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Fredens Hus Göteborg  
Verksamhetsplan för 2020 
 
framfört vid det p g a Coronapandemin uppskjutna årsmötet den 26 september 2020. 
 
Året 2020 blev speciellt pga Coronapandemin och uppskjutet årsmöte den 29 mars. 
 
Innan Coronapandemin slog till med rekommendationer från Folkhälsoinstitutet i mitten av 
mars hann vi planera och genomföra c:a hälften av programmen. Vecka 12 blev det tvärstopp. 
Riskgrupper uppmanades stanna hemma och allmänna kommunikationer skulle användas bara 
när man verkligen behövde. Ett avstånd på 1,5 - 2 m till andra rekommenderades. 70+-perso-
ner ansågs som riskgrupp. Onlineprogram öppnades vartefter men alla studier och allt delta-
gande blev helt beroende av var och en av oss. Många av oss var mer eller mindre i karantän. 
 

1. Jai Jagat. Planering för medverkan i Hopp i Rörelse, en internationell marsch för icke-
våld och rättvisa som skulle starta i Lidköping och gå till Genève via Göteborg vid mid-
sommar. Inställd. 

2. Träningsläger Hopp och Motstånd. Planering – och genomförande – tillsammans med 
bland andra Svenska Freds Gbg, Vardagens Civilkurage, Front mot slaveri, Hopp i rö-
relse och Motståndskommuniteten Fikonträdet för en fem dagars ickevåldskurs 5-9/8. 
Genomförd. 

3. Göteborgs 400-årsfirande 2021 Planering i arbetsgrupp tillsammans med några andra i 
Fredsams organisationer. Harriet Johansson drivande. Firandet har av staden skjutits upp 
till 2023. 

4. IKFF-möte i Oslo 3-4/2. (Karin) Genomfört. 
5. Seminarier i Aktivitetshuset Hammarkullen 21/1, 4/2, 18 /2 och 3/3 (Medverkande: 

Sylvia Nordlund Ermin Škorić, Helena Mering respektive Thomas Jordan). Genomförda. 
6. Seminarier tisdagskvällar med Extinction Rebellion, Fridays for Future, Ilse Hakvoort 

från Pedagogen och Lina Alsterlund från Följeslagarprogrammet i Palestina. Inställda. 
7. Konsultuppdrag i Gårdstensskolan. Genomfört fr om höstterminen 2019 till 30/1. 
8. 7/3 Fryshuset organiserat evenemang för att fira 8 mars, Internationella kvinnodagen. 

Bokbord. Inga Johansson demonstrerade skickligt origami. 
9. 29/3 Årsmötet – där styrelsemedlemmen Sven Åke Bylund från Uppsala Fredens Hus 

skulle närvara – uppskjutet till 26/9. 
10. Planerat panelsamtal 19/4 Blå Stället: Klimatet – vad kan vi göra? Föredrag och panel-

samtal kring klimatförändring och militärens påverkan på klimatet. Fridays for Fu-
ture, Extinction Rebellion och Kvinnor för Fred medverkar. Ianthe samtalsledare. Upp-
skjutet till den 11/10. 

11. Medverkan vid Angereds ”Kärleksvecka” på Eriksboskolan. Vecka 11 med elever i 
klasserna 4 och 6. Genomfört. Föräldramötet den 18/3 inställt. 

12. 13/4 Dr Strangelove Bio Capitol. Samarbete med Fredsam. Uppskjuten till 12/10. 
13. Maj månad deltagande i Fredsams utställning i Stadsbiblioteket (initiativ Svenska 

Freds). Inställt. 
14. Gårdsfest i Aktivitetshuset. Uppskjuten. 
15. Plan på informationsbord i Blå Gången på Blå Stället torsdagskvällar i maj. Inställt. 
 
På gång var samarbete med Uppsala Fredens Hus och diskussion och planering fanns för 
stadgeändring där Fredens Hus Göteborg skulle bli filial med fortsatt eget organisationsnum-
mer. Uppsala genomförde sitt årsmöte online. Där fattades inget beslut om filial men man be-
slutade att fortsätta att planera för filialer på Gotland och i Göteborg. Härmed kom vår mot-
ion till dagens årsmöte att dras tillbaka. 

 
Första styrelsemötet efter sommaren genomfördes den 26/8 utomhus med Coronaavstånd.  
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Verksamhetsplan för resten av året 
Kvarstår rekommendationerna att hålla avstånd, något som bland annat påverkar beredskap att 
resa kommunalt. Verksamhet i skolorna blir nog inte efterfrågad.  
 
Nytt kontrakt har skrivits med Aktivitetshuset Hammarkullen. Delvis nya premisser angående 
tidspass och val av sektion.  
 
Vi har från Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen ansökt om 10 000 
kr för att utveckla verksamheten. Svar i oktober.  
 
Delaktighet i träningar i Vardagens Civilkurage Gbg (öppna och slutna). 

• 11/10 Paneldebatt på Blå Stället om klimatet och militärens påverkan. Fridays for Fu-
ture, Extinction Rebellion och Kvinnor för Fred. Utveckla samarbetet med miljörörel-
sen. Återuppta kontakten med FN-föreningen (vi hade påbörjat plan för event under 
hösten) 

• 12/10. visa filmen Dr Strangelove på Bio Capitol. 
• 17/10 delta i Hammarkullens Kulturvandring.  
• 24/10 Karin talar i Falun på FN-distriktet under rubriken ”En nödvändig ny grund för 

svensk säkerhetspolitik”. Detta utifrån hennes artikel ”Mänsklig säkerhet ser till män-
niskors behov. Utrikes- och säkerhetspolitiken behöver uppdateras.” 

• 27/10 f m Vardagens Civilkurage träning av 10 - 12 ungdomar i ”Unga Påverkar”, 
Angered. IdaLisa Wijk och Karin. 

• Arbeta tillsammans med Aktivitetshuset Hammarkullen ut mot befolkningen i området 
(Coronarestriktioner gör det ännu svårt). 

• 3/11 kl. 18 Seminarium med Lina Alsterlund från Följeslagarprogrammet. Aktivitets-
huset i Hammarkullen. Bjuda in Palestinagrupperna, Palestinakommittén, Kristna 
Freds…. 
 

• Samarbeta med Sensus. 
• Delta i träningar i Vardagens Civilkurage (öppna och slutna). 
• Utveckla samarbete med miljörörelsen. Lyfta frågan om militärens stora klimatpåver-

kande utsläpp. 
• Återuppta kontakten med FN-föreningen (vi hade påbörjat plan för event under hös-

ten). 
• Delta i Fredsams möten och aktiviteter. 
• Delta i planering av nästa års träningskurs Hopp och Motstånd. 
• Arbeta tillsammans med Aktivitetshuset i Hammarkullen ut mot befolkningen i områ-

det. (Coronarestriktioner gör det ännu svårt). 
• Använda vår hemsida och Facebook. 
• Samarbeta med Fredsrörelsen på Orust. 
• Planera för alternativt fredsmöte under Sälenveckan i januari då Folk och Försvar har 

sin årliga konferens för det militära försvaret. Då kommer säkerhetspolitiken att debat-
teras. Anordnas av nybildade webbaserade nätverket Folk och Fred. 

• Planera med intresserade föreningar i Fredsam för ett seminarium den 24 oktober 2021 
om mänsklig säkerhet. 

 
 

Styrelsen 
 


