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10 december, Miniaulan, Mimers hus kl 19
Hans-Åke Höber, rektor på Nordiska
folkhögskolan, talar över ämnet
Fred, mänskliga rättigheter och bildning
Sedan förra medlemsbladet kom ut har vi
bland annat haft årsmöte, anordnat en lyckad
fredskonsert i kyrkoruinen i Ytterby och haft
en fin utställning om vårt Fredkullapris under
sommaren i Hembygdsgården. Sista söndagen
i augusti hade vi besök av FN-distriktets
styrelse och fick då tillfälle att bland annat
diskutera framtida samarbete. Föreningen
deltog den 13 september på Kungälvsmässan.

det romska rådets arbete för en demokratisk
process, där inkludering är prioritet – att
arbeta med romer i stället för för romer. Diana
kommer under de närmaste åren att ingå i
kommissionen mot antiziganism med
Thomas Hammarberg som ordförande.
Alla vi som lyssnade på Diana blev mycket
berörda av hennes berättelser om hur romer
behandlats tidigare och även idag 2014.
Vid årsmötet omvaldes den tidigare styrelsen
och består således av Lars-Olof Olsson (ordf),
Märit Larsson (sekr), Steffen Bové (kassör) och
övriga ledamöter är Birgitta Nilsson, Kerstin
Paulsson, Rose-Marie Stenman, Ann-Charlotte
Brandberg och Åse Hansson.

Årsmötet, 22 maj
I verksamhetsplanen för 2014/2015 kan man
läsa att vi planerar ett seminarium om ett
aktuellt ämne (lördagen den 28 mars). Då
hoppas vi dessutom kunna dela ut vårt lokala
fredspris, Fredkullapriset, för femte gången.
Samarbetet med Missionskyrkan mötesserie
”Människor på väg” fortsätter.
Medlemsrekryteringen skall prioriteras.

Årsmötet inleddes med att Diana Nyman
föreläste om romernas situation förr och nu.
Sverige kan se tillbaka på en mörk historia när
det gäller behandlingen av romer och resande.
Diana berättade om arbetet med att ta fram
vitboken om övergrepp och kränkningar av
romer under 1900-talet. Hon tog också upp

Mänskliga rättigheter
Avrättningar, tortyr och kidnappningar är bara
några av de brutaliteter som pågår i Syrien,
och bakom dåden står både regeringsfientliga
grupper och den syriska regeringen. Det är ett
resultat av säkerhetsrådets misslyckande att
hantera den nu snart fyra år långa konflikten.
Den svensk-italienske diplomaten Staffan de
Mistura har utsetts till FN:s nye särskilde
sändebud för Syrien. Han efterträdde
veterandiplomaten Lakhdar Brahimi.
De många etniska och religiösa minoriteterna i
norra Irak är måltavlor för extrema
våldshandlingar av den extremistiska gruppen
Islamiska staten (IS). Avrättningar,

kidnappningar, förslavning, tortyr, misshandel
och sexuella övergrepp sätter skräck i
civilbefolkningen och har drivit hela
folkgrupper på flykt.




Jordaniens prins, Zeid Ra`ad Al Hussein,
tillträdde den 1 september posten som FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter. Al
Hussein är den sjunde personen på posten och
den förste asiaten, araben och muslimen. Låt
oss hoppas att hans bakgrund hjälper honom
att navigera klokt i fråga om de många och
svåra kriserna i Mellanöstern.
MR-arbete i Sverige
Bilden av Sverige som ett land med mycket
hög respekt för mänskliga rättigheter tycks
vara utbredd både här hemma och globalt.
Men hur ser verkligheten ut?
I februari 2015 är det dags för Sverige att för
andra gången genomgå en s k UPR-granskning
(Universal Periodic Review). Varje land
granskas drygt vart fjärde år. Under UPRprocessen får stater redogöra för sitt MRarbete inför FN:s råd för de mänskliga
rättigheterna. Tre typer av underlag ligger till
grund för granskningen. Dels regeringens egen
rapport, dels en officiell sammanställning av
FN-dokument om landet och dels alternativa
rapporter där frivilligorganisationer ger sin syn
på den övergripande MR-situationen. Förhör
genomförs och resulterar i att den granskade
staten får rekommendationer att följa.
I juni i år lämnade 33 organisationer in en
alternativ rapport till MR-rådet som tar upp
olika tillkortakommanden kring Sveriges MRarbete. Så här tycker organisationerna:
 Sverige bör inrätta en oberoende
nationell MR-institution som kan tolka
åtaganden enligt internationella
konventioner, ge stöd åt
kommunernas antidiskriminerings-







arbete och övervaka myndigheternas
efterlevnad av olika MR-bestämmelser
Ökad kunskap om hatbrott krävs inom
hela rättsväsendet
Fler åtgärder krävs mot etnisk
diskriminering på arbetsmarknaden
Beredskapen mot rasistiska politiska
strömningar bör stärkas hos
regeringen och etablerade partier
Lagstiftningen mot rasistiska
aktiviteter, inklusive propaganda på
internet, bör stärkas
Grupper/frågor där ökade insatser
krävs är urfolk och minoriteter,
personer med funktionsnedsättning,
barnets rättigheter, våld mot kvinnor,
rätten till hälsa och tortyrförbudet

Fredkullapriset
Det är nu tid att nominera personer eller
organisationer, verksamma i Kungälvs
kommun och som under de gångna åren
verkat för tolerans, demokrati, mänskliga
rättigheter och fred, till vårt fredspris våren
2015. Nomineringar kan lämnas muntligt till
någon i styrelsen eller genom att maila till
bloo@telia.com.
Hemsida
Vår hemsida är fortsatt under utveckling. Gå
gärna in och titta på de dokument vi lägger ut
där allt eftersom. www.fredkungalv.se.
Medlemsrekrytering
Styrelsen vädjar till alla medlemmar att var
och en försöker värva minst en ny medlem till
Fredsrörelsen i Kungälv. Från och med oktober
månad gäller medlemskapet hela 2015.
Under de senaste 20 åren har 4,4 miljarder
människor drabbats av katastrofer. 1,3
miljoner har dött. De ekonomiska förlusterna
beräknas till 1 500 miljarder euro.
(World Disaster Report 2014, Röda Korset)

