
Ett Kulturhus för fred kan bidra till ett harmoniskt och tryggt Göteborg

Pågående aktiviteter i Utställningshallen i Stadsbiblioteket, Avenyn, Göteborg visar intresset och 
behovet av ett öppet kulturhus för fred. Fred engagerar och genom att se en utställning av många 
fredliga projekt och personer på en gång kan besökaren få inspiration till det samma.

”Fred engagerar”

Fred är idag ett vitt begrepp och ett kulturhus för fred kan bidra till att fredsbegreppet blir konkret, 
fokuserat och kontinuerligt. Behovet av att levandegöra fred till fler medborgare är stort. Fred är 
grunden för en god ekonomi. Ekonomi är ett grekiskt ord som betyder att hushålla med begränsade 
resurser. Krigiska handlingar och intentioner äventyrar vår ekonomi, trygghet och välstånd. 
Ingenting är så kostsamt som krig och våld. Krig och våld har sällan lett till något annat än att alla 
inblandade parter har förlorat. Genom ett kulturhus för fred blir det lättare att komma ihåg och 
levandegöra historiska och nuvarande personer som arbetar för en trygg och fredlig värld och 
samhälle dvs basen för vår ekonomi. Kulturhus för fred kan samla många av de pågående projekt 
som görs för ett fredligt och tryggt samhälle på ett och samma ställe. Ett kulturhus för fred ett så 
kallat Fredshus kan göra fredsengagemang mer lätt tillgängligt med flera samhällsekonomiska 
vinster som följd.

Kultur är hur människor möter och agerar
med varandra. Fredskultur är attityd och
stämning som utgår från fred. Fredskultur
är långsiktiga val. Att ha tålamod,
diplomati, tolerans, demokrati och att ge
istället för att ta kan sägas vara fredliga
handlingar och en fredskultur etableras.
Genom ett öppet kulturhus för fred med
många dagliga besökare blir det möjligt
att bidra till ett harmoniskt samhälle
genom att fredskulturen blir normen. 

Genom Fredsam nätverket, Fredshusgruppen
Anna-Lisa Björneberg, Titti Wahlberg 
Tomas Magnusson och Christian Keiller

Fakta ruta:
Utställningen - Hopp i stället för hot - handlar om fredliga personer och händelser pågår till och 
med lördag 18 april, 2015 på Stadsbiblioteket, Avenyn, Göteborg. Medverkande föreningar i 
utställningen genom Fredsamnätverket - Svenska Freds, Internationella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet/IKFF/, Kristna Freds, Svenska kvinnors vänsterförbund/SKV/, FN-föreningen, 
Fredsföreningen på Orust, Fredsföreningen i Kungälv, Kvinnor för fred, Skärgårdsuppropet, 
Svenska fredskommittén, Yrkesgrupperna mot kärnvapen, Föreningen för mänskliga rättigheter i 
Iran, Music Against Violence och World Peace House. 

Fakta om Fredsam nätverket:
Fredsam är ett nätverk av ideella fredsföreningar som sedan år 1982 år samverkat för att lättare 
kunna genomföra samverkande fredsevent. Fredsam har återkommande möten första måndagen i 
varje månad med undantag för helgdag. Mer info: www.fredsam.se och 
www.worldpeacehouse.com

http://www.fredsam.se/
http://www.worldpeacehouse.com/

