”… Alla ismer där vi stannat
är sekunda inte störst
Freden måste komma först
Gör den inte det min vän
kommer inget efter den.”
Tage Danielsson
”Ickevåld är den starkaste kraft som står till
människans förfogande. Den är kraftfullare
än det kraftfullaste förstörelse-vapen som
människan konstruerat.” Mahatma Gandhi
”Det finns inga vägar till fred, fred är vägen.”
Gandhi
”Tänk så underbart det är att ingen behöver
vänta ett enda ögonblick innan de börjar med
att göra världen bättre på något sätt.” Anne
Frank
”Ickevåld har visat sig mycket effektivare än
våld för att få till stånd politisk förändring i
ett land.” Mathilda Lindgren, fredsforskare
”Att döda en annan människa strider mot vår
medfödda moral. Vi föds alla goda.”
Lasse Berg, författare
”I en värld där mer än tio miljoner människor
dör av svält och undernäring varje år, utgör de
militära rustningarna historiens mest groteska och brottsliga felprioritering.”
Lars Ångström, fd ordf. Svenska Freds- och
skiljedomsförening
”Ingen fred utan utveckling. Ingen utveckling
utan fred. Varken fred eller utveckling utan
respekt för mänskliga rättigheter.”
FN toppmöte 2005

Bli medlem i Föreningen
Fredens Hus Göteborg!
Stöd uppbyggnaden av ett center för
arbetet med att bygga en fredskultur
här hemma och ute i världen!
Medlemsavgift
100 kr för enskild medlem
200 kr för organisation
Bankgiro 113-5193
Glöm ej att skriva namn vid inbetalningen
och gärna en mailadress för kontakt.
Kontaktperson
Karin Utas Carlsson, ordf.
karin.utas.carlsson@telia.com

www.fredenshusgoteborg.se

Föreningen
Fredens Hus Göteborg
Arbetar för att skapa:
• en samlingsplats för
fredsarbetet i vår stad
• en lokal, en träffpunkt för
fredsföreningar
• möten och seminarier för
allmänheten
• kunskapsspridning i
fredsfrågor för skolungdomar
• fredsfostran,
konflikthantering mm

Varför ett
Fredens Hus?
• Öka kunskapen om konflikter
och deras hantering
• se samband och likheter
mellan händelser globalt
och det som sker lokalt
• bekämpa mobbning och rasism
• ge kraft och inspiration i
fredsarbetet
Vilka vi vill nå

Ett Fredens Hus finns
redan i Uppsala

Från våldskultur till
fredskultur

Föreningen Fredens Hus bildades där 2003.
Två år senare invigdes ett Fredsmuseum i
källarvalven i Uppsala Slott. Efter detta har
verksamheten kraftigt utvecklats. Man når
idag tusentals högstadie- och gymnasieungdomar i Uppsala och närliggande områden.
De lär sig om konfliktlösning, hållbar utveckling och att
bekämpa fördomar, rasism och mobbning.
Genom teaterföreställningar och utställningar når verksamheten även en nationell publik.

Fredskultur är ett begrepp myntat inom
FN-systemet. År 2000- 2010 utropades av
FN:s generalförsamling enhälligt till “Det
internationella decenniet för en freds- och
ickevåldskultur för världens barn” – med ett
huvudansvar lagt på skolan. Vi vill att denna
satsning inte ska vara tillfällig utan integreras i vår vardag.

• Barn och ungdomar i skola
och på fritid
• pedagoger, fritidsledare
• föräldrar
• invandrargrupper
• allmänheten
Hur vi vill arbeta
• Med föredrag och seminarier,
utställningar och lektioner
• teater och musik
• gruppsamtal och rollspel
• träning i konflikthantering
och civilkurage
• samarbete inom fredsrörelsen
och med andra aktörer som
delar vår målsättning.

Verksamheten finansieras genom stöd från
Uppsala kommun, genom projektbidrag från
fonder och stiftelser, genom samarbetsprojekt med olika organisationer, samt sponsoravtal med ett antal företag. Grunden för
verksamheten är sedan starten en stor ideell
insats.

- Fred är inte bara frånvaro av krig. Fred är ett
tillstånd av respekt, samarbete och välfärd.
Fred är närvaron av social rättvisa. Fred är
frånvaron av fattigdom, hunger och förtryck.
Fred är att ha tillräckligt att äta. Fred är frihet
från sjukdom. Det är arbete och hälsa. Fred är
framtidshopp. Fred är när vi bryter ner synliga och osynliga murar mellan människor, nationer, religioner och raser. Vi vill göra drömmen om fred till en verklighet.
Det är farligt om världens folk börjar tro att
krig och dödande är lösningen på motsättningar och konflikter. Att krig är något naturligt. Vi måste föra ut budskapet om att freden,
samförståndet och humanismen är lösningar
som bygger en framtid och en fredlig värld.
Den som kräver upprustning och mer vapen
är realist, men den som kräver fred är naiv, säger man. Men vi vet också att krig inte leder
till fred. Vi vet att vardagligt umgänge genom
turism, besöksutbyte, förenings- och folkrörelsesamarbete skapar goda relationer mellan
länder och folk. Därför måste vi tala mer om
freden och ifrågasätta militära lösningar. Det
är fred som skapar fred.
Ur tal av Thage G Peterson

