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KALENDARIUM
27 maj Inställt årsmöte
11 juni Inställd Fredskonsert
13 oktober Årsmöte
9 december Mänskliga rättigheters dag
Marco Nilsson talar om palestinska
flyktingar i Libanon

Ordförande har ordet
Fredsvänner,
Aldrig tidigare har vi upplevt en tid som denna
då mycket av det vi tagit för givet inte längre
är självklart och då hoten mot hela vår
existens hopar sig. Men efter alla
umbäranden, lidanden och uppoffringar som
den här situationen för med sig kommer en ny
tid, en tid som vi ska forma tillsammans. Vilka
förändringar vill vi se? Krisen kan faktiskt
komma att sätta ljuset på vad som är riktigt
viktigt för såväl enskilda individer som för
samhällen och hela världen. Dessa insikter
måste vi ta tillvara när vi går in i det nya.
Personligen längtar jag efter en tillvaro
där jag får umgås med familj och kära vänner,
och där de små vardagshändelserna faktiskt
får den uppmärksamhet och det värde de
förtjänar. En morgonpromenad med en kopp
kaffe i en blommande vårbacke, ett barnbarn i
knät som vill höra samma saga för femte
gången, vad slår detta?
Krisen har också gjort tydligt vad som är
viktigt att slå vakt om i samhället. Då
exempelvis vårdresurserna inte räcker till alla,
har man i flera länder behövt ta ställning till
vilka som har störst rätt till sjukvård. För att
idén om människors lika värde inte ska
komma att urholkas, måste vi slå vakt om ett
välfärdssystem som ställer upp för alla, där
man inte behöver välja utifrån vårdbehov eller
ålder.

Till sist: kommer vi att se fler eller färre
världskriser när vi tagit oss ur den här
perioden? Om vi bygger vidare på den lilla
strimma av ökad humanism som letat sig in i
mörkret kan utvecklingen bli positiv. FN:s
generalsekreterare António Guterres har blivit
hörsammad av vissa stridande parter efter sin
vädjan att under coronapandemin pausa alla
världens konflikter; vänstergerillan i Colombia,
som har stridit mot den colombianska staten
sedan 1964, har förkunnar en månads
eldupphör; Frankrike kallar hem trupper som
har varit förlagda i Irak; i Jemen, där världens
största humanitära kris har rasat i över fem år,
har de stridande parterna ställt sig positiva till
att tillfälligt lägga ner vapnen. Detta kan vara
några av de första stegen mot en hållbar
världsfred, och vi hoppas att fler stridande
parter följer dessa exempel.
Åse
Fredsrörelsens kommande verksamhet
Vårt seminarium på Nordiska folkhögskolan
den 21 mars ställdes in, årsmötet den 27
flyttas till den 13 oktober (om omständigheterna så tillåter) och tankar på en studieresa
får vi återkomma till vid ett senare tillfälle.
Vi hoppas att tiderna snart tillåter att vi kan
återuppta vår verksamhet.
Vi lägger ut information kontinuerligt på vår
hemsida www.fredkungalv.se
Ny amerikansk min-policy
Den amerikanska administrationen har fått ta
emot hård kritik sedan president Donald
Trump i början av året meddelade att USA
kommer att återinföra bruket av personminor
i sin krigsföring. Beskedet är ett hårt slag mot
de senaste decenniernas positiva trend där
både regeringar och civilsamhällesorganisationer verkat för ett totalförbud mot
personminor. 164 av världens stater har skrivit
under Ottawakonventionen från 1997 som
förbjuder personminor. Trots att USA inte
anslutit sig till fördraget har den starka globala
normen mot minor genomsyrat den

amerikanska militära doktrinen och USA har
varken använt, tillverkat eller exporterat
personminor, något som nu verkar ändras.
Nytt FN-uppdrag för Wallström
Sveriges tidigare utrikesminister Margot
Wallström har återigen fått ett uppdrag för
FN. Wallström ska ingå i en rådgivande grupp
åt FN:s generalsekreterare och kommer att
jobba med frågor kring kärnvapen och nedrustning.
FN firar 75 år
I oktober fyller FN 75 år och som en del av
jubileet lanserade FN i januari den ”största
globala konversationen någonsin”. Tanken är
att låta människor i hela världen berätta om
sitt hopp och sina rädslor inför framtiden. Alla
kan göra sin röst hörd genom att besöka
hemsidan un75.online och fylla i en enkät.
Resultatet kommer att presenteras för
världsledare vid ett toppmöte i september.
Ny svensk FN-ambassadör
Anna-Karin Eneström har utsetts till Sveriges
nya FN-ambassadör. Som ambassadör är hon
chef för Sveriges ständiga representation till
FN i New York. Anna-Karin är Sveriges första
kvinnliga FN-ambassadör sedan 1964.
Glöm aldrig Hiroshima och Nagasaki!
I år är det 75 år sedan atombomberna föll
över Hiroshima (6 augusti) och Nagasaki (9
augusti). Minnesdagarna kommer att
uppmärksammas mer än vanligt och hur kan vi
i Fredsrörelsen i Kungälv bidra?
36 000 namnunderskrifter
De fem fredsorganisationerna Greenpeace,
svenska FN-förbundet, svenska Freds, Svenska
läkare mot kärnvapen och Internationella
kvinnoförbundet för fred och frihet har under
lång tid verkat för att Sverige ska ansluta sig
till FN-avtalet om förbud mot kärnvapen från
2017. Som ett led i arbetet har de genomfört
namninsamlingar med kravet att regeringen
ansluter sig till avtalet och därmed fortsätter i
svensk nedrustningstradition.

Krigsförbrytelser i Afghanistan utreds
Den 5 mars i år godkände Internationella
brottmålsdomstolen i Haag (ICC) åklagarens
begäran om att, efter 13 års förberedande
undersökningar, öppna en utredning för
krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten
begångna i Afghanistan efter 2003.
Åklagaren Fatima Bensouda vill uttryckligen
utreda brott som misstänks ha begåtts av
såväl talibanerna, afghansk säkerhetspolis,
USA:s försvarsmakt och säkerhetstjänst CIA.
Särskilt tortyr mot afghanska fångar i
Bagramfängelset och i de av CIA upprättade
hemliga fängelserna. Och just i den delen
utvidgas utredningen till att även utreda
övergrepp begångna på fångar förda från
Afghanistan till så kallade ”Black Sites” i Polen,
Rumänien och Litauen.
I det skede som utredningen nu befinner sig
finns visserligen flera gärningsbeskrivningar
men inga offentligt namngivna individer.
Däremot kategorier av personer och grupper.
Åklagarens val att ställa amerikanska krigsförbrytare inför rätta har inte tagits emot väl
av USA:s regering. Utrikesminister Mike
Pompeo har svarat: sanktioner, inga visum
eller indragna visum både för ICC-personal och
deras familjer. Pompeo sa sig redan ha hittat
familjelänkar till USA som nu ska ut ur landet.
Han menar att ICC är en politisk organisation
ämnad att sätta åt USA:s politiska ledning.
Källa: Ordfront magasin nr 2/2020
Medlemsavgift 2020
Om du inte redan betalt medlemsavgiften för
2020 så är det hög tid nu! Betala in 100 kronor
per person till vårt postgirokonto 786201-4.
Tala gärna om oss för dina bekanta. Vi
behöver bli fler!
Sköt om er, vi ses i höst!
Med vänlig hälsning från oss i Styrelsen för
Fredsrörelsen i Kungälv

