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SVERIGES FREDSRÅD
Förslag till Verksamhetsplan 2019
Verksamhetens syfte
Sveriges Fredsråd arbetar sedan starten 1946 för att sprida information och stärka opinionen för fred
och nedrustning, utan band till parti eller religion. Kampen mot kärnvapen har från starten löpt som
en röd tråd genom vårt arbete och förenat oss med en världsomfattande rörelse. Den har lett till
olika avtal om begränsningar och nedrustning, och i oktober 2016 till att FNs generalförsamling
antog en resolution med sikte på att uppnå ett internationellt avtal om förbud mot kärnvapen. Och
Nobels Fredspris till ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
Samtidigt har hotet om kärnvapenkrig återigen blivit förskräckande aktuellt. USAs aggressiva anspråk på världsherravälde och nu öppna hot om kärnvapenkrig och Sveriges allt närmare samarbete
med kärnvapenalliansen NATO fordrar att Fredsrådet särskilt uppmärksammar kampen mot kärnvapnen. Sverige måste fullfölja sin röst för avtalet i FN med att också ansluta vårt land till ett sådant
förbud på samma sätt som Sverige medverkat till förbud mot andra fasliga massförstörelsevapen.
Likaså måste vi uppmärksamma utvidgningen av krigsförberedelser till rymden och den fara som
Värdlandsavtalet med USA innebär för Sverige, särskilt med beaktande av den allt hetsigare krigspropagandan mot Ryssland.
Vi ser också med stor oro på Europeiska Unionens federalistiska ambitioner och att 26 av EUs 29
medlemsstater ingår i NATO, på Lissabonfördragets gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
och på EUs tilltagande militarisering genom det s.k. ”permanenta, strukturerade samarbetet”,
PESCO, som Sverige anslutit sig till. Dessa åtaganden innebär inte bara att Sverige får utomordentligt svårt att hävda den neutralitet i krig ”som tjänat oss så väl”, utan kan också direkt dra in Sverige
i krig. De har också medfört redan beviljade och nyligen dessutom höjda krav på försvarsanslag på
28 miljarder kronor, miljarder som mycket bättre skulle kunna förhindra kriser och krig genom att
läggas på social välfärd och på att stoppa de klimatförändringar som inte bara kan medföra katastrofer utan också öka krigsriskerna.
Sveriges Fredsråd arbetar för att Sverige ska stå utanför alla militärallianser. Sådana sammanslutningar ökar risken för krig och andra konflikter och ska därför upphöra. Sveriges Fredsråd deltar i
kampen för att förbjuda och avskaffa alla kärnvapen i världen och för allmän nedrustning genom
internationella avtal. Utländska militära styrkor ska omedelbart dras tillbaka från ockuperade områden. Utländska militärbaser ska avskaffas. Alla regeringar ska frånsäga sig krig som lösning på konflikter och alla länder ska underteckna icke-angreppsavtal.
Den långvariga, upptrappade och komplicerade krigföringen i Mellanöstern – som resultat av USAs
krig för regimskiften i Irak, Libyen och Syrien – bedrivs av motsägelsefulla allianser, mellan stater,
terrororganisationer och nationella självständighetsrörelser. I detta till synes kaotiska mångsidiga
krig, som drabbat alla folk i Mellanöstern, finns dock en konstant, det är USAs krigsmakt och plan
att ta kontroll över området.
Främja och stärka samarbete för fred och nedrustning
Sveriges Fredsråd samlar i sig en rad fredsorganisationer som medlemmar och styrelsen består av
företrädare för dem, och informerar varandra systematiskt om sina aktiviteter (se nedan ”Kalendarium”). Arbetet utgår från de organisationer som är medlemmar men också bjuda in andra fredsorganisationer till öppna styrelsemöten och samarbete i aktioner och projekt. Och att ansluta sig till
Fredsrådet, eller på annat sätt ingå i ett strukturerat samarbete och samordning. Våra arbetsformer
ska medverka till att fler enskilda inspireras till engagemang i fredsrörelsen för en av våra största
överlevnadsfrågor.
Ett samarbete behövs inom den bredare fredsrörelsen för att motverka tendenser att blunda för
USAs aggressivt imperialistiska karaktär, i en föreställning om att vänskap med USA ska skydda
oss mot krig. Vi behöver bygga vidare på erfarenheterna från samarbetet i kampen mot Värdlands1
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avtalets pågående smyganslutningen till USA och NATO, och från samlingen mot krigsövningen
Aurora med Nato, Sveriges största sedan kalla kriget.
Internationella kontakter
Sveriges Fredsråd ska hålla kontakt och samarbeta med fredsråd i andra länder, och andra internationella fredsorganisationer och stärka det nordiska samarbetet utifrån det initiativ som SFR tog i
februari 2017 vid seminariet Gör Norden till en Fredszon. Fredsrådet ska söka kontakt med fredsråd
i Mellanöstern, t.ex. fredsråden i Irak och Egypten, som bildades på 1940-talet.
En kontakt mellan världens fredsrörelser stärker oss och vi lär av varandra. I detta syfte är Sveriges
Fredsråd medlem i Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space samt International Peace Bureau IPB och No to war – no to Nato.
Sprida information och bilda opinion för fred
Det kan ske med debatter, rådslag, artiklar, pressmeddelanden osv, genom deltagande i större och
mindre möten, genom media och Internet. Målet är en utåtriktad aktivitet i kvartalet, företrädesvis i
samarbete också med fler än fredsrådets medlemsorganisationer och enskilda. Uppdateringen av
Fredsrådets hemsida www.frednu.se måste prioriteras, liksom spridningen av SFRs folder. Alla
Fredsrådets organisationer uppmanas att informera om sina demonstrationer, aktioner, möten etc på
Fredsrådets hemsida www.frednu.se
Vi ska medverka till redigering av den utmärkta broschyren Gör Norden till en Fredszon för tryckning bekostad av Fredsrådet.
Genom ett kalendarium på hemsidan ska Fredsrådet hålla sig ajour med, stödja och sprida information om medlemsorganisationers aktioner, och andra aktioner för fred och nedrustning, för att främja
samarbetet.
Vi ska tillsammans med våra medlemsorganisationer delta i
• 25-28 april, Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space, årlig konferens, detta
år i Moskva och studieresa till Krim, i samarbete med rysk organisation, Styrelseordförande Agneta
Norberg inbjuden talare.
• 1 maj, manifestera för fred i en krigisk tid, mot NATO, kärnvapen och EUs militarisering
• 5 juni, Världsmiljödagen
• 4 juli på Stortorget, Alla människors lika värde, Alla folks lika rätt
• 26 juli på Sergels Torg, årsdagen av anfallet på Moncadakasernen i Santiago de Cuba
• 6 augusti Hiroshimadagen
• 24 oktober FN-dagen
• Hösten, Seminarium om Mellanöstern
• Oktober, globala årliga manifestationen mot drönare
• November, Socialistiskt forum
• m fl aktioner som aktualiseras av medlemsorganisationerna eller på Fredsrådets initiativ
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