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1. INLEDNING
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation
som arbetar för att avskaffa alla krig och krigsförberedelser och att skapa förutsättningar för en hållbar
fred mellan stater och grupper. Vi verkar också politiskt för en omläggning av säkerhetspolitiken i en
riktning som gynnar fred och nedrustning i Sverige och världen.
Svenska Freds utgår från det av kongressen beslutade idéprogrammet, vilket beskriver våra
gemensamma grundläggande värderingar och ramar in den verksamhet vi bedriver. All verksamhet
inom föreningen ska finna stöd i de värderingar som uttrycks i idéprogrammet.
Svenska Freds bedriver verksamhet inom främst tre övergripande områden som vi anser har extra stor
betydelse för fred. Dessa områden är konflikthantering, demokrati och nedrustning och vi ska sträva
efter att hitta gemensamma beröringspunkter kring verksamhetsområdena när möjlighet finns.
Förutom sakfrågorna måste det även finnas tydliga strategier, mål och ekonomi för organisationen i
sig. Därför är ett lika prioriterat område vår organisation och vårt kommunikations- och
insamlingsarbete. Detta finns beskrivet i ett separat kapitel. Svenska Freds ska under perioden 20122016 också söka internationella samarbetspartners inom de områden Svenska Freds har kompetens och
bedriver verksamhet. Vilka samarbeten som genomförs beskrivs under varje separat
verksamhetsområde.
I handlingsprogrammet som följer beskrivs den verksamhet som Svenska Freds prioriterar de närmaste
fyra åren.

2. VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN
2.1 DEMOKRATI
Utvecklingen av demokrati är ett viktigt steg för ökad fred mellan stater och grupper runt om i världen.
Svenska Freds har därför som ett övergripande mål att verka för ökad demokrati i vår omvärld. Ett
självklart mål för svensk och europeisk säkerhetspolitik måste vara att integrera västra och östra
Europa, inklusive Ryssland och Turkiet, för att skapa hållbar fred. En förutsättning för detta är
ekonomiskt och politiskt stöd till gräsrotsorganisationer som arbetar med demokratisering.
För att främja en demokratisk utveckling av hela Europa är ett omfattande politiskt, ekonomiskt och
moraliskt stöd till demokratiseringsprocessen i Ryssland och Kaukasus nödvändigt. Ett aktivt
civilsamhälle är en nödvändig del i en välfungerande demokrati. Svenska Freds anser därför att det
stöd som Sverige och EU ger till demokratisering i Ryssland bör ökas kraftigt.
Svenska Freds vill främja en utveckling där medborgare får ökade möjligheter att aktivt påverka sin
och sitt lands situation på olika sätt, också genom att organisera och engagera sig i
frivilligorganisationer. Demokratiskt organiserade föreningar och organisationer fungerar som skolor i
demokrati för sina medlemmar. Svenska Freds samarbetar med och stödjer aktivt
frivilligorganisationer i Ryssland och Kaukasus som arbetar för frågor liknande våra egna.
Svenska Freds förhåller sig positivt till att EU öppnas för nya medlemsstater och motsätter sig lagar
och avtal som innebär att kontakter och utbyten mellan människor från EU: s medlemsstater och ickemedlemsstater försvåras. För att konflikterna i Tjetjenien och andra delar av Kaukasusregionen inte
ska permanentas är det viktigt att omvärlden engagerar sig i områdets utveckling och framtid. Svenska
Freds vill se att Sverige och EU agerar aktivt för att motverka krigshandlingar och kränkningar av de
mänskliga rättigheterna.

Svenska Freds har under ett flertal år haft projekt inom demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland
och i Tjetjenien. Det är vår avsikt att vidareutveckla vårt arbete för demokrati och mänskliga
rättigheter i Kaukasusregionen de kommande åren för att bygga vidare på tidigare investeringar och
engagemang.
Varaktig och hållbar fred byggs med demokrati som utgångspunkt. Diktaturer liksom forna
konfliktområden är som regel i större grad militariserade än vad demokratier är. Därför är det viktigt
att i främjandet av demokrati även verka för en minskad militarisering, nedrustning av militära styrkor
och att dessa ställs under demokratisk kontroll.
Svenska Freds samarbete med den burmesiska demokratirörelsen kring säkerhetssektorreform bör
därför fortsätta under de kommande åren. På sikt vill vi undersöka möjligheten att inleda ett regionalt
projekt.
För att nå en hållbar fred krävs också att dagens ojämlika strukturer mellan män och kvinnor
ifrågasätts och förändras. Svenska Freds anser att jämställdhet är ett viktigt mål, inte bara i egenskap
av grundläggande demokratisk princip, utan också som en fredsfrämjande faktor.
Svenska Freds verkar för att i Sverige sprida kunskap om utvecklingen i Ryssland, Tjetjenien och
Kaukasus.
Detta gör vi genom:
- att stödja Tjetjeniens Mödrar i deras arbete med att finna spårlöst försvunna personer och att
främja en hållbar fred i norra Kaukasus
- att söka samarbete med ytterligare parter i civilsamhället i Ryssland och Kaukasus
- att verka för att konflikterna i Kaukasusregionen uppmärksammas och ges en framträdande
plats på den internationella dagordningen
- att kräva att Ryssland löser konflikter i Kaukasus fredligt, i internationell samverkan och med
full respekt för mänskliga rättigheter
- att utveckla vänförbindelser mellan lokalföreningar i Svenska Freds och likasinnade grupper i
Ryssland och Kaukasus
- att sammanställa och sprida information om utvecklingen i Tjetjenien och övriga Ryssland
- att arrangera seminarier runt om i Sverige med gäster från Tjetjenien och övriga Ryssland
- att samarbeta med organisationer i den burmesiska demokratirörelsen kring
säkerhetssektorreform, på sikt även regionalt i Sydasien
- bedriva kommunikationsarbete, opinionsbildning och politikerpåverkan om demokrati och
säkerhetssektorreform
2.2 NEDRUSTNING
Kärnvapen och konventionella vapen
Svenska Freds verkar aktivt för en allmän nedrustning av konventionella vapen liksom för en total
kärnvapennedrustning. Därför kräver vi att förslagen till nedrustningsåtgärder från 2000 års
översynskonferens om icke-spridningsfördraget, det så kallade ”Ny Agenda-initiativet”, genomförs. Vi
stödjer också initiativen om att förhandla fram en konvention som förbjuder kärnvapen.
Svenska Freds anser att Sverige och Europeiska unionen måste ta initiativ som leder till ett Europa
utan kärnvapen. Den svenska regeringen måste ställa tydliga krav på Frankrike, Storbritannien och
Ryssland att delta i formella nedrustningsförhandlingar för att uppfylla icke-spridningsfördragets
förpliktelser om en total kärnvapennedrustning. Vi kräver också att försvarsalliansen NATO överger
sin kärnvapenstrategi och drar tillbaka sina kärnvapen från Europa.

För att sätta press på företag som tillverkar kärnvapen och därmed främja kärnvapennedrustning,
granskar och bildar Svenska Freds opinion mot ekonomiska aktörers investeringar i kärnvapenföretag.
Svensk försvarspolitik
Svenska Freds arbetar för en radikal nedrustning av det svenska försvaret, där fokus på det svenska
territorialförsvaret ersätts med ett vidgat säkerhetsbegrepp som sätter mänsklig säkerhet i första
rummet. Vi är mycket kritiska till fortsatta satsningar på nya och dyra materielprojekt, eftersom dessa
låser fast en gammal försvarsstruktur som måste överges för att fortsatt kunna ställa om arbetet för
fred och säkerhet till att bidra till mänsklig säkerhet. Frigjorda resurser bör föras över till
konfliktförebyggande insatser med civila medel. Vi är också kritiska till att de nya säkerhetshoten, till
exempel klimatförändringar, tillskrivs militära lösningar och möts med ökad upprustning i Sverige.
Svenska Freds välkomnar att värnplikten är vilande i fredstid men anser att den skall avskaffas helt. Vi
värnar om rätten att vägra bära vapen och vägra att delta i väpnad konflikt. Vi stödjer vapenvägrare
genom att sprida informationsmaterial och ge moraliskt stöd. Vi ska kritiskt granska Försvarsmaktens
omställning från invasionsförsvar till insatsförsvar och dess konsekvenser på till exempel militära
övningar och rekryteringsverksamhet och bilda opinion utifrån ett freds- och nedrustningsperspektiv.
Svenska Freds anser att Sverige skall ta ett större ansvar för FN:s internationella insatser. Vi verkar
därför för att resurser inom försvaret omfördelas till internationell fredsfrämjande verksamhet i FN:s
regi.
Vapenhandel
Svenska Freds vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart
stopp för all vapenförsäljning till väpnade konflikter, till länder där affärerna motverkar en hållbar
utveckling, till ickedemokratier och länder som kränker mänskliga rättigheter. Vi verkar för en skärpt
lagstiftning mot och hårdare kontroll av vapenhandeln både nationellt och internationellt och att
öppenheten gentemot allmänheten ökas avsevärt i krigsmaterielärenden.
Svenska Freds är kritisk till det tilltagande officiella stödet för vapenexporten och vänder sig emot att
vapenindustrins exportansträngningar ska främjas av staten genom en särskild exportstödsmyndighet,
FXM. Därför granskar vi myndighetens verksamhet.
Den internationella vapenmarknaden såväl av kommersiella faktorer som politiska hänsynstaganden.
Genom investeringar i vapenindustrin erhåller företagen både kapital och legitimitet till att bedriva sin
verksamhet. I syfte att påverka individer och institutioner att inte investera i vapenindustrin ska
Svenska Freds belysa de ekonomiska förutsättningarna för och konsekvenserna av vapenproduktion
och vapenexport.
Vapenhandeln har också stora mänskliga konsekvenser i form av det lidande den orsakar. Svenska
Freds ska därför belysa Sveriges och svenska företags påverkan och ansvar för hur människor drabbas
av väpnade konflikter.
Det är oacceptabelt att det saknas regler för den svenska importen av krigsmateriel. Svenska Freds
kräver därför att riktlinjer liknande dem som gäller för vapenexporten införs samt att öppenheten
gentemot allmänheten och det politiska inflytandet ökas avsevärt, förslagsvis genom att regeringen
årligen redovisar importen och att ett råd liknande Exportkontrollrådet inrättas.
Inom EU ska Svenska Freds verka för skärpta gemensamma regler för vapenexporten. Det är också
angeläget att få till stånd en effektiv kontroll av efterlevnaden av dessa regler och att öka insynen från
allmänheten.

Minor och klustervapen
Svenska Freds verkar för att det internationella förbudet mot användning, lagring, produktion och
överföring av personminor i den så kallade Ottawakonventionen efterlevs och att fler stater skriver
under konventionen. Vi samarbetar med den Internationella kampanjen mot landminor (ICBL).
Svenska Freds skall kontinuerligt bevaka den svenska regeringens agerande i minfrågan i allmänhet
och inom ramen för Sveriges åtaganden enligt Ottawakonventionen i synnerhet.
Svenska Freds verkar för att det internationella förbudet mot klustervapen efterlevs och att fler stater
skriver under konventionen. Klustervapen är en vapentyp som orsakar problem som i många
avseenden liknar dem minor orsakar. Vi tycker att Sverige skall gå i spetsen för det internationella
förbudet och omedelbart ratificera konventionen mot klustervapen, samt snarast inleda en skrotning av
det svenska klustervapnet bombkapsel 90. Vi granskar och följer också diskussionerna om
klustervapen inom FN:s nedrustningskonvention CCW.
Svenska Freds är en aktiv part i den Internationella koalitionen mot klustervapen, Cluster Munition
Coalition (CMC), där vi samverkar med andra organisationer för att få ett stopp på det mänskliga
lidande som orsakas av klustervapen.
I Sverige skall Svenska Freds vara den organisation som opinionsbildar om klustervapenfrågan och vi
skall vara drivande inom det Svenska nätverket mot klustervapen.
Detta gör vi genom att:
- fortsätta kräva nedrustning av och provstopp för kärnvapen, samt verka för en konvention mot
kärnvapen, NWC
- granska svenska, europeiska och internationella initiativ och processer rörande
kärnvapennedrustning och icke-spridning
- samverka med andra organisationer för kärnvapennedrustning
- löpande bevaka beslut om det svenska försvarets inriktning
- kräva en radikal nedrustning av det militära försvaret och att materielanslaget minskas
avsevärt
- arbeta för en skärpning och restriktiv tillämpning av gällande riktlinjer för den svenska
vapenexporten
- arbeta för att stoppa den föreslagna vapenexportfrämjande myndigheten,
- kräva att det införs regler för den svenska krigsmaterielimporten
- systematiskt granska och skapa debatt om pågående och aktuella vapenaffärer i Sverige och
Europa
- tydliggöra hur internationell vapenhandel bidrar till upprustning och konflikter samt
motverkar demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning
- stödja arbetet för en internationell, folkrättsligt bindande överenskommelse om reglerad
vapenhandel, ett så kallat Arms Trade Treaty (ATT)
- samverka med såväl svenska som utländska organisationer inom bland annat European
Network Against Arms Trade (ENAAT) och IANSA
- påvisa sambandet mellan ekonomiska investeringar och de ekonomiska förutsättningarna för
vapenproduktion och vapenhandel
- samverka med svenska och internationella aktörer kring min- och klustervapenfrågan
- aktivt arbeta gentemot den svenska regeringen och kräva att Sverige ratificerar konventionen
mot klustervapen, samt att skrotningen av det svenska klustervapnet bombkapsel 90
omedelbart inleds
- informera på skolor samt arrangera föreläsningar och debatter om vapenexport, minor och
klustervapen, kärnvapen och svensk försvarspolitik
- bedriva kommunikationsarbete, opinionsbildning och politikerpåverkan om vapenexport,
minor och klustervapen, kärnvapen och svensk försvarspolitik

2.3 KONFLIKTHANTERING
Förståelse av konflikters uppkomst, utveckling och lösning är centralt i Svenska Freds arbete. Vi är
övertygade om att hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld.
Utgångspunkten är att människor kan och vill leva i fred om deras levnadsomständigheter tillåter det.
Mänsklig säkerhet
Svenska Freds kräver att den svenska regeringen för en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik med målet
global och mänsklig säkerhet. En aktiv svensk säkerhetspolitik med tonvikt på att förebygga väpnade
konflikter måste ersätta dagens säkerhetspolitik, som i hög grad betonar militärt samarbete och militärt
våld som konflikthanteringsmetod efter att en väpnad konflikt väl brutit ut. Svenska Freds är
övertygad om att de flesta av dagens väpnade konflikter skulle ha gått att förhindra om civila insatser
satts in i ett tidigt skede.
Fattigdom, konflikter och upprustning ger näring åt varandra. Enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP
kan den extrema fattigdomen utrotas på mindre än en generation, bara den politiska viljan finns. Rätt
använt skulle det räcka med att Sverige och alla andra stater, undantaget de allra fattigaste, avsatte 2
procent av bruttonationalinkomsten, BNI för att nå målet om en utrotad fattigdom. Svenska Freds
kräver därför att Sverige höjer sitt anslag till utvecklingssamarbete till 2 procent av BNI. Pengarna bör
överföras från den militära budgeten. Även klimatförändringarnas betydelse på säkerhetspolitiken och
konflikthantering måste lyftas fram för att finna vägar till samarbete istället för upprustning.
Konfliktförebyggande insatser
Det är viktigt att utveckla metoder för att tidigt kunna förutse och förhindra väpnade konflikter, men
det måste också betonas att det inte räcker med att tidigt kunna identifiera potentiella krishärdar – det
krävs också ett tidigt agerande. Detta innebär att i akuta konflikter har det internationella samfundet en
skyldighet att agera för att skydda civila för att förhindra krig och allvarliga övergrepp mot de
mänskliga rättigheterna. I första hand ska dessa insatser ske med civila medel. Tvingande militära
insatser ska endast användas som en sista utväg då fredliga medel inte längre är tillräckliga.
Svenska Freds verkar för att FN skall stärka sin förmåga att förebygga väpnade konflikter. Det räcker
inte med att tidigt kunna identifiera konflikter som är på väg att bli väpnade. FN måste också ha
tillräckligt med politisk vilja, kapacitet och resurser från medlemsstaterna för att kunna sätta in
åtgärder i ett tidigt skede för att på så sätt hindra att väpnad konflikt bryter ut.
Svenska Freds ser med oro på att man vid byggandet av varaktig och hållbar fred i allt större
utsträckning förlitar sig på användandet av väpnat våld som bidrar till att trappa upp konflikter istället
för att dämpa dem. Sverige har gett stora löften om konfliktförebyggande och långsiktigt tänkande i
krishanteringen. Men dessa löften rimmar illa med det ökade fokus på militära lösningar och
inriktningen på de övningar vi ser. Även i Sverige följer vi en trend mot större fokus på militär
konflikthantering och mer omfattande våldsmandat, vilket Svenska Freds vill motverka
FN måste stärka sin förmåga att agera snabbt och effektivt även i de situationer då man inte kunnat
hindra en våldsam utveckling. FN måste kunna agera, även militärt, för att skydda civilbefolkningen i
akuta konflikter när inga andra metoder står till buds.
Svenska Freds anser att det är en oacceptabel omsvängning att Sverige har prioriterat bort deltagande i
FN-ledda insatser till förmån för fler insatser ledda av EU och NATO. Multidimensionella insatser bör
ledas av FN som har bred kompetens och erfarenhet av långsiktigt arbete med civil krishantering och
uppbyggnad efter konflikter.

Svenska Freds vill att Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, OSSE, stärks och ges
ökade resurser. Svenska Freds ska fortsatt motverka att militärallianser som NATO stärks och utvidgas
och att EU blir en militärallians. EU måste förstärka sitt arbete med att förebygga väpnade konflikter
och sin civila förmåga att hantera konflikter som ändå uppstår.
Svenska Freds ska belysa vikten av att genusperspektivet genomsyrar både konflikthantering och
säkerhetspolitik. Svenska Freds ser FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet
som ett användbart verktyg för att visa på vikten av både kvinnors och mäns deltagande i
konflikthantering och säkerhetsarbete. Resolution 1820 om sexualiserat våld mot civila i konflikter är
också av särskild vikt.
Svenska Freds ska i sitt arbete med konflikthantering och förebyggande lyfta fram civila metoder så
som till exempel diplomati, försoningsarbete och medlingsinsatser.
En stark internationell rättsordning
Svenska Freds verkar för att den internationella rättsordningen stärks och för att öka FN:s möjligheter
att se till att rätten efterlevs. En stärkt och mer utvecklad internationell rättsordning försvårar enskilda
staters maktmissbruk och övergrepp och gör därmed världen säkrare. Svenska Freds anser att
världssamfundet måste vara mycket tydligt i att det inte finns folkrättsligt stöd för att så kallade
”förebyggande krig” ryms inom rätten till självförsvar.
Samtidigt som vi motverkar en urholkning av våldsförbudet måste vi verka för en reformering av FN
så att organisationen kan agera effektivt när så krävs. Det krävs bland annat tydligare regler om när
och hur FN ska kunna fatta beslut om militära interventioner i humanitärt syfte. Vetorätten bör
avskaffas och säkerhetsrådets sammansättning bör förändras för att bättre representera olika delar av
världen.
Parallellt med en reformering av FN-systemet anser Svenska Freds att andra folkrättsliga verktyg
behöver stärkas, där internationella domstolar är av särskild vikt. Ett sådant är den internationella
brottmålsdomstolen (ICC) i Haag som ska kunna döma krigsförbrytare. Det är oacceptabelt att flera
stater, bland annat Ryssland, Kina, Israel och USA, inte anslutit sig till domstolen och i USA:s fall till
och med bedriver en kampanj mot domstolen. Världen behöver en stark och permanent domstol som
kan ställa de som gör sig skyldiga till krigsbrott inför rätta, och Svenska Freds verkar därför för att
stärka ICC.
I konflikters spår finns ofta ett raserat civilt samhälle där det krävs försoningsprocesser. Den
internationella krishanteringsprocessen måste i högre grad än idag präglas av civila insatser. Vid
militär närvaro kan civil-militär samverkan vara nödvändigt, men i detta arbete måste det finnas en
strikt uppdelning mellan det som är civilt respektive militärt arbete. Militären ska inte kontrollera
enskilda organisationers arbete. Militären ska inte heller ägna sig åt humanitärt arbete eller finansiera
sin verksamhet med hjälp av biståndsmedel.
Detta gör vi genom:
- att söka och sprida kunskap om alla aspekter av konflikthantering, såväl förebyggande av
väpnade konflikter, konflikthantering i akuta situationer som konfliktläkande insatser efter ett
krig
- att särskilt uppmärksamma civila insatser och metoder för att förebygga och hantera väpnade
konflikter
- presentera förslag till alternativa och fredliga lösningar på väpnade konflikter som nu pågår i
världen och varna för konflikter som är på väg att bryta ut
- verka för att besparingar inom det svenska militära försvaret omfördelas till civila metoder för
att hantera konflikter på fredlig väg

-

att verka för att FN ska ha tillräckligt med civila och militära resurser för att tidigt sätta in
våldsförebyggande insatser samt för att stoppa och hantera de väpnade konflikter som ändå
uppstår
att verka för en stärkt internationell rättsordning genom att betona vikten av att stärka och
reformera FN så att organisationen kan hantera konflikter rätt och effektivt
att stärka och verka för en global anslutning till den internationella brottmålsdomstolen (ICC)
i Haag
att vi utvecklar våra kontakter med fredsforskningsinstitutioner och internationella nätverk
kring konflikthantering
att uppmärksamma och informera om att konflikter drabbar kvinnor och män olika samt
betona vikten av att inkludera både kvinnor och män i konfliktförebyggande åtgärder och
konfliktlösningsmetoder
att söka samarbete med andra fredsorganisationer i världen i syfte att öka vår förmåga att
påverka utvecklingen av konflikthanteringsmetoder och den internationella säkerhetspolitiken
att samarbeta med fredsorganisationer i Afghanistan, Mellanöstern och Afrika

3. VÅR ORGANISATION
3.1 ENGAGEMANGSFORMER
Demokrati förutsätter folkligt deltagande och folklig förankring. Genom att erbjuda en rad olika
former för engagemang och deltagande ger Svenska Freds en möjlighet för människor runt om i landet
att delta i och effektivt påverka viktiga politiska processer. Detta sker genom engagemang i
lokalföreningar och grupper, men även genom möjligheter att delta i manifestationer,
namninsamlingar och vykortskampanjer mm.
Ett prioriterat mål är att på olika sätt stimulera en ökad aktivitet i föreningen. Svenska Freds ska i
större utsträckning än idag utveckla verksamheten kring kampanjer som medlemmar och intresserade
erbjuds att delta i. Vi ska också fånga in de medlemmar som vill bidra med sina specifika sak- eller
yrkeskompetenser.
Vi vill också utveckla kommunikationen mellan föreningens olika enheter. Svenska Freds webbplats
och vår delaktighet i sociala medier ska fortsätta att utvecklas för att bland annat stimulera ökad
aktivitet i föreningen.
Ett sätt för medlemmar att vara delaktiga på distans är ”Påtryckare För Fred” som är en aktivitetsform
där medlemmar skickar protest- respektive uppmuntringskort till makthavare och andra som gjort
något bra eller dåligt i någon av våra sakfrågor.
För att öka vår trovärdighet och våra ekonomiska förutsättningar är det viktigt att vi är många. Därför
ska vi aktivt verka för att värva fler medlemmar och gåvogivare.
Detta gör vi genom:
- att stimulera idéutbyte mellan medlemmar, lokalföreningar, grupper och den centrala
organisationen
- att medlemmar deltar i största möjliga utsträckning i gemensamma arrangemang såsom
kongress, inspirationsmöten, manifestationer och seminarier
- att grupper i sin verksamhet väver in möjligheter för engagemang och aktivitet bland
medlemmar
- att erbjuda ”Påtryckare För Fred” och möjlighet att delta i aktioner, upprop och liknande via
vår elektroniska sändlista
- att anställda och förtroendevalda besöker lokalföreningar runt om i landet på initiativ från
såväl centralt som lokalt håll

-

att kansliet främst satsar på att utforma och erbjuda kampanjer som form för aktivism i
föreningen
att uppmuntra till fredsaktivism i form av att medlemmar bidrar med sina yrkes- eller
sakkompetenser
att när verksamhet planeras även tänka på hur vi kan rekrytera nya medlemmar till föreningen

3.2 UTBILDNING
Att sprida kunskap om orsakerna till krig, upprustningar och konflikter och om hur en hållbar fred kan
främjas utgör en av fredsrörelsens viktigaste uppgifter. Svenska Freds utbildningsverksamhet har flera
olika målgrupper med olika behov. Dels ska utbildning ges till våra egna medlemmar – såväl nya som
gamla – för att upprätthålla och utveckla den höga kompetens och kunnighet som genom åren blivit ett
av föreningens kännetecken. Dels ska vi erbjuda utbildning och kunskap till skolor, organisationer,
politiker och andra intresserade.
Detta gör vi genom:
- att arrangera kurser för nyblivna och aktiva medlemmar
- att arrangera seminarier för medlemmar och allmänhet
- att i den mån vi har möjlighet föreläsa för till exempel skolor, organisationer och partier
- att ha referens- och utbildningsmaterial lättillgängligt via kansli och webbplats
3.3 KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLIKATIONER
För att kunna bedriva en långsiktig idépåverkan samt ge relevant information om dagsaktuella ämnen
och ha ett slagkraftigt underlag för politiska kampanjer, ska Svenska Freds publicera rapporter, böcker
och faktahäften. Svenska Freds ska också vara en förening som kommunicerar och interagerar med
sina medlemmar och målgrupper för att bidra till en känsla av samhörighet och engagemang. Vårt
kommunikationsarbete ska återspegla samtliga verksamhetsområden.
Svenska Freds ger ut fredstidningen PAX, en tidning som med hög kvalitet och journalistisk integritet
speglar både fredsfrågor i stort och föreningens verksamhet.
Föreningen ska så mycket som möjligt använda sin webbplats på Internet och sociala medier för att
göra information och fakta om föreningen och fredsfrågor tillgängligt för allmänheten.
Detta gör vi genom:
- att publicera fredstidningen PAX, rapporter, böcker och faktahäften,
- att hålla information tillgänglig för allmänheten via webbplats, sociala medier och digitala
nyhetsbrev
- att göra satsningar på att förbättra vårt kommunikationsarbete
- att arbeta med vårt varumärke i syfte att fortlöpande stärka vårt förtroende och anseende hos
media, politiker, allmänhet
- att arbeta med varumärket för att attrahera fler medlemmar och gåvogivare
3.4 CENTRALSTYRELSEN, KANSLIET OCH FÖRENINGENS EKONOMI
Centralstyrelsen (CS) har till uppgift att förvalta Svenska Freds ekonomi och tillgångar, att vara
arbetsgivare åt föreningens anställda, att verkställa kongressens beslut enligt handlingsprogrammet
samt att fatta beslut och agera i frågor som uppkommer mellan kongresserna.

Centralstyrelsen ansvarar också för långsiktig strategisk planering av föreningens politik,
opinionsbildning och övrig verksamhet. Demokrati förutsätter folkligt deltagande och folklig
förankring och ska utgöra en ledstjärna för Centralstyrelsens arbete.
Svenska Freds kansli har till uppgift att utföra det som Centralstyrelsen beslutar. I uppgiften ingår att
påverka politiker och genomföra opinionsbildande insatser, samt att arbeta med kommunikation och
information.
På Svenska Freds kansli i Stockholm samlas också information, aktivister, möten och administration.
Personalen ger service till medlemmar, lokalföreningar, arbetsgrupper och styrelse. En annan uppgift
är att i mån av resurser ta hand om en stor mängd förfrågningar från allmänhet, skolor, organisationer,
massmedia och myndigheter.
Att stärka föreningens ekonomi samt att bibehålla och även öka antalet medlemmar och gåvogivare är
av avgörande betydelse för vår möjlighet att bedriva ett verkningsfullt fredsarbete också i framtiden.
Medlemsvärvning måste finnas med som en del i all utåtriktad verksamhet, såväl centralt som lokalt.
Det är också viktigt för föreningen att hitta fler intäktskällor. Detta innebär att Svenska Freds ska öka
sitt arbete med exempelvis testamenten, stiftelser och biståndsgivare för att trygga den fortsatta
ekonomin i föreningen.
Att erbjuda en god service och främja känslan av delaktighet och engagemang är av central betydelse
då det gäller att få medlemmar att stanna kvar i föreningen. För att uppnå detta ska vi kommunicera
med våra medlemmar via PAX, webbplatsen, sociala medier, nyhetsbrev och telefonkontakter.
Vi ska erbjuda enkla och tydliga möjligheter att bli medlem och stödja Svenska Freds ekonomiskt med
huvudfokus på kombinerat medlemskap och månadsgivande via autogiro. Vi har som mål att ha låga
medlemsavgifter för att många ska ha möjlighet att bli medlemmar. Vi tror dock att många
medlemmar har möjlighet att frivilligt betala ett högre belopp, varför denna möjlighet framgår av det
värvningsmaterial vi tar fram.
Vi ska arbeta för att underhålla och utveckla relationerna med våra medlemmar och givare för att
minimera omsättningen, maximera inkomsterna och stärka vårt varumärke. Vårt mål är att våra
medlemmar och givare ska vara nöjda med och stolta över sitt engagemang i Svenska Freds och vara
goda ambassadörer för föreningen.
Detta gör vi genom:
- att kansliet ger fortsatt god service till medlemmar, lokalföreningar, grupper, styrelse och
allmänhet,
- att kansliet fortsätter ha en samordnande funktion så att medlemmar känner sig delaktiga i
föreningens arbete,
- att CS tar fram långsiktiga politiska handlingsprogram för föreningen,
- att CS arbetar med en långsiktig ekonomisk policy i syfte att trygga det framtida fredsarbetet,
- att bygga ett starkare internationellt nätverk,
- att ta fram bra värvningsmaterial,
- att satsa på insamling och intensifiera arbetet med att hitta större intäktskällor så som
testamenten, stiftelser och biståndsgivare
!

