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Föreningens syfte är att främja under-
visning för fred och nedrustning inom 
och utom det formella undervisnings-
systemet, från förskola till universitet, 
från fritidsverksamhet till folkbildning. 
 

 

 
 
Verksamhetsberättelse 
för riksföreningen SVERIGES LÄRARE FÖR FRED, SLFF,  
verksamhetsåret 1 januari 2012–31 december 2012 
 

Medlemmar 
Föreningen har under verksamhetsåret haft 36 betalande medlemmar. 

Styrelse 
Styrelsens ordinarie ledamöter har under verksamhetsåret utgjorts av 
Ilse Hakvoort, Göteborg (ordförande)  
Karin Utas Carlsson, Jonstorp (kassör)  
Birgitta Friberg, Göteborg 
Vilgot Oscarsson, Mölndal  
Marianne Göthlin, Stockholm  
 
Styrelsen bestämde sig för ett roterande sekreterareuppdrag som inne-
fattar att skriva beslutsprotokoll. 
 
Suppleanter under verksamhetsåret 
Karin Esaiasson, Göteborg 
Anette Rosenberg Kimblad, Jonstorp  
Suzanne Wiklund, Herrljunga  
Göte Rudvall, Malmö  
 
Adjungerad som föreningens representant för Stockholmsområdet 
har under året varit  
Ingrid Inglander, Hallstavik 
 
Revisorer för verksamhetsåret 2012 har varit 
Elisabeth Faxelid, Stockholm 
Allan Pettersson, Ljugarn 
 
Revisorsuppleant 
Vakant 
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Valberedning har utgjorts av  
Ingrid Inglander, Hallstavik  

Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda samman-
träden: 17 januari, 11 mars (konstituerande möte), 27 augusti, och 21 
november – samtliga i Göteborg.  

Medlemskontakter och hemsidan 
12 medlemsbrev skickades ut till alla via mail. Medlemsbreven skrevs i 
samband med att vi ville uppmärksamma aktiviteter och händelser. Av 
och till vidaresändes material. Det handlade t ex om Tribunal 12, Hi-
roshimadagen, ett ickevåldsläger, Fredsdagen och en filmvisning där 
Right Livlihood pristagaren Gene Sharp medverkade.. 
 
Karin Utas Carlsson skötte kalendariet på hemsidan, vilket föranledde 
många medlemsbrev för att öka spridningen. Aktiviteter från olika 
fredsorganisationer infördes. Karin uppmanade medlemmar och andra 
att skicka in uppgifter. Göteborg blev mest och bäst representerat och 
därnäst kom Stockholm. Att så få uppgifter kom från Sveriges tredje 
stad, Malmö, behöver åtgärdas. Även aktiviteter i Uppsala, Lund och 
andra orter bör kunna införas.  
 
Under året har förstasidan utvidgats till att innehålla aktuell informa-
tion som inte kan placeras under kalendariet. Länkarna har blivit flera. 
Hemsidan behöver fortsatt utvecklas t ex med artiklar och informa-
tion om litteratur. Vad vi mer ska arbeta med får årsmötet och den 
tillträdande styrelsen ta ställning till. 
 
Medlemsmöten och lokala aktiviteter 
 
Årsmöte hölls den 11 mars på Viktoriahuset i Göteborg med ett se-
minarium Hur arbetar vi med relationer i skolan - förhållningssätt och/eller 
program? lett av Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg Kimblad.  
 
Pedagogiskt café. I samverkan mellan Lärarförbundet och Sveriges 
Lärare för Fred, hölls 29 mars 2012 ett pedagogiskt café med titeln 
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Hur arbetar vi med relationer i skolan – förhållningssätt och/eller program? Ef-
ter att Ilse Hakvoort presenterat Skolverkets utvärdering av metoder 
mot mobbning följde gruppdiskussioner där frågor om förhållnings-
sätt var det som engagerade mest. Dessutom gavs konkreta tips på 
litteratur och tillvägagångssätt för att få igång kollegialt samarbete. Ut-
över Ilse leddes dessa grupper av Karin Utas Carlsson, Anette Rosen-
berg Kimblad, Karin Esaiasson och Vilgot Oscarsson. 
 
Lärarutbildningskonferens i Kalmar, 7-9 maj 2012 
Karin Utas Carlsson och Ilse Hakvoort deltog vid lärarutbildningskon-
ferensen i Kalmar och genomförde båda en presentation i samma ses-
sion, Karin med presentationen Konflikthantering: förhållningssätt och fär-
digheter och Ilse med Konflikthantering i lärarutbildningen i Sverige - vilken 
forskning behövs? Syftet var att bevaka frågor kring konflikthantering i 
lärarutbildningen och stimulera till vidare tankar. Ett 20-tal personer 
besökte seminariet. 
 
Nationella nätverket Anna Lindh Foundation (ALF). Föreningen 
har under året ansökt om medlemskap och beviljats detta. Informa-
tion om nätverket och ALF har införts på hemsidan. Se vidare nedan i 
verksamhetsberättelsen. 
 
I och med medlemskapet kunde föreningen medverka i Fredsdagen 
den 21 sept. på Världskulturmuséet i Göteborg arrangerat av nämnda 
nätverk. 
 
Fredsdagen uppmärksammades med musik, föredrag, seminarier, tips-
runda för elever samt bokbord. Karin Utas Carlsson och Birgitta Fri-
berg representerade SLFF vid ett bokbord med information om före-
ningen och dess verksamhet. Material delades ut och kontakter skapa-
des. De samlade namn för en internationellt bindande konvention för 
förbud mot kärnvapen. Namnlistan fylldes sedan på under Bok- och 
Biblioteksmässan. 
 
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 27–30 september 2012.  
För Yrkesgrupper mot kärnvapen, där föreningen SLFF är medlem, 
har SLFF ansökt om bidrag från Folke Bernadotteakademien för en 6 
kvmeter stor monter på bokmässan. Ansökan beviljades med ett bi-
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drag på 25 000 kr, varav 4 358 kr kunde återsändas. I år flyttade vi upp 
från stora hallen till Internationella Torget., där SIDA medverkar och 
där SENSUS samordnar de 20 minuter långa seminarierna som ingår i 
avgiften. Prof. Gunnar Westberg, tidigare president för International 
Physicians for Prevention of Nuclear War, talade på ett välbesökt se-
minarium: Iran, Israel och USA – möjligheter till fred?  
 
Bok- och Biblioteksmässans fyra dagar blev intensiva och stimuleran-
de för styrelsemedlemmarna från SLFF. Karin Utas Carlsson, Ilse 
Hakvoort, Birgitta Friberg och Astrid Möller fördelade tiden vid Yr-
kesgruppernas monter. Montern bemannades samtidigt av någon av 
övriga yrkesgrupper: Tandläkare mot kärnvapen, Läkare mot kärnva-
pen och Socialarbetare för Fred. 
 
842 namnunderskrifter för en internationellt bindande konvention för 
förbud mot kärnvapen samlades in och sändes till regeringkansliet. 
Information om SLFF delades ut och många stimulerande samtal med 
mässbesökare hölls. Information från ICAN, International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons gavs i form av planscher på väggarna 
och broschyrer som delades ut. (Om ICAN, se nedan!) Liksom tidiga-
re demonstrerades, bl a med hjälp av en gammal dator, det stora, in-
formativa materialet: Lär om kärnvapen. Detta hittar man på webb-
adressen: www.laromkarnvapen.se eller via www.slmk.org (alltså Sve-
riges Läkare mot Kärnvapens hemsida.). Även en lärarhandledning 
finns där. 
 
Se bilagan Slutrapport till Folke Bernadotteakademien.  
 
Ny bok 
Under året har Karin Utas Carlsson arbetat som redaktör för en anto-
logi nr 2 om livskunskap, Livskunskap för livskvalitet. Ilse Hakvoort har i 
denna skrivit kapitlet: Livskunskap i lärarutbildningen, Ingrid Inglander 
Ickevåldslig konflikthantering: vetenskap och färdighet, Anita Grünbaum Ger 
drama kunskap för livet? och Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg 
Kimblad Mobbning: Förslag på vad skolan kan göra. Boken trycks i februa-
ri 2013 (Sevéus förlag och Stiftelsen Ekskäret). Den innehåller många 
kapitel om konflikthantering i skolan i likhet med den första antologin, 
Livskunskap i skolan. 
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Samarbete med andra organisationer 
 
I Nätverket för kärnvapennedrustning har föreningen under året 
företrätts av Ingrid Inglander, av geografiska skäl företrädesvis genom 
mailväxling runt några av ärendena. Ett antal inbjudningar till semina-
rier och föreläsningar har förmedlats till föreningens medlemmar via 
vår hemsida och mailutskick. Vi söker nu någon som kan delta i Nät-
verkets möten. 
 
ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 
www.icanw.se (kan också nås via www.slmk.org). Sverige medverkar 
via yrkesgrupperna mot kärnvapen. Organisationen fungerar som ett 
nätverk. Den har ett nyhetsbrev man kan prenumerera på. Den pro-
ducerar och publicerar material, och den utbildar ”nedrustningsam-
bassadörer”. F.n. planeras en konferens i Oslo den 2-3 mars 2013, ett 
”civilsamhällesforum om kärnvapen”, dit hittills 60 organisationer 
förutom privatpersoner har anmält sig.  
 
Stiftelsen Yrkesgrupper mot kärnvapen, där vår förening ingått 
sedan den bildades 1983, upplöstes formellt i oktober 2012. Beslut 
hade tagits redan 2010 att samverkan mellan de då sju kvarvarande 
yrkesgrupperna skulle fortsätta i andra former än genom en stiftelse, 
främst genom Nätverket för kärnvapennedrustning.  Yrkesgruppernas 
omfattande arkiv (alla genom åren utgivna böcker och skrifter, konfe-
rensrapporter, tidningsartiklar, brev och protokoll) tog lång tid att 
sammanställa och registrera. Det placerades år 2011 i Arbetarrörelsens 
Arkiv och Bibliotek på Södertörn, där det nu är tillgängligt för forsk-
ning (www.arbark.se ).  
 
Karin Utas Carlsson har varit föreningens representant i Yrkesgrup-
per mot kärnvapen Göteborg (YMK). Där har möten hållits 4 
gånger. Karin har emellertid av personliga skäl inte kunnat närvara 
utan hållit kontakter per mail. 
 
Karin Utas Carlsson har varit föreningens representant i Fredsam i 
Göteborgs möten, som inträffar den första måndagen varje månad 
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under terminerna. Emellertid har Karin pga sin hemsituation inte 
kunnat närvara och hon har ersatts av Birgitta Friberg. 
 
Nationella nätverket Anna Lindh Foundation. Detta är ett ”nät-
verk av nätverk”. Den samlar 43 nationella nätverk under en central 
ledning och administration. Stiftelsen har i uppgift att koordinera olika 
nationella initiativ inom Europa-Medelhavsregionen genom att för-
medla kontakter och tillhandahålla information om pågående projekt. 
Det övergripande syftet är att göra regionen till ett område för fred, 
säkerhet och social välfärd.  Medlemskap är kostnadsfritt. Information 
har införts på hemsidan. 
 
Partnerskap 2014  
Ett annat initiativ är Partnerskap 2014. Det är en sammanslutning av 
ett (vid årsskiftet ännu okänt) antal organisationer ur det svenska civila 
samhället. Den bärande idén bakom partnerskapet är att ”en tyngd-
punktsförskjutning från miltär krishantering till civilt förebyggande av 
våld och väpnad konflikt samt fredsbyggande” bör komma till stånd. 
Siktet är inställt på opinionspåverkan fram till riksdagsvalet 2014. Fol-
ke Bernadotteakademin har ställt medel till förfogande och SIDA 
Partnership Forum har bidragit till en konferens/ett arbetsmöte i 
Härnösand den 29-30 november. Ingrid Inglander representerade där 
SLFF. Förfrågan har kommit om föreningen vill vara aktiv medlem 
och medlem i styrgruppen. Vid årsskiftet hade ännu inte styrgruppen 
antagit ”Mål, intentioner, riktlinjer och arbetsformer för Partnerskap 
2014” men SLFF hade visat intresse genom att sända Ingrid Inglander 
till arbetsmötet. Ingrid har rapporterat tillbaka till styrelsen. 
 
Hedersdoktor 
Göte Rudvall, som medverkat vid vår förenings grundande och som 
fortfarande är aktiv vid styrelsesammanträden, har till vår stora glädje 
blivit utnämnd till hedersdoktor, 2012. Motiveringen lyder: ”Göte 
Rudvall (född 1925) utses till hederdoktor i pedagogik vid Malmö 
högskola för sina betydelsefulla insatser för skolutveckling och lärar-
utbildning. När Göte Rudvall i en intervju 1985 sade: 'Vi ska utbilda 
lärare som i sin tur ska kunna ge eleverna tilltro till sig själva, de ska 
våga utnyttja sina möjligheter och inse att de själva kan påverka sin 
situation' sammanfattar det mycket av det han kämpat för under såväl 
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yrkesliv som efteråt: en demokratisk och jämlik skola med ambitionen 
att alla ska ha samma chans. 
Hela motiveringen: Se bilaga! 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen för Sveriges Lärare För Fred i februari 2013. 
Ilse Hakvoort, Birgitta Friberg, Karin Utas Carlsson, Vilgot Oscars-
son, Marianne Göthlin, Karin Esaiasson, Anette Rosenberg Kimblad, 
Göte Rudvall, Suzanne Wiklund 
 
 
 
 


