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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 2013–31 december 2013 
 

Medlemmar 
Föreningen har under verksamhetsåret haft 30 betalande medlemmar. 

Styrelse 
Styrelsens ordinarie ledamöter har under verksamhetsåret utgjorts av 
Ilse Hakvoort, Alingsås (ordförande)  
Karin Utas Carlsson, Jonstorp (kassör)  
Birgitta Friberg, Göteborg 
Vilgot Oscarsson, Mölndal  
Karin Esaiasson, Göteborg 
 
Styrelsen bestämde sig för ett roterande sekreterareuppdrag som innehål-
ler även att skriva beslutsprotokoll 
 
Suppleanter under verksamhetsåret 
Göte Rudvall, Malmö  
Marianne Göthlin, Stockholm  
Anette Rosenberg Kimblad, Jonstorp  
 
Adjungerad som föreningens representant för Stockholmsområdet har 
under året varit  
Ingrid Inglander, Hallstavik 
 
Revisorer för verksamhetsåret 2012 har varit 
Elisabeth Faxelid, Stockholm 
Allan Petterson, Ljugarn 
 
Revisorsuppleant 
Vakant 
 
Valberedning har utgjorts av  
Ingrid Inglander, Hallstavik  
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Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträ-
den: 16 januari, 24 mars (konstituerande möte), 2 maj, 21 maj, och 13 
augusti – samtliga i Göteborg.  

Medlemskontakter och hemsidan 
11 medlemsbrev skickades ut till alla via mail. Medlemsbreven skrevs i 
samband med att vi ville uppmärksamma aktiviteter och händelser (22/1, 
28/1, 18/2, 5/3, 14/3, 22/3, 10/5, 24/5, 20/6, 20/8 och 10/9).  
 
Karin Utas Carlsson skötte kalendariet på hemsidan. Karin tog emot in-
formationer från olika fredsorganisationer och uppmanade medlemmar 
att skicka in uppgifter. Göteborg blev mest och bäst representerat och 
därnäst kom Stockholm.  
 
Karin U har i mittkolumnen på hemsidan infört aktuella händelser som 
saknar datumangivelse och därför inte passar i kalendariet. Här finns bl a 
rapporter representerade i form av bilagor samt viktiga länkar. 
 
Under menyn Fredsundervisning/fredskultur har de utförliga referaten 
från de månatliga föreläsningarna arrangerade av Fredsrörelsen på Orust 
förts in. Under Fredsundervisning/artiklar återfinns en rad artiklar skriv-
na av två ”följeslagare” i Palestina och Israel (det Ekumeniska följesla-
garprogrammet”), Thorild Dahlgrens insändare mot kärnvapen och 
kärnkraft (stort tack till Thorild som med pedagogisk klarhet återkom-
mande skriver insändare år efter år) och en del av föredragen under 
Väcka för Fred i Göteborg i augusti. 
 
Medlemsmöten och lokala aktiviteter 
 
Årsmöte hölls den 24 mars på Varholmsgatan 2C i Göteborg med ett 
seminarium: Conflict Resolution in the Subject Teacher Training Program - A 
Student Perspective lett av Elizabeth Olsson.  
 
Livskunskap för livskvalitet 
Boken som Karin Utas Carlsson samt flera andra från styrelsen arbetade 
med under 2012, kom ut i Stiftelsen Ekskäret och Sevéus förlag. Den 
lanserades den 14 februari då beslut fattades att bilda en förening, Forum 
Livskunskap. Senare utsågs en interimstyrelse. 
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Boken kan beställas från: http://shop.books-on-demand.com/psykologi-
pedagogik/livskunskap-for-livskvalitet.  
Kapitel som skrivits av medlemmar i vår förening återfinns på vår hem-
sida under Fredsundervisning/ickevåld. De införs där vartefter vi har fått 
författarnas tillstånd. Tillstånd från Valentin Sevéus och Claes Nordén 
finns. 
 
Nationella nätverket Anna Lindh Foundation (ALF).  
Detta är ett nätverk av nätverk. Information om olika nationella initiativ 
inom Europa-Medelhavsregionen sprids via nyhetsbrev.  Dessa har lästs 
av Karin Utas Carlsson som på vår hemsida fört in aktiviteter och infor-
mation om sådant som kan vara av intresse för oss.   
Birgitta Friberg deltog i ett ALF-möte i Marseille våren 2013. 
Vid tre tillfällen under året (5/6, 16/10 och 13/11) har ALF och Cent-
rum för Konflikthantering anordnat seminarier om storytelling, konflikt-
hantering och värderingar på Världskulturmuséet i Göteborg. Dessa ar 
annonserats på vår hemsida. 
 
Hiroshimadagen 6 aug.  
högtidlighölls traditionsenligt i Göteborg av nätverket Yrkesgrupper mot 
kärnvapen och Fredsam i Göteborg där SLFF ingår. Tal och musik i 
Fredslunden, Vasaparken. Huvudtalare var Gunnar Westberg, SLMK, 
och Tomas Magnusson, Internationella Fredsbyrån. Jazzmusiker för fred 
spelade och Matilda Magnusson sjöng.  
 
Väcka för fred 22 - 25 augusti 2013 (Fredsam aktivitet) Millennie-
platsen vid Avenyn i Göteborg 
Det digra programmet finns på vår hemsida under menyn Verksam-
het/Tidigare aktiviteter. Karin Utas Carlsson deltog i styrgruppen. Efter-
som SLFF är med i Fredsam informerade Ilse Hakvoort i sb m invig-
ningen kort om föreningen. Vi hade bokbord alla dagarna. 
Övriga som medverkade var Birgitta Friberg, Karin Esaiasson och Vilgot 
Oscarsson. Inför Väcka för fred arbetade vi om föreningens folder. Tex-
ten minimerades så att chansen att den skulle bli läst skulle öka. 
 
SLFF visitkort 
Under våren 2013 tog vi fram ett visitkort till SLFF. Detta användes bl a 
på Väcka för fred och på Bokmässan. 
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Utställningen Making Peace på Nobelmuséet i Stockholm. 
Ingrid Inglander, Marianne Göthlin och Kiki Nilsson deltog i ett plane-
ringsmöte och överlämnade material.  
 
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 26–29 september 2013.  
SLFF ansökte om bidrag från Folke Bernadotteakademien för Yrkes-
grupper mot kärnvapen för en 6 kvmeter stor monter på bokmässan. 
Ansökan beviljades med ett bidrag på 24 000 kr, varav 2 768 kr kunde 
återsändas. Liksom förra året hade vi vår monter på Internationella Tor-
get där SIDA medverkar och där SENSUS samordnar de 20 minuter 
långa seminarierna som ingår i avgiften. Prof. Gunnar Westberg, SLMK, 
f.d. president i den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, och In-
genjör Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 
talade över ämnet: Kan vi åstadkomma och behålla en värld fri från kärnvapen 
men sprida kärnkraft? Dilemmat för NPT-avtalet och IAEA:s uppdrag be-
lystes. 
För första gången hade SLFF en egen roll-up som gjorde förening synlig. 
 
Bok- och Biblioteksmässans fyra dagar blev stimulerade för styrelsemed-
lemmarna från SLFF: Karin Utas Carlsson, Ilse Hakvoort, Birgitta Fri-
berg, Vilgot Oscarsson och Astrid Möller fördelade tiden vid Yrkesgrup-
pernas monter. Montern bemannades samtidigt av någon från övriga 
yrkesgrupper: Tandläkare mot kärnvapen, Läkare mot kärnvapen och 
Socionomer mot kärnvapen.  
 
Även detta år samlades namnunderskrifter för en internationellt bin-
dande konvention för förbud mot kärnvapen. 891namnunderskrifter 
sändes till regeringkansliet. Information om SLFF delades ut och många 
stimulerande samtal med mässbesökare hölls. Detta år kunde vi lägga 
den nya boken om livskunskap på vårt bokbord. Som tidigare informe-
rades om det stora, fina materialet: Lär om kärnvapen. Detta hittar man på 
webbadressen: www.laromkarnvapen.se eller via www.slmk.org (alltså 
Sveriges Läkare mot kärnvapens hemsida.). Även den lärarhandledning 
vår förening bidragit till att ta fram finns där. 
  
Se bilagan Slutrapport till Folke Bernadotteakademien.  
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Höstens studiecirkel – nedlades p.g.a. brist på anmälningar 
SLFF styrelse initierade och organiserade en studiecirkel med tema kon-
flikthantering för lärare. Studiecirkel skulle genomföras under hösten 
2013 med 4 kvällsträffar under ledning av Birgitta Friberg, Karin Utas 
Carlsson, Ilse Hakvoort. Övriga medverkande: Karin Esaiasson och Vil-
got Oscarsson. Karin Esaiasson var vår kontakt med Lärarförbundet. 
Alla Lärarförbundets medlemmar samt alla SLFF medlemmar fick en 
inbjudan. Cirkeln annonserades också givetvis på vår hemsida. Pga att 
bara en person anmälde sig var vi nödsakade att lägga ner cirkeln. Vi frå-
gade oss: ”Hur kom det sig att lärare inte nappade på detta erbjudande?” 
Kostnaden utgjordes endast av kurslitteraturen. 
 
I Nätverket mot kärnvapennedrustning har föreningen under året 
företrätts av Ingrid Inglander, av geografiska skäl företrädesvis genom 
mailväxling.  
 
ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, www, 
slmk.or/icanw. Sverige medverkar via Yrkesgrupperna mot kärnvapen. 
Organisationen fungerar som ett nätverk. Den har ett nyhetsbrev man 
kan prenumerera på. Den producerar och publicerar material. Kampan-
jen 2013 gällde storbankernas investeringar i företag som är inblandade i 
kärnvapentillverkning. Man har lyckats påverka svenska storbanker att 
förändra detta. Rapporten ”Don´t Bank on the Bomb” kan laddas ned 
från ICANs hemsida. På vår hemsida finns dessutom en länk till ICANs 
(första sidan mittspalten). 
 
Karin Utas Carlsson har varit föreningens representant i Yrkesgrupper 
mot kärnvapen Göteborg (YMK).  
 
Karin Utas Carlsson och Birgitta Friberg har varit föreningens represen-
tanter i Fredsam i Göteborgs möten, som inträffar den första månda-
gen varje månad under terminerna.  
 
Partnerskap 2014,  
Ingrid Inglander och Karin Utas Carlsson har som representanter för vår 
förening deltagit i styrgruppens möten den 16/1, 29/4 och 28/11. Den-
na samarbetsorganisation mellan fredsforskare och fredsrörelsen har 
publicerat fyra rapporter, som alla finns att ladda ned på hemsidan.  
www.fredsagenda2014. Syftet är att bidra till en tyngdpunktsförskjut-
ning från militär krishantering till civilt arbete med förebyggande av våld 
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och väpnad konflikt samt fredsbyggande som huvudkomponenter i en 
aktiv svensk freds- och säkerhetspolitik. Under början av 2014 ska en 
femte rapport publiceras, en s k ”prislappsutredning” med beräkningar 
hur en kraftfull förstärkning av resurser för civilt förebyggande och 
fredsbyggande för budgetåren 2015-2018 skulle kunna utnyttjas. Folke-
bernadotteakademin har ekonomiskt bidragit till verksamheten. 
 
Vidare planeras aktiviteter 2014 för att fira att Sverige hållit fred med 
sina grannländer i 200 år.   
 
Åke Bjerstedt 
Under 2013 avled professor Åke Bjerstedt, 1930-2013. Åke fick den för-
sta professuren i pedagogik vid Lunds universitet, Lärarhögskolan i 
Malmö när den tillsattes 1962. Han var oerhört produktiv och samlade 
en rad forskarstuderande omkring sig. Hans insats för fredsundervisning 
kan inte överskattas. Han var under första delen av -90-talet sekreterare 
(coordinator) i Peace Education Commission (PEC), en del av IPRA, 
International Peace Research Association. Förutom egna omfattande 
forskningsprojekt sammanställde han under många år bibliografier som 
bland annat spreds via PEC. Läs mer om Åke: 
http://iprafoundation.org/ake-bjerstedt/ Göte Rudvall och Karin Utas 
Carlsson representerade SLFF vid Åkes begravning den 18 oktober. 
 
Styrelsen för Sveriges Lärare För Fred i februari 2014: 
 
 
 
 
Ilse Hakvoort, Birgitta Friberg, Karin Utas Carlsson, Vilgot Oscarsson, 
Karin Esaiasson, Göte Rudvall, Marianne Göthlin och Anette Rosenberg 
Kimblad.  
 
 
 
 


