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Styrelsemöten	
  

Stockholms Fredsförening har öppna styrelsemöten en till två gånger i månaden. Mötena är
öppna för alla medlemmar. År 2011 blev föreningen medlem i Fenix Söder (som ligger på
Södermannagatan 38), och vi kan därmed utnyttja deras lokaler för möten och andra
aktiviteter. På våra möten så diskuterar vi aktuella frågor för föreningen och planerar
kommande aktiviteter.
	
  
Seminarium	
  om	
  svensk	
  vapenexport	
  

I våras höll vi i ett seminarium om svensk vapenexport, där Rolf Lindahl, expert från Svenska
Freds, var inbjudan för att tala om ämnet. Seminariet hölls i Fenix lokaler och det var ca 20
medlemmar som närvarade. Seminariet blev ett bra tillfälle för att lära sig mer om, och
diskutera, vapenexporten, samt att få veta mer om hur Svenska freds jobbar.
	
  
Namninsamling	
  i	
  Kungsträdgården	
  

Den 1 maj 2011 gick delar av Stockholms freds styrelse och aktiva medlemmar ut till
Kungsträdgården i syfte att samla in namn till kampanjen för att stoppa den svenska
vapenexporten till diktaturer. Dagen var mycket lyckad och det samlades in drygt 500 namn.
Dessa lämnades över till riksdagen tillsammans med resten av de insamlade namnen på
fredsdagen den 21 september.
	
  
Urkultsfestivalen	
  

Stockholms Fredsförening var under fyra dagar i augusti i Ångermanland på
Urkultsfestivalen, en folk- och världmusiksfest med gott om campande barnfamiljer, glada
ungdomar och övervintrade hippies. Tre medlemmar från Sthlms freds åkte dit tillsammans
med Svenska freds mobila fredsfik. Under de festivaldagarna stod vårt fredsfik inne i byn på
ett litet torg, platsen vi tilldelats var egentligen inte den bästa, och inte vädret heller, men vi
lockade ändå många att stanna till. Vi bjöd på gratis kaffe, samlade namnunderskrifter för
demokratikriteriekampanjen och pratade om våra frågor. I siffror fick vi in över 500
namnunderskrifter och 11 nya medlemmar, men framförallt hade vi många bra diskussioner
med intresserade människor. Urkult är ett bra tillfälle att synas och komma i kontakt med
andra som är intresserade av frågor som nedrustning och internationell solidaritet. Samtliga vi
som var med på Urkult skulle mycket gärna komma tillbaka till denna eller liknande festival
nästa år. Att göra det i samarbete med andra lokalföreningar är också något vi vill uppmuntra.	
  	
  
	
  
Internationella	
  fredsdagen	
  21/9:	
  

Är en dag instiftad av Förenta Nationerna för att vädja till världens länder om ett 24 timmar
långt eldupphör, åtminstonde en gång om året. Stockhoms freds uppmärksammade dagen
inledningsvis genom att dela ut pins till allmänheten för att sprida vårt budskap. Under
sensommaren samlade Stockholms freds och Svenska freds också in röster mot vapen export
till diktaturer, som svenska freds ordförande Anna Ek, dagen till ära överlämnade inuti en fin
jordglob till regeringen. Dagen avslutades med att fira och stockholms freds bjöd våra
medlemmar på ett uppskattat mingel, där vi bjöd på snacks och dryck till självkostnadspris,
samt ett poetry slam uppträdande av Nachla Vargas Alaeb!	
  
	
  
	
  

Mänskliga	
  rättighetsdagarna	
  14-‐15	
  November	
  

Stockholms freds deltog med bokbord på Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm på
kulturhuset. Lanseringen av den nya rapporten Peace Monitor från kansliet var aktivitetens
fokus. Förutom rapporten fanns det även böcker, pins, ge bort fred i julklapp mm. Vi gjorde
även ett fredsträd med fredsduvor som besökare kunde skriva fredsbudskap på. Det var en
mycket lyckad aktivitet med många besökare vid vår monter. Kansliet och Stockholms freds
samarbetade under aktiviteten och bidrog på var sitt håll med frivilliga personer som var
informatörer i montern. En av informatörerna beskrev sin upplevelse av aktiviteten så här:
"Det var väldigt kul att stå vid vår monter för det var många intresserade och nyfikna
besökare som ville veta mer om Svenska Freds frågor!"
	
  
Fotbollssäsong	
  med	
  Love	
  and	
  Peace	
  United	
  

Fotbollslaget Love and Peace United drivs av RFSU Stockholm och Stockholms Freds. 2011
deltog laget i Korpens mixed 7-mannaturnering, division 4. Laget vann 3 av 14 matcher,
varav en på walkover, och placerades slutligen på plats sex av åtta. Trots resultatet var
stämningen både fredlig och kärleksfull, och medlemmarna från de båda föreningarna
lyckades knyta många nya och konstruktiva kontakter sinsemellan.
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