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Till alla intresserade av ett Fredens Hus i Göteborg 
 
                    Välkomna till ett möte för att diskutera  
 
             Hur skapar vi ett Fredens Hus i Göteborg? 
 
. 
”Erfarenheter från Fredens Hus Uppsala och De internationella fredsmu-
seerna” 
Jesper Magnusson, projektledare, Fredens Hus Uppsala, http://www.fredenshus.se, sty-
relsemedlem i De internationella fredsmuseerna.   
”Planer för ett Fredens Hus i Göteborg, syfte, innehåll och hur vi kan gå vidare.” 
Karin Utas Carlsson, fil. dr. pedagogik (fredsundervisning), nätverket Fredsam i Göteborg  
 
                 Tid: Onsdag 15 nov kl 14 och kl. 18  Välj tid som passar bäst! 
                 Plats: Ingrid Segerstedts gymnasium  
                     Södra Vägen 25 i höjd med Heden, mot Lorensberg 
 
 
I Uppsala finns redan ett Fredens Hus som år 2005 började som ett Fredsmuseum på Upp-
sala slott. En förening bildades. År 2011 inleddes det arbete som gav tillgång till större loka-
ler, vilket gjorde att man kunde utveckla verksamheten. Där finns nu plats för egna permanen-
ta utställningar som berättar om Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg. 
Man visar även tillfälliga utställningar från andra aktörer, t.ex. Forum för Levande Historia. 
Deras utställning ”Försoning” lånades till Hulebäcksgymnasiet hösten 2016. Den finns att se 
på www.laraforfred.se	  meny SKOLA/Konflikthantering/Försoning. 
 
Projektledare Jesper Magnusson betonar att utställningsverksamhet är väsentlig för att få 
kontakt med skolor och samhället i övrigt. Man bedriver undervisning i skolorna. Ofta kom-
mer klasser till museet, ser utställningarna och deltar i olika aktiviteter. Syftet är att bidra till 
att skapa en fredskultur, att bygga ett fredligare samhälle och en fredligare värld. Fred be-
handlas ur olika perspektiv, för att utveckla en god skolmiljö, träna konstruktiv hantering av 
konflikter, förebygga mobbning, träna civilkurage, öka förståelsen för flyktingar och inspirera 
till arbete för fred på alla nivåer, lokalt och internationellt. 
 
Fredens Hus har god kontakt med universitetet i Uppsala. Man får t ex studenter som prakti-
kanter och man samarbetar med Gottsunda Teater. 
Det finns en världsorganisation för Fredsmuseerna där Fredens Hus i Uppsala ingår. 
 
Syfte med ett Fredens Hus i Göteborg är att ge ökad kunskap om och träning i konstruktiv 
konflikthantering på lokal och global nivå med inriktning mot personal, barn och ungdomar i 
förskola, skola och på fritiden. Också föräldrar och blivande föräldrar är en målgrupp. Verk-
samheten skall bidra till att skapa den freds- och ickevåldskultur som förespråkas av FN, som 
utsåg 2001-2010 till ett årtionde för just detta. Ett Fredens hus ska vara en inspirations- och 
kunskapskälla.  
 
Undervisning i freds- och konfliktkunskap är en grundbult för en god samhällsutveckling, 
det är allmänt omvittnat. Ett Fredens hus skulle ge ett välkommet stöd till lärare i det arbete 
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med värdegrundsfrågor som Skollag och Läroplaner föreskriver för att förebygga mobbning, 
skapa ett gott klassrumsklimat, ge sociala färdigheter, samt träning i konstruktiv konflikthan-
tering och medling. Forskning visar att goda relationer och ett gott klassrumsklimat främjar 
inlärning. Mycket av utbildning och träning kan ske utanför de egna lokalerna på Fredens 
Hus, t ex på förskolor, skolor och inom fritids- och idrottsverksamhet. Det gäller att konkreti-
sera vad fredsundervisning innebär, teori och praktik kopplas ihop. 
 
För vidare underlag se websidan http://www.laraforfred.se, med rubriken Från våldskultur till 
fredskultur. Den innehåller en hel del material för skolan.  
 
Samarbete med andra organisationer med liknande målsättningar inom t ex freds- och mil-
jörörelsen, med alla som arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle, är en självklarhet.  
Andra samarbetspartners kan vara universitetets olika institutioner, teater- och filmverksam-
het. 
  
Integration och kontakt mellan olika kulturer är en viktig målsättning som ett Fredens Hus 
kan verka för, vilket skulle underlättas om lokal kan ordnas i t ex Hammarkullen eller Ange-
red. Huset kan bli ett komplement till Världskulturmuseet.  
 
Vi tänker oss följande: 

– att starta en förening Fredens Hus i Göteborg.  
– att börja i liten skala med att skaffa lokal för utställningar, lektioner, föredrag och se-

minarier. 
  Det behövs ett litet kontor, kök och toalett därtill. 

– att ordna med ett bokkafé, vilket skulle bidra till öppenhet och kontakt med det omgi-
vande samhället. Vi har redan från ett dödsbo erhållit en donation fredsundervisnings-
litteratur..  

– att rekrytera en projektledare som till en början kan vara en av oss, någon som i star-
ten inte avlönas. 

 
En nyckelfråga är naturligtvis finansiering av verksamheten. Vi hoppas att kommunen, lik-
som i Uppsala, inspireras av tanken på att profilera Göteborg som en Fredens Stad och ger 
sitt stöd. Projektmedel kan även sökas från olika instanser. 
 
Vi tänker oss alltså ett brett samarbete och vänder oss därför till skolor, förskolor och Göte-
borgs universitet, till kommunen och regionen, till civilsamhället i bred bemärkelse med in-
bjudan till alla med intresse för att skapa ett Fredens Hus i Göteborg. 
  
Kom och diskutera vilka möjligheter vi har att realisera ett sådant projekt, hur vi kan arbeta 
tillsammans för att visionen ska bli verklighet! 
 
Välkomna! 
 
Arbetsgruppen för ett Fredens hus 
Fredsam, nätverk för fredsorganisationer i Göteborg, www.fredsam.se 
Göteborg den 27 sept. 2017 
Kontaktperson: Karin Utas Carlsson 0760 30 86 00, karin.utas.carlsson@telia.com 


