
Förslag till verksamhetsplan för 2021 Fredens Hus Göteborg

Covid-19 pandemin påverkar kraftigt vår verksamhet. Restriktionerna gör att vi inte kan träffas. De 
kan dessutom komma att utökas p g a att mutationer har spridits i landet. Därför planerar vi ingen 
fysisk verksamhet för våren och sommaren med undantag för medverkan i Hopp och Motstånd som
ännu planerar ett ickevåldsläger kopplat till badsemester 30/7-3/8. Detta har nu blivit tradition. 
Karin medverkar i planeringsgruppen när denna möts digitalt.

Vi medverkar i planering för Folk och Freds alternativkonferens i Sälen, alternativ till Folk och 
Försvar vad gäller säkerhetspolitiken.  

Inför hösten kommer vi att planera verksamhet i Aktivitetshuset om restriktionerna tillåter. Idéer 
från tidigare kan tas upp (se verksamhetsberättelsen). Hyra betalas liksom tidigare bara utifrån 
utnyttjandet och priset har såvitt vi vet inte ökat (30 kr per timme).

Vi fortsätter med samarbetspartners som förut: Aktivitetshuset, Fredsam (SKV, Svenska Freds, 
Kvinnor för Fred, IKFF, Kristna Freds, FN-föreningen, Yrkesgrupperna mot Kärnvapen m fl), 
Fredens Hus Uppsala (där frågan om stiftelse börjat hanteras med digitala möten), Fredsrörelsen på 
Orust, Folk och Fred, Fjärilen, Blå Stället (kulturhuset i Angered), Trygghetssamordnarna i 
Angereds kommundel, Vardagens Civilkurage Göteborg, Kvinnokedjan, SENSUS, Extinction 
Rebellion och World BEYOND War. 

Vi fortsätter att följa fredsrörelsen i Norden, bl a via Nätverket för Kärnvapennedrustning, IKFF i 
Norge och Kvinnor för Fred i Sverige och Finland. Vi håller oss informerade via ICANs kanaler. 
Via Folk och Fred får och håller vi kontakt med freds-, miljö- och  småbrukarrörelsen. 
Internationella Fredsbyrån är en annan viktig aktör. Ett europeiskt samarbete är igång och många 
möjligheter har upptäckts och utnyttjats med hjälp av digitala möten. Ett nordiskt möte planeras för 
att driva frågan om fredsministerier (Hasses Schneidermann, Danmark, och Valentin Sevéus och 
Ingalill Bjartén i Sverige).

Vi återuppta kontakterna med Fridays for Future vilka legat nere under pandemin.

Extinction Rebellion har startat förfrågan om deltagande i ett samarbete över organisationsgränser. 
Sociala medier ska utnyttjas och de olika föreningarna komma till tals utifrån sina perspektiv som 
hänger samman med ämnet klimaträttvisa. De skriver: ” Att Klimatkamp, Antirasism, 
Matsuveränitet, Antimilitarism, Asyl-rättigheter, Fattigdomsbekämpning, mm. är del av en 
sammanvävd rättvisekamp.”

Vår hemsida, fredenshusgoteborg.se utnyttjas för kommunikation med medlemmarna och för 
spridande av information. www.fredsam.se används för information utåt mot Fredsams målgrupp. 
Vi annonserar våra möten (ej styrelsemöten) dels i det egna kalendariet, dels i  Fredsams. Vi 
annonserar också events i Facebook. 

Vi har samarbete med www.laraforfred.se (som är rikstäckande) där vi för in relevant information. 
Kalendariet utnyttjas. Menyn Fredsrörelsen med många undermenyer följer aktuell debatt. Material 
för skolan finns där i stor mängd liksom länkar till andras verksamheter. Vår hemsida hänvisar till 
informationen.

Medlemsantalet har under pandemin sjunkit. Vi behöver öka kontakten med medlemmarna. Vår 
förhoppning är att det efter sommaren blir lättare att träffas och att verksamheten då får liv igen.



 


