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Verksamhetsberättelse Fredens Hus Göteborg 2019
Styrelsens medlemmar: Karin Utas Carlsson (ordf), Ianthe Holmberg (sekr.), Monica Engvall
(kassör), Inga Johansson, Sivan Brifkani och Begard Yunis. Brittmo Bernhardsson (suppleant).
Revisorer: Gunnar Westberg och suppleant: BrorInge Helmfridsson.
Valberedning: Anna-Lisa Björneberg (sammankallande) och Inger Gustavsson.
Antal medlemmar den 31 dec. 2019: 49 individuella och 4 organisationer. Två av de individuella är gratismedlemskap p.g.a. tjänster till föreningen (Åke Bjerstedts dödsbos stora donation
av litteratur och hjälp med Facebook/marknadsföring).
Antal styrelsemöten inkl. det konstituerande: 9 stycken.
Årsmötet hölls den 11 mars 2019.
Hemsidan www.fredenshusgoteborg.se innehåller endast uppgifter från föreningen med undantag för kalendariet. Vi lägger tyngdpunkten på Aktiviteter. Vi hänvisar på första sidan till
Fredsams och Lära för Freds hemsidor. Dessa innehåller annat värdefullt material.
Facebook sköts av medlemmen Sia Tavakoli. Under året har han som gåva av föreningen fått
gratis medlemskap som tack för sina tjänster, framför allt att han lägger ut event och sprider
information bland sina vänner.
Föreningens medlemskap i annan organisation: Fredsam Göteborg.
Fredens Hus i Uppsala Under slutet av året kom förhållandet till Fredens Hus Uppsala att bli
aktuellt och vi inbjöds till möte med den verksamhetsansvarige, Jesper Magnusson, och ordföranden i deras förening, Tomas Grönberg. Dock sköts detta möte upp till januari år 2020
varför det inte tas upp i denna verksamhetsberättelse.
Ansökan om medel för föreningens verksamhet: Föreningen har ansökt om utvecklingsmedel hos Sociala Resursnämnden i Göteborg. Summa: 50 000 kr. Vi har inte fått besked ännu.
Lokalfrågan: För närvarande är vi nöjda med att förmånligt hyra lokal i Aktivitetshuset i
Hammarkullen. En nackdel är dock att vi inte har möjlighet att ta emot utställningar och använda vårt ganska stora bibliotek eftersom vi saknar en egen, låsbar lokal, har enbart ett litet
låsbart skåp. Idén om Community Kitchen i Aktivitetshuset har tyvärr släppts och därmed
också vårt förslag om bokkafé.
Spelet Your Move: Detta är ett gruppdynamiskt spel och en metod att analysera och träna på
att lösa problem/konflikter ur olika perspektiv. Detta spel finns nu som en resurs i föreningen.
Tyvärr har ingen fastnat för att använda det eftersom man behöver räkna med mötestid på
minst 1 timme för att kunna utnyttja det på ett bra sätt. Vi arbetar vidare med att hitta lämpligt
forum.
Aktiviteter och kalendarium 2019
A. Aktivitetshuset i Hammarkullen
Tisdagskvällar jämna veckor: Seminarier i Aktivitetshuset Hammarkullen
Vårterminen:
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Under rubriken ATT LEVA FREDEN hölls de tre första seminarierna som en kurs:
22/1 Per Herngren: Träning i civilkurage och att ingripa i konflikter
5/2 Karin Utas Carlsson: Medling: Träning och teori
19/2 Karin Utas Carlsson: Hur fungerar konflikthantering? Träning och teori.
5/3 Karin Utas Carlsson: Konflikthantering utifrån Andrea Hvistendahls spel Your move
Endast två personer kom.
19/3 Karin Utas Carlsson: Medling: Träning och teori
2/4 Karin Utas Carlsson: Den stora freden och den lilla Konflikter lokalt och globalt liknar
varandra
16/4 Tove Thunander: Ockupationen i Palestina: Hur ser den ut? Tove var nyligen hemkommen från Västbanken där hon i Följeslagarprogrammet (EAPPI) upplevt hur vardagen påverkas av ockupationen. Referat infördes i hemsidan.
Eftersom antalet besökare dessa tisdagar, särskilt på slutet, varit litet beslutades att göra uppehåll och börja på nytt med ett färdigt höstprogram. Seminarieledarna skulle i större utsträckning hämtas utanför föreningen. Litet pengar fanns i kassan för detta.
Höstterminen
3/9 Sylvia Lidén Nordlund: Ett språk för livet – en metod för att skapa kontakt. Träning och
teori.
17/9 Tomas Magnusson och Per Herngren: Vad är fredskultur och hur tränar man ickevåld?
1/10 Rättvis forumteater under sin ledare Gunnar Larsson: ”Not in my backyard” en forumteaterföreställning av och med personer med erfarenhet av hemlöshet, om den hemlöses
utsatthet
15/10 Kajsa Svensson: Konstruktiv konflikthantering
29/10 Marina Andersson: Att ge sig iväg och komma till ett annat land – vad och hur ska
man göra för att bli en del av det nya samhället man har hamnat i?
12/11 Inställt pga sjukdom. Föredragshållaren Margret Lepp ersatte Karin Utas Carlsson
10/12.
26/11 Per Herngren: Ingripa i härskartekniker – vi övar olika tekniker för att ingripa i
mobbning, sexism och rasism
10/12 Margret Lepp: Drama och konflikthantering i sjuksköterskeprogrammet – föreläsning och praktisk workshop
Höstprogrammet var i samarbete med Sensus som ordnade affischer och gav litet bidrag per
seminarium.
Sensus stod också för kursen Medling i skolan vid 3 tillfällen, som hölls i Sensus´ lokaler (se
nedan under C).
Vi deltog vid husråden i Aktivitetshuset. Vi har länge begärt att Aktivitetshuset ska skyltas
tydligt så människor hittar fram. Föreningarna behöver samarbeta bättre för att nå ut till befolkningen i Hammarkullen. Detta verkar vi för, t ex en gårdsfest när det blir varmt.
B Skolor
Mellanstadiet Gårdstensskolan
Ett första planeringsmöte skedde i december 2018. Syfte: träning av personalen i konflikthantering.
Vårterminen:
7/1 träning med arbetslag åk 4-6 i Gårdstensskolan, uppföljning 18/3.
10 lektioner i åk 5 och 4. Karin tillsammans med olika lärare.
Gruppmedling med barn tillsammans med lärare som sedan följde upp.
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Ickevåldsträning i åk 5 tillsammans med Vardagens Civilkurage. 25/4 en klass. 29/5 två klasser.
Höstterminen: 14/11 möte med arbetslag åk 4-6.
Högstadiet i Gårdstensskolan
Konsultuppdrag för att stötta lärare. Start i slutet av aug. Fortsatte hela terminen men utvecklades från okt-nov till att bli träning i konflikthantering och samlevnad i en åk 8, tillsammans
med deras två mentorer varje vecka. Klassen delades i halvklass. Föräldra- och elevbrev efter
varje tillfälle för att ge möjlighet till förståelse och kunskap (Googles Classroom).
Vättleskolans högstadium
9/1 med elevvårdspersonal planering av utställningen ”Forgiveness”, hyrd från Uppsala Fredens Hus. Hela vecka 3 var utställningen på ”Torget” centralt i skolan. Då fick alla högstadieeleverna klassvis med lärare besöka utställningen och i samband med det gruppsamtal. Undervisningen av elever i särskolans högstadieklasser skedde med klassläraren i klassrummet. Bilder ur utställningen visades då i projektor.
26/6 + 12/8 Planering inför studiedag om medling med bitr. rektor, specialpedagog och kurator.
15/8 Medlingsutbildning för personalen. Uppföljning den 27/9 i samband med personaldagar i
Uddevalla.
Kärleksveckor organiserade av samordnaren för att förebygga våld i nära relationer (Jenny
Helin). Förberedelsedagar och uppföljning.
Vecka 40 och 45 i Lövgärdesskolan respektive Gårdstensskolan. Karin höll lektioner i åk 4- 6
kring ”Vad är fred? Ett fredsnät.” Detta gav utrymme för aktiviteter kring fred och våld som
motsats till fred.
Tångenskolan
Studiedag 28/10, medling första halvan av dagen och andra halvan om CPS, Collaborative
Proactive Solutions enligt Ross Greene. Föreläsning och övningar.
C. Samarbete med andra aktörer
Socialtjänstens samordnare – socialtjänsten, skola och samhällets aktörer, samt Samordnare
för att förebygga våld i nära relationer.
Pilotprojektet Familjeakademin i Lövgärdet
Samarbete mellan trygghetssamordnarna (Bettan Byvald och Sori Reif Abdali) och flera organisationer inom stadsdelen, Räddningstjänsten och andra civilorganisationer. Karin var delaktig i hela projektet.
Syfte: att medverka till integrering i det svenska samhället och underlätta anpassningen i det
nya landet.
2,5 utbildningsdagar med början 26/8. Inbjuden föreläsare och projektledare var psykolog
Yassin Ekdahl från Lund. Vid 10 tillfällen, ett i veckan, gruppträffar med föräldragrupp, en
ungdomsgrupp och en barngrupp. För föräldragrupp fanns barnpassning. 8 stycken ej helt nyanlända familjer boende i Lövgärdet deltog. Karin medverkade som ledare i barngruppen 7-11
år. Vid en av träffarna slogs alla grupperna ihop och gjorde en familjestärkande övning tillsammans. Även avskedsfesten med knytkalas var mycket lyckad. Utvärdering skedde och ledarna träffade sedan sina chefer under ett lunchmöte. Nu är frågan om projektet kan fortsätta i
någon form för att på sikt integreras i den ordinarie verksamheten.
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Utbildningar anordnade av Socialtjänsten: 2/12 förmiddag: Brott i nära relationer och
Orange Day 29/11 förmiddag: Att prata med barn på lågstadiet om kroppen och gränser. ”Stopp! Min kropp!”
4/12 heldag: Våldets konsekvenser. Karin deltog i dessa utbildningar, utan kostnad.
Kulturhuset Blå Stället, Gloria Esteban.
29/9 På Blå Stället kl 13.00-15.30 Fredens Hus För fred lokalt och globalt. Karin presenterade oss kort. Medverkande var kören Motvalls, konstnären och fotografen Bertil Gustafsson
om skulpturen Fredsgudinnan och om kärnvapen, IdaLisa Wiik, Vardagens Civilkurage berättade och gjorde övning med publiken. Kvinnorna i Fjärilen ordnade mat och dryck.
5/10 Kulturvandring i Hammarkullen, anordnad av Gloria Esteban. Vi hade ”vår lokal” i
Aktivitetshuset, ingång G öppen hela eftermiddagen för att visa utställningen ”Forgiveness”
via fotografierna på hemsidan www.laraforfred.se. Rättvis Forumteater spelade. Sånggruppen
Berthas systrar sjöng. Få besökare. Detta bättrades på genom samarbetade med närliggande
aktivitet: Målarverkstad från Akvarellmuséet i Tjörn. Dit ordnades sedan resa 9/11. De flesta
besökare gick till Folkets Hus, inte Aktivitetshuset, som saknar tydlig skyltning.
Föreningen Fjärilen i Aktivitetshuset
Karin höll under vårterminen 12 gånger studiecirkel för 3-5 personer. Ämne: träning i
svenska, demokrati och konflikthantering, allas lika värde. Även ett samtal kring konflikthantering i stora gruppen som regelbundet besöker Fjärilen med tolkning till kurdiska och arabiska. Under höstterminen tunnades besöken ut: 6 tillfällen för studiecirkel och 1 tillfälle om
konflikter och konflikthantering i hela gruppen. Fjärilen stod som värd tillsammans med
NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.
10/1 Samverkansmöte med nätverket Kvinnokedjan. Detta gav kontakter med kvinnoorganisationer och sedan flera möten på Fryshuset Göteborg och samverkan den 9 mars i samband
med Internationella Kvinnodagen med föredrag, sång och dans, bokbord m m i Lagerhuset,
centralt i Göteborg. Kort föredrag om Fredens Hus Göteborg och bokbord.
17/3 Samverkan med Hopp i Rörelse för information i Göteborg kring Fredsvandringen Jai
Jagat.
15/5 Rättvis forumteater inbjöd oss till seminarium och forumteater kring social mobilisering. Därefter samarbete med organisationen som har stöd från Räddningsmissionen.
4/6 Vi inbjöds av Tillt – som verkar med stöd från Västra Götalandsregionen och Kulturrådet
– till halvdagsseminarium om interkulturell kompetens. Efter detta inbjuds vi till seminarier.
Nästa var 13/11, förmiddag, om klimatet.
7-11/8 Hopp & Motstånd Icke våldskurs i Falkenberg anordnad av Svenska Freds och Hopp i
rörelse. Karin medverkade med kort kurs i medling.
Vardagens Civilkurage, ungdomsorganisation som tränar ingripanden med hjälp av rollspel.
Karin gick tränarutbildning i Vardagens civilkurage i Stockholm 14-15/9.
SENSUS. Kurs Medling i skolan tillsammans med Sensus i deras lokaler: 3 tillfällen 2/10,
30/10 och 19/11. Grupp mellan 7 och 3 personer. 10 anmälda. Lärdomar: Annonsering måste
ske så att grupper med olika erfarenheter särskiljs: således en skolgrupp och en föräldragrupp
t ex för barn med problemskapande beteende. Kursledare: Karin. (Se också under A.)
26/10 Nordisk Fredskonsert i Brewhouse. Karin informerade kort om Fredens Hus Göteborg.
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Fredsam i Göteborg. Styrelsemedlemmar är med i flera föreningar i Fredsam och deltar kontinuerligt i deras olika verksamheter.
Göteborgs 400-årsjubileum: Föreningen har tidigt anmält intresse för att delta i jubileumsfirandet och inbjudits till stadens årliga upptaktsmöten. I november ombads vi konkretisera vår
medverkan i stadens program. Eftersom vi ansåg att Fredsams organisationer borde engageras
inbjöd vi intresserade Fredsamorganisationer till ett arbetsmöte den 21/11. Fredens Hus anmälan till Göteborgs stads samordnare fördes över till Fredsam-paraplyet. Arbetsgruppen samlade den 11/12 Fredsrörelsen på Orust, IKFF, Kvinnor för Fred, Svenska Fredskommittén,
Fredens Hus Gbg, SKV och Nej till EU. Harriet Otterloo Johansson, som organiserade det
stora Nordiska Fredsmötet 1982, var inbjuden och hade förberett sig med förslag till aktiviteter under 2021 för att sätta fredsrörelsen på kartan, bl a en stor fredsdemonstration den 15 maj
2021, men även förberedande aktiviteter 2020. Dessa förslag beslöt man att arbeta för.
Kontakter har påbörjats med Extinction Rebellion som arbetar mot klimatförstöring och
SOS-Barnbyar Göteborg (granne invid Aktivitetshusets lokaler) som arbetar med målgruppen
invandrade ungdomar.
Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten har utvecklats i olika riktningar på ett mycket
ambitiöst sätt, tack vare ordförandes insatser. Det är inte alldeles lätt att engagera närboende i
de norra stadsdelarna, men arbetet fortsätter oförtrutet med hopp om fullt genomslag de kommande åren.
Styrelsen

