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Verksamhetsberättelse för 2021 Fredens Hus Göteborg 
 
Årsmötet för 2021 blir ett digitalt zoommöte förslagsvis för- eller eftermiddag lördagen den 
12 mars -22. 
 
Vi kunde hålla ett p.g.a. Covid-19-pandemin försenat årsmöte för 2019 i Viktoriahuset den 
26 sept. 2020. I slutet av oktober hade smittspridningen tagit fart igen och strängare 
restriktioner infördes, varför vår verksamhet aldrig kom igång efter årsmötet. 
 
Under våren 2021 var vi i styrelsen i karantän – mer eller mindre. Vi vaccinerade oss. 
Sommaren och hösten 2021 höll sig smittspridningen på en relativt låg nivå. Dock skadades 
Aktivitetshuset i Hammarkullen av brand, så vi kunde ändå under hösten 2020 inte börja 
med fysiska aktiviteter där.  
 
Vi fredsaktivister fick nöja oss med att arbeta digitalt, och framför allt zoommötena 
blomstrade. Ett sådant fredsarbete blev individuellt, och vi i styrelsen hade olika 
verksamhetsområden, de flesta av dessa inte direkt kopplade till föreningen.  
 
Detta har påverkat oss så att ordförande Karin Utas Carlsson, som fått nya uppdrag med ofta 
svag koppling till vår förening, före jul meddelade att hon inte vill nomineras till ordförande 
2022. Här finns hälsoskäl förutom nya ansvarsområden och en klar uppfattning att om 
föreningen ska överleva behöver hon dra sig tillbaka – även om stolen blir tom. Den kan 
komma att fyllas av nya personer med nya kontakter och idéer om hur de vill verka. Det är 
förhoppningen. När vi når årsskiftet har styrelsen och valberedningen informerats men ännu 
inte medlemmarna och inte Fredens Hus i Uppsala.  
 
När Karin direkt efter årsskiftet 2021-2022 kontaktade Aktivitetshuset hade den tredje vågen 
av mutationen Omicron slagit till och nu hade visserligen huset öppnat men bara 10 
personer tillåts i lokalerna. Våra idéer om en med övriga föreningar gemensam gårdsfest för 
boende i Hammarkullen hade åter fått stryka på foten.   
 
GENOMFÖRDA UTÅTRIKTADE FYSISKA AKTIVITETER 
 
1. 30 juli – 3 aug Träningsläger Hopp och Motstånd,  Lysegården utanför Lysekil. Planering 

och genomförande tillsammans med bland andra Svenska Freds Gbg, Vardagens 
Civilkurage, Front mot slaveri, Hopp i rörelse och Motståndskommuniteten Fikonträdet. 
Ett uppskattat läger med parallella kurser för c:a 18 deltagare. Ianthe och Karin arbetade 
fem dagar i köket. Vår förening bidrog med arbete, inget ekonomiskt bidrag till lägret. 18 
kursdeltagare.  

2. 21 nov  Hur tar vi hand om varandra och bygger ett bra samhälle? Samtal med unga om 
rasism och våld, Blå Stället. Samtalsledare och moderator: Karin. Panel av unga från 
Ungdomsrådet i Angered: Aylin Iggström, Fares Slimani och Josef al-Husseini. Efter paus, 
då Blå Stället och vi bjöd på fika, blev det en livlig debatt med publiken som bland andra 
bestod av en grupp konfirmander ledd av Stefan Risenfors  Stensjökyrkan i Mölndal. 
Sångerskan Anjaerika spelade gitarr och sjöng egna låtar. Mikael Bergqvist från 
Vardagens Civilkurage och Karin demonstrerade metoder för ingripande mot rasistiskt 
förtryck i vardagen.  
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3. 4 sept. Frihamnsdagarna Bananpiren i Göteborg. Paneldebatt med ungdomar om 
värnplikt, klimat och kärnvapenförbud. Moderator Sofia Blommenhag, IKFF. Lisa 
Danielsson och Hamza Jamous från FN-föreningen och Rebecka Schultz och Vendela 
Solberg, båda från Svenska Freds. Vi hade tagit kontakt med arrangörerna för detta 
pilotprojekt – Frihamnsdagarna – och överlät sedan åt Fredsam att ta fram deltagare. Vi 
har fortsatt hållit Fredsam informerat om följande års aktivitet 25-27 aug. 2022. 
 

4. I samarbete med Vardagens Civilkurage i Göteborg har följande fysiska träningar 
skett:  2/9 Slottsskogen vid Björngårdsvillan, 22/9 hemma hos Karin, 10/10 Chalmers , 
18/10 hemma hos Karin, 29/10 och 14/12 Verket. 

 
5. 5 feb medverkade Karin i Delsbo under rubriken Dialogen som kraft. (organisatör: 

Hudiksvalls fredsdagar). Hon var moderator för ett samtal mellan ryske ambassadören 
Viktor Tatarintsev och Gudrun Schyman. Händelsen medförde en kort tids rabalder som 
t o m utspelade sig i riksdagen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet lokalt och på riksnivå tog 
avstånd från att de valt att medverka. Det ansågs helt oacceptabelt att tala med den 
ryske ambassadören och partierna drog sig ur varpå Karin trädde in och menade att det 
är just samtala man ska ha. Mötet blev mycket lyckat och avslutades med tre-
rättersmiddag med ambassadören och Gudrun. En videoinspelning med vacker musik 
och släppande av rislykta i vinternatten finns. Både en lång och en kort version hittas på 
YouTube när man söker ”Dialogens kraft”. 

 
6. 6-8 aug Fredsfestivalen i Simrishamn. Karin talade som representant för Kampanjen 

Kärnvapenförbud. Nu! och Lära för Fred. Hon deltog i ett samtal med K G Hammar och 
Ingela Mårtensson. Rubriken var Kärnvapen – gemensam säkerhet eller gemensam 
förintelse?  

 
7. 8- 20 aug Cykla för fred. Fred på jorden – Fred med jorden. Ett samarbete med 
       IKFF:s miljögrupp som Karin deltagit i under året. Stopp gjordes i Simrishamn, Ystad,  
       Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. På de olika orterna  
       mötte man kommunpolitiker och samtalade om klimat och kärnvapen (ICAN Cities 
        Appeal), frågade efter beredskap. Torgmöten i samarbete med lokala freds- och 
        miljöorganisationer. Flygbladsutdelning.  
 
8. 12-14 nov Nordiskt-ryskt seminarium i Oslo. Grannar som vänner – inte fiender. 
       Kombinerat fysiskt och digitalt. Karin har under hösten medverkat i en arbetsgrupp 
       från de nordiska länderna (ej Island) och talade på seminariet under rubriken Human 
       Security Policy and Human Needs Theory – A Paradigm Shift. Karin valdes 
        tillsammans med Ingalill Bjertén till representant för Sverige i en interim arbetsgrupp 
        för ett kommande Nordiskt Fredsråd/Fredsallians. 
 
9. 6-7 dec.MR-dagarna som i år var i Mässan i Göteborg. Karin medverkade vid  
       monter för vardagens Civilkurage/Klimatprata och vid Kvinnor för Freds monter 
       tillsammans med Ianthe. 
 
FRAMTRÄDANDEN DIGITALT 
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1. 10 jan talade Karin i Folk och Freds alternativ till Folk och Försvars årliga 
”Sälenkonferens”. Utrikes- och säkerhetspolitiken behöver uppdateras! Från 
maktpolitik till mänsklig säkerhet. 

2. 25 maj digitalt möte för att starta upp Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! Karin talade 
om kampanjen. 

 
    DELTAGANDE I UTBILDNINGAR OCH TRÄNINGAR 

 
1.             10 - 12 sept Reträtt för ickevåldsträning (Karin)  Klimatprata, ett projekt inom 
                 Vardagens Civilkurage. Lokal: Sjöhaga kursgård. Fysiskt.                                                
2.              Tränarutbildning Klimatprata digitalt  för Karin under hösten. En kväll och 2 

    dagar (3-4 sept.) + praktik. 
3.              26 okt Vardagens Civilkurage nationell tränarträff. Digitalt. (Karin) 

           17 nov, 25 nov. och 30 nov. Digital nationell träning Klimatprata. 
4.              8 dec Klimatskadliga normer. Klimatprata. Digitalt.                                                       
5.              Utbildningsserie 23 febr, 4 mars, 24 mars, 15 april, 25 maj och 11 juni 2-3 tim 

digitala utbildningar inom projektet Angered fritt från våld riktade till kommunens 
personal.  personal.  10 nov fysiskt möte på Blå Stället. Karin var inbjuden till hela 
serien (som följd av arbetet på skolor tidigare ”Kärleken är fri”. 

6. 15 - 17 okt IPB Internationella Fredsbyråns världskogress i Barcelona. Karin 
deltog digitalt som åhörare. 

 
YTTERLIGARE SAMARBETEN 
 
Fredsam. Framför allt Ianthe och Karin har under året deltagit i Fredsams möten (första 
måndagen i månaden). Dessa har varit ibland fysiska i Viktoriahuset, ibland digitala.  
Inom Fredsam finns Fredsrörelsen på Orust som vissa gånger kunnat ha fysiska möten, som 
Karin följt och skrivit referat till – se www.fredsrorelsen-pa-orust.se. Tyvärr måste 
festligheten med utdelning av Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente återigen 
uppskjutas. 
 
Vardagens Civilkurage Göteborg. Karin är med i styrelsen (som kassör) och har medverkat 
hela året. Se ovan. 
 
Samarbete med Fredens Hus Uppsala. Under året ett digitalt styrelsemöte 19 mars mellan 
vår styrelse och Uppsalas. Vid höstterminens början förfrågan från Uppsala om ny kontakt. 
Intresse finns. Ett riksförbund Fredens Hus har diskuterats. Vi inväntar tid för nytt digitalt 
möte. Under december månad har emellertid Karin beslutat att inte nomineras till 
styrelseuppdrag i Fredens Hus. Detta meddelas Uppsala efter styrelsemötet 21 jan. 
 
Kontrakt med Aktivitetshuset Hammarkullen avvaktas till efter årsmötet. Vi är välkomna att 
skriva nytt kontrakt. 
 
Samarbetet med Sensus har inte lett till någon aktivitet p g a pandemin.  
Miljöfrågan. Denna har hanterats digitalt med diverse kurser: Klimatprata, inom Vardagens 
Civilkurage, IKFF:s miljögrupp som haft en digital kurs kring militarism och miljö. Som nämnts 
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ovan ingår Karin i den arbetsgruppen och hon medverkade vid Cykeldemonstrationen i 
Skåne i augusti. 
 
Juli Karin har för IKFF:s Nyhetsbrev (riksnivån) skrivit artikeln Krig och miljöförstöring hotar 
livet på jorden – Vi måste tänka nytt innan det är för sent. 
 
21 april. Karin har i ett samarbete med XR, Extinction Rebellion skrivit ett bidrag för vår 
förening i XR:s Facebooksida: Krig och klimatförstöring hotar livet på jorden. 
 
Digital kurs i ickevåld har givits under hösten av Kristna Freds. 27 nov. Från våldsnorm till 
fredsnorm. Karin har deltagit. 
 
IKFF har genomfört digital kurs i antirasism. Karin har deltagit. 
 
Det digitala nätverket Folk och Fred har skett på individuell basis. Karin har (som nämnts 
ovan) från och med mars i år deltagit i en arbetsgrupp Kampanjen kärnvapenförbud. Nu! 
Detta har inneburit ett intensivt arbete digitalt. Hemsidan www.laraforfred.se som hon 
administrerar har använts för kampanjen som endast är tänkt att fungera fram till valet. Vår 
förening har anslutit sig till Kampanjen tillsammans med ett 70-tal andra.  
 
Karin har deltagit i möten och seminarier med och av Nätverket för kärnvapennedrustning 
pga att nu mötena skett digitalt. 
 
Medlarutbildning med Thomas Jordan som har visat filmer med kända medlare i praktiskt 
arbete. 
 
ADMINISTRATION 
 
Vår egen hemsida, www.fredenshusgoteborg.se, har utnyttjats men eftersom vår 
verksamhet legat nere stora delar av året har Karin skrivit mindre än vanligt. Facebook har vi 
skött ännu sämre. 
 
Under året har vi haft tre digitala styrelsemöten 9 april, 5 maj och 8 sept. Det sista var 
blandat hemma hos Karin och digitalt. 
 
Medlemmar: 21 individuella och 1 förening. Vi har tappat medlemmar (33 förra året och 3 
föreningar). Det har känts svårt att påminna om medlemsavgift då den utåtriktade 
verksamheten varit så låg. 
 
Medlemsbrev: 17 juli och 11 nov. 
 
Styrelsen: Karin Utas Carlsson, ordf., Ianthe Holmberg, sekr., Begard Yunis kassör, Inga 
Johansson och Sivan Brifkani och som suppleant Brittmo Bernhardsson och Sia Tavakoli. 


