FREDSRÖRELSEN I KUNGÄLV, SEP 2019

och samtliga gånger har Kungälvskonstnären
Birgitta Arkenback stått för diplom/akvarell.

Kalendarium
Måndag 7 oktober kl 18‐21
Studiecirkeln ”Förstå Afghanistan” startar,
Vuxenskolan, Rådmansgatan 30
Torsdag 24 oktober kl 19
Firande av FN‐dagen. Martin Eriksson talar om
klimatförändringar ur ett fredsperspektiv.
Hörsal 2, Mimers hus
Tisdag 19 november (preliminärt)
Kulturkväll. Plats, tid och program i nästa
medlemsblad
Onsdag 11 december kl 18.00
Firande av MR‐dagen. Ola Mattsson, chef för
Rädda barnens Sverigeprogram berättar under
rubriken barns rättigheter, barnsyn och
auktoritära samhällskrafter.
Hörsal 2, Mimers hus
Fredkullapriset 2019

I samband med den fredskonsert som Freds‐
rörelsen och Equmeniakyrkan anordnade
torsdagen den 13 juni utdelades 2019 års
Fredkullapris till Ulrika Andersson, som visat
uthållighet, omtanke och starkt engagemang i
arbetet med ensamkommande flyktingung‐
domar. Ulrika fick en tavla där motivet utgörs
av motiveringen. Det är nu sjunde gången
sedan 2007 som Fredkullapriset delades ut
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Skolprojekt i slumområdet Mathare
Vid Fredsrörelsens möte tillsammans med
Equmeniakyrkan den 11 september berättade
Desmond Otieno om det skolprojekt, Slum
Children Education and Art Center, som han
och Hanna Vahnström stödjer i ett
slumområde i Nairobi i Kenya.
Projektet startades 2013 av några musiker och
dansare för att barn i området skulle få dansa
och musicera efter skolan, på helger och lov.
En skola kom därefter igång i maj 2016. Några
människor i Sverige har startat en stöd‐
organisation för att hjälpa skolan, Jessi School,
med medel att servera frukost och lunch, köpa
skolmaterial, byggnadsmaterial m.m. Idag har
också ett tjugotal barn i Mathare direkt stöd
från familjer i Sverige.
Desmond var lärare och rektor vid skolan
under två år innan han kom till Sverige. Nu
försöker man hjälpa skolan härifrån.
Det går bra att stödja projektet genom att
sätta in pengar på bankgiro 5159‐4968 eller
swisha till 1232634731.
Den internationella fredsdagen
infaller varje år den 21 september. Det är en
av FN:s internationella dagar och instiftad för
att vädja till världens länder om ett 24 timmar
långt eld upphör och icke‐våld åtminstone en
gång om året. Människor över hela världen

ombeds också att delta i en tyst minut mitt på
dagen.
Internationella fredsdagen instiftades
först 1981 genom en resolution i FN:s
generalförsamling så att den skulle samman‐
falla med öppnandet av samma församling.
Vid firandet är det brukligt att FN:s
generalsekreterare ringer i Fredsklockan
(Japanese Peace Bell) som finns vid FN:s
högkvarter i New York. Klockan är gjuten av
mynt som samlades in när FN‐förbundets
världsfederation (WFUNA) höll sin trettonde
kongress 1951 i Paris. Den 116 kilo tunga och
en meter höga klockan har en inskription med
japanska tecken som betyder ”länge leve den
totala freden”.
Förstå Afghanistan
Fredsrörelsen i Kungälv anordnar tillsammans
med Vuxenskolan studiecirkeln ”Förstå
Afghanistan” under tre studiekvällar i höst: 7
okt, 4 nov och 2 dec. Anmälan sker till
Vuxenskolan. Kostnad 280 kr (inkl studiebok)
https://www.sv.se/avdelningar/sv‐
vast/kurser/forsta‐afghanistan‐66794/
FN‐dagen
Torsdagen den 24 oktober, FN‐dagen, berättar
Martin Eriksson om klimatförändringar ur ett
fredsperspektiv. Martin är verksam vid
Göteborgs centrum för hållbar utveckling och
är där nätverkskoordinator för Norden.
ICAN Cities Appeal
Flera kommuner i världen, bl.a. Paris,
Washington, Berlin och Manchester har alla
gått med i ICAN:s upprop till kommunerna
(ICAN Cities Appeal) och stödjer FN:s
kärnvapenförbud.
Fredsrörelsen i Kungälv uppmanar nu
kommunfullmäktige i Kungälv att kräva av
svenska regeringen att Sverige ansluter sig till
FN:s konvention om ett totalt
kärnvapenförbud. Kungälv skulle kunna bli
första kommun i Sverige som ansluter sig till
att förespråka förbud mot kärnvapen.

Fredsrörelsen i Kungälv anser att
kärnvapenförbud är lika mycket en kommunal
angelägenhet som utrikespolitisk fråga
eftersom kommuninvånare blir direkt
drabbade om vapnen skulle komma till
användning.
Antalet kärnvapen var som högst 1986 då det
fanns cirka 70 300 stridsspetsar. Idag beräknas
det finnas närmare 14 500 stridsspetsar men
jämfört med de första atombomberna har de
en betydligt större sprängstyrka.
2018 hade USA 1750 utplacerade strids‐
spetsar, Ryssland 1600, Frankrike 300, Kina
280, Storbritannien 215,Pakistan 150, Indien
140, Israel 80 och Nordkorea 15.
MR firas 11 december
I anslutning till Mänskliga rättigheters dag (10
december) kommer Ola Mattsson, chef för
Rädda barnens Sverigeprogram att berätta om
aktuella projekt inom Rädda Barnen. Mötet är
en samverkan med Vuxenskolan, Kungälvs
kommun och Rädda barnen, som i år firar 100
år sedan grundandet 1919.
Läxhjälp m m
Fredsrörelsen i Kungälv har fortsatt ett stort
engagemang för flyktingarna i kommunen
med läxhjälp, simundervisning och att
utveckla verksamheten på Mötesplatsen. Alla
är välkomna på torsdagskvällar kl 18 till
Equmeniakyrkan.
Kommande FN‐dagar i urval
5 oktober
Internationella dagen för lärare
11 oktober Internationella flickdagen
16 oktober Världslivsmedelsdagen
17 oktober Internationella dagen för
utrotning av fattigdom
24 oktober FN‐dagen
19 november Världstoalettdagen
20 november Internationella barndagen
25 november Internationella dagen mot våld
mot kvinnor

