år, Roslagen
Generalsekreterare för Amazon Watch Sverige

Jag har så länge jag kunna minnas varit emot Sveriges vapenaärer och har alltid tyckt det
varit ett enorm hyckleri att på en kant framstå som ett neutralt land som värnar om
mänskliga rättigheter och samtidigt på en annan kant sälja och tillverka vapen. Jag har
alltid stått bakom Svenska Freds arbete även innan jag ens visste organisationen existerade
och kände att jag är mogen att göra något mer än att enbart vara en medlem/månadsgivare.
Jag vill att Sverige ska sluta tillverka och sälja vapen, och jag skulle gärna se att alla länder
gör likadant. I nuläget, enligt mig, verkar det inte ens finnas en debatt gällande denna fråga
(utöver den som Svenska Freds försöker driva) och detta tycker jag är märkligt i ett land
som försöker framstå så ”framåt” på alla andra fronter.

Jag har alltid varit emot krig och väpnade konflikter som lösning på ”problem”. Det spelar
ingen roll för mig ”vem som är fiende”, för alla är fiende för någon och att skapa ”vi och
dom” löser inga problem, det skapar bara fler problem. Jag har haft dessa åsikter i hela mitt
liv och första gången jag kände jag aktivt gjorde något var när jag vägrade göra min
militärtjänst. Som idealistisk tonåring såg jag nästan fram emot att sitta av mitt stra som
en martyr för mina ideal, men som tur var gav de mig en frisedel. Nu när jag är äldre och
mer taktisk hoppas jag att mitt arbete i styrelsen fortsätter att stärka organisationens
arbete för att skapa en värld med mer fred, mindre vapen och inga krig. Det känns
oroväckande politiskt med tanke på att SD (som bara blir större) vill utöka militären och av



den anledningen måste alla kämpa extra hårt för att vi inte ska gå mer bakåt än framåt i
dessa frågor. Sen ser jag också fram emot att ta del av all den kunskap Svenska Freds har i
dessa frågor och jag vill även dela med mig av all den kunskap jag själv har (som kan vara
till nytta för organisationen).

Jag har varit involverad med professionell insamling i Sverige, Danmark och Holland i 18 år.
Sedan 2007 driver jag företaget Fundraising Byrån som är en insamlingsbyrå som arbetar
på uppdrag för organisationer med 90-konto. Jag är även ideellt generalsekreterare för
Amazon Watch Sverige, vars svenska avdelning jag var med att starta upp 2014. Amazon
Watch Sverige arbetar med att stödja urfolken och skydda regnskogen. Sedan 2018 är jag
styrelseledamot i Spädbarnfonden som arbetar för att minska spädbarnsdödligheten i
Sverige samt stödja drabbade. Jag förlorade min första dotter 2015. Jag bor i Roslagen med
fru och två levande döttrar.

Edvin Arnby Machata, Ordinarie, Omval 36 år, Växjö
Verksamhetsutvecklare, Rädda Barnen

Som verksamhetsutvecklare för Rädda Barnen är det min uppgift att stötta en levande
medlemsrörelse som, i en föränderlig värld, arbetar mot sin vision på ett ändamålsenligt
sätt. Jag har arbetsuppgifter i hela Småland, Skåne och Blekinge, och är för närvarande
förtroendevald som ordförande för Idéburna Nätverket Kalmar Län. Folkrörelsesverige är
där jag känner mig hemma, och började som volontär i en FairTrade butik. Efter
universitetet blev jag aktiv i Röda Korset och var under en tid vice ordförande i
Växjökretsens styrelse, där jag var djupt engagerad i att utveckla och förnya verksamheten
tillsammans med våra anställda. Efter tre år i styrelsen, satt jag tre år i valberedningen. Jag
har också de senaste fyra åren varit med att driva en privat förskola, ett föräldrakooperativ.
Först som ordförande och sedan som kassör, var mitt främsta bidrag att skapa stabilitet,
struktur och trygghet. Mitt första jobb efter universitetet var dock i privat sektor, som
projektledare för ett brittiskt utbildningsföretag.

Jag är med i Svenska Freds för att det behövs en stark och ihärdig röst för fred i en allt
osäkrare värld. Sverige som land har, under 1900-talets senare hälft, varit en stark röst för
fred, avkolonisering, och global rättvisa, där Svenska Freds har fyllt en viktig roll som
pådrivande civilsamhällesaktör. Vi behöver fortsätta vara en sådan röst, och utveckla rätt
former för att nå resultat i det föränderliga globala systemet vi har idag. Som ledamot i
centralstyrelsen skulle jag se fram emot att kombinera min studiebakgrund inom freds-,
konflikt- och utvecklingsforskning med min erfarenhet från att driva verksamhet i
medlemsrörelser, för att vidare utveckla organisationen och dess möjlighet att påverka
världen i en mer fredlig riktning.

Eva Kellström Froste, Ordinarie, Nyval 56 år, Stockholm
Redaktör för tidningen Afghanistan-nytt på Svenska Afghanistankommittén

Jag är journalist och arbetade ett antal år inom dagspress innan jag 1996 började mitt
arbete som redaktör och ansvarig utgivare på Svenska Freds tidning Fredstidningen Pax,
som på den tiden, fram till och med 2012, var en självständig journalistisk produkt med
reportage och nyheter om freds- och säkerhetsfrågor ur ett brett perspektiv, samt med



bevakning av Svenska Freds verksamhet. Från och med 2013 ändrades tidningens
inriktning och format och även mina arbetsuppgifter, så jag var fram till början av 2019
pressekreterare och redaktör på Svenska Freds. I det arbetet ingick att ansvara för sociala
medier, hemsidan, tidningen, nyhetsbrev och skriva och layouta årsredovisningen. Under
nio år arbetade jag också extra som lärare i journalistik på Poppius journalistskola.

I mars 2019 började jag arbeta på Svenska Afghanistankommittén som redaktör för
tidningen Afghanistan-nytt. SAK har ett omfattande biståndsarbete i Afghanistan men är
samtidigt en ideell organisation med drygt 3000 medlemmar, med årsmöten och aktiva
lokalföreningar precis som Svenska Freds. En stor skillnad är att flera av dem som startade
föreningen 1980 fortfarande är aktiva!

Jag arbetade alltså i 23 år på Svenska Freds och har därmed en stor kunskap om
organisationen och de människor, kampanjer och händelser som format föreningens
utveckling. Jag har ett par gånger skrivit om Svenska Freds historia och gjort intervjuer och
research för det, så jag har rätt bra kunskap även om sådant som hände före min tid. Som
pressekreterare deltog jag i arbetet med att formulera ståndpunkter och ta fram research
inför medieframträdanden i samarbete med ordförande och kolleger på Svenska Freds. Jag
har haft glädjen att två gånger kunna skåla för att vi fått en del av Nobels fredspris, första
gången för förbudet av personminor och andra gången för kampanjen för att förbjuda
kärnvapen.

Ingrid Dahlén, Ordinarie, Nyval 27 år, Göteborg
Studerar statsvetenskap på Göteborgs Universitet

Jag har en kandidatexamen i Globala studier med inriktning Internationella relationer och
som en del av den utbildningen gjorde jag praktik på Svenska Freds kansli under våren
2019. Efter min examen har jag arbetat med demokratifrågor och mänskliga rättigheter på
kommunal nivå, med ett särskilt fokus på ungas inflytande och delaktighet i samhället. För
tillfället har jag dock tagit tjänstledigt för att studera statsvetenskap. Jag sitter även i
styrelsen för Svenska Freds Göteborg.

Alexander Nazar, Suppleant, Nyval 28 år, Malmö

Verksamhetsutvecklare och sakkunnig på Ideella föreningen En Frisk Generation

Som son till en exilchilenare har den där dubbla känslan alltid infunnit sig. Å ena sidan,
matbordshistorierna om Palmetidens internationella solidaritet och stoltheten över att
växa upp i ett land som värdesätter mänskliga rättigheter och står upp för asylrätten. Å
andra sidan, den med åren smärtsamma inblicken i hur konflikter och fredsprocesser
hanteras, prioriteras och motiveras annorlunda utifrån en selektiv form av solidaritet. Dock
står den svenska självbilden som världssamfundets moraliska pelare alltjämt relativt
orubbad. Oförlösta perspektiv som kolliderar med varandra men som tillsammans har
något djupare och mer nyanserat att berätta.

I jakt på pusselbiten över familjearvet och att begripliggöra dikotomierna, begav jag mig till
Latinamerika för att utforska vad historiens politiska skeenden kan säga om vår samtid. Till



Nicaragua för att arbeta med socialpolitiska frågor i en tid av demokratisering men med
USA:s utrikespolitik ständigt i hälarna. Till den numera formella demokratin Chile för att
skriva mitt examensarbete över unga chilenares relation till diktaturen bara för att
återvända med berättelser inte begränsade till anekdoter utan något som lever vidare.
Intresset för hur mänsklig säkerhet behandlas över tid väcktes med fredstillståndets
utsuddade gränser. En tids praktik med Sveriges samstämmighetspolitik på UD
synliggjorde vikten av en politik som hänger ihop – lokalt, nationellt, intertionationellt.
Samtidigt blev alla gråskalorna och målkonflikterna lika tydliga.

Just nu sysslar jag med strategiskt påverkansarbete inom civilsamhället i jämlikhets- och
demokratifrågor kopplade till folkhälsa. Med en master i statsvetenskap och som utbildad
barnrättsstrateg hoppas jag kunna bidra med och driva ett barnrättsperspektiv i styrelsens
arbete med mål om att fortsätta utveckla en rörelse som värnar varje barns rätt att vara fri
från krig och förtryck. Som energisk och hoppfull person vill jag tro att det engagemang
som väcks i det gemensamma arbetet för social rättvisa tar oss en bit på vägen i det
strävsamma arbetet för en fredligare värld. Tillsammans med er vill jag lära, analysera och
stå upp för de vackrare nyanserna i de annars skoningslöst trista gråskalorna eller blinda
dikotomierna.

Hanna Hessling, Suppleant, Nyval 33 år, Stockholm

Pressansvarig Svenska Institutet

Jag heter Hanna Hessling och har så länge jag kan minnas varit intresserad av och
engagerad i samhällsfrågor. Jag är utbildad i strategisk kommunikation, journalistik och
statsvetenskap. Under de senaste åren har mitt engagemang till största del kanaliserats
genom mitt arbete som pressekreterare på Regeringskansliet. Där var jag under sex år och
arbetade för språkrören i Miljöpartiet och senare åt dåvarande biståndsministern i två år.
Under den här perioden var jag även vid flera tillfällen vikarierande biträdande presschef
för regeringen. Förhoppningsvis kan jag genom min kunskap om det politiska arbetet och
kommunikationserfarenhet bidra till att stärka Svenska freds och få ännu fler att vilja vara
med i den här viktiga folkrörelsen. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er!

Miranda González Edner, Suppleant, Nyval 40 år, Stockholm
"Frågan om fred har alltid fascinerat mig. Varför den inte uppnås - alla människor vill väl
ha fred på jorden? Från berättelserna om morfars arbete i FN:s fredstrupper på Cypern, via
min praktik med demokratistärkande arbete på UN Democracy Fund vid FN:s högkvarter i
NYC, till projektresan jag samordnat till Israel-Palestina så har nyfikenheten bara växt och
dimman tätnat. Internationella relationer, favoritämnet på gymnasiet, kompletterades
med bl.a. Statsvetenskap & Politisk Filosofi på universitetet för att ge ytterligare verktyg att
nyttja i sökandet efter svar. Till syvende och sist handlar det om det Nelson Mandela ska ha
sagt, att politiskt arbete och förändringsarbete sker och måste ske "människa för
människa", dvs. det börjar med var och en av oss, och alla vi möter. Att kunna verka för fred
i det lilla, dagligdags, men också i de aktioner vi väljer att ta och driva för förändring. Som
via den typ av viktiga och idoga påverkansarbete för freden som bedrivs av Svenska Freds.
På hemmaplan har jag lärt mig om detta från exempelvis Tillsammans för Sverige, som
verkar för mer acceptans och samarbete mellan Sveriges olika trossamfund, A Million
Minds, som jobbar i Stockholms förorter för lika möjligheter för Sveriges ungdomar,



oavsett var du kommer ifrån eller var du bor, samt MPower, ledarskapsprogrammet för
social förändring lett av Fryshuset och Lottakåren. Organisationen StreetGäris, som jag
kom med i via den senare, har gett mig ytterligare perspektiv samt möjligheten att bedriva
folkbildning kring demokrati genom föreställningen "Plastsoan - Din Talkshow om
Demokrati" inför valet 2018. Till vardags har jag ägnat över ett decennium på arbete inom
IT-världen med försäljning, aärs- & organisationsutveckling, som gett mig kompetenser
jag också hoppas kan vara till värde för styrelsearbetet i Svenska Freds."


