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Fredens Hus Göteborg, planerat program vid tidpunkten 
Coronapandemi  slog till så att aktiviteterna fick ställas 
in/skjutas upp i första hand till hösten -20 

I Vårprogrammet jämna tisdagar Aktivitetshuset i Ham- 
markullen Fredens Hus Göteborg 2020  

Observera att Fredens Hus Göteborg organiserar ytterligare aktiviteter www.fredens- 
husgoteborg.se/aktiviteter 
Plats: Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36 ingång G, vetter mot Hammarkul- 
lestationen.  

Tid: Jämna tisdagar kl. 19.00-21.00 
Kostnad: Fri entré 
Arrangör: Fredens Hus Göteborg i samarbete med Sensus 
Information: www.fredenshusgoteborg.se + karin.utas.carlsson@telia.com  

17/3 Inget program 
31/3 Extinction Rebellion: Klimatkollaps – vad kan du göra?  

Föreläsning och träning  

Linda och Therese som håller i föreläsningen kommer från Extinction Rebellion (XR), en 
snabbväxande internationell klimatrörelse som använder sig av fredlig civil olydnad.  

Den globala uppvärmningen går snabbare än vad forskningen kunnat förutse. En miljon arter 
hotas av utrotning. Vi befinner oss i ett nödläge för klimatet och jordens arter. Vi behöver 
agera nu.  

I den här föreläsningen går vi igenom det senaste från klimatforskningen. Vi tar också upp 
den samhällsvetenskapliga forskningen som visar att fredlig civil olydnad har historiskt varit 
det mest effektiva sättet att driva fram en snabb och radikal systemförändring.  

14/4 Fridays for Future – Hur kan du engagera dig?  

Den 20 augusti satte sig Greta Thunberg utanför riksdagshuset med sin skylt: Skolstrejk för 
klimatet. Det blev starten på en global rörelse. Fridays For Future Göteborg kommer och före- 
läser om varför just du behövs i kampen för planeten.  

1. Håll den globala temperaturökningen under 1,5 ° C jämfört med förindustriella nivåer.  
2. Följ Parisavtalet och säkerställ klimaträttvisa.  
3. Lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns.  

Detta är de tre kraven Fridays for Future demonstrerar för varje fredag tills våra makthavare 
uppfyller dem. Vill du veta mer?  
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28/4: Ilse Hakvoort: VAD GÖR LÄRARE NÄR ELEVER STÖR ORD-  

NINGEN I KLASSRUMMET? Föreläsning med diskussion 
I sin föreläsning kommer Ilse att presentera resultat från sin senaste forskning om hur lärare 
förstår och hanterar potentiella konflikter. Lärare i studierna hade ett rikt språk för att prata 
om konflikter som var under uppsegling och en gedigen kunskap om tänkbara strategier att 
hantera dem. Några exempel från hennes nya bok Pedagogiskt ledarskap med konflikter i 
fokus (Hakvoort & Lundström, 2019) kommer att användas för att illustrera lärarens utta- 
lande.  

Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik vid Göteborgs universitet, ägnar sig i sin forskning, samverkan 
(nationellt och internationellt) och undervisning åt frågor inom konflikthantering 
i förskola och skola. 
 

För hemsidan tillägg: 
I sin forskning, samverkan och undervisning ägnar Ilse sig åt frågor inom 
konflikthantering i förskola och skola. Hon var projektledare för 
forskningsprojektet ”Omvärdera konflikter: En undersökning av lärarens syn på 
konflikter som är i ett inledande stadium och hur de kan användas för att stärka 
lärandet” (2015-2019). Projektet finansierades av vetenskapsrådet. Ilse har också 
medverkat i Erasmus+ strategiskt partnership- projektet ”EduCATe – European 
nonviolent Conflict management for educators: Advocacy and Training” (2015-
2018) och i “LCP – Learning Communities for Peace” (2016-2019). Hon har 
lång erfarenhet av att undervisa om konflikthantering, värdegrund, 
likabehandling och normkritisk tänkande. 
Se Ilses författarskap: 
www.laraforfred.se/litteratur 

 

12/5 Information läggs ut på www.fredenshusgoteborg.se  

 

II På andra platser än Aktivitetshuset i Hammarkullen  

Mån 9 mars kl. 18.00 ANIARA  

Plats: Bio Capitol, Skanstorget 1, Gbg 
Ny film utifrån Harry Martinsons rymdepos. Människor flyr i rymdfarkost efter jordens (Do- 
ris dalar) förstörelse av kärnvapen. 
Skanstorget 1, Göteborg 
Evenemanget ingår i Fredsams satsning inför Göteborgs 400-årsjubileum. Länk 
https://www.capitolgbg.se/produktion/aniara/ 
Köp biljett i god tid. 
Finns på event i Facebook. 
Värdar: IKFF i samarbete med Bio Capitol. Fredens Hus Gbg stöder.  
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Sön 29 mars Årsmöte Fredens Hus Göteborg 
Plats: Viktoriahuset, Linnégatan 21, rum 304 
Information från Fredens Hus Uppsala, en riksförening vi ska besluta om vi vill bli filial till. 
Material för årsmötet, se www.fredenshusgoteborg.se  

Mån 13 april kl. 18.00 Dr. Strangelove  

Plats: Bio Capitol, Skanstorget 1, Gbg 
Stanley Kubricks makalösa komedi med Peter Sellers i tre roller. Nyrestaurerad kopia, och 
dessutom en aldrig tidigare visad kortfilm Stanley Kubrick Considers The Bomb där vi får 
höra bl.a. Kubricks fru och hans producent berätta om hur Kubrick utifrån den utbredda räds- 
lan för kärnvapenkrig skapade detta komiska mästerverk.Biljettpris 80 kr  

Arrangör: Bio Capitol i samarbete med Fredens Hus Göteborg 
https://www.capitolgbg.se/produktion/dr-strangelove-or-how-i-learned-to-stop-worrying/  

Sön 19 april kl 13.00-15.30 Blå Stället, Angered  

Klimatet – vad kan vi göra?  

Föredrag och panelsamtal kring klimatförändring och militärens påverkan på klimatet. 
Fridays for Future, Extinction Rebellion och Kvinnor för Fred medverkar.  

Samtalsledare: Ianthe Holmberg, Fredens Hus Göteborg. Arrangör: Fredens Hus Göteborg 
och Blå Stället.  

2-24 maj Utställning Stadsbiblioteket Göteborg. ”Skrota vapnen för 
människan och miljön”. Arr. Nätverket Fredsam  


