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Hej medlemmar och stödjare i Fredsrörelsen på Orust!

Denna höst av fortsatta steg mot Natomedlemskap och krigshot är det välgörande och
trösterikt att ta del av professor Stellan Vinthagens nya bok ”Motståndets sociologi. Kampen
mot förtryck med fredliga och frihetliga medel”. På dess 400 sidor får vi en bild av hur
konflikter bör hanteras för att leda till bestående fred och utveckling av samhället.
Motståndare/fiender ska respekteras och värderas som jämlikar. Samförstånd och inte militär
seger ska vara målet. Medlet är ett gemensamt stegvis klarläggande av sanningen.
Sanningskravet innebär också att förtryck, våld, propaganda och orättvisor ska blottläggas och
erkännas, vilken sida det än drabbar.
Den säkerhetsutredning för Sverige, vilken nyss presenterats av en svensk diplomat står i
direkt motsättning till detta. Den bygger på Natopropaganda från kalla krigets dagar med
hänvisning endast till Rysslands påstått aggressiva och opålitliga utrikespolitik. Utredningens
”sanning” byggs på att säkerhetsproblem löses med rustningsallianser, militärbaser,
värdlandsavtal och ekonomiska sanktioner, alltså fördömanden, krigsförberedelser,
avhumanisering av den utsedde fienden och trovärdiga krigshot. Vi hoppas att vårt
höstprogram ska bidra till fördjupad förståelse.
Höstens tema för Fredsrörelsen på Orust: Fredlighet genom tiderna
torsdag 6 okt Fredsforskaren och mottagaren av Folkets Nobelpris för fred – som Nobel
ville ha det, JAN ÖBERG:
FREDLIGA EPOKER I VÄRLDSHISTORIEN
Allt var inte som i vårt sekel.
torsdag 20 okt Vår pristagare JAN ÖBERG:
ÅTERUPPLIVA FN SOM FREDSKRAFT!
Och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser…
torsdag 3 nov

Aktivisten och sakkunniga i romska frågor INGRID SCHIÖLER och
ordföranden i kulturföreningen Romani Glinda FRED TAIKON:
ROMER – ETT FREDLIGT FOLK.

torsdag 17 nov TRE RELIGIONER – TRE KÄRLEKS- OCH FREDSBUDSKAP.
Kristendom, judendom och islam har gemensamma rötter. Hur förvaltar de
budskapet idag? Och hur hjälper de varandra?
ANNA KARIN HAMMAR, stiftsadjunkt, Svenska kyrkan, Uppsala,
JANHJÄRPE, professor emeritus i islamologi, Lund, och
BENJAMIN GERBER, församlingspedagog, Judiska församlingen,
Göteborg.
Moderator EVERT SVENSSON, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.
Som vanligt startar vi kl 19 i Henåns kulturhus och har fri entré.
Lördag 3 december hålls seminarium och utdelande av Folket fredspris i enlighet med
Nobels testamente, denna gång till MAJ-BRITT THEORIN, mångårig officiell och folklig
fredskämpe, som talar om ”Den viktigaste frågan för fredsrörelsen”. Övriga föreläsare är
MARIKA GRIEHSEL, länge SvT:s korrespondent i Sydafrika, om ”Mandelas väg från våld
till ickevåld” och GUNNAR WESTBERG, f d ordförande i IPPNW, den internationella
sammanslutningen av Läkare mot kärnvapen, om ”Hur gör vi oss av med kärnvapnen?”

Liksom tidigare fortsätter dagen med levande musik på fiol och piano hos Helga Hussels, före
kvällens prisutdelning med hyllningar och Nobelbankett.
Detaljerat program planeras och meddelas senare på hemsidan. Enhetlig avgift för alltihop
blir erfarenhetsmässigt runt 300 kr.
Intresse och frågor riktas till Erni & Ola Friholt, tel 0304-51215, eller via e-mail
ernifriholt@tele2.se
**
För övrigt innehåller hösten fyra planerade Fredscaféer på den lokala lördagsmarknaden i
Tavlebords tidigare lanthandel, nära Tegneby vägskäl. Det gäller följande lördagar kl 10-14:
15 oktober, 12 november, 26 november och 10 december.
Vi hoppas du hjälper oss på ett av flera sätt: Kom och drick kaffe och ät kakor! Baka någon
smarrig kaka till dessa dagar! Var med och serva besökarna mellan 10 och 14 dessa lördagar!
Vi hörs och ses!
Våra program finansieras med medlemsavgifter, som lyckligtvis stiger, och med inkomster
från Tavlebordscaféet. Flertalet föreläsare kostar runt 7000 kr. Utifrån får vi hjälp av Orust
Kommun och från Studieförbundet SENSUS med cirka 15 procent av detta. Den stora biten
står vi alltså själva för.
Därför är alla bidrag välkomna. Det kommer ju en vårtermin också… Men vi planerar alltid
optimistiskt.
Årsavgiften är fortfarande kr 100 för vuxen och 10 för skolungdom och nedåt.
Här är vårt bankgiro: Fredsrörelsen på Orust, bg 5916-1786. Välkommen!
Vi glömmer inte heller våra utsatta vänner i Serbien och i delstaten Jharkhand i Indien.
Medellösa pensionärer och ideellt besjälad personal på sjukstuga i Serbien.
***
Inledningsvis nämnde Stellan Vinthagen är vår egen professor i ickevåld från Orust. Han bor i
ekobyn i Myckleby när han inte är i tjänst på Amherst University i Massachusetts i USA, eller
på resa till världens ickevåldskämpar. Han hinner skriva böcker också. Den senaste är utgiven
av Irene Publishing, drivet av vår vän Jörgen Johansen i norra Dalsland.
Vi ses snart!
Fredshälsningar från de aktiva
genom
Ola Friholt
PS. Under våren startade vi en liten grupp kallad Flyktingstödjarna (FS) med språkcafé och
grönsaksodling för vuxna och fotboll, cyklar och störthjälmar för barnen på förläggningen i
Ellös. Drivande där är Birgitta och Bo Edvinsson. Vill du delta, hör av dig till Britt-Marie
Normand Landin, tel 0304-50157. DS
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