Verksamhetsberättelse 2012
Stockholms Fredsförening
Organisationsnummer: 802001-0586

Möten
Styrelsemöten
Föreningen har haft 5 styrelsemöten under året.
Öppna medlemsmöten
Föreningen har haft fasta mötesdagar varannan vecka under perioden april-juni och
september-december, som har varit öppna för alla medlemmar samt en del möten
utanför de fast mötestiderna. Mötena har används för att planera aktiviteter, introducera
nya medlemmar och diskutera fredsfrågor.

Utåtriktade aktiviteter
MR-dagarna i Huddinge gymnasium (2012.02.15)
Hösten 2012 besökte Lotta och Axel MR dagarna på Huddinge gymnasium. Ett
uppskattat event där Stockholms freds var en bland flera utstälare. Vi träffade
hundratals gymnasie-elver vilka utifrån en frågesportsrunda, ställde frågor om aktuella
händelser i världen som humanitär rätt -krigets lagar och huruvida Sverige deltar i
något krig eller hur många krig Sverige varit med i. Stockholms Freds höll även ett
mera djupgående seminarium om svensk vapenexport- majoritetenav åhörarna var som
vanligt, förvånade över den svenska exporten.

Flygbladsutdelning på universitetet (2012.04.13)
En förmiddag under våren delade medlemmar från Stockholms freds ut 500 flygblad på
Stockholms Universitet med information om svensk vapenexport och en uppmaning om
att gå med i Svenska freds.

Demonstration och namninsamling 1 maj (2012.05.01)
Flera aktiva från Stockholms freds deltog i en aktion på 1 maj i samband med första
majtågen. Deltagarna samlade in namn till Svenska freds misstroendeförklaring mot
vapenexporten, värvade medlemmar och pratade fredsfrågor med demonstranterna.
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Bokbord och tält på nationaldagsfirandet i Sundbyberg (2012.06.06)

Den 6 juni var ett helt gäng fredskämpar med i Sundbyberg och diskuterade fred med
firande barnfamiljer. Stockholms Freds tält var mycket populärt av barnen som fick
handmålade peacemärken på kroppen. Vi hade även en frågesport för vuxna och ett
sedvanligt bokbord.
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Urkultsfestivalen och namninsaming mot Super-Jas (2012.08.02-04)
Stockholms freds samlade ihop åtta personer och åkte till Näsåker i Ångermanland. De
deltog på Urkultfestivalen vid Nämforsen, där de fick en plats på Solidaritetstorget.
Föreningen pratade om viktiga fredsfrågor med festivalbesökarna under tre fina
festivaldagar. De twittrade flitigt under festivalen, värvade 6 medlemmar till Svenska
freds, och samlade in 161 namnunderskrifter, genom en frågesport om Super-JAS.
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Internationella fredsdagen (2012.09.21)

På fredsdagen ordnade Svenska Freds i samarbete med organisationen Falling
Whistles och Lunchbeat, ”A Beat for Peace” – en fest där vi kunde samlas och äta
lunch och dansa för freden. Lokalen var fylld och stämningen var på topp! Många av
Stockholms Freds aktiva medlemmar var med och firade.
På eftermiddagen stod flera intressanta tal och
diskussioner på schemat, allt i fredens tecken. Bland
annat talade representanter från flera
fredsorganisationer, en diskussion hölls med
representanter för riksdagspartiernas ungdomsförbund
och komikern Özz Nûjen, som fått Svenska Freds
fredspris, körde stand-up. Stockholms Freds ordnade
med ett mingel på slutet, där vi fick en kort inblick i det
som hänt på sommarens Islands of Peace-festival, med
både livemusik och mini-föreläsningar.
Ett citat från Svenska Freds generalsekreterare
Christoffer Burnett-Cargill som fastnade på minnet: ”Det
mest absurda i den svenska utrikespolitiken är
dubbelmoralen – att ta med en hand och ge med den
andra”.
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Fotbollssäsong med Peace and Love United (201204-201210)
Stockholms freds och RFSU
Stockholms korpenlag spelade
ännu en säsong på grusplanen i
Kärrtorp. Laget gick ut starkt och
vann säsongens första match,
men därefter följde 11 förluster
och två oavgjorda matcher.
Lagledare för säsongen var
Amanda Sundberg från
Stockholms freds och Linus
Wellander från RFSU
Stockholm. Under säsongen
inhandlades ett nytt matchsställ
inför säsongen 2013. Trots
förlusterna är laget uppskattat
av deltagarna och ett tillfälle för
medlemmar och aktivister i
föreningarna att träffas och lära
känna varandra.
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Schysst jul/Ekojul (2012.12.01-02)
Medlemmar från Stockholms Freds hjälpte till vid Svenska freds bord på julmarknaden
Schysst jul/ekojul för att värva medlemmar, informera om Svenska freds och sälja
julkort och en del andra fredsprylar.
“Stoppa Dödsmässan!” Kampanj och demonstration mot vapenmässa i Älvsjö
(2012.11.28)
Tillsammans med Ofog, IKFF Stockholm, och Kvinnor för fred och frihet ordnade
Stockholms freds en kampanj mot den militära vapenmässan FDS Nordic som ägde
rum på Stockholmsmässan 27-29 november. Veckorna fram till mässan delade aktiva
ut flygblad, skrev debattartiklar, spred information på hemsidor, facebook och twitter,
intervjuade ansvariga på mässan och kontaktade politiker. Kampanjen avslutades med
en demonstration och die-in utanför mässan den 28 november. Ca 150 personer deltog
i demonstrationen. En och Axel Lagergren (Stockholms freds), Hanna Lidman (Grön
ungdom), Jonathan Feldman (Stockholms Universitet) och Annika Spalde talade vid
demonstrationen.
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Seminarier
IKFF (2012.04.19)
Elin Liss från IKFF besökte Stockholms freds och höll ett miniseminarium om IKFF och
IKFFs fredsarbete.

Global Teach-In på Stockholms Universitet (2012.04.25)
Medlemmar från Stockholms freds deltog på Global Teach-In, föreläsningar och
seminarium som ägde rum i flera städer samtidigt via videokonferenser på internet.
Målet var att diskutera uppbyggnaden av en alternativ ekonomi och finansiellt system
genom demokratiska nätverk.

How to stop Swedish Arms Exports (2012.05.23)
Den 23 maj bjöd vi in forskaren Jonathan Feldman till att hålla ett seminarium om den
svenska vapenindustrin och dess betydelse för svensk ekonomi. Runt 15 personer
kom. Bland dessa återfanns både medlemmar från Stockholms Freds och
utomstående.
”Svensk vapenproduktion och vapenexport är bra för det skapar arbetstillfällen.
Nedrustning är en fin tanke, men hur skulle politiker kunna ställa sig bakom något som
är skadligt för svensk ekonomi?”. Detta är ett argument man ofta hör, både på gatan
och i media. Men stämmer det? Jonathan Feldman, ekonom vid Stockholms
Universitet, förespråkar en omställning från militär till civil produktion. För oss berättade
han om hur företagare och politiker är fast i föreställningen att vapenindustri dels är
nödvändig (för landets beredskap, säkerhet och strategiska position i världen) och dels
inte utan vidare kan ”ställas om” till civil industri. Feldman tillbakavisade de myter som
fortfarande finns inom politik och näringsliv. Både privata och offentliga initiativ finns
och flera studier visar att en omställning är både möjlig och potentiellt mycket lönsam,
men att detta kräver att det finns en vilja hos folkvalda att stötta civila projekt och
åstadkomma en långsiktig förändring med civil produktion som mål.

Japan- Världens fredligaste land? med Linda Åkerström (2012.11.14)
Svenska freds expert för nedrustningsfrågor, Linda Åkerström, bjöd på en föreläsning
om Japans fredspolitik, om förbudet mot krig som landet har inskrivet i sin konstitution
och om landets stora försvarsbudget. Seminariet var välbesökt och öppet för alla.
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Västsahara- Afrikas sista koloni (2012.10.22)
Tillsammans med Stockholms Afrikagrupp anordnade Stockholms Freds en helkväll
med tema Västsahaha. Tanken var att sprida kunskap om Västsaharakonflikten och få
ett tillfälle att inspireras och diskutera hur vi i Sverige kan jobba för en lösning på
konflikten. Inbjudna gäster att tala var Leaarousi, västsaharier som är engagerad i en
organisation i de västsahariska flyktinglägren, och Jens Holm, riksdagsledamot för
Vänsterpartiet.

Svenska freds Kongress (2012.05.26-27)
Fem Stockholms freds-medlemmar deltog på Svenska freds kongress. Stockholms
freds uppmuntrade till deltagande på kongressen genom att betala deltagaravgiften för
medlemmarna. Under kongressen genomfördes även ett die-in på Sergels torg för ett
starkt Arms Trade Treaty.

Beslut
Fonder och sparande
Styrelsen beslutade att öppna och oklara fonder skulle lösas upp och föras till
verksamheten, samt att öppna sparkonton på Ekobanken för att spara stora delar av
föreningens sparkapital.
Josefina Larssons språkpris
Under vintern och våren letade vi efter värdiga kandidater till Josefina Larssons
språkpris. Priset skall enligt testamentet tilldelas ” den, som utfört ett förtjenstfullt arbete
för antagandet av ett värdsspråk, som har utsikt att bliva infört som undervisningsämne
i den civiliserade världens skolor”. 2012 års på 14726,66 kr delades (med följande
motivering) mellan:
Svenska Esperantoförbundet för att det, med Josefina Larssons egna ord, har "utfört ett
förtjenstfullt arbete för antagandet av ett värdsspråk"
Wikimedia Sverige för dess arbete med att skapa nya medier vilka möjliggör spridandet
av kunskap över alla språkbarriärer.
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Ny hemsida, ny facebooksida och twitterkonto
13 maj 2013. Stockholm freds
bytte webhotell till one.com och
byggde en ny hemsida i
Wordpress. Innan utformningen
av hemsidan påbörjades hölls en
workshop för att prata hur den nya
hemsidan skulle se ut och vad
den skulle innehålla. Viktigt var att
man lätt ska hitta information om
föreningen och om aktuella
aktiviteter, och att sidan skulle
innehålla många bilder.
Innehållet från den gamla
hemsidan har sparats.
Stockholms freds öppnade också
en Facebooksida som ersatte den
gamla facebookgruppen, och ett
Twitterkonto som använts vid flera
aktiviteter under året.

Beslut om sommarläger och lokal aktivitet
Vid styrelsemötet 2012-10-24 beslutade Stockholms Freds om att bidra med 100 000 kr
till Svenska Freds verksamhet riktat för lokala aktiviteter och engagemang. Den exakta
utformningen skulle enligt beslut bestämmas vid en workshop tillsammans med
Svenska Freds personal. Vid denna workshop meddelade Stockholms Freds sin
önskan om att pengarna skulle gå till ett sommarläger och eftersom Svenska Freds inte
har möjlighet att anordna detta återgick bidraget efter medhåll från Svenska Freds
personal till Stockholms Freds att själva arrangera sommarlägret. Sommarlägret
planeras äga rum i juni 2013.
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