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Verksamhetens syfte
Sveriges Fredsråd arbetar för fred och nedrustning utan band till parti eller religion. Fredsrådet tar upp öppna och dolda konflikter och vill arbeta förebyggande. Kampen mot kärnvapen
har från starten 1946 löpt som en röd tråd genom vårt arbete.
Medlemmar kan vara organisationer och enskilda som delar Fredsrådets mål. Viktiga uttalanden från Sveriges Fredsråd ska vara beslutade av styrelsen eller verkställande utskott.
Sveriges Fredsråd arbetar för att Sverige ska stå utanför alla militärallianser. Sådana sammanslutningar ökar risken för krig och andra konflikter och ska därför upphöra. För Sveriges del
är den mest angelägna frågan nu att förhindra den pågående smyganslutningen till NATO.
Sveriges Fredsråd deltar i kampen för att 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 ickeangreppsavtal.
Främja och stärka samarbete för fred och nedrustning
Sveriges Fredsråd verkar för att samla fredsorganisationer och för samarbete med alla organisationer som arbetar för fred och nedrustning samt förebyggande konfliktlösning. För att
uppnå detta behöver antalet enskilda medlemmar öka och fler engagera sig till stöd för arbetet
med en av våra största överlevnadsfrågor.
Genom ett kalendarium ska Fredsrådet hålla sig ajour med och sprida information om medlemsorganisationers aktioner, och andra aktioner för fred och nedrustning. Företrädare för
Sveriges Fredsråd deltar också i gemensamma projekt och aktioner.
Vi ska delta i
1 maj, manifestera för fred i en krigisk tid, mot NATO och Eus militarisering
24 maj Drakens Dag i Solidaritetshusets trädgård
25 maj – 4 juni, protester mot ACE flygstridsövningen Arctic Challenge
4 juli på Stortorget, Alla människors lika värde, Alla folks lika rätt
6 augusti Hiroshimadagen
Oktober Inspiration Världen
24 oktober FN-dagen
November Socialistiskt forum i november
Information och opinionsbildande arbete
Rådet ska arbeta för att bilda opinion, utbildar och sprider information. Det kan ske med debatter, rådslag, artiklar, pressmeddelanden osv. Det kan göras vid större och mindre möten
men också genom media och Internet. Målet är en utåtriktad aktivitet i kvartalet, företrädesvis
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i samarbete med andra fredsorganisationer och enskilda fredsvänner. För informationsarbetet
prioriteras den ständiga uppdateringen av Fredsrådets hemsida och spridningen av SFRs folder.
Skapa förutsättningar för fred - förebygga konflikter
Med särskild inriktning på unga människor ska Fredsrådet arbeta för att skapa insikt om vilka
faktorer som bidrar till fred inom och mellan länder, och vilka som skapar grund för väpnade
konflikter. FNs stadgar och deklarationer om mänskliga rättigheter är utgångspunkter, men
FN behöver också demokratiseras för att bättre kunna hantera konflikter. FN-dagen 24 oktober ska uppmärksammas och särskilda projekt bedrivas, se nedan.
Internationella kontakter
Sveriges Fredsråd ska hålla kontakt och samarbeta med fredsråd i andra länder, särskilt i Norden, och med internationella fredsorganisationer. En sådan kontakt mellan världens fredsråd
gör att vi förstärker och lär av varandra. I detta syfte är Sveriges Fredsråd medlem i Global
Network Against Weapons and Nuclear Power in Space samt Committee for Disarmament
Yahoo News Distribution Network och No to war – no to Nato
Medverkan och genomförande av större projekt
För 2015 har SFR sökt bidrag från Bernadotteakademin för projektet
• Konsekvenser av Sveriges medlemskap i PfP, värdlandsstödsavtalet och pågående integration i Nato. Ansökan gäller ett tvådagars seminarium om detta med internationella och svenska
experter.
Internt arbete
Styrelsen sammanträder minst tre gånger per termin. I det interna arbetet ska möten vara väl
förberedda för att bli korta, konstruktiva och resultatinriktade. Detta hindrar inte allas ansvar
för dialog, lyhördhet och erfarenhetsutbyte. Ekonomin ska vara god och välskött. Samtliga
förutsebara kostnader ska vara täckta av intäkter och alla större projektbudgetar ska rymma
kostnader för oförutsett, valutaförändringar (vid behov) samt bokföring och revision.
Kontaktarbete
Arbetsformerna ska medverka till att fler enskilda människor inspireras till engagemang i
fredsrörelsen. Arbetet ska utgå från de organisationer som är medlemmar. Medlemsorganisationer ska presentera sig vid styrelsemöten och informera varandra om sina aktiviteter (se ovan
”Kalendarium”).
Styrelsen ska också fortsätta på den inslagna vägen att bjuda in fredsorganisationer till öppna
styrelsemöten och samarbete i aktioner och projekt.
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