
FRED
Fred. Ett ord som rymmer så mycket. Alla vill väl ha fred?

Men hur når vi dit? För oss är fred ett verb, något vi gör varje
dag. Det är demokrati, frihet, frisk luft, rätten att kämpa för

det vi tror på, utan rädsla. 
 

Svenska Freds har stått upp mot militarism och för
mänskliga rättigheter och demokrati sedan 1883. Vi vet att

nedrustning och konfliktförebyggande måste prioriteras för
att bygga hållbar fred i världen. I snart 140 år har våra

medlemmar och aktivister förändrat historien flera gånger.
Vi debatterar och bildar opinion för att makthavare ska fatta

fredliga beslut. Och vi vet att fred är möjlig. 
 

Nu är vår röst viktigare än någonsin, som motvikt till de
högljudda förespråkarna av ökad militarisering framför

mänsklig säkerhet. 
 

Ta ställning för freden du också - bli medlem. Scanna QR-
koden nedan eller Swisha minst 240 kr till 901 08 51. Tack,

och varmt välkommen till Svenska Freds!
 

BLI MEDLEM PÅ SVENSKAFREDS.SE
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Fred. Ett ord som rymmer så mycket. Alla vill väl ha fred? Men hur når
vi dit? För oss är fred ett verb, något vi gör varje dag. Det är demokrati,

frihet, frisk luft, rätten att kämpa för det vi tror på, utan rädsla. 
 

Svenska Freds har stått upp mot militarism och för mänskliga
rättigheter och demokrati sedan 1883. Vi vet att nedrustning och

konfliktförebyggande måste prioriteras för att bygga hållbar fred i
världen. I snart 140 år har våra medlemmar och aktivister förändrat

historien flera gånger. Vi debatterar och bildar opinion för att
makthavare ska fatta fredliga beslut. Och vi vet att fred är möjlig. 

 
Nu är vår röst viktigare än någonsin, som motvikt till de högljudda
förespråkarna av ökad militarisering framför mänsklig säkerhet. 

 
Ta ställning för freden du också - bli medlem. Scanna QR-koden nedan
eller Swisha minst 240 kr till 901 08 51. Tack, och varmt välkommen till

Svenska Freds!
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Fred. Ett ord som rymmer så mycket. Alla vill väl ha fred? Men hur når
vi dit? För oss är fred ett verb, något vi gör varje dag. Det är demokrati,

frihet, frisk luft, rätten att kämpa för det vi tror på, utan rädsla. 
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världen. I snart 140 år har våra medlemmar och aktivister förändrat

historien flera gånger. Vi debatterar och bildar opinion för att
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Fred. Ett ord som rymmer så mycket. Alla vill väl ha fred? Men hur når
vi dit? För oss är fred ett verb, något vi gör varje dag. Det är demokrati,

frihet, frisk luft, rätten att kämpa för det vi tror på, utan rädsla. 
 

Svenska Freds har stått upp mot militarism och för mänskliga
rättigheter och demokrati sedan 1883. Vi vet att nedrustning och

konfliktförebyggande måste prioriteras för att bygga hållbar fred i
världen. I snart 140 år har våra medlemmar och aktivister förändrat

historien flera gånger. Vi debatterar och bildar opinion för att
makthavare ska fatta fredliga beslut. Och vi vet att fred är möjlig. 

 
Nu är vår röst viktigare än någonsin, som motvikt till de högljudda
förespråkarna av ökad militarisering framför mänsklig säkerhet. 

 
Ta ställning för freden du också - bli medlem. Scanna QR-koden nedan
eller Swisha minst 240 kr till 901 08 51. Tack, och varmt välkommen till
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Fred. Ett ord som rymmer så mycket. Alla vill väl ha fred? Men hur når
vi dit? För oss är fred ett verb, något vi gör varje dag. Det är demokrati,

frihet, frisk luft, rätten att kämpa för det vi tror på, utan rädsla. 
 

Svenska Freds har stått upp mot militarism och för mänskliga
rättigheter och demokrati sedan 1883. Vi vet att nedrustning och

konfliktförebyggande måste prioriteras för att bygga hållbar fred i
världen. I snart 140 år har våra medlemmar och aktivister förändrat

historien flera gånger. Vi debatterar och bildar opinion för att
makthavare ska fatta fredliga beslut. Och vi vet att fred är möjlig. 

 
Nu är vår röst viktigare än någonsin, som motvikt till de högljudda
förespråkarna av ökad militarisering framför mänsklig säkerhet. 

 
Ta ställning för freden du också - bli medlem. Scanna QR-koden nedan
eller Swisha minst 240 kr till 901 08 51. Tack, och varmt välkommen till

Svenska Freds!
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Fred. Ett ord som rymmer så mycket. Alla vill väl ha fred? Men hur når
vi dit? För oss är fred ett verb, något vi gör varje dag. Det är demokrati,

frihet, frisk luft, rätten att kämpa för det vi tror på, utan rädsla. 
 

Svenska Freds har stått upp mot militarism och för mänskliga
rättigheter och demokrati sedan 1883. Vi vet att nedrustning och

konfliktförebyggande måste prioriteras för att bygga hållbar fred i
världen. I snart 140 år har våra medlemmar och aktivister förändrat

historien flera gånger. Vi debatterar och bildar opinion för att
makthavare ska fatta fredliga beslut. Och vi vet att fred är möjlig. 

 
Nu är vår röst viktigare än någonsin, som motvikt till de högljudda
förespråkarna av ökad militarisering framför mänsklig säkerhet. 

 
Ta ställning för freden du också - bli medlem. Scanna QR-koden nedan
eller Swisha minst 240 kr till 901 08 51. Tack, och varmt välkommen till

Svenska Freds!
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