FREDSRÖRELSEN I KUNGÄLV,
MEDLEMSBLAD, DECEMBER 2019
KALENDARIUM
Onsdagen den 11 dec kl 18-19:30
Mimers hus, hörsal 2
Barns rättigheter, barnsyn och auktoritära
samhällskrafter

Medverkande: Ola Mattsson, chef för
Rädda Barnens Sverigeprogram,
Onsdagen den 26 februari kl 19-21
Lokal meddelas senare
Kurdernas situation
Medverkande: Kadir Meral och Marco Nilsson
Lördagen den 21 mars kl 09:30-15
Nordiska folkhögskolan
Fred och säkerhet i en klimatförändrad värld
Seminarium med medverkan av bl a SIPRI
Onsdagen den 27 maj kl 18
Hembygdsgården, Fästningsholmen
Årsmöte

Fredsvänner,
Sällan har väl kampen mellan ljus och mörker
varit mer påtaglig än vad vi upplevt denna
höst. I novemberdiset har ljuset inte haft en
chans, och i världspolitiken har mörkret firat
många triumfer. Men, det finns ljusstrimmor
som känns väldigt hoppfulla.
Ett exempel på ett så gott som kompakt
mörker är dagens politiska landskap i Israel
och Västbanken/Palestina. Det senaste slaget i
ansiktet på palestinierna, att USA numera
betraktar Israels bosättningar på Västbanken
som lagliga, har dramatiskt förändrat
förutsättningarna för en fredlig tvåstatslösning. Tidigare har USA i över 40 år ansett
att bosättningarna varit ett brott mot
internationell lag. Denna kursändring
tillsammans med erkännandet av Jerusalem
som Israels huvudstad och flytten av
ambassaden till Jerusalem, innebär viktiga
normförskjutningar som man får hoppas att
inte andra länder följer efter. Men, det finns

dock ett litet ”flämtande ljus” i mörkret. Det
kan man läsa om i en krönika i Utrikespolitiska
institutets nättidning. En ny fredsrörelse har
bildats: "Två stater, ett hemland". Rörelsen
finns både i Israel och på Västbanken, och leds
av en israel och en palestinier. En bred
samling människor med mycket olika politiska
och religiösa tillhörigheter har samlats kring
kampen att finna en lösning. ”Att göra fred,
det är att samarbeta med fienden”, menar
rörelsen; ”alternativet är fortsatt terror och
förtryck”. När storpolitiken gång på gång
misslyckas får vi ställa vårt hopp till
gräsrötterna.
En annan ljusstrimma där gräsrötter spelar
huvudrollen är den globala våg av
massprotester, civil olydnad och folkligt
ickevåld som just nu går över världen, i till
exempel Iran, Hongkong, Chile och Libanon,
samt alla klimatprotester. Vi ser en
revolutionsvåg utan vapen. Människor från
olika delar av samhället sluter sig samman.
Man överbryggar såväl religiösa som etniska
skillnader. Protesterna visar på en misstro mot
de existerande politiska systemen. Ekonomisk
ojämlikhet och diskriminering ligger säkert
också bakom resningarna. Att protesterna till
stor del sker med fredliga ickevåldsmetoder är
oerhört hoppfullt. Vad förklarar detta; är det
möjligheten att skapa sociala nätverk, att
fredliga metoder sprids som förebilder, eller
att fler ungdomar är engagerade än tidigare?
Intressant att fundera på. Men hoppfullt är
det. / Åse
Föreläsning onsdagen den 11 december kl 18
I anslutning till Mänskliga rättigheters dag/
Nobeldagen samverkar vi i Fredsrörelsen med
Rädda barnen, Vuxenskolan och Kungälvs
kommun om en föreläsning i Mimers hus,
hörsal 2. Ola Mattsson, chef för Sverigeprogrammet Rädda Barnen, kommer att
berätta om Barns rättigheter, barnsyn och
auktoritära samhällskrafter.

Programmet, våren 2020
I vår planeras bl. a. för följande:
I januari har vi bokbord någon lördag /ev flera)
i samverkan med Akademibokhandeln i
Kongahälla center.
I slutet av februari, 26 feb kl 19, har vi ett
möte om Kurdernas situation. Lokal meddelas
senare. Universitetslektor Marco Nilsson ger
en historisk bakgrund samt en översiktlig
beskrivning av dagsaktuella frågor kring
kurdernas situation i Mellanöstern.
Författaren och Kungälvsbon Kadir Meral
berättar om sina personliga erfarenheter
från sin uppväxt i Kurdistan (Turkiet) och om
hur det är att vara kurd i exil.
Lördagen den 21 mars anordnar vi ett
seminarium på Nordiska folkhögskolan med
rubriken ”Fred och säkerhet i en
klimatförändrad värld”. Rickard Söder från
SIPRI har lovat komma till oss. Vi planerar
också medverkande från KTH och Chalmers.
I april hoppas vi kunna följa upp marsseminariet genom ett möte om lokalt arbete i
spåren av klimatkrisen. Tid och lokal meddelas
senare.
Vårens arbete avslutas i samband med
Fredsrörelsens årsmöte, som traditionsenligt
sker i Hembygdsgårdens lokaler på
Fästningsholmen onsdagen den 27 maj kl 18.
Afghanistan
Fredsrörelsen har haft en studiecirkel om
Afghanistan vid tre tillfällen i höst på
Vuxenskolan. Vi, 16 deltagare, har försökt
förstå Afghanistan genom att läsa boken
”Förstå Afghanistan”, som Svenska
Afghanistankommittén gett ut. Vi har
studerat ett land fullt av kontraster och läst
om människorna, landet, kvinnors situation,
politisk utveckling, talibaner, historia, opium,
jordbruk, flyktingsituationen m.m.
Mitt under den amerikanska högtiden
thanksgiving landade Air Force One med

president Trump på flygbasen Bagram utanför
Kabul. Efter ett kort möte med president
Ashraf Ghani berättade Trump att USA
återupptagit samtalen med talibanrörelsen
och att han tror att talibanerna är öppna för
vapenvila.
I september ställde Trump in de pågående
fredssamtalen efter en blodig attack i Kabul
som bl.a. dödade en amerikansk medborgare.
Samtalen om ett tillbakadragande av
amerikanska trupper mot försäkran om att
talibanerna inte skulle låta terrororganisationer få fäste i Afghanistan hade då pågått i
närmare ett år när de avbröts.
Den afghanska regeringen har hittills inte
deltagit i fredssamtalen mellan USA och
talibanerna. Talibanerna anser att den
afghanska regeringen är en marionettregering
styrd av USA.
Efterlysning: Läxhjälpare
Det finns fortsatt behov av läxhjälpare till
nyanlända i kommunen som önskar ha hjälp i
sina studier. Har du möjlighet att hjälpa till:
Hör av dig till Lars-Olof på telefon 0725269440
eller mail till bloo@telia.com.
Studieresa till Lettland, hösten 2020.
Vi undersöker möjligheten att göra en
studieresa till Riga i Lettland nästa höst. Det
går bra att redan nu anmäla sig preliminärt, så
att vi får en bild av medlemmarnas intresse för
resan. Mer information i kommande
medlemsblad.
Vi finns på sociala medier
Hemsida: fredkungalv.se
Facebook: Fredsrörelsen i Kungälv
Här hittar du alltid senaste nytt från
föreningen
Medlemsavgift 2020
Vi hoppas du vill vara fortsatt medlem i
föreningen och betala in 100 kr/person till vårt
plusgirokonto 786201-4. Ange gärna din
mailadress, så slipper vi portoavgift för att
skicka ut medlemsblad och annan information
till dig.

