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Fredspromenad	  den	  25	  maj	  2015	  Götaplatsen	  –	  Järntorget,	  Göteborg	  

Referat	  av	  Anna-‐Lisa	  Björneberg,	  IKFF	  och	  Fredsam	  

	  

Fredspromenaden	  gick	  av	  stapeln	  från	  Götaplatsen	  den	  25	  maj	  i	  sol	  och	  vind!	  Anförd	  av	  Göta	  
Lejons	  ungdomsorkester	  som	  stämde	  upp	  "And	  when	  the	  Saints	  go	  marching	  in"	  gick	  vi	  
nerför	  Avenyn	  till	  första	  stopp:	  Carl	  Fredrik	  Reuterswärds	  berömda	  pistol	  med	  knuten	  på.	  
Tomas	  Magnusson	  talade	  där	  och	  berättade	  att	  originalet	  finns	  vid	  FN-‐skrapan	  i	  New	  York	  
och	  repliker	  i	  många	  städer	  i	  världen.	  Vi	  måste	  fortsätta	  föra	  kampen	  mot	  militariseringen	  i	  
världen	  och	  lyfta	  fram	  fredliga	  lösningar.	  Tomas	  påpekade	  att	  Idag	  startar	  i	  norra	  Sverige	  
världens	  största	  flygövning	  med	  samtidigt	  över	  100	  plan	  i	  luften.	  Trots	  att	  världens	  ledare	  
ofta	  säger	  att	  det	  inte	  är	  militära	  lösningar	  som	  krävs	  på	  konflikterna.	  Banderollen	  med	  
Stoppa	  ACE	  fördes	  av	  Svenska	  fredskommittén	  och	  flygblad	  mot	  övningen	  delades	  ut	  under	  
promenaden.	  	  

Vi	  vandrade	  vidare	  mot	  Fredslunden	  i	  Vasaparken	  där	  Gunnar	  Westberg,	  nyss	  hemkommen	  
från	  NPT-‐förhandlingarna	  i	  New	  York,	  gav	  en	  positivare	  bild	  av	  resultaten	  i	  arbetet	  där	  än	  vad	  
media	  gett.	  107	  stater	  enades	  om	  att	  kärnvapen	  skall	  förbjudas	  i	  internationell	  lag.	  De	  
humanitära	  katastroferna	  som	  användningen	  av	  kärnvapen	  skulle	  medföra	  belyses	  nu	  på	  ett	  
sätt	  som	  man	  underlåtit	  att	  göra	  i	  alla	  dessa	  år	  sedan	  Hiroshima	  och	  Nagasaki	  .	  Alltför	  
hemskt	  att	  diskutera.	  Det	  är	  hoppfullt	  att	  vi	  inom	  fredsrörelsen	  har	  en	  kunnig	  engagerad	  
motståndsgrupp	  som	  aldrig	  ger	  upp,	  "vår"	  Gunnar	  Westberg,	  ICAN	  och	  Reaching	  critical	  will	  
med	  	  Ray	  Acheson	  ."Vi	  måste	  avskaffa	  krigen	  innan	  de	  avskaffar	  oss",	  sade	  Elin	  Wägner	  	  och	  
det	  var	  innan	  den	  första	  atombomben	  fälldes.	  

Fredspromenaden	  fortsatte	  till	  Torgny	  Segerstedtmonumentet	  på	  Vasaplatsen	  där	  Anette	  
Carlsson	  talade	  som	  representant	  från	  Stiftelsen	  Torgny	  Segerstedts	  Minne.	  Anette	  talade	  
om	  vikten	  av	  yttrandefrihet	  och	  betydelsen	  av	  Torgny	  Segerstedts	  rakryggade	  hållning	  under	  
kriget	  mot	  nazismen.	  Stiftelsen	  delar	  ut	  ett	  hederspris	  till	  journalister	  och	  finansierar	  en	  
gästprofessur	  vid	  universitetet	  till	  Torgnys	  minne.	  Anette	  nämnde	  också	  Ingrid	  Segerstedt	  
Wibergs	  betydelse	  som	  grundare	  av	  FN-‐föreningen	  i	  Göteborg	  och	  dynamisk	  
hedersordförande	  i	  IKFF,	  som	  riksdagskvinna	  och	  kämpe	  för	  fred	  för	  flyktingar	  och	  att	  
Sveriges	  röst	  i	  världen	  inte	  skulle	  tystna.	  Ingrid	  måste	  få	  ett	  eget	  monument!	  Det	  saknas	  
monument	  över	  kvinnor!	  

Anette	  avslutade	  sitt	  tal	  med	  att	  läsa	  dikten	  "De	  fria	  fåglarna",	  rader	  vi	  i	  fredsrörelsen	  tar	  till	  
våra	  hjärtan.	  

Nästa	  fredsmonument	  var	  Raoul	  Wallenbergs	  vid	  Hagakyrkan.	  Claudio	  Mc	  Conell	  från	  
Svenska	  Fredskommittén	  gav	  en	  berörande	  bild	  av	  Raoul	  Wallenbergs	  insatser	  för	  att	  rädda	  
judar	  undan	  nazisternas	  utrotningar.	  Vi	  har	  lämnats	  i	  beundran	  över	  hans	  gärning	  men	  
lämnats	  i	  ovetskap	  om	  hans	  öde	  och	  i	  sorg	  präglad	  av	  vanmakt.	  	  	  
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Promenaden	  fortsatte	  genom	  Haga	  till	  Järntorget	  .	  Där	  talade	  Christian	  Keiller,	  initiativtagare	  
och	  organisatör	  för	  fredspromenaden.	  Fredspromenader	  har	  ursprungligen	  börjat	  i	  Sydkorea	  	  
och	  förhoppningsvis	  skall	  den	  spridas	  runt	  om	  i	  världen	  där	  det	  också	  skall	  växa	  upp	  World	  
Peace	  Houses.	  Vi	  arbetar	  för	  ett	  Fredens	  hus	  i	  Göteborg	  där	  alla	  våra	  fredsföreningar	  kan	  ha	  
lokaler	  och	  ordna	  kurser,	  utställningar	  och	  samlingar	  för	  människor	  som	  vill	  arbeta	  för	  en	  
mänsklig	  säker	  värld	  utan	  våld	  och	  förtryck.	  Vi	  skall	  arbeta	  för	  fred	  MED	  jorden!	  

Karin	  Utas	  Carlsson,	  Lärare	  för	  fred,	  tog	  i	  sitt	  anförande	  fram	  vikten	  av	  kunskaper	  i	  
konfliktlösning	  för	  att	  förebygga	  att	  konflikter	  leder	  till	  väpnat	  våld.	  Karin	  är	  sedan	  länge	  
aktiv	  i	  konfliktlösningsarbete	  i	  skolorna	  efter	  att	  ha	  doktorerat	  i	  ämnet.	  Karin	  har	  varit	  
volontär	  i	  Fredens	  Hus	  i	  Uppsala	  och	  är	  en	  engagerad	  tillskyndare	  av	  ett	  Fredens	  Hus	  i	  
Göteborg	  .	  

Avslutning	  hölls	  av	  Anna-‐Lisa	  Björneberg	  som	  är	  ordförande	  i	  Göteborgskretsen	  av	  IKFF	  och	  
samordnare	  av	  Fredsamnätverket.	  Det	  blev	  en	  strålande	  fredspromenad	  tack	  vare	  den	  
dynamiske	  kreative	  Christian	  Keiller	  som	  gjutit	  friskt	  blod	  i	  fredsamnätverket	  med	  denna	  
fredspromenad!	  	  Vi	  måste	  lyfta	  fram	  de	  positiva	  händelserna	  och	  personerna	  som	  leder	  till	  
en	  bättre	  värld	  att	  leva	  i!	  Stellan	  Vinthagen	  har	  genom	  en	  donation	  från	  kväkarna	  tilldelats	  
en	  professur	  på	  livstid	  i	  ICKEVÅLD	  vid	  Massachussetts	  universitet	  i	  Amherst.	  Vi	  förväntar	  oss	  
att	  hans	  forskning	  kommer	  att	  ge	  svart	  på	  vitt	  hur	  många	  konflikter	  som	  inte	  lett	  till	  väpnade	  
konflikter	  tack	  vare	  förebyggande	  diplomati	  och	  konfliktlösning.	  Jan	  Öberg,	  fredsforskaren	  i	  
Lund	  som	  fått	  "folkets	  Nobelpris"	  av	  Fredsrörelsen	  på	  Orust	  har	  myntat	  begreppet	  MIMAK.	  
Jan	  Öberg	  har	  tagit	  Militärindustriella	  komplexet	  ett	  steg	  vidare	  och	  lagt	  till	  Media	  och	  
Akademierna	  som	  håller	  samman	  den	  mäktiga	  värld	  fredsrörelsen	  har	  att	  kämpa	  mot.	  

Anna-‐Lisa	  läste	  upp	  det	  uttalande	  från	  IKFF:s	  kongress	  som	  avslutades	  den	  24	  maj:	  

"Kongressen	  fördömer	  de	  militära	  krigsövningar	  genom	  ACE,	  som	  påverkar	  människor,	  djur	  
och	  natur.	  Vi	  kräver	  att	  värdlandsavtalet	  med	  Nato	  sägs	  upp,	  den	  smygande	  förskjutningen	  
av	  alliansfriheten	  och	  närmandet	  till	  Nato	  måste	  upphöra.	  Kräver	  att	  riksdag	  och	  regering	  tar	  
sitt	  ansvar	  för	  hur	  övningarna	  påverkar	  människor	  också	  i	  andra	  länder.	  De	  vapen	  som	  testas	  
i	  Sverige	  kommer	  senare	  att	  användas	  i	  krig	  där	  civila	  drabbas	  hårdast.	  Påminner	  om	  att	  
Sverige	  länge	  har	  ansetts	  vara	  en	  fredsaktör	  och	  förespråkare	  för	  mänskliga	  rättigheter.	  För	  
att	  inte	  överge	  denna	  bild	  måste	  Sverige	  verka	  för	  fred	  och	  stå	  upp	  för	  de	  mänskliga	  
rättigheterna."	  

Det	  fanns	  också	  möjlighet	  att	  underteckna	  uppropet	  mot	  Värdlandsavtalet	  för	  de	  som	  ville	  	  

Anna	  Irene	  Johnson,	  Good	  Vibeify,	  sjöng	  och	  spelade,	  romska	  kvinnor	  på	  Järntorget	  började	  
dansa	  tillsammans	  och	  när	  vi	  samlades	  för	  att	  ta	  en	  gruppbild	  var	  de	  med!	  Visst	  blev	  det	  en	  
tydlig	  bild	  av	  hur	  de	  miltära	  kostnaderna	  skulle	  kunna	  omsättas	  i	  arbete	  för	  en	  värld	  för	  
människor	  värd	  att	  leva	  i!	  	  ETT	  ÅRS	  MILITÄRA	  KOSTNADER	  SKULLE	  RÄCKA	  TILL	  700	  ÅR	  AV	  
REGULJÄRT	  FN-‐ARBETE!	  De	  skulle	  räcka	  att	  skapa	  en	  mänskligare	  värld!	  	  	  	  	  	  	  


