DET FINNS
ALLTID ETT
FREDLIGT
ALTERNATIV

TA STÄLLNING FÖR FREDEN!
Svenska Freds har sedan starten 1883 arbetat outtröttligt för att konflikter ska
förebyggas och lösas utan våld. Vi har bidragit till att förändra historien ett flertal
gånger. Tack vare ditt engagemang kan vi förändra framtiden!
När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar
fred i världen. Ditt stöd gör att vi kan:
• sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker och makthavare
• samordna ideellt aktiva i politiska påverkanskampanjer.
• granska vapenföretag och uppmärksamma aktuella vapenaffärer.
• stötta de som vill göra vapenfri tjänst.
• engagera unga i Fredsakademin, Svenska Freds satsning på unga, fred och säkerhet.
• sprida våra budskap i media.
När du blir medlem i Svenska Freds får du också Fredstidningen PAX fyra gånger
per år, en fredspin och inbjudningar till event, utbildningar och panelsamtal.
Varmt välkommen!

BLI MEDLEM DIREKT VIA VÅR HEMSIDA!

Fredlig unionsupplösning
mellan Sverige och Norge.
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Militärens försök att
skaffa kärnvapen stoppas.

1920
Vapenfri tjänst införs som
ett alternativ till militärtjänst.
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Bofors systematiska
vapensmuggling avslöjas.

VÅR HISTORIA
Den 2 april 1883 grundades det som i dag är världens äldsta ännu aktiva fredsförening – Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Den startades av 42 riksdagsledamöter som en reaktion mot planer på ökade försvarskostnader.
Den liberale riksdagsledamoten Klas Pontus Arnoldson var en av dem och han
räknas som föreningens grundare. Han fick som förste svensk Nobels fredspris 1908.
Idéerna föreningen kämpade för från start följer med som en röd tråd fram till idag:
Mot upprustning, vapen och krig, för fredliga vägar att lösa konflikter och för rätten
att vapenvägra. Kampen mot svensk vapenexport och för kärnvapennedrustning
har pågått i decennier. Grundarna trodde på att lösa konflikter utan våld, genom
skiljedom, vilket manifesterades i namnets andra led – skiljedomsföreningen.

VÅR VISION ÄR HÅLLBAR FRED I VÄRLDEN.

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.

Sverige avskaffar personminor i sin krigsmakt.

1996

FN röstar ja till en konvention
om att förbjuda kärnvapen.

2008
Regeringen skriver under
förbudet mot klustervapen.

2017

2018
Demokratikriterium tas med
i regelverket för vapenexporten.

VAPENEXPORT

Svenska Freds vill avveckla den

och länder i väpnad konflikt. Dikta-

svenska och internationella vapen-

turen Förenade arabemiraten, var den

handeln. Vi kräver ett omedelbart

största mottagaren av svensk vapenex-

stopp för all vapenexport till krig-

port. 2021 gick hela 40 procent av den

förande stater, stater som allvar-

svenska vapenexporten till diktaturer,

ligt kränker mänskliga rättigheter,

länder som organisationen Freedom

fattiga länder och länder med stora

House klassar som ofria.

demokratiska brister. Svenska Freds
mål är att vapenexporten från
Sverige helt avslutas.
Vapenexport är en viktig drivkraft bakom militär upprustning och bidrar till
att förvärra och förlänga väpnade konflikter och till att legitimera förtryck
samt ger upphov till snedprioriteringar
som leder till stor osäkerhet.

FORTSATT STOR VAPENEXPORT
En tydlig trend är mer vapenexport till
fler länder. År 1990 exporterade Sverige
krigsmateriel till 33 länder och år 2021
gick den svenska vapenexporten till
59 länder, bland dessa flera diktaturer
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PÅ VÅR HEMSIDA UPPDATERAR
VI LÖPANDE STATISTIK OM
VAPENEXPORT.
LÄS MER HÄR!

MÖRDARROBOTAR

Utvecklingen av AI går i rasande

skulle bli verklighet skulle det radikalt

fart och har stor potential att för-

förändra hur krig bedrivs. Om beslutet

bättra våra samhällen och hjälpa

att använda dödligt våld flyttas från

mänskligheten. Men riskerna är

människa till maskin ställer det en rad

enorma, särskilt om tekniken tillåts

etiska, moraliska, rättsliga och säker-

användas för militära syften som för

hetsrelaterade frågor på sin spets.

att utveckla helt autonoma vapensystem, så kallade killer robots

Svenska Freds är med i den globa-

eller mördarrobotar.

la kampanjen Stop Killer Robots och
verkar för att Sverige ska ta en ledande

Mördarrobotar kännetecknas av

roll för ett internationellt förbud mot

att de använder dödligt våld och styrs

dessa vapen. En maskin ska inte få fatta

utan mänsklig inblandning.

beslut över liv och död.

Ett exempel är förarlösa drönare som
självständigt söker upp, identifierar
och attackerar mål. Redan idag finns
defensiva helt autonoma vapen och
utvecklingen av offensiva vapensystem
går snabbt framåt.
Det grundläggande problemet med
mördarrobotar är att de saknar mänsk-

VI HAR LISTAT 10 SKÄL
TILL VARFÖR MÖRDARROBOTAR
MÅSTE FÖRBJUDAS.
LÄS DEM HÄR!

lig kontroll över hur de identifierar och
väljer mål, samt beslutar om att använda dödligt våld. Om mördarrobotar
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HÅLLBAR FRED & SÄKERHET

För Svenska Freds handlar fred om

fattande satsning på fredlig konflikt-

mer än frånvaro av krig och av direkt

hantering och att insatser såsom diplo-

väpnat våld. Hållbar fred är när det

mati, medling, fattigdomsbekämpning

i ett samhälle finns sätt att hantera

och stöd till civilsamhället prioriteras

de konflikter som uppkommer med

framför militära lösningar. Svenska

fredliga metoder, genom till exem-

Freds verkar för en säkerhetspolitik

pel institutioner och normer. Det

som utgår från mänsklig säkerhet, där

handlar också om att arbeta med de

ickevåldsliga och förebyggande metoder

grundproblem som ofta ligger bakom

prioriteras för en hållbar fred.

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

KÄRNVAPEN
Svenska Freds har arbetat mot kärn-

Potentiella framtida militära hot tillåts

vapen sedan 1950-talet. Svenska Freds

överskugga hot, samhällsutmaningar

kräver stopp för all utveckling och

och kriser som vi står inför i nuläget och

testning av nya kärnvapen, att ytter-

stjäl på så vis utrymme och resurser för

ligare spridning förhindras samt att

de insatser som krävs för ett samhälle

kärnvapenmakterna snarast påbörjar

med mänsklig säkerhet i fokus. Säker-

en avveckling av sina kärnvapenar-

hetspolitiken måste fokusera på det som

senaler. Svenska Freds är en del av

utgör hot mot människor, snarare än att

den internationella kampanjen för att

så ensidigt som idag handla om vad som

avskaffa kärnvapen ICAN, som drev

ses som militära hot mot stater.

igenom ett internationellt förbud mot
kärnvapen 2017. Svenska Freds kräver

För att bygga hållbar fred krävs en om-
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att Sverige ansluter sig till förbudet.

JAG VILL BLI MEDLEM!
TYCKER DU ATT VÅRT ARBETE VERKAR RELEVANT OCH VIKTIGT?
VILL DU ENGAGERA DIG MER? DÅ SKA DU BLI MEDLEM!
Ja, jag vill betala min medlemsavgift via autogiro och stödja
Svenska Freds varje månad med:
50 kr

100 kr

200 kr

Valfritt belopp per månad:

Namn:
Gatuadress:
Postnummer:			Ort:
Telefon:				E-post:
Personnummer (obligatoriskt):
Bankens namn:
Clearingnummer:
Kontonummer:
Jag har tagit del av de fullständiga villkoren för autogiro
Ort och datum:
Namnteckning (obligatoriskt):
*Medlemsavgiften är 20 kr/månad. Vill du inte ge en extra gåva så behöver du inte kryssa i någon ruta,
utan det är bara att fylla i dina bank- och personuppgifter. Svenska Freds, bankgironummer 901-0851,
får göra detta uttag från mitt konto den 28:e varje månad eller närmast följande bankdag. I övrigt gäller
våra autogirovillkor som du kan läsa på svenskafreds.se/stod-oss/avtal-autogiro.

Riv av, lägg i ett kuvert och posta till oss kostnadsfritt till:
Svarspost
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
202 70 632
110 12 Stockholm

DU KAN OCKSÅ BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT
DIREKT VIA VÅR HEMSIDA!

—
SVENSKA FREDS
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en
förening för människor som är övertygade om
att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan
förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och
diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida
kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

BLI MEDLEM DIREKT
VIA VÅR HEMSIDA!

