FREDSRÖRELSEN I KUNGÄLV
DECEMBER 2014
Kalendarium
Onsdagen den 10 december kl 19,
Miniaulan, Mimers hus
Bildning är ingen garant för fred
Hans-Åke Höber föreläser. Musikinslag.
Tisdagen den 17 februari 2015 kl 18:30
Miniaulan, Mimers hus
Kongos kvinnor
Talare: Anita Sporre
Söndagen den 22 februari 2015 kl 17:30
Missionskyrkan
Människor på väg: Möt den serbisk-ortodoxe
prästen fader Dragan
Lördagen den 28 mars 2015 kl 09-16
Nordiska folkhögskolan
Seminarium om läget i Mellanöstern
samt utdelning av Fredkullapriset
Söndagen den 29 mars 2015 kl 17:30
Missionskyrkan
Människor på väg: Eldsjälar för fred
Talare: Anita Sporre och Ulla Brattö
Torsdagen den 16 april 2015 kl 18:30
Miniaulan, Mimers hus
Ett framtida FN-parlament
Petter Ölmunger berättar om förslag till ett
Världsparlament inom FN:s ram
Torsdagen den 21 maj 2015 kl 19
Hembygdsgården, Fästningsholmen
Fredsrörelsens årsmöte
2014 går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på
ett år då antalet humanitära katastrofer slog
rekord och det globala klimatet förändrades
till det sämre. Hoten mot människors säkerhet
handlar inte bara om krig och fysiskt våld –
fattigdom, hunger och epidemier är andra
allvarliga hot mot miljontals människor.

När FN:s vice ordförande jan Eliasson nyligen
besökte Sverige sa han: ”När människor
känner sig hotade är det vanligt att man sluter
sig inom sin grupp och börjar tänka i termer av
´vi och dem´. Vi får inte falla i den fällan.” I
stället menar han att samarbete över
gränserna är lösningen i dagens globaliserade
värld. Vi måste arbeta parallellt för fred,
utveckling och mänskliga rättigheter.
Det är ett digert program för våren, som vi nu
kan presentera. Markera dagar och tider i din
nya kalender för 2015.
Mänskliga rättigheters dag, 10 december
Även i år högtidlighåller vi MR-dagen i Mimers
hus kl 19 då rektorn på Nordiska folkhögskolan, Hans-Åke Höber, kommer att tala
under rubriken Bildning är ingen garant för
fred. Varmt välkomna!
Seminarium 28 mars 2015
Svenska kyrkan, Svenska FN-förbundet
(Bohusdistriktet), Nordiska folkhögskolan och
Fredsrörelsen i Kungälv inbjuder till ett
seminarium om Mellanöstern. Vi kommer att
beskriva vad som hänt efter den arabiska
våren och inte minst för utvecklingen i Syrien.
Under dagen räknar vi med att dela ut 2015
års Fredkullapris. Har du förslag på mottagare
så ta kontakt med någon av oss i styrelsen före
1 januari 2015.
Islamiska statens framfart
En USA-ledd koalition har sedan början av
augusti flygbombat extremistgruppen IS
(Islamiska staten) i Irak och Syrien. Vapen har
via olika kanaler levererats till kurdiska styrkor
för att stärka deras kamp mot organisationen.
Åtgärderna har i dagsläget inget mandat från
FN. Säkerhetsrådet antog dock resolution
2178 i slutet av september mot bakgrund av
att 13 000 utlänningar från ett 80-tal länder
har anslutet sig till IS. Resolutionen förbinder

FN:s medlemsländer att vidta åtgärder för att
stoppa sina medborgare från att ansluta sig till
gruppen. Enligt FN:s råd för mänskliga
rättigheter (MR-rådet) är IS skyldig till grova
MR-brott och brott mot mänskligheten.
Boktips: Syrien brinner av Aron Lund
(SILCFörlag)
Ger en utförlig redogörelse för revolutionen
mot Assad och det följande kriget. Det som
började som en utmaning mot den familj som
har suttit på makten i Syrien över 40 år
eskalerade snabbt till en konflikt som har
drivit miljontals människor på flykt.
Oppositionen mot Assad splittrades mot
bakgrund av etniska, religiösa och historiska
spänningar och medan omvärlden såg på
utvecklades en mänsklig tragedi.
Aron Lund samlar samtliga händelseförlopp
som är väsentliga för att förstå krisen i Syrien
och visar även hur stormaktspolitik har hindrat
världssamfundet från att ingripa.
(Pernilla Bergström, Världshorisont)
UNPA-kampanjen
I mitten av april får vi besök av Petter
Ölmunger. Han kommer att berätta om en
kampanj som arbetar för upprättandet av en
parlamentarisk församling inom FN.
Kampanjen lanserades i april 2007. Dess
internationella sekretariat har sitt säte i Berlin.
Sedan 2012 finns även en nationell
samordnare i Sverige.
Kampanjen finns på internet:
www.unpacampaign.org
FN:s säkerhetsråd
Säkerhetsrådet har 15 medlemmar, varav fem
är permanenta (Frankrike, Kina, Ryssland, USA
och Storbritannien). Till de övriga tio platserna
väljs fem nya länder varje år. Generalförsamlingen har valt Angola, Malaysia, Nya Zeeland,
Spanien och Venezuela till nya medlemmar av
säkerhetsrådet under två års tid från den 1
januari 2015. Chile, Jordanien, Litauen, Nigeria

och Tchad sitter kvar i rådet ytterligare ett år.
Sverige kandiderar till en plats i FN:s
säkerhetsråd 2017-2018.
Medlemsavgift 2015
Det är nu dags att betala medlemsavgiften för
2015. Avgiften, 100 kronor per person, är
oförändrad, och sätts in på vårt plusgirokonto
78 62 01 – 4. Glöm inte ange ditt/era namn
och adress. Om du vill få kommande
medlemsblad via mail, ange dessutom din emailadress.
Vad hände i Fredsrörelsen hösten 1984?
I slutet av september genomfördes en
fredsdemonstration under parollen ”för en
värld i fred – mot kärnvapen”. Vi tågade från
Kvarnkullen via Ytterbyvägen, Västra gatan,
Glasbruksgränd, Strandgatan, Uddevallavägen,
Kongahällagatan till Kongahällaskolan, där Per
Granstedt (c) talade.
Ett fredsseminarium anordnades 27-28
oktober, där bl.a. Jan Öberg (fredsforskare
från Lund) och Reiulf Steen (norsk poltiker)
deltog.
Vad hände i Fredsrörelsen hösten 1994?
Under hösten 1994 anordnade vi
internationella caféer, Birgitta Dahl talade på
FN-dagen, Karin Edhammar talade om ”Barn i
krig” och vid lucia gick ett fackeltåg från Västra
Tullen till Missionskyrkan, där Steve Claesson
talade.
Vad hände i Fredsrörelsen hösten 2004?
Två studiecirklar om konflikten mellan Israel
och Palestina genomfördes. IKFF höll kongress
på Nordiska folkhögskolan i början av augusti
med ”Vatten som källa till internationella och
nationella konflikter” som huvudtema. Sven
Östling talade om det privatiserade kriget
under rubriken ”Arméer att hyra”.
God Jul och Gott Nytt År! önskar vi alla i
Fredsrörelsens styrelse.

