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Förslag till Verksamhetsplan Fredens Hus Göteborg 2020
Utställningen “Forgiveness” är återlämnad till Uppsala. Dock har vi – med tillstånd – tillgång till den fotograferade utställningen (www.laraforfred.se). Material till utställningen
finns också digitalt. 25 ex av broschyren med de 16 berättelserna finns i föreningens
ägo. Detta material finns som underlag till seminarier i ämnet försoning/förlåtelse. De
kan också utnyttjas som inslag i föredrag om Fredens Hus Gbg.
Det interaktiva spelet Your Move av Andrea Hvistendal finns i ett exemplar i föreningen. Detta har rönt intresse och kommer att användas i träning i konflikthantering.
Det finns också en plan att personal i föreningen Fjärilen ska få en kortare kurs för att
lära sig utnyttja spelet. Detta sker eventuellt redan under höstterminen 2019.
Ytterligare material att tillgå: Litteratur inom ämnena konflikt, fredsundervisning,
konflikthantering inklusive medling. Skall stämplas och registreras för möjlighet till utlåning.
Aktivitetshuset, ingång G, i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36-38 blir fortsatt Fredens
Hus Göteborgs lokal på basis av hyra 30 kr/tim. (Ingen uppgift huruvida höjning kommer
att ske.)
Där finns ett låsbart skåp för mindre utrustning och möjlighet att förvara ett litet antal böcker.
Tyvärr finns i dagsläget föga hopp om lokal för bokkafé med Fredens Hus egna böcker.
Andra organisationer som verkar för fredskultur inbjuds att hålla seminarier, föredrag
och övningar hos oss i sektion G. Vi går också till andra som bjuder in oss. En kontakt är
Kvinnokedjan, ett nätverk för kvinnoorganisationer. En annan är nätverket Fredsam som vi
är en del av. Vi samarbetar också med andra organisationer i Aktivitetshuset. Husrådet är
sammanhållande för arbetsgrupper. Av speciellt intresse är ett under maj månad 2019 påbörjat
samarbete med ungdomsorganisationen Vardagens Civilkurage som kommit till Gårdstensskolan för att träna ungdomar i halvklass i civilkurage. Detta samarbete planeras fortsätta men
i framöver behövs ekonomi till arvode, något som ingår i denna ansökan.
Ett annat samarbete är med teatergruppen Rättvis Teater. Här finns ännu inga planer för 2020
men gruppen kommer till oss i Aktivitetshuset den 1 okt. 2019 och ska medverka också vid
andra aktiviteter.
Per Herngren, känd folkbildare i ickevåld, civilkurage och konflikthantering, är en samarbetspartner.
Vi kommer under 2019 att hitta ytterligare samarbetspartners, bl a för vårs kurser, seminarier i
Aktivitetshuset.
Under höstterminen 2019 planeras varannan tisdag seminarier med träning och teori i Aktivitetshuset (programmet läggs den 24 juni in på menyn Aktiviteter i vår hemsida).
.www.fredenshusgoteborg.se). Sådana seminarier, kurser och träningar erbjuds under
2020 (vårtermin och hösttermin) utan kostnad som en del i folkbildning för en fredligare, mer uthållig och rättvis värld under 2020. För detta behöver vår förening ekonomiskt
stöd till arvoden och reseersättningar.
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Kurser i medling i skolan. Fortsatt samarbete med SENSUS som medverkar med bl a annonsering och lokal. Så länge dessa genomförs av ordföranden kommer inte medel att sökas
för detta.
Fortsatt konsultverksamhet i skolor inom området konflikthantering och medling. Utöka det till förskolor och eventuellt till föräldrautbildning via barnavårdscentralerna. Erbjuda
liknande arbete i andra skolor. (Så länge dessa genomförs av ordföranden kommer inte medel
att sökas för detta.)
Nyhetsbrev till medlemmarna
Vid behov trycka upp nya flygblad för att värva medlemmar och engagerade privatpersoner och organisationer som vill samarbeta eller medverka i våra aktiviteter.
Under menyn Aktiviteter finns våra aktiviteter införda, www.fredenshusgoteborg.se.
Medverka i www.fredsam.se och i www.laraforfred.se där kalendarium, artiklar och debatt
förs in. På det viset kompletteras vår egen hemsida.
Den 18 juni -2019
Karin Utas Carlsson
Ordförande Fredens Hus Göteborg

