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Vi har under vårterminen startat verksamhet i Aktivitetshuset i Hammarkullen, sektion G, och 
där bokat tisdagskvällarna kl. 19.00-22.00 med avsikt att etablera oss och kunna nå ut inte 
bara till befolkningen i Angereds stadsdel utan även till övriga Göteborg. Vi började med tre 
kurstillfällen jämna tisdagar: ”ATT LEVA FREDEN – Konflikthantering och främjande av 
goda relationer.” Per Herngren, prisbelönad folkbildare, startade den 22 januari: "Träning i 
civilkurage och att ingripa i konflikter". Sedan ledde jag träningen i medling och vid det sista 
tillfället konflikthantering. Vid alla tillfällena blandade vi teori och praktik i arbete i liten 
grupp.  

Vi fortsatte med möten i Aktivitetshuset varannan tisdag samma tid och plats. Vi visade en 
kväll Andrea Hvistendals interaktiva spel för analys och bearbetning av problem/konflikter, 
"Your move”. Tyvärr kom det för få deltagare så det blev i huvudsak en demonstration av 
spelet. Det finns nu i Aktivitetshuset och det går lätt att, när vi har en grupp, arbeta med det. 
Därefter, den 19 mars höll jag ännu en träff med medlingsträning. Det kom då bara tre 
personer men det räckte för medlingsrollspel. Den 2 april höll jag föredrag "DEN STORA 
FREDEN OCH DEN LILLA. Konflikter lokalt och globalt liknar varandra.” Denna gång kom 
bara två personer. Det gör att jag beslutat mig för att avsluta dessa möten i vår i med Tove 
Thunanders föredrag ”OCKUPATIONEN I PALESTINA. Hur ser den ut?” Hon är 
hemkommen från tre månaders vistelse i Västbanken i Följeslagarprogrammet. Det blir den 
16 april kl 19.00-21.00 och således det sista före nystart i höst, om inte efterfrågan ökar. 

För övrigt har vår närvaro i Aktivitetshuset i Hammarkullen varit mycket positiv. Jag har fått 
många kontakter och möter arabisktalande och kurdisktalande kvinnor i föreningen Fjärilen 
under 1-2 gånger i veckan i svenskträning. Ämnet är Demokrati. I höst kommer det att bli 
aktiviteter på Aktivitetshuset under ”Kulturvandringen”. Då kommer vi att visa upp oss den 5 
okt. Söndagen den 13 okt. har vi fått tid för att presentera oss på Blå Stället, kulturhuset i 
Angered, kl 13.00-15.00. Tills dess behöver vi få kontakt med föreningar som vill samarbeta 
med oss. 

Vi har en förening som vi nu påbörjar ett samarbete med. Det är ungdomsföreningen 
Vardagens Civilkurage. De tränar ungdomar i skolklasser. Jag har under hela vårterminen 
arbetat med lärare och klasser åk 4-5 i Gårdstensskolan i ett projekt för att skapa goda 
relationer, hantera konflikter bra och använda medling. I dessa klasser lägger vi nu till träning 
i ingripande och civilkurage i samarbete med den här föreningen. Tider ska göras upp. 

Den 9 mars medverkade vi i Kvinnokedjans evenemang i Lagerhuset (Fryshuset stod för 
organiseringen). Där presenterade jag Fredens Hus i kort tal och vi hade plats vid bokborden 
för samtal och för att dela ut våra nytryckta informationsblad. Även det gav värdefulla 
kontakter. Fredskören sjöng och det var uppskattat. 

Under vecka 3 visade vi utställningen ”Forgiveness” i Vättleskolans ”Torg” och samtalade i 
grupp med eleverna i åk 7-9. Specialpedagog och kurator var mycket aktiva. Det finns planer 
på träning i medling. 

Vi samarbetar med Fredsam och med Fredsrörelsen på Orust i deras aktiviteter. I Fredsam har 
man startat arbete kring temat militarism och miljö, något som är väldigt angeläget. Genom 
att lokalen i Viktoriahuset delas med FN-föreningen finns här ökade möjligheter till 
samarbete. 

Vi har fått hjälp att starta en Facebooksida Fredens Hus Göteborg. 

Våra egna aktiviteter för vi in i vår hemsida, www.fredenshusgoteborg.se under menyn 
Aktiviteter. Följ annonseringarna där! Övrig annonsering finns i www.fredsam.se. 

 

Karin Utas Carlsson, 0760 30 86 00 

 

 


