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Verksamhetsberättelse för 2020. Fredens Hus Göteborg 
 
Årsmötet för 2020 blir ett digitalt zoommöte kl. 18.00 den 29 mars 2021. 
 
Året 2020 blev speciellt pga Covid-19-pandemin som ledde till att årsmötet blev uppskjutet 
till den 26 september, således långt in på det år som denna verksamhetsberättelse behandlar. 
 
Innan Covid19-pandemin 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. 
 
Under sommaren 2020 minskade smittspridningen och under tidig höst kunde viss verksam-
het återupptas. Årsmötet kunde hållas på Viktoriahuset.  
 
Under 2020 genomförde vi inga digitala möten. I slutet av oktober hade smittspridningen tagit 
fart igen och striktare restriktioner infördes varför vår verksamhet åter lades ned. 
 
GENOMFÖRDA OCH PLANERADE, ICKE GENOMFÖRDA, AKTIVITETER 
De genomförda har fetstilats och kursiverats, de icke genomförda har kursiverats men ej 
fetstilats. 
 

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. Ställdes in. 

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. Se https://civilkuragepajobbet.nu/hoppochmotstand2020/. Kursen blev 
lyckad med flera parallella kurser och deltagare från många organisationer. Sedan har vi 
medverkat i planeringen för ny kurs i augusti 2021. 

3. Göteborgs 400-årsfirande 2021 Planering i arbetsgrupp tillsammans med några andra i 
Fredsams organisationer. Harriet Johansson har varit drivande. Firandet har av staden 
skjutits upp till 2023. Fredens Hus Gbg överlämnade sin anmälan för deltagande till 
Fredsam men i dagsläget (februari 2021) är det oklart om Fredsams organisationer ställer 
upp 2023.  

4. IKFF-möte i Oslo 3-4/2. Karin Utas Carlsson deltog. 
5. Seminarier i Aktivitetshuset Hammarkullen 21/1, 4/2, 18 /2 och 3/3 (Talare: Sylvia 

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

från Pedagogen och Lina Alsterlund från Följeslagarprogrammet i Palestina ställdes in. 
7. Konsultuppdrag i Gårdstensskolan genomfördes fr o m höstterminen 2019 till 30/1 

2020. 
8. 7/3 Fryshuset organiserade evenemang för att fira 8 mars, Internationella kvinnodagen. 

Bokbord. Inga Johansson demonstrerade skickligt origami. 
9. Medverkan vid Angereds ”Kärleksvecka” på Eriksboskolan organiserat av trygghets-

samordnare Jenny Helin. Vecka 11 med elever i klasserna 4 och 6 genomfördes. Föräld-
ramötet den 18/3 ställdes in. Då hade Covid-19 slagit till och restriktioner utfärdats. 

10. Maj månad deltagande i Fredsams utställning i Stadsbiblioteket (initiativ Svenska Freds) 
ställdes in. 
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11. Gårdsfest i Aktivitetshuset sköts upp. Affischeringen på Aktivitetshuset är ett problem. 
Ingen anslagstavla och vi får inte längre sätta upp affischer på fönstren. 

12. Plan på informationsbord i Blå Gången på Blå Stället torsdagskvällar i maj ställdes in. 
Förhoppningen att här få mer kontakt med Fridays for Future grusades. Deras bokbord 
blev inte heller av. Vår kontaktperson har flyttat till Stockholm.  

13. Vardagens civilkurage Göteborg hade årsmöte den 20 mars och Karin valdes in i styrel-
sen. Planen är att vi med samarbete ska utöka vårt engagemang i träningar i ickevåld och 
civilkurage i Aktivitetshuset eller på andra platser. Dock har verksamheten p g a pande-
min inte utvecklats.  

14. 12-13 sept. Karin deltog i reträtt anordnad av Vardagens Civilkurage och projektet Kli-
matprata i Brittebo lägergård i Jönköpings län. 

15. 11/10 Klimatet – vad kan vi göra? Paneldebatt på Blå Stället om klimatet och militärens 
påverkan. Fridays for Future, Extinction Rebellion. Karin ersatte Ingela Mårtensson 
(Kvinnor för Fred) som p g a pandemin drog sig ur. Ianthe Holmberg var moderator. 
Mötet var uppskjutet från 19/4 och skedde under pandemin innan restriktionerna hård-
nade. Besökare från Angered uteblev men Stefan Risenfors från Kristna Freds kom med 
en grupp ungdomar. Det planerade samarbetet med miljöorganisationerna kom av sig.  

16. 12/10 visades filmen Dr Strangelove på Bio Capitol i samarbete med Fredsam. Uppskju-
tet från den 13/4. 

17. 17/10 deltog vi i Hammarkullens Kulturvandring med utställning och frågesport på 
Mixgården (fritidsgård) samt deltog i samtal med ungdomarna. Kontakt skapades med 
personalen. 

18. 24/10 talade Karin i Falun på FN-distriktet under rubriken ”En nödvändig ny grund för 
svensk säkerhetspolitik”. Detta utifrån hennes artikel ”Mänsklig säkerhet ser till männi-
skors behov. Utrikes- och säkerhetspolitiken behöver uppdateras.” Där fick vi t o m en 
gåva till föreningen. 

19. 28/10 f m Vardagens Civilkurage träning av 10 - 12 ungdomar i ”Unga Påverkar”, 
Angered.Ledare: IdaLisa Wijk och Karin. 

20. 3/11 kl. 18 Seminarium med Lina Alsterlund från Följeslagarprogrammet i Aktivitetshu-
set i Hammarkullen har inte kunnat genomföras p g a de förnyade restriktionerna. Det 
har skjutits upp på obestämd tid.  

 
SAMARBETEN 
Samarbete med Fredens Hus Uppsala. Inför årsmöte, planerat till den 29 mars, fanns förslag 
till stadgeändring där Fredens Hus Göteborg skulle bli filial till Fredens Hus Uppsala med 
fortsatt eget organisationsnummer. Uppsala genomförde sitt årsmöte online. Där fattades 
inget beslut om filial men man beslutade att fortsätta att planera för filialer på Gotland och i 
Göteborg. Härmed kom vår motion till det uppskjutna årsmötet den 26 september att ställas 
på ytterligare vänt. Samtal om samarbete med Uppsala har fortsatt under 2021 och frågan om 
stiftelse har lyfts (digitala samtal 2021). 
 
Nytt kontrakt har skrivits med Aktivitetshuset Hammarkullen på delvis nya premisser angå-
ende tidspass och val av sektion. Dock stängdes p g a pandemin Aktivitetshuset under hösten. 
Planen på gårdsfest för att nå ut till människor som bor i Hammarkullen har inte kunnat ge-
nomföras. 
 
Samarbetet med Sensus har inte lett till någon aktivitet p g a pandemin. Kontakten med Clas 
Wallin har upprätthållits. 
 
Miljöfrågan. Samarbetet med miljörörelsen har kraftigt försvårats av pandemin. Vi medver-
kade vid Extinction Rebellions demonstration vid norska konsulatet mot Norges tillstånd till 
utvinning av olja i Arktis. Karin har korresponderat med regeringskansliet om klimatmålen 
och militärens påverkan på klimatet.  
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Vi har under sommaren deltagit i World BEYOND Wars kurs om militarism och miljö och 
samlat material. 
 
Kontakter med FN-föreningen har ökat genom att dess ordförande Albin Oskarsson medver-
kat vid Fredsams möten. Fredsföreningen har flera undergrupper med aktiviteter av intresse. 
Vi annonserar ut vartefter vi får veta. 
 
Fredsam. Vi deltar i dessa möten som delvis varit inställda, delvis fysiska i Viktoriahuset, 
delvis digitala. Våra möten annonseras på www.fredsam.se. 
 
Samarbetet med Fredsrörelsen på Orust har fortsatt med Karins mötesanteckningar från se-
minarier som dock i de flesta fall blivit inställda. Anteckningarna förs in på deras hemsida, 
www.fredsrorelsen-pa-orust.se efter korrigeringar av Ola Friholt. 
 
Samarbete med det i april bildade digitala nätverket Folk och Fred har skett på individuell 
basis.  
 
P g a pandemin har samarbetet med Fjärilen – frihet och trygghet för kvinnor, barn och 
ungdomar gjort ett uppehåll. Samma sak med Kvinnokedjan. 
 
Pandemin har gjort att webbaserade kurser och möten skett i stor utsträckning. Vi har deltagit 
individuellt och skapat kontakter, särskilt med World BEYOND War där vi som förening 
skrivit under på deras fredslöfte, Peace Pledge (bifogas). 
 
Planen på ett seminarium den 24 oktober 2021 om mänsklig säkerhet har lagts på is. 
 
Ansökan till förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen om 10 000 kr för 
att utveckla verksamheten avslogs. 
 
Vår egen hemsida, www.fredenshusgoteborg.se, har utnyttjats men eftersom vår verksamhet 
legat nere stora delar av året har det skrivits mindre än vanligt. Detsamma gäller annonse-
ringar på Facebook. Sia Tavakoli har varit behjälplig och som tack detta år fått medlemskap i 
föreningen utan kostnad. 
 
Under året har vi haft fyra styrelsemöten (alla fysiska): 27/1, 25/2, 26/8 och 4/10.  
 
Medlemmar: 33 individuella och 3 föreningar. Sven Bjerstedt, företrädare för prof. Åke 
Bjerstedts dödsbo som donerat en boksamling till föreningen, innehar medlemskap i före-
ningen på livstid. 
 
Styrelsen: Karin Utas Carlsson, ordf.; Ianthe Holmberg, sekr.; Monica Engvall, kassör; Inga 
Johansson; Begard Yunis; Sivan Brifkani och som suppleant Brittmo Berhardsson 
 
Bilaga: World BEYOND War 
Peace Pledge  
För organisationer 
 
“We understand that wars and militarism make us less safe rather than protect us, that 
they kill, injure and traumatize adults, children and infants, severely damage the natural 
environment, erode civil liberties, and drain our economies, siphoning resources from 
life-affirming activities. We commit to engage in and support nonviolent efforts to end 
all war and preparations for war and to create a sustainable and just peace.” 


