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Aktiviteter under året
Öppna medlemsmöten
Föreningen har haft fasta mötestider på måndagar jämna veckor mellan 17.00 och 19.00 på
Dynamo, Södermannagatan 38. Medlemsmötena har varit öppna för alla medlemmar. Mötena
har använts för att planera aktiviteter, diskutera fredsfrågor och hålla seminarium.
Sommarlägret
Veckan efter midsommar, från tisdag till söndag, arrangerade Stockholms Fredsförening ett
ungdomsläger på Åland. Valet av plats berodde på att Åland är en demilitariserad zon, och att
vi fick möjlighet att hyra Gregersö lägergård, som används till Jomala församlings
konfirmationsläger, till ett mycket bra pris. Vi hade riktat in oss på deltagare i åldern 15-20 år,
och gjort några riktade rekryteringsförsök. Det som gav mest resultat var dock att helt enkelt
kontakta Amnestys ungdomssamordnare. Sammanlagt blev det 14 deltagare, i åldern 15-22 år,
och sex stycken ledare. Dessutom hade vi inbjudna gäster, från bl.a. Ålands fredsinstitut,
IKFF och Svenska Freds. Lägret blev en stor framgång. Vädret var bra hela veckan, inga
olyckor inträffade, vi höll budgeten (med råge) och alla andra praktiska saker fungerade bra.
Det viktigaste var
dock att vi lyckades
väcka ett engagemang
för fredsfrågor hos
deltagarna, och det
uppstod många
intressanta
diskussioner om
ämnet. Som en bonus
gjorde samtliga
åländska media
reportage om lägret.
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Obama-demonstration
Den 4 september i och med Barack Obamas Sverigebesök var Stockholms freds med och
anordnade en manifestation tillsammans med Ofog, Kvinnor för fred, Iraksolidaritet och
Kristna fredsrörelsens lokalavdelning i Stockholm. Vi demonstrerade mot USA:s militarism,
drönarkrig och övervakning. Manifestationen tog plats på Medborgarplatsen och bestod av en
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“lunch med presidenten” där besökare fick äta lunch med
president ”Obama” samt två stycken burar där personer som spelade Edward Snowden och
Chelsea (Bradley) Manning satt inlåsta.
International Peace Bureau (IPB)-konferens
Under september hölls IPB
Triennal Gathering i Stockholm,
en konferens som vart tredje år
samlar fredsorganisationer och
aktivister från hela världen.
Stockholms freds var med och
arrangerade, deltog, och hjälpte
till praktiskt vid en rad olika
aktiviteter under konferensens
tre dagar. Det hölls en rad
presentationer och ämnen
diskuterades, såsom drönare,
'killer robots' och möjliga
lösningar på konflikten i Syrien.
Deltog gjorde bland annan Nobels-fredspristagaren Jody Williams och atombombsöverlevaren Terumi Tanaka. Stockholms Freds var med och anordnade prisutdelningen av
Sean MacBride Prize som detta år delades ut till Chelsea (Bradley) Manning vid en ceremoni
i Immanuelskyrkan.
Fredsdagen
Lördagen den 21 september firade vi internationella fredsdagen på Café Dynamo.
Tillsammans med Svenska Freds och i samarbete med Demokratipiloterna bjöd vi in alla
fredsvänner till en eftermiddag med mat, tal och uppträdande. Café Dynamo erbjöd lunch och
fika till självkostnadspris. Därefter kom goda nyheter direkt från Rosenbad i form en visning
av Svenska Freds film där statsminister Fredrik Reinfeldt meddelar att all export av
krigsmaterial från Sverige avslutas. Avslutningsvis visades pjäsen ”Från utanförskap till
entreprenör på 80 min”, en pjäs med manus och regi av Stina Oscarson. Pjäsen är ett fiktivt
föredrag som väcker tankar om civil olydnad, vapenexport, moral och vilka val som
rättfärdigar andra. Under dagen hade även Remake-bolagets butik i samma lokal öppet.
Schysst Julmarknad
Vi deltog, numer traditionsenligt, vid Forum Syds schyssta julmarknad för ideella föreningar
och fairtrade-märkt försäljning. Vi bjöd på hembakade pepparkakor i form av pistoler som
med stor glädje bröts och åts av besökare vid vårt bord. Utöver praktisk nedrustning erbjöd vi
olika fredsprylar från Svenska Freds sortiment, såsom medlemskap, tygpåsar, julkort och
litteratur. Vi pratade med besökare om vår förening och fredsfrågor och delade ut en hel del
pins och broschyrer.
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Luciatåg
I samband med Nobelceremonin den 10 december genomförde
Stockholms freds en aktion i form av ett fredsivrande luciatåg tillsammans
med Kvinnor för fred, Svenska Fredskommittén, Kristna Freds, IKFF och
Ofog. Luciatåget var först planerat att gå från Riddarholmen till
Stadshuset där Nobelpriset delades ut samma kväll, men på grund av att vi
inte fick tillstånd till det av Polisen stod luciatåget istället på Järntorget i
Gamla Stan. Tåget sjöng julsånger omskrivna till hymner till nedrustning
och delade ut pepparkakor i formen av stridsflygplanet
JAS. Arbetsgruppen för Lucia-tåget träffades vid ett par tillfällen veckorna
innan mötet för att planera och fördela arbetsuppgifter. Aktionen var ett
slags startskott för det nätverk av lokala fredsorganisationer som började
växa fram under hösten. Ordförande i Stockholms Freds, Kristofer Duarte
blev intervjuad om Luciatåget i Stockholms Fria tidning, se höger.
Fotbollslaget Love and Peace United
Under året har Stockholms Freds än en gång varit med i Stockholms
korpen tillsammans med RFSU Stockholm. Inför året hade vi köpt in ett
helt nytt matchställ, och debuten var andra maj på Kämpetorps bollplan i
Älvsjö. Tyvärr slutade matchen med en 2-0 förlust, men vi lyckades samla
ihop några poäng under säsongen i division Mix Söder 3. Vi slutade på
plats sex av åtta, med fyra vinster, två oavgjorda och åtta förluster på 14
matcher. Sammanlagt deltog ett drygt 20-tal spelare under säsongen, och
en del nya medlemmar rekryterades till Stockholms freds och/eller RFSU
genom fotbollen. Under vintern har vi även spelat inomhus i
Bandhagshallen på söndagskvällar. Även om det är väldigt roligt har vår
fotbollstalang inte kommit till sin rätt i det snabba inomhusspelet, och nio
matcher har resulterat i nio förluster. Fem matcher återstår dock under
säsongen. Under 2013 har Kjell Vowles från Stockholms Freds och Disa
Kammars Larsson från RFSU varit lagledare för laget, som båda två gärna
fortsätter under 2014.
Lokalt Fredsnätverk
Under hösten började ett antal lokala fredsföreningar träffas för att
diskutera bildandet av ett lokalt fredsnätverk. Pelle Sunvisson från Ofog
var initiativtagare. Under mötena diskuterades gemensamma
intresseområden och ståndpunkter samt olika tänkbara samarbetsformer.
Diskussionerna landade i att nätverket skall vara ett informellt nätverk
med syfte att främja ökat samarbete föreningarna emellan. Ovan nämnda
aktioner i samarbete med Obamas besök och Nobeldagen kan ses som
nätverkets pilotprojekt. Under mötena har representanter från Stockholms
fredsförening, Svenska Fredskommittén, IKFF, Ofog och Kristna Freds
deltagit.
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Seminarium om fredsarbete
Palestina och Israel
Den 13 april gästade Michele Prisco från Ekumeniska följeslagarprogrammet ett
medlemsmöte och berättade om sina erfarenheter ifrån Hebron, Palestina, vilket var mycket
uppskattat. Ekumeniska följeslagarprogrammet skickar följeslagare till Palestina och Israel.
Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten.
Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper – såväl palestinier som israeler. Ekumeniska
följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs
av Kyrkornas Världsråd.
Burma
Nyss hemkommen från
Burma gästade Svenska
Freds ordförande Anna Ek
vårt öppna medlemsmöte 30
september och berättade om
sitt besök i Burma, om
utställningen The Vanishing
Tribes of Burma och om
samarbetet med Aung San
Suu Kyi.
Fotoutställningen The Vanishing Tribes of Burma arrangeras av Svenska Freds, med bidrag
från Svenska Postkodlotteriet, och vill väcka frågan om nationell försoning och lika
rättigheter för alla människor och grupper, genom de unika och inspirerande bilderna av den
etniska mångfalden i Burma. Anna berättade även om situationen i landet just nu och svarade
på frågor ifrån deltagarna.
Civil olydnad
Martin Smedjeback, engagerad i flera fredsorganisationer inklusive Svenska Freds, gästade
oss den 14 oktober. Han hade då genomgått en rättegång efter olaga intrång i Aimpoint
vapenfabrik. Han höll i ett seminarium om civil olydnad och öppnade upp för en mycket
givande diskussion bland deltagarna.
Afghanistan
Den 25 oktober besökte Svenska Freds projektledare Siavash Golzadeh oss. Han var då precis
hemkommen från Afghanistan. Under vistelsen i Afghanistan hade Siavash bland annat
arbetat med att uppdatera den afghanska fredsorganisationen Cooperation for Peace and
Unity’s (CPAU) utbildningsmaterial för de lokala fredsråden. Siavash redogjorde för den
politiska situationen i Afghanistan och initierade diskussion i gruppen.
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