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Mars
Utställning om Jemen
Lokal: Biblioteket, Mimers hus
Måndag 25 mars kl 18:00
Kenneth G Forslund, ordförande i riksdagens
utrikesutskott, berättar om Sveriges syn på
kriget i Jemen
Lokal: ABF, Västra Strandgatan 2, ovanför
Älvmagasinet
Torsdag 25 april kl 18:30
Studiemöte med nationalekonomen och
journalisten Bertil Kilner
Lokal: ABF, Västra Strandgatan 2, ovanför
Älvmagasinet
Onsdagen den 22 maj kl 18:00
Årsmöte
Filip Svahn ger oss en ögonblicksskildring från
ett Uganda i urbanisering
Lokal: Hembygdsgården på Fästningsholmen
Torsdagen 13 juni kl 18:00
Fredskonsert med allsång
Utdelning av Fredkullapriset
Lokal: Equmeniakyrkan, Kungälv
Möte om Västsahara
Torsdagen den 28 februari kom ett femtiotal
åhörare till Fredsrörelsens möte om
Västsahara.
Johan Persson berättade om Afrikas sista
koloni och om en bortglömd kamp för
självständighet.
Fredsrörelsens ordförande, Åse Hansson,
samtalade med Johan utifrån boken ”Att svika
ett folk”. Många frågor ställdes rörande FN
och Sveriges inställning till situationen i landet
idag. Finns det någon lösning?

Stoppa kriget i Jemen
Vi har tillsammans med ett par personer från
Jemen tagit fram en utställning om Jemen.
Den visas från och med 16 mars i Mimers hus.
Jemen har en befolkning på drygt 28 miljoner
människor. Huvudstaden heter Sana. Jemen är
en av de äldsta civilisationerna i Främre Asien.
FN:s generalsekreterare har med samtliga
strindande parter i Jemen (huthirebeller,
regeringsstyrkor, milis och den saudiskledda
koalitionen) i sin årliga skamlista för allvarliga
överträdelser mot barn i den väpnade
konflikten.
Fyra år av krig har drivit Jemen till randen av
hungersnöd. Mer än hälften av landets
befolkning har inte tillräckligt att äta. FN‐
experter beskriver att alla stridande parter
begår krigsbrott. Human Rights Watch har
visat att den saudiskledda militärkoalitionen
har använt sex typer av förbjudna
klustervapen och att de Iranstödda
huthirebellerna och den saudiskledda
militärkoalitionen (som stöder Jemens
regering) har genomfört attacker inom
tätbefolkade områden. Man har också noterat
85 tydligt olagliga flyganfall från den
saudiskledda militärkoalitionen som har dödat
mer än 1000 civila och träffat hem,
marknader, sjukhus, skolor och moskéer.
Möte med Bertil Kilner 25 april kl 18:30
Bertil kommer att ge oss sin syn på världsläget
när det gäller krig och fred ur ett ekonomiskt
perspektiv.
Ramverk för migranters rättigheter
I december antog 159 länder i Marrakech,
Marocko, FN:s globala ramverk för säker,
ordnad och reguljär migration. Dokumentet är
det första av sitt slag och består av 23
gemensamma mål.

I ramverkets inledande text beskrivs först och
främst att ramverket inte är bindande och att
varje stats rätt att bedriva sin egen
migrationspolitik respekteras. Trots detta
meddelade 17 länder, däribland USA, Israel,
Ungern och Österrik, kort inför konferensen
att de inte tänkte ansluta sig till ramverket.
Deras kritik fokuserade främst på att
ramverket inte gör skillnad på legala och
illegala migranter och att dokumentet skulle
tvinga länderna till åtaganden som gick emot
deras nationella politik.
Ramverket består av 23 olika mål som bland
annat handlar om att bekämpa
människosmuggling, uppmuntra till
internationellt samarbete, minimera de
strukturer som tvingar människor att migrera
och säkerställa viktig arbetskraftsinvandring.
Sverige har varit drivande när det gäller att
föra in bekämpning av människosmuggling
och att säkra migranters rättigheter, med
fokus på barn och kvinnor. Även
förutsättningar för att återvända till
ursprungslandet, om man inte bedöms ha
behov av särskilt skydd, har varit en viktig
fråga för Sverige.
UNHCR, FN:s flyktingorgan
Sex personer dog varje dag förra året i försök
att korsa Medelhavet till Europa, enligt en
rapport från UNHCR. Politiskt dödläge i fråga
om räddningsaktioner och landstigning var
avgörande bakgrundsfaktorer.
Filippo Grandi, FN:s högkommissarie för
flyktingar, menar att det behövs en långsiktig
strategi baserad på regionalt samarbete
baserat på regionalt samarbete som ”sätter
människans liv och värdighet i centrum”.
Under de senaste åren har t ex
policyförändringar hos vissa Sydeuropeiska
stater orsakat ett flertal incidenter där

traumatiserade människor har hållits till havs i
dagar innan tillstånd att gå i land har beviljats.
Samtidigt konstaterar UNHCR att den libyska
kustbevakningens ökade verksamhet har
inneburit att mer än åtta av tio flyktingar som
räddats till havs har satts i land i Libyen och
där mött ”skrämmande förhållanden” i form
av matbrist och sjukdomar.
Nytt från Afghanistan
Relationerna mellan Afghanistan och Pakistan
är av tradition ansträngda. De delar en lång
gräns och Afghanistan har länge varit
beroende av att transportera in och ut sina
handelsvaror genom Pakistan. Nu kan
Afghanistan och Indien genom den iranska
hamnen i Chabahar runda Pakistan.
De starkare handelsrelationerna mellan
Afghanistan och Indien riskerar att försämra
säkerhetsläget i gränsområdena kring Pakistan
och Afghanistan. Det som möjligen skulle
kunna få Pakistan och Afghanistan att enas är
Kinas intresse av att nå fram till den afghanska
Lapis‐lazuli‐rutten, som länkar samman staden
Herat med Turkmenistan, Azerbajdzjan,
Georgien, Turkiet och Europa. Både Pakistan
och Kina vill få tillgång till den.
Lapis‐lazuli‐rutten invigdes officiellt den 13
december förra året, då Afghanistans
president Ashraf Ghani vinkade av flera
lastbilar med 175 ton bomull, torkad frukt och
sesamfrön från Herat.
Rutten är uppkallad efter den blå sten som
för flera tusen år sedan fördes från
Centralasien med kameler till Europa och
Nordafrika för smyckestillverkning. Rutten
kallas också Sidenvägen.
Har du betalat medlemsavgift för 2019?
Om inte, sätt in 100 kr på vårt plusgirokonto
786201‐4. Tack!

