
Hösten 2021 Fredsrörelsen på Orust 
 
PROGRAM 
 
Sedan förra utskicket har hoppet tänts att höstens planer ska kunna förverkligas. 
Nu gäller öppna möten från 30 september. Orosmoln finns dock kvar, och det 
kan snart nog komma nya inskränkningar i mötesfriheten. Därför kan det vara 
lämpligt att ha en telefonanmälan till mötena i beredskap. Alltså till Erni Friholt 
073-907 27 17. 
 
De brännande frågorna kvarstår: Politikernas prioritering av militärallianser och 
inköp av nya ubåtar, flygplan och andra helvetesmaskiner framför internationellt 
samarbete för klimatet. Sverige är nu en lydstat till Nato och anslår 25 nya 
militära miljarder fram till 2025 och lika stora nytillskott förebådas därefter. 
Styrande är Natos krav på 2 procent av en BNP som ännu stadigt tillåts öka … 
 
Vårt bidrag till folkbildningen i dessa frågor fortsätter med fri entré till Henåns 
kulturhus vid följande fyra tillfällen. 
 
7 oktober     Professorn i geovetenskap Hans Linderholm 
                    forskare inriktad på Europas, Asiens och havens klimatförhållanden:   
                    HAR VI RÅD ATT TVIVLA PÅ HOTET MOT KLIMATET? 
                    Om klimatvariationernas samhällseffekter i ett långsiktigt perspektiv. 
 
21 oktober  Fredsforskaren och aktivisten Jörgen Johansen:  
                    EFTER CORONAN FORTSATT HOT MOT KLIMATET 
                    Business as usual eller besinning? 
 
4 november Feministen och fredsaktivisten Gudrun Schyman:  
                    HOT MOT KLIMATET, PANDEMI OCH UPPRUSTNING  
                    Med lånade pengar till ökad resursförstöring och krigsförberedelser. 
 
16 nov         Författaren och samhällsdebattören Stefan Edman och  
                    skådespelaren och musikern Tomas von Brömssen:  
                    ANIARA – VÅRT BLÅGRÖNA RYMDSKEPP JORDEN 
                    Förundran, förfäran och en appell om besinning. 
 
Liksom tidigare börjar vi kl 19. Välkomna! 
 
                                                           * * *                              
 
Vi återupptar också vårt fredscafé på lördagsmarknaden på Tavlebord kl 10-14 
följande dagar, med ett enda undantag allra först. 
  
26 september kl 11-16 vid skördefesten, en söndag. Därefter 30 oktober, 13 
november och 11 december. Hugade medhjälpare uppmanas ringa  Pia Palmer, 
076-289 50 22. 
 



Vi påminner om att årsmötet hålls i Henåns kulturhus torsdagen den 23 september 
kl 18.30. Det avser verksamheter under 2020 och framtidsplaner. Välkomna! 
 
                                                      * * *                                                                                

 
Lördagen den 4 december utdelas Folkets fredspris i enlighet med Nobels 
testamente. Tre framstående fredskvinnor skulle ha fått det 2020 redan, men… 
De tre är Berit Ås, Maj Wechselmann och Gudrun Schyman.  
Utdelningen under hela dagen från kl 10. inramas av föreläsningar, hyllningar och, 
hoppas vi, en talrik supporterskara, som efter en festlig förtäring också ser Maj 
Wechselmanns film ”Atomen i människans tjänst?” 
 
Långväga gäster kan få hjälp att finna inkvartering före och efter den stora dagen. 
Hör av er till Erni Friholt tel 073-907 27 17 eller mail ernifriholt@gmail.com . 
 
Lokal: Folkets Hus i Ellös. Parkering finns. 
Kostnad: Deltagande och förtäring hela dagen plus filmen kr 300:-. 
 
Anmälda deltagare får detaljerat program som inleds med fika kl 10, föreläsning 
med prisutdelning till Berit Ås, lunch, föreläsningar med prisutdelning till Maj 
Wechselmann och Gudrun Schyman, fest och film. 
Anmälan till Erni Friholt (som ovan) med fler praktiska detaljer. 
 
                                                       * * *           
 
Liksom ni alla hoppas vi att fortsättningen blir ljus och att vi kan träffas som 
förr. Fredsrörelsen behövs nu mer än någonsin, och vi behöver trimma vårt 
kurage att sticka ut hakan i den militärpolitiska snålblåsten. 
 
Till stöd för detta behöver vi både medlemmar och bidrag. Det är 
medlemsavgifter och fredscaféinkomster som står för runt 80 % av utgifterna. 
Resten brukar täckas av stöd från medlemmar och från Orust kommun och 
studieförbundet SENSUS.  
Vi är optimister! 
 
Medlemsavgiften är 150:- kr/år, barn/skolungdom 20:- kr/år och sätts in på bg 
5916-1786, Fredsrörelsen på Orust. Där går också bidrag in. 
 
Stocken den 16 september 2021  
 
 
Ola Friholt, ordförande                                                                             HT 21 
 
PS. Fredskalendern för 2022 finns nu, med vår medverkan, för kr 50:- 
Och vår skrifteserie ”Krisen pågår – Vadgör vi?” har nu en del III, ”Att vända 
vinden”, för kr 25:-. 


