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1. Allmänt
Fredsförbundets arbete var under 2019 fokuserat på fredsfostran och global fostran samt på 

kommunikation och påverkan i aktuella fredspolitiska frågor. Fredsskolan genomförde ett rekor-
dantal aktivitetsdagar med fredsfostran både på finska och på svenska. Två val, riksdagsvalet 
och europarlamentsvalet, präglade året. Målen i Agenda 2030 främjades såväl på gräsrotsnivå 
som i påverkningsarbetet. 

I sitt påverkningsarbete fungerade Fredsförbundet som en informationsbyrå till stöd för beslut-
sfattande i frågor som fredsrörelsen har på sin agenda och som ett stöd för aktivt medborgars-

kap genom att ge ramar och hjälp till olika former av medborgarverksamhet och hade också 
rollen som en kritisk ”maktens vakthund” i freds- och säkerhetspolitiska frågor. 

I en globaliserad värld är internationella nätverk och gränsöverskridande samarbete väsentliga. 
Förbundet uppnådde en internationellt uppmärksammad seger genom att lyfta upp frågan om 
ett förbud mot autonoma vapen på den finländska politikens agenda som en del av den interna-

tionella kampanjen Stop Killer Robots.

Året 2019 präglades globalt av ett starkare erkännande av vilka ändringsåtgärder klimatförän-
dringen kräver, och medborgaraktivismen med fredagsstrejker som den unga svenskan Greta 
Thunberg initierade var en viktig katalysator över hela världen som väckare av medborgaro-
pinionen. Också i Finland samlades unga på riksdagshusets trappa på fredagarna och krävde 
förändring, att mänsklighetens framtid och naturen ska prioriteras när man fattar politiska bes-
lut. Fredsrörelsen kopplade ihop frågan om åtgärder mot klimatförändringen med frågan om 
upprustning och betonade också vikten av aktivt agerande för att åstadkomma förändringar.

I Syrien fortsatte alltjämt kriget som börjat 2011, och situationen för civila var fortfarande 
mycket dålig. Mot slutet av året inledde Turkiet en offensiv i norra Syrien, vilket skärpte läget 
ytterligare. Även om kampen mot Isis gav resultat i Irak är Iraks interna situation inte bra, utan 
det förekommer mycket våld. I Mellanöstern leder även annars demokratibrist, autoritära regi-
mer och medborgarsamhällets svaga påverkningsmöjligheter till att samhällena blir sköra och 
att våldsamma lösningsmetoder lätt tillgrips. 

I Jemen har den långvariga konflikten försatt civila och särskilt barnen i en katastrofal situation. 
Av 29 miljoner invånare skulle 22 miljoner år 2019 ha behövt humanitär hjälp för att klara sig.
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Olika epidemier har spridit sig till följd av kriget. Fredsrörelsen försöker hindra vapenexport till 
området. Kampanjen resulterade i att många EU-länder slutade exportera vapen till Saudiarabi-
en, som är en central aktör i kriget i Jemen. Också Finlands regering meddelade att nya tillstånd 
för vapenexport till Saudiarabien inte beviljas tills vidare. USA drog sig ur kärnenergiavtalet med 
Iran, och Mellanösterns dåliga säkerhetspolitiska situation utgör redan ett bredare hot mot det 
säkerhetspolitiska avtalssystemet speciellt i fråga om kärnvapenspridning.

Den allmänna situationen återspeglade sig även i Europa, där främst konflikten i Ukraina, an-
nekteringen av Krim, men också annat har lett till att den säkerhetspolitiska retoriken hårdnat 
också i Östersjöområdet, det företas många militärövningar av hotfull uppvisningskaraktär och 
vi ser igen en begynnande kapprustningsspiral. Att INF-avtalet om begränsning av medel- och 
kortdistanskärnvapen kollapsade i och med att USA och Ryssland lämnade det var mycket illa 
för Europa. Tilltagande nationalism och våld och den snabba popularitetsökningen för rörelser 
som idealiserar autoritära ledare betraktades med stor oro i fredsrörelserna, som bara alltför 
väl minns utvecklingen under 1930-talet. Fredsförbundets svar på denna utveckling är att arbe-
ta för fredsfostran. Problemets allvar kräver dock att hela samhället ingriper.

Inom nedrustningen höjde sig under 2019 två teman över de andra: kärnvapen och autonoma 
vapen. Fredsorganisationerna bedrev kampanjer för FN:s konvention om kärnvapenförbud. 
Under året fick man nya länder att ansluta sig till konventionen och ratificera den, så att kon-
ventionen redan undertecknats av 81 stater och ratificerats av 35. Trots Fredsförbundets på-
verkningsarbete tvekar Finland fortfarande. En annan kampanj som fördes var att Finland mera 
energiskt ska börja verka för ett internationellt avtal som förbjuder helautonoma vapen. Vid 
regeringsförhandlingarna efter riksdagsvalet skrevs anslutning till kärnvapenförbudskonventio-
nen in i regeringsprogrammet som ett slags allmänt mål. I regeringsprogrammet gjordes också 
en anteckning om deltagande i nedrustningsprocessen som är avsedd att förbjuda autonoma 
vapen, och en anteckning om att Finland inte exporterar vapen till länder som för krig och som 
bryter mot de mänskliga rättigheterna. Angående EU gällde påverkningsarbetet främst inrättan-
det av två nya instrument, en europeisk försvarsfond och en europeisk fredsfond.
Fredsförbundets eget arbete i vardagen präglades av ovisshet, då undervisnings- och kulturmi-
nisteriet meddelade att utdelningen av fredsorganisationernas verksamhetsbidrag överförs till 
justitieministeriet. Fredsförbundet och andra fredsorganisationer jobbade hårt hela året för att 
få den nya regeringen att höja anslagen till fredsarbetet.

Fredsförbundet fortsatte att bygga upp sin egen medelanskaffning. I slutet av året beviljades 
förbundet penninginsamlingstillstånd av Polisstyrelsen och förberedelserna att börja samla me-
del kunde vidta. Fastigheten Fredsstationen var fortfarande en viktig komponent i Fredsförbun-
dets och dess medlemsfamiljs fredsarbete. Reparationerna i huset fortsatte, och bland annat 
förbättrades tillgängligheten i gemensamma utrymmen.
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2. Allmän verksamhet och administration
Fredsförbundet är en paraplyorganisation för fredsarbete som har tio riksomfattande och sex 
lokala/regionala medlemsorganisationer. Det är ofta Fredsförbundet som journalister, interna-
tionella aktörer och också s.k. vanliga medborgare vänder sig till när de vill ha information och 
kontakter angående finländskt freds- och nedrustningsarbete.

I sin roll som paraplyorganisation gjorde förbundet förutom annan opinionspåverkan mycket 
arbete för bevarandet av det finländska fredsarbetets grundresurser och statsstöd. Information 
spreds om den egna verksamheten och även mera allmänt om fredsarbetets och fredsrörelsens 
aktuella angelägenheter. Tack vare påverkningsarbetet höjdes Finlands anslag för fredsarbete 
för första gången på åratal i budgeten för 2020. Fredsorganisationernas gemensamma mål är 
att få beloppet höjt till en miljon euro fram till år 2023.

Förbundet äger den gamla stationsbyggnaden i trä, Fredsstationen, där förbundet upprätthåller 
ett verksamhetscentrum för fredsarbete. Därigenom kan förbundet tillhandahålla bastjänster 
och stöd för aktionsgrupper och organisationer. Detta tar sin del av resurserna för förbundets 
administration.

Medlemmar

Riksomfattande medlemsorganisationer 
Vapenvägrarförbundet, Garantiföreningen för Finlands
Fredsförbund, Internationella arbetslag KVT, Fostrare för Fred,
Leo Mechelin-stiftelsen, Samfundet för främjande av
fredslitteratur, Finlands Kristliga Fredsrörelse,
De Hundras Kommitté, WILPF – Finlands avdelning,
Vännernas Religiösa Samfund Kväkarna. 

Lokala och regionala medlemsföreningar 
Emmaus Åland, Närpesnejdens fredsförening,
Rauhanliiton Helsingin osasto, Svenska Fredsvänner
i Helsingfors, Vasanejdens fredsförening, Ålands fredsinstitut.

Stödmedlemsorganisationer
Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf, Sosialidemokraattiset Nuoret ry.

Stödmedlemmar

Under året betalade 65 personer stödmedlemsavgift.

5 fastanställda
16 medlemsorganisationer, 
riksomfattande och lokala
65 stödmedlemmar
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Beslutsfattande
År 2019 höll förbundet två ordinarie möten, vårmötet 28.4 och höstmötet 24.11. 

Till styrelsen hörde ordförande Tarja Cronberg (Polvijärvi), vice ordförandena Risto Pontela (Hel-
singfors) och Marianne Laxén (Helsingfors), styrelsemedlemmarna Sirpa Aitosalo (Helsingfors), 
Jaakko Ellisaari (Helsingfors), Britta Hannus-Gullmets (Närpes), Kaisa Kopsa (Helsingfors), Jyrki 
Lappalainen (Helsingfors), Mirjam Lukola (Mariehamn), Laura Sankilampi (Vanda), Kalle Sysikas-
ki (Esbo), Folke Sundman (Helsingfors) och Timo Virtala (Lappträsk). Suppleanter var i ordnin-
gsföljd Vappu Taipale (Helsingfors), Bror Myllykoski (Mariehamn), Isik Ulubas (Närpes/Åbo) och 
Kimmo Wilska (Helsingfors).

Styrelsen samlades till möte sex gånger under året. 

Styrelsens arbetsutskott, som beredde styrelsemötena och svarade för verkställandet av beslu-
ten, samlades fem gånger.

Kansli
Förbundet har ett kansli på två rum i Fredsstationen i Östra Böle, Helsingfors. I kansliet arbeta-
de fem fast anställda personer: Laura Lodenius (verksamhetsledare), Elias Laitinen (koordina-
tor för ekonomi och förvaltning, börjat 12.8.2019), Annukka Toivonen (sakkunnig inom global 
fostran), samt på deltid Marja Meriläinen (kanslichef) och Tuuli Vuori (sakkunnig inom kommu-
nikation och påverkan). I slutet av året var Heini Rautoma på deltid koordinator för Fredsskolans 
svenskspråkiga verksamhet. Sysselsatta i verksamheten var också EU-informationsprojektets 
podcast-redaktör Pihla Hankamäki samt 43 ledare och utbildare vid Fredsskolan. Krista Man-
nermaa och Lauri Siren utförde under året olika stödarbeten i kansliet i form av arbetsprövning 
Fredsstationens uthyrningsverksamhet fick dagligt stöd genom Sylvi Ridells frivilliginsats.

Medlemskap i finländska organisationer
Förbundet är medlem i Finlands FN-förbund, Institutet för Fredsfostran, Fingo, Dagsverke rf, 
Nätverket för bred säkerhet WISE, AEPF Finland, Suomen One World (Maailma.net) och Anna 
Lindh-stiftelsens nätverk i Finland, med vilka förbundet samarbetar i aktuella frågor. Dessutom 
är förbundet medlem i Ydinjulkaisut ry som ger ut tidskriften Ydin. Förbundet har också stöttat 
tankesmedjan SaferGlobe, som tagit fram data och bakgrundsinformation för förbundets kam-
panjverksamhet.

Övrig interaktion
Förbundet har en delegation som består av 52 samhällsaktiva personer från olika verksamhet-
sområden. Dess verksamhet grundar sig främst på de enskilda delegationsmedlemmarnas egna 
initiativ och sakkunskap beträffande olika aspekter av fredsarbetet. Förbundets ordförande, 
verksamhetsledare och styrelsemedlemmar ställde upp som talare vid tillställningar och evene-
mang runtom i landet.

      o På den internationella fredsdagen 21.9 ordnades en diskussion, Fredsrörelsen 2020,
             med Anu Juvonen och Jarmo Pykälä som inledare om fredsrörelsens visioner och verk-
             samhetssätt under det kommande årtiondet.
      o I november var verksamhetsledare Lodenius närvarande vid Närpesnejdens fredsföre-
             nings 90-årsfest och vid 95-årsjubileet för Svenska Fredsvänner i Helsingfors.
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3.  Kommunikation och påverkan
Kommunikation är en central del av påverkandet för fred. Fredsförbundet fungerar som sakkun-
nig och informationsbyrå i fredsfrågor – såsom säkerhetspolitik och nedrustningsarbete – och 
deltar aktivt i samhällsdebatter på dessa
områden. I egenskap av sakkunnig i
fredsfrågor ger förbundet utlåtanden
till ministerier, till riksdagen och till andra
beslutsfattare och tillhandahåller
bakgrundsinformation om aktuella
säkerhetspolitiska teman.

Representanter för Fredsförbundet deltog
dessutom som sakkunniga i olika arbetsgrupper
och delegationer som fungerar som stöd för
beslutsfattande. Förbundets verksamhetsledare
Lodenius har bl.a. varit medlem i Utrikespolitiska
institutets delegation och i Utvecklingspolitiska
kommissionen har förbundet haft Sysikaski som
sakkunnigmedlem.

Fredspolitisk valdebatt och påverkan
Våren 2019 hölls riksdags- och europarlamentsval i Finland. Fredsförbundet deltog i valdebat-
ten och lyfte fram fredspolitiska teman. I samband med riksdagsvalet arrangerade förbundet 
två valdiskussioner tillsammans med andra aktörer. Bägge diskussionerna ordnades i Helsing-
fors men de streamades också för att betjäna en bredare publik.

Inför både riksdagsvalet och europarlamentsvalet kartlade Fredsförbundet partiernas säkerhet-
spolitiska linjedragningar. Om kartläggningarna producerades en serie bloggartiklar för förbun-
dets webbsidor. Bland Fredsförbundets webbmaterial hör bloggarna numera till de mest lästa, 
vilket vittnar om en tydlig efterfrågan på sådana sammandrag.

3 regeringsprogramsanteckningar

20 evenemang 

41 medieträffar
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Fredsförbundet i media
Under året var förbundet aktivt i kommunikationen till media. Förbundets representanter och 
ställningstaganden förekom över 40 gånger i både lokala och riksomfattande media. Dessutom 
publicerade de fredspolitiska tidskrifterna Fredsposten och Ydin, som förbundet stöder, regel-
bundet artiklar kring teman med anknytning till förbundets verksamhet. 

Som metoder för mediekommunikationen använde förbundet både medieutskick till redaktio-
ner och personliga kontakter med journalister. 

      o År 2019 sände förbundet sammanlagt 10 medieutskick och ställningstaganden om varie-
             rande ämnen, från Finlands vapenexport till fredsfostran. Se bilaga 2 för en lista över
             medieutskicken.

Webbkommunikation
I februari 2019 öppnade Fredsförbundet sina förnyade webbsidor. Reformen som genomfördes 
av Konsepto innebar att sidorna för Fredsförbundet (rauhanliitto.fi / fredsforbundet.fi), Fredss-
kolan (rauhankoulu.fi) och Fredsstationen (rauhanasema.fi) genomgick en total förnyelse och 
Fredsstationens sidor flyttades till samma webbplats som Fredsförbundets och Fredsskolans 
sidor. 

Syftet med förnyelsen av webbplatsen var att förbättra förbundets kommunikation med hjälp 
av moderna, läsar- och sökmotorvänliga och mobilresponsiva sidor. Resultatet blev lyckat. De 
nya sidorna gjordes i tre olika språkversioner, varigenom också de svensk- och engelskspråkiga 
sidornas användbarhet blev betydligt bättre.

Fredsförbundet var aktivt närvarande på olika kanaler i sociala medier och utvecklade sina sätt 
att kommunicera om fredsfrågor. År 2019 var förbundets some-kommunikation koncentrerad 
till  Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Förbundet upprätthöll också Fredsstationens 
Facebook- och Instagram-sidor, en Facebook-grupp för svenskspråkigt fredsarbete, Fredsskolans 
grupp samt grupper avsedda för förbundets och medlemsorganisationernas interna kommuni-
kation.

Dessutom publicerade förbundet ett elektroniskt nyhetsbrev (på finska) som skickades till 
beställarna nio gånger under året. Förbundet samlade aktivt nya beställare både på webben 
och vid evenemang, och också personer som blivit Fredsförbundets stödmedlemmar sattes på 
beställarlistan om de gett sitt samtycke. I december 2019 hade beställarlistan ca 360 e-postad-
resser. Med hjälp av brevet får de som är intresserade av förbundets verksamhet regelbundet 
information om aktuella kampanjer och kommande evenemang samt verksamhetstips. 

      o År 2019 nådde förbundets webbsidor 21 795 besökare. Det sammanlagda besökaran-
             talet på Fredsförbundets och Fredsskolans sidor ökade med ca 50 %. Om antalet besöka-
             re på Fredsstationens gamla sidor finns inga uppgifter, men sannolikt blev besökarna
             också där betydligt fler i och med reformen.
      o Under tiden 1.1.2019 – 31.12.2019 ökade antalet svenskspråkiga besökare på Fredsför-
             bundets webbsidor med 72 % och antalet engelskspråkiga besökare ökade med 94 %.
      o 31.12.2019 hade Fredsförbundets Facebook-sida 3763 gillare (+20 % från år 2018), 
             Twitter-kontot ca 1200 följare (+16 % från år 2018), Instagram-kontot 1140 följare (+23% 
             från år 2018) och LinkedIn-kontot 71 följare (+69 % från år 2018).
      o     31.12.2019 hade Fredsstationens Facebook-sida 1673 gillare (+5 % från år 2018).
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Tidskrifter och webbpublikationer
Fredsförbundet har tillsammans med sin medlemsorganisation De Hundras Kommitté gett ut 
den fredspolitiska tidskriften Pax. År 2019 hölls ett avbrott i publiceringen, eftersom nättidskrif-
ten var i behov av grundlig förnyelse. Under året kartlade en arbetsgrupp publikationens fram-
tid och målgruppernas behov. Processen var ännu inte avslutad vid årets utgång.

Fredsförbundets medlemsorganisation Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund gav under 
året ut fyra nummer av tidskriften Fredsposten. Tidskriften hör till Fredsförbundets stödmed-
lemsförmåner och förbundet stödde dess utgivning.

Fredsförbundet är medlem i Ydinjulkaisut ry som ger ut tidskriften Ydin. Ydin hör till Fredsför-
bundets stödmedlemsförmåner. Förbundets verksamhetsledare Laura Lodenius var medlem i 
tidskriftens redaktionsråd.

      o Tidskrifterna Fredsposten och Ydin postades till stödmedlemmar.
      o För intressentgrupper arrangerades en workshop om tidskriften Pax i maj 2019.
      o En elektronisk enkät gjordes bland Fredsförbundets och De Hundras Kommittés styrelse-
             medlemmar för att kartlägga åsikterna om utvecklandet av Pax.

Tillställningar och seminarier
Under året arrangerade Fredsförbundet 20 seminarier, diskussioner eller andra evenemang, en 
del i samarbete med andra aktörer.
      ● Se bilaga 1 för lista över evenemangen.

Informationstjänster
För media och för politiska beslutsfattare tillhandahöll Fredsförbundet under året sakkunskap, 
ställningstaganden och personer att intervjua. Dessutom fortsatte förbundet upprätthållandet 
och uppdaterandet av sitt omfattande bildarkiv som till största delen finns i digital form. 

Publikationer och broschyrer
Under året producerade förbundet ett flertal broschyrer med kampanjanknytning.

      o I samband med webbsidereformen lät man göra en ny logo och nya illustrationer för
             Fredsskolan och dess visuella uttryck förnyades också för broschyrernas del.
      o Förbundet uppdaterade ett bakgrundsdokument om autonoma vapensystem.
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Europainformationsprojekt
Fredsförbundet startade år 2019 sin första poddserie, Rauhacast. Produktionen av serien fick 
statsunderstöd som Utrikesministeriet delar ut för Europainformation. Inom projektet gjordes 
sju olika poddavsnitt kring ämnen med anknytning till Europa, fred och säkerhet. Publiceringen 
av det sista avsnittet, som handlade om migration, och arrangerandet av den diskussion som 
ingick i projektet sköts upp till början av 2020.

Fredsbyggande, fredsmedling och krishantering
Fredsmedling och fredsbyggande samt fredsdiplomati bör ha en central ställning i utrikespo-
litiken. Fredsförbundet verkade för att man inte helt skulle frångå det avtalsbaserade interna-
tionella samarbetet och återgå till en värld av maktpolitik. Under Finlands EU-ordförandeskap 
samarbetade förbundet med Europan Network Against Arms Trade (ENAAT), i en kampanj spe-
ciellt mot militarisering av EU-budgeten och inrättandet av en försvarsfond. Inom kampanjen 
gjordes bland annat påverkningsarbete riktat till EU-parlamentariker och till riksdagens stora 
utskott.

      o Förbundets representant i den utvecklingspolitiska kommitté som statsrådet tillsatt var
             Kalle Sysikaski. 
      o Förbundets representant i styrelsen för WISE, nätverket för bred säkerhet, var Laura
             Lodenius.
      o Förbundet var representerat i Utrikesministeriets samordningsgrupp för fredsmedling 
             är aktörer som är relevanta för den finländska fredsmedlingen utbyter information.
      o Förbundet är stödmedlem bl.a. i den internationella organisationen Nonviolent Peace-
             force som främjar vapenfritt fredsbevarande ute i världen.
      o På inbjudan av chefen för Finlands delegation vid Nato deltog verksamhetsledaren i
             december i en studieresa till Bryssel där deltagarna fick bekanta sig inte bara med Na-
              to-delegationens utan också med Finlands EU-representations arbete.

Nedrustning, vapenkontroll samt uppföljning av Agenda 2030
Förbundet informerade om rustnings- och nedrustningsfrågor såväl i Finland som internatio-
nellt och om frågornas anknytning till finländarnas vardag. Till de centrala temana hörde bland 
annat stora planerade vapenanskaffningars inverkan på statsekonomins andra investeringar, 
exempelvis på medborgarnas trygghet i vardagen.

Inom ramen för programmet Agenda 2030 har Finland förbundit sig att minska våld och vålds-
relaterade dödsfall. Fredsförbundet höll i sitt arbete framme målen i Agenda 2030 och speciellt 
dess punkt 16 (Fred och rättvisa) och följde hur målen uppnås. Agenda 2030 hade också en 
central plats i Fredsskolans projekt för global fostran.

      o Beträffande punkt 16 medverkade förbundet i uppgörandet av medborgarsamhällets
             skuggrapport som koordinerades av Fingo.
      o Förbundet deltog i kampanjen mot ökning av militärutgifter som dess paraplyorganisati-
             on International Peace Bureau (www.ipb.org) arrangerade. Kampanjer angående mili-
             tärutgifter pågick speciellt i samband med de internationella aktionsdagarna i april-maj.
             Bland annat uppmärksammades och spreds information om SIPRIs årliga statistik över
             världens militärutgifter.
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Kärnvapen
Fredsförbundet arbetade för att Finland skulle underteckna FN:s konvention om kärnvapenför-
bud. Förbundets internationella samarbetspartners i kärnvapenfrågor var speciellt International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN, www.ican.org), parlamentarikernas interna-
tionella nätverk för kärnvapennedrustning PNND (www.pnnd.org) och Abolition 2000 (www.
abolition2000.org). Inom förbundet följdes kärnvapenfrågan speciellt av ordföranden Tarja 
Cronberg, styrelsemedlemmarna Jaakko Ellisaari och Vappu Taipale samt förbundets sakkunni-
ga inom kommunikation och påverkan Tuuli Vuori.

      o Fram till början av hösten 2019 var Tuuli Vuori en av de två koordinatorerna för Finlands
             ICAN-nätverk.  Fredsförbundet var med och arrangerade flera Nuclear Café-diskussioner
             tillsammans med ICAN-nätverket i Finland. Diskussionerna tog upp någon aktuell fråga
             gällande kärnvapen.
      o I mars deltog ordförande Cronberg i NPT-granskningskonferensens förberedelsemöte
             PrepCom i USA där hon ingick i Finlands delegation.
      o På Åland arrangerade förbundet 28–29.3 ett nordiskt möte där man planerade samnor-
             disk verksamhet kring nedrustning. Fredsorganisationer från Finland, Sverige, Norge
             och Danmark deltog.
      o Förbundet arrangerade en traditionell minnestillställning i Helsingfors på Hiroshimada-
             gen 6.8. Samarbetspartners vid evenemanget var Helsingfors kyrkliga samfällighet och
             Svenska Fredsvänner i Helsingfors. Talare var kyrkoherde Hannu Ronimus från Tölö
             församling och riksdagledamoten Eva Biaudet. För musiken svarade Merikukka Quartet.
             Evenemang på Hiroshimadagen ordnades också av förbundets medlemsorganisationer 
             på olika håll i landet (bl.a. Närpes, Mariehamn, Lovisa).
      o    Tillsammans med andra organisationer i nätverket ICAN Finland lät förbundet göra en 
             opinionsmätning om finländarnas synpunkter på att förbjuda kärnvapen. Enligt opinion-
             smätningen som utfördes av Kantar Oy stöder 84 % av finländarna anslutning till FN:s
             kärnvapenförbud.

Autonoma vapen
Fredsförbundet är med i den internationella kampanjen Stop Killer Robots som arbetar för ett 
förbud mot autonoma vapensystem. Under 2019 var förbundets sakkunniga inom kommunika-
tion och påverkan Tuuli Vuori koordinator för kampanjnätverket i Finland. Förbundet spred kän-
nedom om frågan och försökte väcka finländska företag och vetenskapskretsar till debatt om de 
etiska gränserna för utvecklandet av artificiell intelligens. Förbundet gjorde påverkningsarbete 
för att Finland aktivare ska främja ett internationellt lagligt bindande avtal om att förbjuda he-
lautonoma vapensystem.

       o I mars 2019 hade förbundet huvudansvaret för arrangerandet av en valdebatt om
             autonoma vapensystem med rubriken Bör robotvapen förbjudas? Panelen vid diskussio-
             nen i Helsingfors centrumbibliotek Ode bestod av Arja Alho (SDP), Paavo Arhinmäki (Vf),
             Joel Linnainmäki (Gröna), Jenni Pajunen (Saml) ja Matti Vanhanen (C). Inledare var
             docent Claus Montonen.
      o Förbundets sakkunniga inom kommunikation och påverkan Tuuli Vuori deltog i ett möte
             som det internationella nätverket Stop Killer Robots höll 21–24.3 i Berlin, Tyskland, och i
             de europeiska kampanjdeltagarnas möte 25–26.4 i Antwerpen, Belgien.
      o Tuuli Vuori ingick i den internationella kampanjdelegationen vid mötena om autonoma
             vapensystem, CCW GGE on LAWS, som FN-sekretariatets nedrustningsavdelning arran-
             gerade i Genève, Schweiz, 25–29.3 och 19–23.8.
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Konventionella vapen, små och lätta vapen, minor och klustervapen
Fredsförbundet är medlem i den internationella kampanjen (ICBL-CMC, www.icbl.org) mot 
minor och klustervapen. Inom ramen för kampanjen gör förbundet påverkningsarbete i Finland 
och lyfter fram kampanjteman i den finländska samhällsdebatten. Förbundet följer upp förverk-
ligandet av överenskomna principer i det internationella avtalet om vapenhandel (ATT, Arms 
Trade Treaty). Fredsförbundet vill påverka för att Finland eller andra länder i Europa inte ska 
exportera vapen till krigförande länder eller till länder som gör sig skyldiga till allvarliga männis-
korättsbrott. Kampanj- och påverkningsarbetet under 2019 gällde främst vapenexport till länder 
som för krig i Jemen, till andra Mellanöstern-länder och Turkiet.

Dessutom arbetade Fredsförbundet för att tillståndsförfarandena för vapeninnehav i Finland 
ska skärpas och att mängden vapen i finländska hem ska minska. Mycket arbete återstår ef-
tersom skjutvapenlagstiftningen har gjorts mindre sträng. Fredsförbundet är oroat över utve-
cklingen att man varit redo att ge Försvarsutbildningsföreningen och eventuellt reservistorga-
nisationer rätt att skaffa s.k. reservistvapen också för organisationernas bruk att användas för 
utbildningsändamål. Den linje som Fredsförbundet arbetat för är att militärvapen ska få använ-
das och tränas med endast under den finska försvarsmaktens kontroll och ansvar. 

      o Om vapenlagarna avgav Fredsförbundet flera utlåtanden såväl till inrikesministeriet i
              beredningsskedet som även till riksdagsutskott (förvaltningsutskottet och utrikesutskot-
              tet).

Samarbete med invandrar- och flyktinggrupper
Fredsförbundet arbetar tillsammans med invandrargrupper för att stödja gruppernas egen verk-
samhet för fred. Samarbetsparter under 2019 var främst syrier, irakier och kurder.

      o  Förbundet arrangerade tillsammans med Fingo en diskussion 2.3 i Helsingfors om situa-
              tionen i Syrien och om finländska organisationers möjligheter att agera.
      o Tillsammans med Mosi Herati, en ung flykting från Afghanistan, talade verksamhetsle-
             daren i Åbo 5.6 om den afghanska diasporan och om invandrarfrågor. Samtalet var en
             del av ett projekt som producerade gemenskapsteater om livet i Afghanistan i anslutning
             Afghanistans 100-årsfestligheter.

 12



4. Internationellt arbete
IPB och nätverk för internationellt fredsarbete
Fredsförbundet är medlem i Internationella fredsbyrån (International Peace Bureau, IPB). De 
internationella kontakterna och kampanjnätverken som förbundet har fått via IPB utnyttjas i 
arbetet i Finland. Inom IPB samlas vid samma bord aktörer från 70 länder och över 300 med-
lemsorganisationer. Utöver sitt kansli i Genève har IPB kontor i Barcelona och Berlin.

Fredsförbundet är associerad medlem i
Internationella Försoningsförbundet (International
Fellowship of Reconciliation, IFOR), och är även
medlem EU-Russia Civil Society Network.

I EU-angelägenheter bedrev Fredsförbundet
påverkningsarbete främst via ENAAT, det europeiska
nätverket mot vapenhandel. Frågor kring vapenfritt
fredsbevarande följdes speciellt genom medlem-
skapet i organisationen Nonviolent Peaceforce.
Förutom nätverkande i internationella organisationer
och inom geografiska områden bedrivs fredsarbete
via temavisa nätverk (små och lätta vapen: IANSA,
minor och klustervapen: ICBL-CMC, kärnvapen: ICAN
och Abolition 2000, robotvapen: Stop Killer Robots).

Förbundet står till tjänst med möjligheter när någon aktiv grupp vill främja fred och mänskliga 
rättigheter och utföra frivilligarbete för en viss sak. Ett exempel på sådant arbete är Fredsför-
bundets Mexiko-grupp som fungerar helt på frivillig basis. Mexiko-gruppen följer utvecklingen i 
Mexiko och sprider kännedom i Finland om människorättssituationen. Gruppen vill främja inter-
nationell observation angående de mänskliga rättigheterna och stödja ursprungsfolkens arbete 
för sina rättigheter.

Medlem i, eller samarbete med,
10 internationella fredsorgani-
sationer och nätverk

Deltog i 6 internationella
evenmang eller nätverksmöten
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Internationella ansvarsposter och deltagande i evenemang
      ●  Tuuli Vuori, förbundets sakkunniga inom kommunikation och påverkan, deltog i
              ENAAT-nätverkets möte i Barcelona 30.5–1.6.
      ●  Ordförande Tarja Cronberg var en av IPB:s vice ordförande. Medlem i organisationens
              tyrelse fram till höstens triennalmöte var också verksamhetsledaren Laura Lodenius.
              Lodenius deltog i IPB:s möte i Paris 22.3. Folke Sundman företrädde förbundet vid
              IPB:s triennalmöte i London i oktober och deltog i CND:s internationella festseminari-
              um.
      ●  Fredsförbundet deltog i verksamheten inom Asia Europe People’s Forum AEPF:s nät-
              verk i Finland. För Fredsförbundets del koordinerades kontakterna av Kalle Sysikaski,
              som deltog i AEPF-konferensen i Katmandu 4–7.4 med temat fred och säkerhet.
      ●  Förbundets kontakter till IFOR och organisationen Nonviolent Peaceforce sköttes av
              Timo Virtala.
      ●  Koordinator för Mexiko-gruppen var Meri Mononen-Matias.
      ●  Kontakterna till ryska fredsorganisationer koordinerades av Kalle Sysikaski. Marianne
              Laxén och Laura Lodenius deltog 17–21.5 i ett seminarium som Sankt Petersburgs
              NGO-center arrangerade om FN:s 2030-mål och arbete.
     ●  Kalle Sysikaski deltog i EU-Russia Civil Society Forums möte i Bratislava 6–8.5.
     ●  I början av september deltog Kalle Sysikaski som inbjuden i firandet av 20-årsjubileet av
              den FN-ledda folkomröstningen i Östtimor.
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5. Verksamhetscentrum för fredsarbete 
I fastigheten Fredsstationen som förbundet äger upprätthölls förbundets verksamhetscentrum 
för fredsarbete. Genom tillgången till egna utrymmen kan förbundet säkerställa ramarna för 
fredsarbete som utförs både av förbundet självt och av andra fredsorganisationer.

På Fredsstationen verkade förutom riksomfattande organisationer också mindre grupper som 
arbetar på frivillig basis, t.ex. aktionsgruppen Ruokaa ei aseita i Helsingfors. Vännernas Religi-
ösa Samfund Kväkarna rf samlades regelbundet i huset. Under året har också några invandrar-
grupper, t.ex. syrier, fått stöd från Fredsstationen med att arrangera evenemang.

Organisationer som hyrde verksamhets- och
kansliutrymmen på Fredsstationen var:
Vapenvägrarförbundet, Internationella
arbetslag (KVT) och De Hundras Kommitté.
Verksamhetslokaler hade också tidskriften Ydin,
Vänskapsföreningarnas förbund och några
enskilda vänskapsföreningar såsom
Finland-Namibia, Finland-Moçambique
och Finland-Tanzania. Leo Mechelin-stiftelsen
har sitt boklager i huset. 

Förbundet upprätthöll frankeringsmaskin och kopieringsmaskin samt datanät för gemensamt 
bruk. Organisationer och grupper betalar självkostnadspris för användningen.

I huset upprätthöll förbundet ett bibliotek med anknytning till fredsarbete. Böckerna får fritt 
lånas och till biblioteket kommer också tidskrifter som medborgarorganisationer utger och pub-
likationer från den internationella fredsrörelsen. 

Liksom varje sommar ordnade Vapenvägrarförbundet och KVT i juli det internationella talkolä-
gret Ruokaa ei aseita.

o   5 riksomfattande organisationers
     kanslier

o   Flere vänskapsföreningars mötesplats
o   Två tidningars produktionsutrymme
�   Flere fria verksamhetsgruppers hembo 
o   Samt arkiv och bibliotek 

      för fredsarbete
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6. Fredsfostran och utbildning

Fredsfostran och globalfostran inom ramen för Fredsskolan
Fredsförbundet genomförde ungdomsarbete och fredsfostran speciellt i samarbete med Dags-
verke rf och universitetens lärarutbildningar samt deltog aktivt i samarbetet inom det organisa-
tionsnätverk för global fostran som Fingo koordinerar och samarbetade också med Institutet för 
Fredsfostran. Fredsförbundet gav stöd till skolor och lärare i genomförandet av fredsfostran och 
global fostran i enlighet med läroplanerna. Fredsförbundets huvudsakliga arbete med unga och 
projekten kring global fostran skedde inom ramen för Fredsskolan.

Fredsskolans verksamhetshelheter
behandlade globala freds- och
utvecklingsfrågor, FN:s mål för hållbar
utveckling och ungas möjligheter att
påverka byggandet av en hållbar framtid.
Tematiska prioriteringar bland Agenda
2030-målen var jämställdhet mellan
könen, minskad ojämlikhet, god
utbildning samt fred och rättvisa.
I linje med hoppets pedagogik berättades
vid sidan av utvecklingsutmaningarna
också om positiv förändring och unga
uppmuntrades att själva vara aktörer.
En verksamhetshelhet för varje
deltagande grupp bestod i regel av två
aktivitetsdagar samt förhands- och
fortsättningsuppgifter. Arbetssätten var
pedagogiskt drama och aktiverande
metoder. Speciellt användes inom
Fredsskolan utvecklade dramaberättelser
där man med dramats hjälp fördjupade
sig i teman inom global fredsfostran.

 o   105 fredskoledagar, ca 1200 barn och unga

     med sina lärare nåddes

o   Skolningar för lärarstuderande och utbildnings-

     sektorn Tammerfors, Nokia, Åbo, Raumo, Jy-
     väskylä, Joensuu, Helsingfors och Nurmijärvi
o    689 lärarstuderande och pedagoger deltog
o   Man började med svensk verksamhet i Nyland
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För lärare och yrkesfolk inom fostran samt för studerande inom området genomförde Fredssko-
lan utbildningar med målet att fördjupa deltagarnas förståelse av vad global fostran innebär och 
att förmedla verktyg för behandlingen av freds- och utvecklingsfrågor med barn och ungdomar.

Nya ledare fick utbildning för verksamheten genom Fredsskolans ledarutbildningar i Åbo och 
Helsingfors. Dessutom gavs ledarna pedagogiskt stöd och för dem ordnades fortsättningsutbild-
ningar och lokala träffar som utgjorde tillfällen att lära av varandra.

I samarbete med Dagsverke rf slutförde Fredsskolan det år 2018 inledda projektet ”Söderns 
röster i global fostran – unga aktiva i Zambia och i Finland”. Det skedde med finansiellt stöd 
från Europeiska unionen. Stödet beviljades för åren 2018–2019 via det av Fingo koordinerade 
projektet Frame, Voice, Report!  Dessutom hade Fredsförbundets projekt ”Hopp och kunskap 
i Agenda 2030 – vi bygger en hållbar framtid” år 2019 tillgång till Utrikesministeriets stöd för 
global fostran på 72 070 euro.

      o   I och med projekten genomförde förbundet för grundskoleelever och studerande på
           andra stadiet i Helsingfors, Vanda, Esbo, Borgå, S:t Karins, Nokia och Tammerfors Fredss-
           kolans verksamhetshelheter (105 aktivitetsdagar), som nådde sammanlagt 1235 barn och
           ungdomar med lärare. Fredsskolans svenskspråkiga verksamhet inleddes i Nyland och
           huvudstadsregionen.

      o   Sammanlagt 35 utbildningar för yrkesfolk inom undervisning och fostran genomfördes
           under året i Tammerfors, Nokia, Åbo, Raumo, Jyväskylä, Joensuu, Helsingfors och Nu-
           rmijärvi. I utbildningarna deltog 689 yrkesmänniskor eller studerande inom undervisning
           och fostran.

      o   Till ledarnätverket hörde 38 aktiva ledare. Fredsskolans ledare är frivilliga som fördjupat
           sig i pedagogik samt freds- och utvecklingsfrågor. De får arvode för varje ledaruppdrag i
           Fredsskolan. Fredsskolans verksamhets koordineras av Annukka Toivonen, fast anställd på
           heltid av förbundet.

      o   Fredsskolan deltog i evenemang som gällde medborgarorganisationer och utbildning,
           såsom Educa-mässan, festivalen Världen i byn, evenemangen Möjligheternas torg, i verk-
           samheten inom organisationernas nätverk för global fostran samt i Världen i skolan-semi-
           narierna vid Åbo universitet, Östra Finlands universitet och Jyväskylä universitet.

      o   Fredsförbundet deltog som partner i det av Fingo koordinerade projektet ”Transformer
           2030 – lärare som förändringsagenter för hållbar utveckling” (2918–2019), varigenom
           Fredsskolan medverkade i planerandet och genomförandet av kompletteringsutbildning
           för lärare.
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7. Fastigheten Fredsstationen
Fredsförbundet äger den över 100 år gamla stationsbyggnaden – Fredsstationen – ett trevånin-
gshus i trä på en hyrd tomt i Östra Böle, bredvid det nya centret Tripla i hjärtat av Helsingfors. 
Festsalen och bastukammaren hyrs ut till utomstående alltid då det är möjligt utan att störa 
husets organisationers egna behov av utrymmen för fredsarbete. Under vardagar driver en 
utomstående företagare ett kafé i festsalen. Kaféverksamheten sänker tröskeln att bekanta sig 
med huset och gör att Fredsstationen besöks av människor som inte tidigare sett huset invän-
digt. Enrummaren i nedre våningen var också uthyrd som bostad till en privatperson. Hyresin-
komsterna är nödvändiga för räckande av kostnaderna för att upprätthålla Fredsstationen och 
som en källa till egen finansiering för Fredsförbundet.

     
     o Fredsstationens kondition och reparations- och utvecklingsbehov bedöms av en hus-
             kommitté som styrelsen tillsatt för sin mandaperiod.
     o Festsalen i Fredsstationen var uthyrd för lunchkaféverksamhet från måndagar till freda-
             gar kl. 5.00–15.00.
     o Fredsstationens fönster och fönsterkarmar reparerades med ekonomiskt stöd från
             Hembygdsförbundet. Reparationerna fortsätter under år 2020. I Fredsstationen upp-
             täcktes en fuktskada som gällde takets fogar och husets konstruktioner som torkades
             och reparerades. Rörarbeten vid reparation av kaféutrymmena orsakade ytterligare en
             fuktskada, för vilken försäkringsbolaget ersatte kostnaderna och i samband därmed 
             byttes hela golvbeläggningen i bastukammaren. Fortsatta förbättringar av salens till-
             gänglighet medförde betydande kostnader, nästan 10 000 euro under 2019. Dessutom
             utfördes smärre årsreparationer.

o   139 uthyrningar

o   91 fredsevenemang, -möten
     och tillställningar 

o   Ett internationellt
     arbetsläger samt café
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      o   Administration och fakturering som gäller lokaliteterna sköts med systemet TimeWorks.
      o  Hyresinkomsterna som omfattas av mervärdesskatt var ca 62 000 euro. Lånet för grund-
              reparationer amorterades med ca 12 000 euro under året.
      o  Fastighetsutgifterna utan personalutgifter var sammanlagt ca 97 000 euro och de sam-
              manlagda personalutgifterna för upprätthållandet av huset var ca 36 000 euro.
      o  Tomthyran som Fredsförbundet betalade till Helsingfors stad var ca 17 000 euro. Sam-
              ma belopp gav Helsingfors stad som understöd till Fredsförbundets allmännyttiga verk-
              samhet.
      o  Huskommittén konstaterade det vara behövligt att låta göra en ny konditionskartlägg-
              ning. Ett anbud kom in från Talokeskus, och understöd för att låta göra kartläggningen
              söktes från Hembygdsförbundet.
      o  Lokaliteterna marknadsfördes i internet på husets egna webbsidor, reklam lades ut på
              sociala medier och på bokningstjänsten venuu.fi.
      o  Städningen i fastigheten sköttes av Divine Mejame, andelslaget Aleksandran siivous- ja
              remonttipalvelut och Mona Kortelampi. Ari Kortelampi skötte uppgifter som gällde fas-
              tighetens underhåll. Sylvi Ridell fungerade som frivillig hjälp med uthyrningens kundbe-
              tjäning.
      o  Fredsförbundet har registrerat sig som mervärdesskattskyldig för fastighetsaffärsverk-
              samheten som består av ovan nämnda uthyrning av lokaliteter.

8. Ekonomi 
Statsstöden är fortfarande viktiga för att säkerställa Fredsförbundets basverksamhet. Under de 
senaste åren har stöden dock skurits ner liksom på många områden av organisationsverksam-
het. Genom aktivt påverkningsarbete lyckades förbundet vid riksdagsbehandlingen få tillägg i 
statsstöden för fredsarbete, även om fredspengarna inte återställdes till den tidigare nivån.

Den egna medelanskaffningen har en växande betydelse för förbundet, och under året arbeta-
de man på att utveckla den. Förutom sina medlemsorganisationer har förbundet också privat-
personer som stödmedlemmar och dessa betalar en stödmedlemsavgift till förbundet. Genom 
uthyrning av utrymmen i Fredsstationen kan de rätt stora fastighetsutgifterna för det gamla 
huset täckas och egen finansiering fås för förbundets ekonomi.

Verksamhetsbidraget från UKM var 150 000 euro.
Förutom verksamhetsbidraget fick förbundet projektbidrag från Utrikesministeriet för Fredss-
kolan, 72 070 euro som stöd för kommunikation och global fostran och ca 6 000 euro för ett 
projekt tillsammans med Dagsverke rf. Helsingfors stad beviljade ett bidrag för tomthyran på 
17 000 euro. Övriga bidrag utgjordes av totalt ca 13 000 euro i två finansieringsomgångar från 
den internationella kampanjen Stop Killer Robots, 2 000 euro från Kansan Sivistysrahasto för ett 
projekt om finländsk vapenhandel samt 15 000 euro för ett Europainformationsprojekt.
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Tuotot lähteittäin

Valtionavustukset

Muut julkiset avustukset

Yksityiset avustukset

Lahjoitukset ja jäsenmaksut

Arvonlisäverollinen myynti

Arvonlisäveroton myynti

Kulut toiminnoittain

Viestintä ja vaikuttamistyö

Rauhankasvatus ja koulutus

Rauhantyön keskus

Rauhanasema-kiinteistö

Yleistoiminta ja hallinto

En frivillig person hjälpte regelbundet med uthyrningen av Fredsstationens utrymmen. Resultatet 
för 2019 visar ett underskott på ca 9 000 euro. Den största enskilda orsaken till detta är det bidrag 
från Hembygdsförbundet som 2018 bokfördes som inkomst och som 2019 användes för reparation-
sarbeten i Fredsstationen.

Fredsförbundets bokföring sköts med programmet Heeros och därför är det mesta av räkenskaps-
materialet i elektronisk form. Bokföringen sköts av Tiliverkko Oy. Tilintarkastusrengas Oy har funge-
rat som revisor.
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Tuotot lähteittäin

Statsstöd

Övriga offentliga stöd

Andra stöd

Bidrag, understödsmedlemmar

Försäljningsinkomst med moms

Försäljningsinkomst utan moms

Kulut toiminnoittain

Påverkande, information &
evenemang

Fredsskola & skolning

Centret för  fredsarbete

Fastighet Fredsstationen

Allmänn verksamhet, admin

Inkomster enligt källa

Utgifter enligt utgiftsposter

60,2%

12,2%

15,7%

2,3%

3,8%

5,8%

26,0%
16,2%

24,7%

7,6%

25,5,%



Bilaga 1: Evenemang 2019
25–26.1 Fredsskolan presenterade sin verksamhet på den riksomfattande Educa-mässan i Hel-
singfors

20.3 Bör robotvapen förbjudas? Valpanel i Helsingfors
         ● Evenemanget arrangerades i samarbete med Finlands nätverk mot robotvapen. Freds
             förbundet var huvudansvarig koordinator.
         ● Ca 30 personer deltog i evenemanget, som streamades live och därigenom nådde ut till
             ca 600 personer.

20.3 Främjar upprustning säkerheten? Diskussion i Helsingfors
         ● Arrangerades tillsammans med föreningen Vapaus Valita Toisin, Fredskämparna och De
              Hundras Kommitté. Ansvarig koordinator var Vapaus Valita Toisin.
         ● Evenemanget samlade en publik på uppskattningsvis 80 personer.

25.3 Syrien-diskussion i Helsingfors
         ● Arrangörer var Fredsförbundet, Finland-Syrien-föreningen och Fingo rf.
         ● I evenemanget deltog ca 20 personer.

28.3 Fredsförbundets vårmöte i Helsingfors
 

29–30.3 Nordiskt organisationsmöte i Mariehamn om kärnvapennedrustning
         ● Arrangerades av Fredsförbundet i samarbete med dess medlemsorganisation Ålands 
              redsinstitut.
         ● I evenemanget deltog ca 20 personer från nordiska fredsorganisationer.

5.4 Fredsstationens Nobel-afton
         ● Arrangerades tillsammans med De Hundras Kommitté.
         ● 15 personer deltog i evenemanget.

6.4 Fredsförbundet deltog i klimatmarschen

4.5 Fascism i populistisk förklädnad – Diskussion vid Socialforum
         ● Arrangerades tillsammans med tidskriften Ydin, föreningen Vapaus Valita Toisin och De 
             Hundras Kommitté. 

25–26.5 Fredsförbundet deltog i festivalen Världen i byn

15.6 Fredspromenad vid Tölöviken
        ● Arrangörer var fredsorganisationerna och Työväen Urheiluliitto, som var huvudansvarig
             koordinator.

6.8 Hiroshimakväll i Helsingfors
        ● Arrangörer var Fredsförbundet, Svenska Fredsvänner i Helsingfors, Helsingfors kyrkliga
             samfällighet och Tölö församling i samarbete med ett flertal fredsorganisationer. Talare
             var kyrkoherde Hannu Ronimus från Tölö församling och riksdagsledamoten Eva Biaudet.
             För musiken svarade Merikukka Quartet. Fredsförbundet var huvudansvarig koordinator.
       ● Evenemanget samlade en publik på uppskattningsvis 250 personer.

27.8 Ansvarsfull vapenhandel? Diskussion i Europasalen
         ● Evenemanget arrangerades av Fredsförbundet tillsammans med Fredskämparna, De
             Hundras Kommitté och ICAHD Finland. Internationella talare var Laetitia Sedou från nät-
             verket ENAAT och Jeffe Harper från Israels ICHAD-nätverk.  
         ● Evenemanget samlade en publik på uppskattningsvis 100 personer och fick dessutom ca
              900 livestream-visningar. 
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 21.9 Seminarium i Helsingfors om ungdomar som fredslösare 
         ● Seminariet arrangerades av Finlands FN-ungdom i samarbete med Finlands FN-förbund,
             Fredsförbundet och De Hundras Kommitté.

21.9 Fredsrörelsen på 2020-talet. Workshop i Helsingfors
         ● Evenemang för inbjudna gäster arrangerat av Fredsförbundet och De Hundras Kommit-
             té, ungefär 20 deltagare.

27.9 Fredsförbundet deltog i den internationella klimatstrejken

2.10 Gandhi 150 år – ickevåldsläran. Diskussion i Helsingfors
         ● Talare var Thomas Wallgren och Timo Virtala. Ungefär 30 personer deltog.

22.10 Appellen om bättre användning för jaktplanspengarna överlämnade till ledamöterna i 
Riksdagen, tillsammans med många andra medborgarorganisationer och aktivister.

24.10 Fredsmärke på riksdagshusets trappa
         ● Ett fredsmärke av ljus byggdes för att fira FN-dagen och påminna om FN:s och fredens 
              betydelse. Arrangörer var Fredsförbundet och dess medlemsorganisation Svenska
              Fredsvänner i Helsingfors.

26–27.10 Fredsförbundet på Skuggbokmässan i Helsingfors
         ● Fredsförbundet hade ett infobord på Helsingfors Skuggbokmässa. Båda dagarna uppgick
             publiken till flera hundra personer.

24.11 Fredsförbundets höstmöte i Helsingfors

1.12 Fredsstationens julbasar
         ● Fredsförbundet var ansvarig koordinator för evenemanget. 
         ● Basaren besöktes av ca 100 personer.

Bilaga 2: Medieutskick

         ● 19.3.2019 Inbjudan till media: Bör robotvapen förbjudas? Valpanel i Biblioteket Ode
             20.3.

         ● 11.4.2019 Uppskattat arbete för fredsfostran gavs möjlighet att fortsätta.

         ● 29.4.2019 Världens militärutgifter ökade – på människornas bekostnad, säger fredsorga-
              nisationerna.

         ● 1.8.2019 Minneskväll med ljuslyktor för atombombsoffren 6.8.

         ● 16.8.2019 Ansvarsfull vapenhandel? Diskussion 27.8 i Helsingfors om EU:s och Finkands
             utrikespolitik. 

         ● 20.9.2019 Fredsorganisationerna godkänner inte vapenhandel med Turkiet.

         ● 23.10.2019 Det internationella samfundet behöver bättre verktyg för ingripande i kon-
             flikter, säger fredsorganisationerna på FN-dagen. 

         ● 25.10.2019 Ökad export av små och lätta vapen bekymrar fredsorganisationerna. 

         ● 7.11.2019 En stor majoritet av finländarna stöder kärnvapenförbud.

         ● 13.11.2019 Opinionsmätning: Majoritet av européer anser att autonoma vapen bör 
             förbjudas.
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