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Torsdag 13 mars kl 19:00, Miniaulan,
Mimers hus
Det moderna kriget
Camilla Orjuela, docent i freds- och
utvecklingsfrågor vid Göteborgs
universitet, föreläser
Torsdag 22 maj kl 19:00, Hembygdsgården, Fästningsholmen
Fredsrörelsens årsmöte
4-5-6-7 juni, Nordiskt nutidsforum,
Hembygdsgården, Fästningsholmen
Utställning, Fredkullapriset
Lördag 14 juni, Kyrkoruinen i Ytterby
Fredskonsert
Firandet av mänskliga rättigheters dag
Till mötet den 10 december hade
Fredsrörelsen bjudit in Ulrika Falk från
Göteborgs Räddningsmission och hon talade
över rubriken ”En enkel till Sverige – all
excluded”.
Ulrika gav oss bakgrunden till att vi nu har
många EU-migranter i vårt land. Det är
ekonomisk kris i Europa och Europas
fattigdom blir synlig på våra gator. Många
kommer på grund av att de inte kan försörja
sig i sitt hemland. Andra kommer eftersom de
är diskriminerade och förföljda i sitt hemland,
t.ex. romer.
Ulrika uppehöll sig mest vid romernas
situation. De har en gemensam historia av
utvisning, kränkning, förföljelse, slaveri och
massmord. Romer står utanför samhället när
det gäller boende, arbete, hälsa och
utbildning. Boendet eftersom de ofta inte får

hyra eller köpa sin bostad. Arbetslösheten är
hög, ofta beroende på kort utbildning. De
kanske inte har gått i skolan alls på grund av
trakasserier och diskriminering. Dåliga
hälsoförhållanden leder till kortare livslängd.
Det finns inkluderingsplaner för romer i alla
EU-länder, men det finns inga sanktioner för
dem som inte följer planerna.
När EU-migranter kommer till Sverige har de
rätt att stanna här i tre månader. Man
försörjer sig på att tigga, panta burkar, spela
musik eller sälja Faktum. En vanlig
dagsinkomst kan vara 75-80 kronor. Ofta bor
man tillsammans med sin familj eller andra i
ett nätverk, som hjälper varandra. Det som vi
ibland tror är organiserade tiggarligor, kan
vara någon i nätverket, som kommer och
samlar upp pengarna för att de inte skall bli
stulna.
År 2008 väckte Meros camping i Göteborg stor
uppmärksamhet. Då gjordes en utredning som
ledde till att det nu finns en samverkan mellan
socialtjänsten och frivilligorganisationer. I år
har man i Göteborg startat en öppen förskola
och en dagcentral samt skapat nattplatser för
EU-migranterna och andra utsatta människor.
Göteborgs Räddningsmission erbjuder öppen
förskola, mötesplats för vuxna, stöd i
kontakter med skola och sjukvård,
samhällsinformation, kurs i svenska och
försöker uppfylla basbehoven. Dessutom vill
de sprida information om romernas situation
och öka förståelsen hos infödda svenskar.
Vi frågade Ulrika hur vi bäst hjälper dessa
utsatta människor och hon föreslog att vi skall
visa solidaritet, ge pengar, motverka
antiziganism och fördomar, ge bidrag till de
organisationer som arbetar med att hjälpa
samt att söka mer information.

Liten Svensk- romsk parlör

God dag So kares
Vad heter du? Sar bucheos tu?
Jag heter... Me buchau...
Välkommen Laches alen
Vill du ha.... Kames...
Smörgås Sandvichos
Var kommer du ifrån? Katar san?
Tack Multsumiaptoce
(Det är bra att försöka läsa upp fraserna,
eftersom det är många som är analfabeter. Det
får låta som det låter. )

Möte om Toleransprojektet 23 januari
2014
Med anledning av att Toleransprojektet i
Kungälvs kommun erhöll förra årets
Fredkullapris hade Fredsrörelsen inbjudit
Christer Mattsson att berätta om
projektet.

elever till sitt ungdomsförbund Nationell
ungdom på 1990- och 2000-talen. Idag
organiserar man aktiviteter i kommunerna
runt Kungälv men inte här.
Christer berättade hur han fick idén till
arbetssättet. Han hade varit på Gotland
och blivit uppmanad att debattera med en
högerextrem ung man. Christer vann
debatten men till priset av att ha kränkt
sin motståndare och gjort det omöjligt för
honom att ändra sina åsikter. Lärdomen
var att man inte kan få någon att tänka
tolerant, om man börjar med att kränka
honom. Därför är hörnstenarna i projektet
Dialog i stället för debatt och Kunskap
(ämnesteori) som fostran.
Christer avslutade med att sammanfatta
vad arbetet med tolerans kräver: fantasi,
humor, kreativitet och nyfikenhet samt
det viktigaste av allt – tid.

Christer tog sin utgångspunkt i rapporten
Intoleransens pris – En socioekonomisk
analys av vit maktrörelsen och
Kungälvsmodellen, som visar att
Toleransprojektet har varit ekonomiskt
lönsamt. De 450 elever, som hittills
deltagit i projektet, har kostat kommunen
ca 13 miljoner kronor, medan de
kostnader, som ett vit makt-gäng hade
orsakat under samma tid, skulle varit ca
290 miljoner. Detta arbete har alltså varit
mycket lönsamt för Kungälv och lett fram
till att det idag inte finns någon vit maktrörelse i Kungälv.

Resan till Riga
Tyvärr måste vi inställa den planerade
resan till Riga då intresset för resan var
alltför lågt.

Christer anknöt till händelserna i Kärrtorp,
där Svenska motståndsrörelsen
attackerade en fredlig demonstration.
Ledarna för Svenska motståndsrörelsen
bor idag i Ytterby och rekryterade aktivt

Årsavgiften är endast 100 kronor, som
sätts in på Fredsrörelsen plusgirokonto
78 62 01 – 4. Ange namn, adress och gärna
också din mailadress!

Vi vill bli fler
Om vi alla var och en värvar en ny medlem
så blir vi dubbelt så stora och därmed kan
vi göra fler arrangemang och insatser i det
lokala fredsarbetet.
Du som ännu inte har betalt årets
medlemsavgift får i samband med detta
medlemsblad en särskild påminnelse.

