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SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND ry.
• Paraplyorganisation för fredsarbete som på båda de inhemska språken samlar olika
organisationer från vapenvägrarna till den kristliga fredsrörelsen – från antimilitarister till
fredsfostrare, från fredsforskare till aktivister.
• Har 16 egentliga medlemsorganisationer, dessutom stödmedlemmar.
• Samlar, publicerar och sprider information om aktuella fredsfrågor och bedriver påverkan i den
finländska vardagen för en värld utan våld.
• Sakkunnig i frågor som gäller säkerhetspolitik och vapenkontroll.
• Upprätthåller Fredsstationen som ett center för mångsidig medborgarverksamhet.
• Fostrar uppväxande generationer till en våldsfri kultur.
• Fungerar som länk till den internationella fredsrörelsen och till globala kampanjer för nedrustning;
bidrar därigenom med nya diskussionsöppningar i den finländska samhällsdebatten och
informerar utåt om Finlands linjedragningar i fredsfrågor.
Finlands Fredsförbund har bedrivit politiskt och religiöst oberoende, hållbart fredsarbete sedan 1920.
Inom organisationen verkar människor i alla åldrar och med olika bakgrunder.
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Inledning
Redan i 100 år har Fredsförbundets aktiva arbete syftat till att staterna ska stöda sig på internationellt
samarbete i stället för på vapenbaserade lösningar – att det som vi numera kallar det samarbetsbaserade
systemet ska stärkas. Systemet med avtal som ingås stater och nationer emellan har bl.a. lett till skapandet
av sådana institutioner som internationella brottsdomstolen och FN. Fredsförbundet fortsätter med detta
arbete än idag, när rättsstatsprinciperna och det samarbetsbaserade säkerhetstänkandet globalt befinner sig
under press.
Frågan om möjligheterna inom den samarbetsbaserade säkerheten och vad den kräver av Finland, av
EU och av finländarna är central år 2021, när Fredsförbundet vill främja utarbetandet av ett fredspolitiskt
program för Finland. Programmet ska kunna kombinera utmaningarna beträffande klimatförändringen
och FN:s mål för hållbar utveckling med tänkandet och strategin inom det utrikes- och säkerhetspolitiska
området. Coronaviruspandemin och svårigheterna att bemöta den bör lära oss att identifiera verkliga
säkerhetshot mot våra samhällen, utmaningar som inte går att lösa militärt. Tvärtom behövs resurser och
beredskap för tryggandet av människors säkerhet i vardagen.
År 2021 presenterar Finlands regering bl.a. sin försvarspolitiska redogörelse. Regeringen står i beråd
att lämna en bindande anbudsbegäran om nya jaktplan, och andra frågor att överväga är undertecknande
av kärnvapenförbudet och sätt att främja ett avtal som förbjuder autonoma vapen. Linjedragningarna och
handlingsbesluten inverkar på Finlands möjligheter att svara på globala utmaningar.
Fredsförbundet är en sakkunnigorganisation som förser beslutsfattare och media med
bakgrundsinformation om aktuella fredspolitiska frågor, om nedrustning och vapenkontroll samt om frågor
som gäller internationell rätt och avtal i anslutning till dem. Samtidigt populariserar förbundet dessa teman
för att ge den stora allmänheten möjlighet att ta ställning och delta i samhällsdebatten.
Att tvister ska kunna lösas i samarbete och utan våld inte bara mellan stater utan också mellan individer
har sedan länge varit en bärande tanke i Fredsförbundets verksamhet. I den fredsfostrande verksamheten
inom Fredsskolan arbetar förbundet tillsammans med skolor och lärarutbildningar för främjande av
jämställdhet samt empati- och medborgarfärdigheter. Ett nytt tema under 2021 vid sidan av Agenda
2030-målen är speciellt flykting- och invandrarfrågor.
År 2021 inleder Fredsförbundet ett strategiarbete där riktlinjer dras upp för hur fredsarbetets
paraplyorganisation påverkar och betjänar den finländska samhällsdebatten i en föränderlig
verksamhetsmiljö. Målet är att ha den nya strategin klar vid årets utgång.
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Ny öppning 2021–2023: Kapprustning i rymden och dess följder
Fredsförbundet med sina internationella nätverk har som finländska fredsorganisationers
paraplyorganisation uppgiften att bidra till diskussionen i Finland genom att föra in aktuella viktiga teman.
År 2021 kommer Fredsförbundet att noggrannare följa kapprustningen i rymden, det därmed förknippade
internationella avtalssystemet och möjligheterna till påverkan genom internationellt agerande. Frågan innebär
stora utmaningar för hela jordklotets säkerhet.

Verksamhetsformer

Kommunikation och
påverkan

Fredsskolan

Verksamhetscentret för
fredsarbete

Tematiska tyngdpunkter i förbundets påverkningsarbete

Sakkunskap och aktivitet i internationella
nedrustnings- och kontrollfrågor –
främst kärnvapennedrustning och
autonoma vapensystem.

Influerande av den fredspolitiska
medborgardebatten (bl.a. fredspolitiskt
program).

Närområdessamarbete (Norden,
Ryssland, Östersjöområdet) samt
förtroendeskapande åtgärder och dialog
i utrikespolitiken.
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Allmän verksamhet,
administration och
samarbete
Fredsförbundet är paraplyorganisation för 16 finländska fredsorganisationer. Därutöver har förbundet
både organisationer och personer som stödmedlemmar. Fredsförbundet är medlem i flera internationella
och inhemska organisationer och hittar där samarbetspartner och resurser för fredsarbetet. Vår
paraplyorganisation Internationella fredsbyrån (International Peace Bureau, IPB) är äldst och störst av
de internationella nätverken. Vi ska också återuppliva samarbetet med fredsorganisationer i Norden och
närområdena.
Förbundet fungerar tvåspråkigt i vardagen. Flera av dess medlemsorganisationer är svenskspråkiga
och både finska och svenska används som mötesspråk, även om det officiella protokollspråket är finska.
Information sköts förutom på dem också på engelska i mån av resurser.
2021
• Vi skaffar fler stödmedlemmar, såväl organisationer som privatpersoner.
• Stödmedlemmarna får två medlemsbrev per år.
• Officiella handlingar inom förbundets förvaltning översätts till svenska.
• Inom närområdessamarbetet gör vi ett på grund av coronaläget framflyttat besök i Sverige samt deltar i
en konferens som norrmännen ordnar.
• Vi inbjuder vår internationella paraplyorganisation IPB till ett gemensamt seminarium i Finland.

Beslutsfattande
• Förbundet har två ordinarie möten per år, ett
vårmöte och ett höstmöte. Röstberättigade
representanter vid de ordinarie mötena är
företrädare som medlemsorganisationerna
utsett.
• Förbundets styrelse sammanträder 4–6 gånger
per år.
• Arbetsutskottet som styrelsen tillsatt bereder
styrelsemötena och ansvarar för verkställandet
av besluten. Det sammanträder ca 10 gånger
under året.
• En strategiprocess påbörjas. Samtidigt
utvärderas behovet att förnya Fredsförbundets
principförklaring.

Tyngdpunkt i
närområdessamarbetet:
Dialogberedskap och
förtroendeökande
utrikespolitik behövs.
Förbundet aktiverar
samverkan med nordiska
och ryska fredsaktiva.
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Fredsstationen, verksamhetscenter för
fredsarbete

• Från Helsingfors stad söker vi understöd till ett
belopp som motsvarar Fredsstationens tomthyra
• Från Hembygdsförbundet söker vi understöd
för utförande av en konditionskartläggning och
uppgörande av en 10-årsplan över grundläggande
renoveringar.

Fredsförbundet äger fastigheten Fredsstationen
i Böle, Helsingfors. Där upprätthålls ett
verksamhetscenter för fredsarbete med utrymmen
som kan reserveras och hyras samt med
kanslitjänster och bibliotek. Att tillhandahålla
dessa resurser som tjänar arbete för fred och även
medborgarverksamhet i vidare utsträckning är en
stor satsning från

Personal och frivilliga
Fredsförbundet har haft fem fast anställda
personer samt tiotals fredsskolledare och andra som
utfört uppdragsarbete. Dessutom gör tiotals frivilliga
hjälpare viktiga insatser i förbundets fredsarbete.

förbundets sida. Bland användarna av
utrymmena finns förutom fredsgrupper också
invandrar- och miljögrupper och kulturaktörer
med små tillgångar. Utrymmen hyrs också ut mot
engångsersättning för fester och möten. I huset
finns ett lunchcafé. Därmed kan Fredsstationen vid
sidan av medborgarverksamheten också betjäna en
bredare allmänhet. Genom uthyrningsverksamheten,
som beskrivs närmare under punkten ekonomi och
medelanskaffning, kan en del av kostnaderna för
fastigheten täckas.

2021
• Vi rekryterar ytterligare en anställd för
fredsskolverksamheten.
• Uppgiften som kommunikationssakkunnig ändras
till heltidsanställning.
• Om resurserna medger rekryterar vi en person att
sköta kommunikationen på svenska.
• Vi rekryterar en person att fungera som
försäljningssekreterare/kanslihjälp på deltid.
• Till hjälp med uppgifter bl.a. inom
kommunikationen och administrationen tar vi
högskolepraktikanter samt personer sysselsatta
med hjälp av sysselsättningsstöd.

I ett gammalt trähus finns det alltid
reparationsbehov. För närvarande vet vi att nya
elledningar bör dras, rören är över 30 år gamla och
värmeisoleringen behöver ses över. Akuta behov
med tanke på husets säkerhet är nyckel- och
låsreparation samt uppdatering av larmsystemet.
För reparationerna och finansieringsansökningarna
uppgörs en tidtabell för de kommande åren.
Fredsförbundet har en huskommitté som bevakar
frågor som gäller fastigheten och bereder
renoveringsbeslut
2021
• Vi förbättrar husets webbförbindelser.
• Vi utvecklar koncept för tjänstepaketen till
medborgaraktörer.
• Bibliotekets databas överförs till en offentlig
databas så att den blir bredare lättillgänglig bl.a.
för studerande och forskare.
• Vi låter göra en ny konditionsbedömning och
uppgör en reparationsplan på längre sikt.Vi börjar
genomföra planen inom ramen för tillgängliga
resurser.
• Vi förnyar husets låsning och eventuellt också
avfallsservicen.
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Kommunikation
Kommunikationen spelar en central roll när det gäller att påverka i fredlig riktning. I fredsfrågor – såsom
säkerhetspolitik och nedrustningsarbete – fungerar Fredsförbundet som sakkunnig och informationsbyrå
som aktivt deltar i samhällsdebatterna på området.
Som kommunikationskanaler utnyttjar Fredsförbundet journalistiska medier, organisationens egna
publikationer, webbsidor och sociala medier. I egenskap av paraplyorganisation erbjuder förbundet inom
ramen för sina resurser också medlemsorganisationers aktörer hjälp på kommunikationsområdet i form av
sakkunskap och utbildning.

Webbkommunikation

Fredsförbundets mediesynlighet

Fredsförbundet upprätthåller en webbplats med
egna sidor för Fredsförbundet, för Fredsskolan
och för Fredsstationen. På Fredsförbundets
sidor publiceras bl.a. information om teman för
förbundets påverkningsarbete, aktuella evenemang
och nyheter samt fredsarbetares bloggtexter och
poddavsnitt. Fredsskolans sidor riktar sig främst
till lärare, till professionella och studerande inom
fostran samt till andra som är intresserade av
fredsfostran. Fredsstationens sidor innehåller
marknadsföring av utrymmen att hyra, information
om verksamheten och husets historia samt
dirigering till organisationerna i huset.

Fredsförbundet strävar efter att aktivt och
långsiktigt föra fram sina synvinklar i finländska
medier. Beträffande fredsfrågor och säkerhetspolitik
är förbundet en sakkunnig instans som det är
naturligt för medierepresentanter att vända sig till
för bakgrundsinformation och personer att intervjua.
Förbundet upprätthåller kontakter till journalister och
sänder vid behov medieutskick.
• År 2021 har Fredsförbundet som mål att med
hjälp av bl.a. medieutskick och personliga
redaktionskontakter få 50 medieträffar av
vilka hälften hänför sig till riksomfattande
media. Uppnåendet av målet bevakas genom
medieuppföljning.
• För förbundets bruk skaffas en modern tjänst för
medieuppföljning och sändning av utskick.

Förbundet utnyttjar dessutom aktivt olika kanaler
på sociala medier. Vid årets början är förbundets
huvudsakliga sociala mediekanaler Facebook,
Instagram, Twitter och LinkedIn. Förbundet
upprätthåller också Fredsstationens Facebook- och
Instagram-konton samt Facebook-grupper med
anknytning till fredsarbete och fredsfostran.
Ungefär en gång per månad ger förbundet ut ett
elektroniskt nyhetsbrev med information om aktuella
kampanjer och kommande evenemang samt
verksamhetstips.

Fredsförbundet
är en aktiv
samhällsdebattör.

• Vi siktar på en ökning med 10 % i besökarantalen
för hela Fredsförbundets webbplats och en
betydande ökning speciellt för Facebook- och
Instagram-sidorna i antalen följare. Uppnåendet
av målen bevakas genom analytics-program.
• Vi utvecklar innehållsplaneringen för
webbkommunikationen.
• Vi utvecklar digital marknadsföring med
tyngdpunkt på sökordsreklam.
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Tidskrifter, publikationer och broschyrer
Fredsförbundets medlemsorganisation
Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund ger ut
tidskriften Fredsposten som utkommer med fyra
nummer per år. Fredsförbundet är själv medlem i
Ydinjulkaisut ry som ger ut tidskriften Ydin.
Båda tidskrifterna hör till förbundets
stödmedlemsförmåner och de postas till
stödmedlemmarna fyra gånger om året. Förbundet
stöder dessutom tidskrifternas innehållsliga arbete
och tillhandahåller innehåll, illustrationer och
sakkunniginformation för deras bruk.
Förbundet producerar och översätter fredspolitisk
litteratur. Utgivningsprojekt genomförs ofta i
samarbete med andra aktörer. Under året producerar
förbundet dessutom kampanjbroschyrer och annat
material.
2021
• Fredsförbundet medverkar i producerandet av en
bok med bakgrundsinformation om HX-projektet
som förbereder Finlands anskaffning av nya
jaktplan.
• Vi producerar en publikation som påbörjats
under jubileumsåret bestående av intervjuer med
europeiska aktörer inom 80-talets fredsrörelse,
”från kalla kriget till 2020-talet”. Respekterade
europeiska säkerhetspolitiska experter, aktiva
inom fredsrörelsen, analyserar fredsrörelsens
verksamhet mot bakgrunden av det kalla krigets
rustningsspiral och motsättningar samt vilka
lärdomar tiden gett för 2020-talets verksamhet.
Boken publiceras antingen på nätet eller, om vi får
understöd, som pappersbok.

Informationsprojekt
Fredsförbundet söker finansiering för olika
informationsprojekt, såsom Utrikesministeriets
understöd för Europainformation.
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Påverkningsarbete
Påverkning för hållbar fred omfattar ett brett spektrum av synpunkter. Bland dem väljer vi årligen några
tyngdpunkter som vi driver aktivt genom åtgärder såsom evenemang, möten med opinionsbildare och
spridning av information. I många fall följer vi hur situationen utvecklas och ingriper när tillfälle öppnar sig
eller läget så kräver.

Evenemang

Finlands utrikes- och säkerhetspolitik,
fredspolitik

Under året ordnar Fredsförbundet olika
evenemang, såsom diskussioner om aktuella
ämnen. En del av evenemangen arrangeras i
samarbete med andra aktörer och de kan också
genomföras på nätet eller som hybridevenemang.

Om vi inte visste det förr så har den
världsomfattande pandemin åtminstone lärt oss att
en stor del av säkerhetshoten inte är sådana att de
kan åtgärdas med militära lösningar. Efter att den
akuta pandemisituationen lugnat sig är det skäl att
bedöma vilka följder den haft för demokratiska och
öppna samhällsstrukturer.

Om coronaläget tillåter det deltar förbundet även i
publikevenemang som ordnas av andra.

Fredsförbundet arbetar för att Finlands utrikesoch säkerhetspolitik ska vara konsekvent, så att
ord, politiska riktlinjer och praktiska handlingar står i
samklang med varandra.

2021
• Vi utvecklar vår förmåga att ordna kvalitativa
evenemang också på nätet.
• På Hiroshimadagen 6.8 ordnar vi en
programafton i Helsingfors med fokus på
kärnvapennedrustning.
• Andra regelbundet återkommande tidpunkter
för evenemang är bl.a. vårens aktionsdagar mot
militärutgifter, Fredsdagen 21.9, internationella
dagen för eliminerandet av kärnvapen 26.9,
Gandhi- och ickevåldsdagen 2.10 samt FN-dagen
och nedrustningsveckan 24–31.10
• Under evenemang som ordnas av andra är
Fredsförbundet, om coronaläget så tillåter, på
plats åtminstone vid Educa-mässan i Helsingfors
i januari, festivalen Världen i byn i Helsingfors
i maj, Socialforum i Finland i Helsingfors samt
evenemangen Möjligheternas torg åtminstone i
Vasa och Åbo.

Förbundet vill föra den utrikes- och
säkerhetspolitiska diskussionen ut ”på gator och
torg”, men likaså ut bland ”folk på webben”. Det
gäller att inse att arbetet mot klimatförändringen
och de växande sociala klyftorna i en globaliserad
värld (anknyter till Agenda 2030-målen) innebär
utmaningar som man måste satsa på, och det kan
man inte göra om det samtidigt läggs så väldiga
resurser på militär upprustning som det görs idag.
År 2021 presenterar regeringen sin
försvarspolitiska redogörelse. Fredsförbundet
försöker påverka dess innehåll bl.a. så att trenden
med ökande utgifter för militärt försvar kunde
vändas och säkerhetssatsningar riktas till andra
sektorer än vapenbaserad säkerhet, och vill också
väcka medborgardebatt kring detta. Värnplikten och
dess utvecklande är en annan fråga där förbundet
deltar i debatten.
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2021

2021

• Ett fredspolitiskt program ska uppgöras för
Finland.
• Vi bedriver påverkan angående regeringens
försvarspolitiska redogörelse (koherens med
den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen
och bemötandet av klimatutmaningen, bromsa
höjning av försvarsutgifterna och utveckla
värnplikten).
• En bok om bakgrunden till
jaktplansanskaffningarna delas ut till alla
riksdagsledamöter och till medierna.
• Vi utreder bedömningen av de planerade
jaktplanens inverkan i relation till utsläppen och
klimatförändringen.
• Vi arrangerar en diskussion om coronans
följder för demokratin och för uppfattningarna
om grundläggande rättigheter och fri
informationstillgång.

• Vi fortsätter med ett projekt som blev uppskjutet
på grund av coronaviruset och som går ut
på att tillsammans med syrier ordna tre
rundabordssamtal om hur man i samfundet
ser på fredsvisioner / möjligheter att efter
krigstillståndet och den väpnade konflikten verka
i Syrien för demokrati, mänskliga rättigheter och
hållbar fred.
• Vi ordnar ett evenemang på Halabja-dagen
(16.3) tillsammans med kurder för att minnas
massakern på kurder och offren för kemiska
vapen i världen.

Fredsbyggande, fredsmedling och
krishantering
Fredsförbundet satsar internationellt
på fredsmedling. Vid både fredsmedling
och civil krishantering betonar
förbundet medborgarsamhällets och
medborgarorganisationernas roll och vikten av
långsiktigt arbete. Verksamhet, krishantering
och operationer, s.k. ”missioner”, i krisområden
bör planeras med utnyttjande av forskning samt
lärdomar, erfarenheter och evalueringar av andra
operationer.

Samarbete med invandrar- och
flyktinggrupper
Fredsförbundet stöder invandrargrupper i
deras verksamhet för fred. Hittills har förbundet
samarbetat speciellt med grupper i Finland
med syrisk bakgrund, med kurder och somalier
samt i någon mån med folk från Afghanistan.
Fredsstationen är ett öppet, stödjande och
ickediskriminerande verksamhetscenter för alla som
utan våldsmetoder verkar för fred.

Fredsförbundet vill att medlemsstaterna bidrar
till att FN kan verka genuint som världsorganisation
och att det internationella avtalssystemet stärks.
Fredsförbundet utöver påverkan för att EU i
sin verksamhet för de yttre relationerna ska ge
fredsmedling och fredsbyggande en centralare roll
vid sidan av den civila krishanteringen, och inte
delta i kapprustning och accelerera den genom att
stöda vapenindustri. Förbundet är kritiskt inställt
till inrättandet av en europeisk försvarsfond och
anser att den nya s.k. fredsfonden inte heller främjar
freden, utan snarare medlemsstaternas andra
strävanden.

Förbundet hjälper bl.a. att skapa kontakter till
beslutsfattare och har i mån av möjlighet gett råd
och bistånd beträffande föreningsbyråkrati eller med
ordnande av tillställningar. Framför allt har förbundet
tillsammans med andra organisationer arbetat mot
utanförskap och mot värvning till våldsbenägna
grupper.
Eftersom många av dem som kommit till
Finland håller kontakt med det tidigare hemlandet,
eller kanske senare tänker flytta tillbaka dit, är
dessa personer också därför en viktig målgrupp
för påverkningsarbete när man vill stärka
fredsprocesser i världens krishärdar.
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2021
• Efter att krishanteringscentret CMC flyttat till
Helsingfors ökar vi samarbetet och erbjuder
centret vårt kunnande i anslutning till utbildning.
• Vi har en representant bl.a. i den av statsrådet
tillsatta utvecklingspolitiska kommissionen, där
förbundet bidrar med en bred fredsbyggande
synvinkel till det utvecklingspolitiska
beslutsfattandet i Finland.
• Vi sprider kännedom om civil krishantering,
förebyggande av konflikter och bl.a. OSSE:s roll
i dessa sammanhang. Vår samarbetspartner i
sådana frågor är i synnerhet WISE (Wider Security
Network) där förbundet är medlem.
Angående EU:s försvarsfond riktar vi påverkan
bl.a. till europarlamentariker och EU-organ och till
riksdagens stora utskott i samarbete med ENAAT
(European Network Against Arms Trade) och EPLO
(European Peace Building Liaison Office).

Förbundet
presenterar
finländska synvinklar
i den internationella
nedrustningsdebatten.

2021
• Vi följer genomförandet i Finland av målen i FN:s
Agenda 2030 och sprider kännedom speciellt om
mål 16 angående fred och nedrustning.
• Vi deltar i informationsarbete bl.a. kring
kampanjen mot växande militärutgifter, Global
Campaign on Military Spending (GCOMS).
Information sprids och verksamhet ordnas
under aktionsveckorna i april-maj och under FN:s
nedrustningsvecka i oktober.

Agenda 2030
I FN har avtalats om gemensamma mål för
hållbar utveckling (Agenda 2030), varigenom
även Finland har förbundit sig att bl.a. minska
förekomsten av våld och våldsrelaterade dödsfall.
Vapenkontroll och nedrustning är en del av detta
arbete.

Aseidenriisunta ja asevalvonta
Fredsförbundets påverkningsarbete sker i
Finland, men arbete som gäller nedrustning och
vapenkontroll är till tematiken och karaktären
internationellt och gränsöverskridande. På
medborgarorganisationssidan fungerar
förbundet som sakkunnig i nedrustnings- och
vapenkontrollfrågor. Det innebär att lägga
fram information och synvinklar beträffande
frågornas kopplingar till finländarnas vardag och
beslutsfattandet i Finland. Ofta är förbundet också
den instans som internationella instanser kontaktar
för att få reda på hur man i Finland diskuterar någon
fråga eller vilken linje Finland har från fredsrörelsens
synvinkel.

Fredsförbundet sprider kännedom om
Internationella fredsbyrån IPB:s Global Campaign on
Military Spending (GCOMS). Kampanjen syftar till
att åtminstone en bråkdel av de medel som världens
länder nu använder till militärutgifter skulle styras till
avvärjning av klimatförändringen och genomförande
av målen i Agenda 2030. Kampanjmålen tas upp
speciellt i samband med årliga internationella
temadagar.
Att lyfta fram kopplingarna mellan
militärutgifterna och klimatförändringen och
att öka kontakterna och samarbetet med
miljöorganisationer är fortfarande aktuellt under
år 2021. I fråga om FN:s och EU:s politik för
hållbar utveckling och samhällsansvar förespråkar
förbundet avståndstagande från kärnvapen och
andra massförstörelsevapen.

Förbundet verkar för att Finland och EU ska vara
aktiva i nedrustnings- och vapenkontrollfrågor och
både på internationella arenor och i sina egna val
agera mot kapprustning och vapenspridning.
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Kärnvapen

2021

I världen finns ungefär 14 000 kärnstridsspetsar,
och uppskattningsvis minst 3 600 av
dessa kärnvapen befinner sig i omedelbar
avfyrningsberedskap, en del också i Finlands
närområden. Kärnvapenstaterna är för närvarade nio
till antalet, och dessutom befarar man att allt fler nya
stater och aktörer bl.a. i Mellanöstern är ute efter
kärnvapen. Kärnvapnen är en riskfaktor som hotar
hela mänskligheten, och de humanitära följderna av
deras användning skulle vara outhärdliga.

• Fredsförbundet arbetar för att regeringen
i verkställighetsprojekten ska beakta
regeringsprogrammets mål att alla
massförstörelsevapen, även kärnvapen, ska
förbjudas och förstöras och att Finland därmed
ansluter sig till avtalet om kärnvapenförbud
och att lagstiftningen om kärnvapen fås att
motsvara nivån som gäller förbud mot andra
massförstörelsevapen.
• Vi verkar bl.a. för att Europa ska bli en
kärnvapenfri zon och att länder avstår från
program för modernisering av kärnvapen
samt att man inom ramen för Nato inte
för in nya kärnvapen och kapacitet för
kärnvapentransporter i Europa.
• Vi är på plats vid översynskonferensen för ickespridningsavtalet (NPT).
• Vi deltar i verksamheten inom nätverken ICAN
Finland och Abolition 2000.
• Vi sprider kännedom om medborgaropinionen
mot kärnvapen, genom eget informationsarbete
och som en del av nationella och internationella
nätverk.
• Vi ordnar evenemang kring kärnvapennedrustning
bl.a. på Hiroshimadagen 6.8, på internationella
dagen mot kärnvapenprov 29.8, på internationella
dagen för eliminerandet av kärnvapen 26.9 och
under FN:s nedrustningsvecka i oktober.
• Vi arbetar för att främja finländska städers och
kommuners deltagande i nätverket Mayors for
Peace, som verkar för nedrustning av kärnvapen,
och anslutning till ICAN:s Cities Appeal. Målet är
att få med åtminstone ett par nya städer i Finland
under 2021.
• Vi arbetar för att påverka finländska företags
samhällsansvar och offentliga fonders
investeringar så att kärnvapeninvesteringar och
samarbete med producenter och finansiärer av
kärnvapen ska kunna stoppas på alla plan
• Vi producerar en ny allmän broschyr om
kärnvapenfrågan att utdelas vid evenemang.
• Vi producerar ett kärnvapenquiz för webben.

Den på grund av corona uppskjutna konferensen
för översyn av icke-spridningsavtalet (NPT)
hålls i en världspolitiskt allt spändare situation.
Kärnvapenförbudet torde kunna träda i kraft under
2021, när det ratificerats av tillräckligt många
länder. Förutom NPT bevakar Fredsförbundet bl.a.
arbetet i FN:s generalförsamlings första kommitté
och även andra initiativ för nedrustning och
säkerhet som behandlas där, samt informerar om
Finlands riktlinjer. I dessa frågor bedriver förbundet
samarbete och för dialog med Utrikesministeriet och
dess enhet för vapenkontroll samt med riksdagens
utrikesutskott.
I kärnvapenfrågor samarbetar Fredsförbundet
med finländska medborgarorganisationer och
med internationella nätverk. Förbundet är medlem
i nätverket International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons (ICAN), som 2017 fick Nobels
fredspris för sitt arbete, och i nätverket Abolition
2000. Dessutom idkar förbundet samarbete med
PNND, parlamentarikernas internationella nätverk för
kärnvapennedrustning. Förbundet sprider kännedom
i Finland om nätverkens målsättningar och arbete
med sikte på totalförbud av kärnvapen samt stöder
målet att länder ska avstå från dyra program för
kärnvapenmodernisering speciellt i våra närområden
i Europa. Fredsförbundet är en aktiv medlem i
nätverket ICAN Finland.

Tyngdpunkt
i nedrustningsarbetet:
Kärnvapnen är vid sidan av
klimatförändringen det största
hotet mot mänsklighetens
existens. Vi kampanjerar
samnordiskt för att de nordiska
länderna ska underteckna avtalet
om kärnvapenförbud.
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Upprustning i rymden

Konventionella vapen, minor,
klustervapen, explosiva vapen i
bebodda områden

Militarisering av rymden är ingen ny fråga,
men för närvarande råder en accelererande fas i
beväpningen av rymden och olika staters därmed
förknippade projekt. Delvis har det att göra med
utvecklandet av missilförsvarssystem men
allmännare med viljan att via satelliter styra och
kontrollera vapen och vapenbruk. Till problematiken
hör också den stora mängd rymdskrot som uppstår
vid vapentest i rymden, redan i sig ett hot mot
jordklotet.

I krigen i världen används varje dag
konventionella vapen och allt oftare med
avsikt i bebodda områden. Fredsförbundet är
medlem i den internationella kampanjen mot
minor och klustervapen. Tillsammans med sina
medlemsorganisationer fortsätter förbundet att
arbeta för att Finland ska ansluta sig till avtalet om
klustervapenförbud.

FN har en byrå för rymdfrågor och även Finland
har anslutit sig till FN:s rymdfördrag. Finland deltar
aktivt i många internationella projekt som gäller
rymden och utnyttjandet av den. Fredsförbundet
börjar under året studera ämnet noggrannare och
producerar informationsmaterial. Rymdtemat är
förbundets nya öppning för de närmaste åren.

2021
• Fredsförbundet informerar om minor och
klustervapen och s.k. inhumana vapen. För
klustervapnens del vill förbundet att Finland
anger åtminstone något slag av tidtabell för
anslutning till förbudsavtalet och tillsätter en
tväradministrativ arbetsgrupp att bereda ärendet
och aktivt utreda alternativen.
• Vi följer den internationella processen angående
ökad användning av explosiva vapen i bebodda
områden och möjligheter att ingripa. Än så länge
har frågan inte speciellt funnits på Finlands
agenda.
• Vi försöker delta i den årliga konferensen om
humanitär nedrustning.

2021
• Vi ordnar ett evenemang: Militärt eller fredligt
utnyttjande av rymden?
• Vi översätter och publicerar faktamaterial kring
ämnet.

Robotvapen, autonoma vapensystem
Frågan om autonoma vapensystem och
användning av artificiell intelligens i vapenteknologi
är ytterst aktuell. Fredsförbundet medverkar i den
internationella kampanjen Stop Killer Robots, som
arbetar för ett förbud mot autonoma vapensystem,
s.k. robotvapen. Kampanjnätverket i Finland verkar
för att Finland vid förhandlingar ska agera enligt det
i regeringsprogrammet inskrivna målet att främja
reglering av autonoma vapen, dvs. åstadkommandet
av ett avtal som förbjuder helautonoma vapen där
en människa inte längre fattar beslut att sikta och
avfyra.

Tyngdpunkt:
Reglering av robotvapen.
2021 är ett avgörande
år för målet att förbjuda
robotvapnen med ett
internationellt avtal.
Fredsförbundet medverkar
i kampanjen Stop Killer
Robots och utökar nätverket
i Finland under året.

2021
• Vi bygger ut Stop Killer Robots-nätverket i
Finland att inkludera personer och påverkare från
universiteten och vetenskapsvärlden.
• Vi sänder en representant till internationella
möten om ämnet.
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Vapenhandel

Vapensäkerhet i Finland

Fredsförbundet följer upp förverkligandet av de
överenskomna principerna i vapenhandelsavtalet
(ATT, Arms Trade Treaty). Förbundets mål på kort
sikt i fråga om vapenexporten är att förhindra
finländsk och europeisk export av vapen till länder
som för krig och som gör sig skyldiga till allvarliga
brott mot de mänskliga rättigheterna. Målet
främjas bl.a. genom att i samhällsdebatten sprida
kännedom om Finlands och andra EU-länders beslut
om vapenexport, informera om administrativa
förfaranden för vapenexporttillstånd och om
politiken avseende vapenkontroll samt genom att
väcka medborgardebatt om vapenexportens följder
och om beslutsfattarnas ansvar för sina beslut.

Fortfarande finns det alltför många vapen i
finländska hem, av olika anledningar. Fredsförbundet
arbetar för att förfarandena för vapentillstånd i
Finland ska skärpas och för att den reella mängden
vapen ska minska. Detta arbete anknyter bl.a. till mål
16 i Agenda 2030 som handlar om att förebygga
våld.
Förbundet anser att en minskning bör åstadkommas
åtminstone i antalen överflödiga vapen som inte är
i aktivt hobbybruk och som inte används för jakt. I
fråga om förfarandena för vapentillstånd samarbetar
förbundet med Inrikesministeriet och Polisen.
2021

De europeiska organisationerna försöker
i samarbete påverka för att kontrollen av
vapenexporten, däribland kontrollen av vapnens
slutanvändare, ska skärpas både i Finland och i hela
Europa.

• Vi informerar om behovet att få bort onödiga
skjutvapen från finländska hem och försöker på
olika sätt genom ökad upplysning uppmuntra en
vapenkritisk attityd.

2021
• I anslutning till det internationella arbetet
gällande små vapen samarbetar vi med
Utrikesministeriets enhet för vapenkontroll och
med Försvarsministeriet.
• Vi deltar i arbetet inom ENAAT (European
Network Against Arms Trade). Via nätverket
förmedlar förbundet information till europeiska
medborgarsamhällsaktörer om Finlands
vapenhandelspolitik, sprider kännedom i Finland
om den europeiska samhällsdebatten kring
vapenkontroll och deltar i påverkningsarbete och
kampanjer i Finland och i EU.
• Vi stöder tankesmedjan SaferGlobes projekt att
samla uppgifter om Finlands vapenhandel och
årligen ge ur en rapport om den.
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Fredsskolan och
annat ungdoms- och
utbildningsarbete
Fredsförbundet stöder skolor och lärare i uppfyllandet av läroplanernas krav angående fredsfostran och
global fostran.
Förbundets huvudsakliga arbete som gäller barn och ungdomar och projekt för global fostran görs inom
ramen för Fredsskolan som startades 1998.
I fråga om ungdomsarbete och fredsfostran samarbetar Fredsförbundet speciellt med Dagsverke rf och
Institutet för fredsfostran rf samt deltar i samarbetet inom det nätverk för global fostran som koordineras av
Fingo rf.
Inom projekten erbjuder Fredsskolan aktivitetshelheter för skolelevgrupper samt utbildningar för
yrkesfolk inom fostran och för lärarstuderande och studerande inom ungdomsområdet. Målet är att ge
projektdeltagarna ökad kunskap och medvetenhet om globala utvecklingsfrågor samt övning i aktivt
världsmedborgarskap. Tematiskt ligger fokus på den sociala hållbarheten enligt FN:s agenda för hållbar
utveckling. I linje med hoppets pedagogik tar man vid sidan av utmaningarna gällande utveckling även upp
positiva förändringar och uppmuntrar ungdomarna till aktiva insatser. Fredsskolan fungerar självständigt
utifrån sina egna utgångspunkter och stöder skolornas och ungdomsarbetets fostrande uppgift.
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Fredsskolans aktivitetshelhet för varje deltagande elevgrupp består i huvudsak av två workshops samt
förhands-, mellan- och fortsättningsuppgifter. Under helheten behandlas aktuella teman inom fredsfostran
och global fostran med hjälp av participativa metoder och pedagogiskt drama. Fredsskolan uppmuntrar unga
till globalt ansvar och till handling för en rättvisare värld där mänskliga rättigheter respekteras. Som alternativ
till närundervisning erbjuder Fredsskolan under coronaepidemin hybrid- och distansundervisning samt
workshops och vuxenutbildningar utomhus. Distansundervisning kan erbjudas till läroinrättningar runtom i
landet. Fredsskolans pedagogiska principer och innehåll utvecklas kontinuerligt.
Viktiga samarbetspartner är universitetens lärarutbildningsenheter på olika orter, via vilka man får direkt
kontakt med projektets centrala målgrupp, ämnes- och klasslärarstuderande. För undervisnings- och
ungdomsområdets studerande erbjuds minst 20 utbildningar under året.
2021
• Fredskolans aktivitetshelheter med fredsoch globalfostran för grundskoleelever och
gymnasister genomförs i huvudstadsregionen,
Tammerfors och Åbo samt i svenskspråkiga
skolor i Nyland. Målet är att nå ca 800 elever
• Till yrkesfolk och studerande inom undervisning
och fostran erbjuds kurser som stöder
undervisningsarbetet, där deltagarna får
djupare insikter i freds- och globalfostran samt
färdigheter och konkreta redskap att behandla
freds- och utvecklingsfrågor i skolorna
• Nya ledare utbildas för Fredsskolans
ledarnätverk. Erfarna ledare erbjuds
tilläggskurser. Dessutom ordnas lokala träffar
avsedda som stödnätverk för ledarna och
tillfällen att lära av varandra.
• Fredsskolan deltar i olika
medborgarorganisationers evenemang och i
evenemang inom utbildningsområdet, såsom
Educa-mässan, Fingos Världen i byn-festival,
evenemangen Möjligheternas torg under våren,
evenemang på FN-dagen 24.10 och i nätverket
för global fostran.
• Om Fredsskolan informeras aktivt i
fredsorganisationernas tidskrifter och i tidskrifter
på fostrans område. De egna internetsidorna
utvecklas och hålls uppdaterade.
• Fredsskolans verksamhet koordineras av en
heltidsanställd sakkunnig inom global fostran.
• Fredsskolans ledarnätverk omfattar ca 30 aktiva
ledare. Ledarna är frivilliga som är insatta i
fostran och i freds- och utvecklingsfrågor och vill
använda participativa metoder i verksamheten.
För varje ledaruppdrag i Fredsskolan får de ett
engångsarvode.

Målet är att direkt
nå 800 elever.

Projekt inom fredsfostran 2021
• Från Utrikesministeriet söks finansiering för ett
tvåårigt projekt för global fostran åren 2021–
2022.
• Projektet “Rauhankoulua siirtolaisuuskysymysten
äärellä” (Fredsskola kring migrationsfrågor)
2021–2022 som stiftelsen Viestintä ja Kehitys
(VIKES) stöder med EU-finansiering.
• Medverkan som samarbetspartner i
fortsättningsprojektet till Fingo rf:s projekt
”Transformer 2030 – opettajat kestävän
kehityksen muutosagentteina” (Lärare som
förändringsagenter för hållbar utveckling), som
erbjuder kompletteringsutbildning för lärare.
• För verksamhet som gäller fostran kan också
annan lämplig projektfinansiering sökas.

Övrig utbildning
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• På begäran erbjuder Fredsförbundet föreläsare
och utbildningspaket till skolor, folkhögskolor,
vuxenutbildningsanstalter och organisationer.
Grupper kan komma till Fredsstationen eller
läroinrättningen kan besökas av förbundets
föreläsare.

Ekonomi och
medelanskaffning
Stenfoten för Fredsförbundets inkomster är allmänna stöd. Dessa kompletteras med projektfinansiering.
Privat medelanskaffning och hyresinkomster ger egenfinansiering för de nämnda understöden.
Kostnaderna består av utgifter för fredsarbete, med undantag av utgifterna för
uthyrningsaffärsverksamheten som är separerade till ett eget kostnadsställe och är avdragsgilla i
momsbeskattningen. Projektkostnader hålls i bokföringen isär från andra kostnader.

Allmänna understöd

Annan projektfinansiering

Den nordiska praxisen att man med skattemedel
stöder samhällsarbete i vid bemärkelse och också
oavhängiga medborgarorganisationers arbete
har varit en viktig del av välfärdssamhället. Som
paraplyorganisation för fredsarbete bedriver
förbundet påverkan för höjning av statsbudgetens
anslag till fredsarbete till en miljon euro innan år
2023.

Fredsförbundet söker projektfinansiering
exempelvis till arbete för nedrustning. Andra former
av projektfinansiering har ofta en internationell
aspekt.

Övriga inkomster
Fredsförbundet säljer också sitt kunnande.

• För sitt fredsarbete ansöker förbundet om
allmänt understöd från anslagen för fredsarbete.

• På begäran arrangeras fredsskolverksamhet
också som beställningsutbildning, dock inte så
att dessa funktioner överlappar den offentligt
finansierade verksamheten.

Offentlig projektfinansiering

• Podcast-samarbete mot pengar fortsätts med
lämpliga partner.

Utrikesministeriets stöd till utbildning om
global utveckling (VGK) har varit ett viktigt
finansieringsinstrument för Fredsskolans
verksamhet. För fostran och utbildning har också
erhållits annan offentlig finansiering.

Privat medelanskaffning
Med privat medelanskaffning avses värvning
av stödmedlemmar, insamling av donationer samt
försäljning av stödprodukter. Digital marknadsföring
är en viktig del av medelanskaffningen.

• Ny offentlig projektfinansiering söks speciellt
bland EU-finansierade projekt som en del av
större konsortier.
• Från Utrikesministeriet söker förbundet
finansiering för sitt påverknings- och
kommunikationsarbete beträffande uppföljningen
av vapenkontrollavtal och med anknytning till
Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer.

• Det nya kundhanteringssystemet för
donationsanskaffning tas i bruk med full effekt.
• Insamlingen av donationer utvecklas med
tyngdpunkt på anskaffning av månadsdonationer.
• Näthandeln utvecklas och säkerställs att
försäljningen av stödprodukter går med vinst.
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Hyresinkomster

Lån

Inkomsterna från uthyrning av Fredsstationens
fest- och möteslokaler utgör en väsentlig del
av Fredsförbundets medelanskaffning. Genom
uthyrningen täcks en stor del av de kostnader
som underhållet av en gammal träfastighet
medför. Utgifter och intäkter som gäller
uthyrningen separeras i bokföringen så att till
uthyrningsverksamheten inte allokeras allmänt stöd
som inte hör dit. Uthyrningen är affärsverksamhet
som omfattas av mervärdesskatt. Att hyra ut
Fredsstationen är dock bara kompletterande
inkomstanskaffning. Det egentliga syftet med att
äga fastigheten är att upprätthålla utrymmen som
servicecentret för fredsarbete behöver, och detta
betraktas som allmännyttig verksamhet.

Fredsförbundet har tidigare tagit lån för
att genomföra nödvändiga reparationer av
Fredsstationen.
• Amorteringarna av reparationslån för
Fredsstationen fortsätter när den amorteringsfria
perioden gått ut.
• Nytt lån söks om reparationsbehoven så
förutsätter.

• Systemen och prissättningen för
uthyrningsverksamheten förnyas.
• Digital marknadsföring utvecklas.
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