FREDSRÖRELSEN I KUNGÄLV
MEDLEMSBLAD
MAJ 2014
Torsdag 22 maj kl 19, Hembygdsgården
Föredrag och årsmöte
Antiziganism
Diana Nyman, Romska rådet, föreläser
Tisdag 3 juni kl 13-17, Kyrkstugan
200 år av nordisk fred 2014: Från
konfliktområde till fredsexport
Seminarium (obs anmälan senast 1 juni)
3-7 juni kl 10-16, Hembygdsgården
Utställning om Fredsrörelsens lokala fredspris
– Fredkullapriset
Lördag 14 juni kl 17, Kyrkoruinen i Ytterby
Fredskonsert
Från kl 16 serveras kaffe ute i det gröna!
(vid dåligt väder hålls konserten i Ytterby
kyrka)
Ett intensivt verksamhetsår går mot sitt slut.
Efter vårt årsmöte blir det dags för fem dagar
av fest, kultur och nordiska möten. Och före
semester och sommarlov anordnar vi
tillsammans med Svenska kyrkan en
fredskonsert i kyrkoruinen i Ytterby. Varmt
välkommen till arrangemangen!
Årsmötet 22 maj
Vi inleder mötet med att Diana Nyman
föreläser om antiziganism. Det var Diana som
nekades äta frukost på Sheraton i Stockholm i
samband med att regeringen presenterade en
vitbok om övergrepp mot Sveriges romer
under 1900-talet.
Vi får höra henne berätta om sitt arbete som
ordförande i Romska rådet i Göteborg och
som ledamot i kommissionen mot antiziganism.

På årsmötet kommer vi att lägga fast en
verksamhetsplan för arbetet under
2014/2015. Det är bra om du före årsmötet
funderar över lämpliga programpunkter som
vi i Fredsrörelsen bör ta upp under det
kommande verksamhetsåret.
Vitbok om övergrepp och kränkningar av
romer och resande under 1900-talet.
Syftet med vitboken, som bygger på
arkivmaterial, forskarrapporter och intervjuer
med romer och resande, är att ge ett
erkännande åt offren och deras anhöriga och
skapa förståelse för den romska minoritetens
situation idag.
Vitboken behandlar en rad områden där
romer och resande utsatts för övergrepp och
kränkningar. Några exempel: rasbiologi,
sterilisering, systematisk kartläggning och
registrering, inreseförbud 1914-1954,
förvägrades bostad, diskriminerande
skolsystem och stängd arbetsmarknad.
Slutsatsen, i vitboken, är att romer under hela
1900-talet har behandlats som andra klassens
medborgare. I samband med att vitboken
presenterades sa integrationsminister Erik
Ullenhag: Ett första steg för att i dag bekämpa
antiziganism och andra fördomar är att
erkänna den historia som vi länge har förtigit.
Kommission mot antiziganism
Kommissionen har tillsatts av regeringen.
Syftet med kommissionen är att åstadkomma
en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och
att överbrygga den förtroendeklyfta som finns
mellan den romska gruppen och samhället i
övrigt.
Kommissionen består av nio ledamöter varav
en majoritet är romer. Ordförande är Thomas

Hammarberg, som bland annat har varit
Europarådets kommissionär för mänskliga
rättigheter 2006-2012. I kommissionen ingår
bland andra Diana Nyman, Soraya Post och
Maria Leissner.
Kommissionen ska redovisa sitt uppdrag
senast den 20 maj 2016.
200 år av fred
2014 kan Nordens länder se tillbaka på 200 år
av obruten inbördes fred, efter århundraden
av förödande kring mellan våra riken. Den
sista striden mellan de nordiska länderna
skedde vid Kjölbergs bro, lite norr om
Fredrikstad. Det östgötska livgrenadjärregementet och Bohusläns regemente deltog i
striden den 14 augusti 1814. Den siste
soldaten som föll i strid var Bernt Storm från
Solberga socken!
Det blev union mellan Norge och Sverige, men
Norge hade nu sin egen grundlag och
konstitution. Unionen upplöstes 1905.
Dessa unikt fredliga relationer kommer att
uppmärksammas hos oss i Kungälv 3-7 juni.
En översikt över alla publika arrangemang
såväl som möten för särskilt inbjudna finns på
www.motesplatsnorden.se.
Av särskilt intresse för oss i Fredsrörelsen är
ett seminarium med rubriken Från konfliktområde till fredsexport tisdagen den 3 juni
klockan 13-17 i Kyrkstugan vid Gamla torget.
Anmälan sker senast den 1 juni via e-post till
pether.ribbefors@kungalv.se. Anmäl dig
omgående då antalet platser är begränsat.
Seminariet innehåller fyra föredrag:
1) Händelserna 1814 – det sista kriget mellan
nordiska länder (Björn Arne Steine, rådgivare
till Stortingets kommitté för grunnlovens
200årsjubileum)
2) Norden betraktat ur ett fredsperspektiv
(Susann Simolin, Ålands fredsinstitut)

3) Toleransprojektet och hur man botar en
fanatiker (Christer Mattsson)
4) Fredkullapriset – lokalt fredspris i Kungälv
(Lars-Olof Olsson)
Utställning om Fredkullapriset
Under tiden 3-7 juni har vi i Fredsrörelsen en
utställning i Hembygdsgården om vårt lokala
fredspris. Vi kommer då att visa alla tavlor
som delats ut till pristagarna sedan 2007.
Ett unikt tillfälle att se konstverken utförda av
Birgitta Arkenback samt att ta del av
prismotiveringar m m.
Fredskonsert
Lördagen den 14 juni kl 17 är du välkommen
till en fredskonsert i kyrkoruinen i Ytterby.
Konserten är ett samarrangemang mellan
Ytterby församling och Fredsrörelsen i
Kungälv. Före konserten, från kl 16, serveras
kaffe ute i det gröna.
Ur programmet:
- Naima Kilhamn spelar cello
- Jeanette Åkerlund spelar och sjunger
egna visor. Ackompanjeras av
Johannes Ahlvlinder och Lars Lilled
- Ytterby församlings gospelkör sjunger
Vid dåligt väder hålls konserten i Ytterby
kyrka.
Hemsida
Fredsrörelsen i Kungälv kommer inom kort att
presentera en hemsida om vår verksamhet.
Du kan redan nu gå in på www.fredkungalv.se
och följa hur arbetet med att skapa sidan
fortgår. Där kommer Du bl. a. att kunna läsa
(och skriva ut) handlingarna till årsmötet.
Medlemskap
Du som ännu inte betalt årsavgiften på 100
kronor kan sätta in beloppet på vårt
plusgirokonto 78 62 01- 4.

