
 Vårutskick 2021 
Fredsrörelsen på Orust i maj. 
  
HEJ MEDLEMMAR OCH ÖVRIGA VÄNNER 
  
Äntligensyns en ljusning i coronaeländet. Det talas om plats för 50 deltagare i höstens 
föreläsningar i Henåns kulturhus. Vi behöver verkligen få direktkontakt och direktutbyte. 
I Fredsrörelsen på Orust har vi dock inte suttit passiva, vilket detta brev ska visa. 
  
I april kom från trycket en ny skrift i serien ”Krisen pågår – Vad gör vi?” Det är del III, som 
heter ”Att vända vinden”. På 30 sidor, liksom I och II. 
Den nya vinklingen är att självbilden hos ett lands befolkning starkt styr attityder och 
ställningstaganden, vilket ger konsekvenser för utvecklingen och försöken att påverka den. 
  
 Alla tre delarna kan beställas för 25 kr styck med porto 24 kr och uppåt efter vikt. 
Kontakta författarna Erni & Ola Friholt via tel 0304-51215 och 073-9072717 eller mail 
ernifriholt@gmail.com och ola.friholt@gmail.com  Snigelpost (2 dagar/vecka!): Torget1, 
Stocken, 47492 Ellös. 
  
Minns ni Del II, ”Värdland”, som gav en bild av den andra sidans situation och belägenhet, 
alltså det Ryssland som Natopropagandan försöker skrämma oss med? Våra politiker och 
militärer är fostrade i Brainwashington att tro på hot mot Östersjöområdet från öster och inte från 
väster, som ständigt övar krig mot öster i värdlandet Sverige. Skriften tar upp möjliga alternativ 
till krigslekarna. 
Den delen kom ut just när coronan förlamade allt. Det blev stopp i efterfrågan efter 300 ex sålda. 
Av del I såldes 700 ex på sex månader. Där finns nu en ny upplaga. 
  
                                                              * * * 

  
Världens statsledningar tycks tro att klimatkatastrofen kan hejdas av underverk som ska ske 
spontant lite längre fram, när det troligen är för sent att hejda en utveckling bortom all kontroll. 
De pysslar istället om sina krigsmakter med historiska rekordsiffror. Sverige ska från 2020 
fördubbla sin militärbudget från 45 miljarder kr till 90 miljarder. Alla andra behov är ju redan 
tillgodosedda, eller? Idealet USA ökar ju sin militärbudget till 732 miljarder dollar. Det du! 32 % 
av hela världens vanvett. 
  
Och det har inte varit produktion för lager. Sedan 2001 har USA och dess allierade, mest inom 
Nato fällt 326 000 250-kilosbomber i andra länder varav 152 000 i Irak och Syrien. Det är 46 
bomber per dag år ut och år in. Detta är officiella siffror, inga uppskattningar. 
  
                                                            * * * 
  
Höstens föreläsningar har varit uppskjutna två terminer redan. Våra tålmodiga föreläsare ställer 
upp tre torsdagar och en avslutande tisdag. Som följer: 
  
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 långsiktigtperspektiv. 
  

 



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. 
  
Dessa program sker i Henåns kulturhus med start kl 19 och fri entré. 
Ännu vet vi inte om eventuella begränsningar av deltagarantalet kräver anmälan om 
deltagande. Ifall, ring Erni Friholt 073-907 27 17 eller maila ernifriholt@gmail.com 
50 personer räcker ibland för alla. 
                                                         
                                                            I höst har vi åter fredscafé på lördagsmarknaden i 
Tavlebord, centralt på Orust, oftast kl 10-14. Det inleds med skördefesten den 26 
september med öppettiden kl 11-16. Vi efterlyser hjälp med bakning och närvaro. Det 
övriga i höstutskicket i september. 
  
Vårt årsmöte hålls torsdagen den 23 september kl 18.30 i Henåns kulturhus. Det 
avser verksamheter under 2020 och planer för 2021, vilket redan blivit ett magert år, om 
än inte helt passivt. Välkomna! 
  
                                                           * * * 
Sista program under hösten blir utdelningen av ”Folkets fredspris i enlighet 
med Nobels testamente” till tre framstående fredskvinnor: Berit Ås, Maj 
Wechselmann och Gudrun Schyman. Det kommer att ske under dagen och kvällen 
lördagen den 4 december i Ellös folkets hus. Uppgifter om program, kostnader, ev 
övernattning m m kommer under hösten bl a på hemsidan www.fredsrorelsen-pa-
orust.se  Anmälan om deltagande till Erni Friholt tel 073-9072717 
eller ernifriholt@gmail.com 
  
Låt oss hoppas på en höst i frihet från begränsningar av mötesfriheten och i en 
hälsosam kontaktrikedom med givande utbyte om fredens möjligheter 
  
För Fredsrörelsen på Orust 
  
  
Erni & Ola Friholt                                                                                                VT 21 
  
PS. Utskick per post blir allt dyrare. Vi ber er som brukar få pappersutskick men 
har mailadress att meddela oss den. DS 
  
PS2.  Har ni kommit ihåg medlemsavgiften? Betala gärna 150:- på bg 5916-1786, Fredsrörelsen 
på Orust. (Barn/ungdom 20:-)  
 

	


