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Kalendarium 
Ons 26 feb kl 19-21, Mimers Hus, Hörsal 2 
Kurdernas situation 
Medverkande: Kadir Meral och Marco 
Nilsson 
Fika serveras före mötet 
 
Lör 21 mars kl 9-15:15, Snorresalen, 
Nordiska Folkhögskolan 
Seminarium: Fred och säkerhet i en 
klimatförändrad värld 
 
Ons 27 maj kl 18, Hembygdsgården, 
Fästningsholmen 
Årsmöte  
 
 
Ordföranden har ordet 
Fredsvänner, 
António Guterres, FN:s generalsekreterare, 
menar att klimatförändringen är en 
avgörande utmaning för vår tidsålder. 
Globala migrationsströmmar är en bland 
ett otal följder i kölvattnet av dessa 
förändringar; redan nu tvingas årligen 
drygt 20 miljoner människor flytta på 
grund av väderrelaterade hot (UNHCR). 
En orsak kan till exempel vara livsmedels-
brist. Hunger är inte bara ett hot mot 
individers livssituation, det kan också leda 
till en farlig värld med spänningar och 
konflikter. 2050 beräknas jordens 
befolkning ha ökat med drygt 30 %; om 
klimatförändringar då leder till felslagna 
skördar kan den nödvändiga ökningen av 
livsmedelsproduktionen mycket väl 
komma att utgöra ett globalt hot mot fred 
och säkerhet. Havsnivåhöjningar kan också 
komma att påverka migrationsströmmarna. 
I dag bor cirka 10 % av jordens befolkning 
vid lågt liggande kustområden, vilka i en 
snar framtid kan komma att drabbas av 
översvämningar.  

Det är därför självklart att vi tillsammans 
måste göra allt vi kan för att mota  

 

 

klimatförändringarna, men vi måste också 
skaffa oss beredskap för att hantera 
ofrånkomliga konsekvenser av 
klimatpåverkan. Fredsrörelsen i Kungälv 
arrangerar ett seminarium kring dessa 
frågor den 21 mars dit du är välkommen.  

Kurdernas situation 
Välkomna till vårt möte i Mimers hus den 
26 februari, då Kadir Meral, författare och 
lärare, berättar om sin uppväxt i Kurdistan 
(Turkiet) och hur det är att vara kurd i exil. 
Marco Nilsson, universitetslektor i  
statskunskap, ger en historisk bakgrund 
och talar om dagaktuella frågor kring 
kurdernas situation i Mellanöstern. 
 
Fredsseminarium 21 mars 
Seminariet arrangeras av Fredsrörelsen i 
samverkan med Vuxenskolan, Natur-
skyddsföreningen och Nordiska folk-
högskolan.  
Programpunkter: 
Rickard Söder (SIPRI): Fred och säkerhet i 
en klimatförändrad värld 
David Reckmann och Joakim Ferring 
(Chalmers): Har du klimatkoll? Missupp-
fattningar och myter kring vår personliga 
klimatpåverkan. 
 Jan-Erik Gustavsson (KTH): Världens 
vattenförsörjning ur ett freds- och 
konfliktperspektiv. 
 
Avgift: 200 kronor (inkl. kaffe, fralla och 
lunch) sätts in på Fredsrörelsens 
plusgirokonto 786201-4 senast 11 mars. 
Meddela om du behöver specialkost! 
 
Se också hemsidan www.fredkungalv.se 
 
Vid ett möte i april kan det bli en upp-
följning av seminariet om lokalt arbete i 
spåren av klimatkrisen. 
 
Boktips: 
Lindvall, Vowles, Hultman:  
Upphettning, Demokrati i klimatkrisens tid 
– 2020. 
 



Stockholm International Peace Research 
Institute  
SIPRI grundades 1966 som ett oberoende 
forskningsinstitut med uppgift att studera 
väpnade konflikter samt nedrustning och 
rustningskontroll. SIPRI tillhandahåller 
fakta, analyser och rekommendationer 
baserade på öppna källor, till beslutsfattare, 
forskare, media och den intresserade 
allmänheten. 
 
Föreningsnätverk för omställning 
Den 20 januari möttes några föreningar i 
Kungälv, bland annat Fredsrörelsen, för att 
undersöka intresset för att bilda ett 
kommande nätverk rörande omställnings-
frågor i Kungälv. 
Man menar att en omställning av vår 
livsstil och våra samhällen är nödvändig 
för att kunna hantera dessa utmaningar. 
Det finns ett behov av att göra 
beslutsfattare medvetna om behovet av 
förändringar och ge uppslag till beredskap 
och innovationer i detta förändringsarbete. 
Närmast till hands är utmaningar och 
problemställningar som rör vår egen 
kommun. 
 
Nästa nätverksmöte är den 3 mars. 
  
Studieresa till Lettland 
Vi fortsätter undersöka möjligheten att 
göra en studieresa i höst till Riga i 
Lettland. Mer information i nästa 
medlemsblad. 
 
Fredsam 
Fredsrörelsen är nu medlem i Fredsam. 
Fredsam är ett nätverk av fredsföreningar i 
Göteborg vilka arbetar för nedrustning, 
speciellt av kärnvapen, för mänskliga 
rättigheter och en fredskultur. 
Man träffas regelbundet för att utbyta 
information och samordna aktiviteter. 
 
Fredsrörelsen på Orust har inbjudit 
fredsforskaren Jan Öberg till ett möte i 
Kulturhuset i Henån på Orust torsdagen 
den 19 mars kl 19. Fri entré. Fika 
Han talar under rubriken: 

I öster stiger den nya världen upp. I väst 
går den gamla ned. Hur ser framtidens 
fred ut? 
 
Biologen, författaren och samhälls-
debattören Stefan Edman och 
skådespelaren och musikern Tomas von 
Brömsen framträder i Henåns kulturhus 
måndagen den 6 april kl 19 med 
programmet Aniara – vårt blågröna 
rymdskepp Jorden! 
 
Asylprocessen 
Migrationsrätt är en internationell fråga 
och situationen i världen påverkar varför 
människor söker sig till Sverige. 
 
Måndagen den 17 februari höll juristen Siri 
Sandin från Asylrättscentrum ett föredrag i 
Kastalakyrkan. Siri talade bland annat om 
Nya Gymnasielagen, som har många 
stränga och svårtolkade regler. 
 
Kvällen var ett samarbete mellan Agape i 
Kungälv och Svenska kyrkan i Kungälv – 
Ytterby. 
 
Asylrättscentrum verkar för en rättssäker 
och konsekvensenlig asylprocess. 
Huvudmän är Rädda Barnen, Svenska 
kyrkan, Caritas och Stockholms stift. Dess 
värdegrund utgår från FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
 
Man erbjuder gratis juridisk rådgivning till 
asylsökande, ombud, gode män, 
kontaktpersoner och andra berörda via 
telefon eller mail. 
 
Asylrättscentrums hemsida: sweref.org 
 
 
Medlemsavgift 2020 
Om du inte redan betalt medlemsavgiften 
för 2020 så är det dags nu! Betala in 100 
kronor/person till vårt postgirokonto 
786201-4. Ange gärna din mailadress, så 
slipper vi portoavgift för att skicka ut 
medlemsblad och annan information till 
dig. 


