


Innehållsförteckningen
1 Allmänt: Fredsförbundet 100 år...........................................................................................................................2

2 Allmän verksamhet och administration................................................................................................................3

3 Information och opinionspåverkan......................................................................................................................4

4 Samarbete med invandrar- och flyktinggrupper..................................................................................................8

5 Fredsbyggande, fredsmedling och krishantering................................................................................................8

6 Nedrustning och vapenkontroll............................................................................................................................9

7 Internationellt samarbete och IPB.....................................................................................................................12

8 Center för fredsverksamhet...............................................................................................................................13

9 Fredsskolan och annat ungdoms- och utbildningsarbete.................................................................................14

10 Fastigheten Fredsstationen.............................................................................................................................16

11 Evenemang och kulturverksamhet..................................................................................................................16

12 Medlemskap i andra finländska sammanslutningar........................................................................................17

13 Ekonomi och medelanskaffning......................................................................................................................18

1



1 Allmänt: Fredsförbundet 100 år

Fredsförbundet firar jubileum år 2020. Fredsförbundet grundades ursprungligen under autonomins tid 1907
men förbjöds till följd av förryskningspolitiken och grundades på nytt i nuvarande form 1920. Ett aktivt, 
mångröstat medborgarsamhälle och organisationsverksamhet baserad på frivillighet och oberoende har 
starkt bidragit till att bygga fred, stabilitet och välfärd i Finland.  

Under jubileumsåret 2020 – och det nya årtiondets första år – fokuseras verksamheten på ökad synlighet 
och genomslagskraft för medborgarnas fredsarbete och påverkningsmetoder. I praktiken utnyttjas 
jubileumsåret också för att säkerställa långsiktighet och förutsägbarhet i fråga om förbundets 
medlemsunderlag och fredsorganisationernas och fredsarbetets finansiering, så att verksamheten är 
tryggad också i framtiden. Fredsförbundet har en festkommitté som förbereder jubileumsårets evenemang.

FN:s tidigare generalsekreterare Ban-Ki Moons konstaterande att världen är överbeväpnad och freden är 
underfinansierad stämmer fortfarande, och i det avseendet borde man under 2020-talet få en radikal 
förändring till stånd, såväl i Finland som internationellt. För det krävs ändrade prioriteter genom 
medborgarrörelser och medborgarinflytande. Det gäller avvärjningsarbetet mot klimatförändringen och 
behövliga resurser för detta liksom även förverkligandet av utvecklingsmålen i Agenda 2030. 

Oroväckande är hotet om en ny era av kapprustning vars tecken kan skönjas i den europeiska 
säkerhetspolitiken. Utvecklingen avspeglar sig på atmosfären och beslutsfattandet också i Finland. 
Kärnvapen moderniseras, upprustningskostnaderna växer, och även i Finland har antalet militärövningar av 
uppvisningskaraktär ökat. Finlands nya vapenanskaffningar under de närmaste åren höjer de militära 
försvarsutgifterna till 5 miljarder euro årligen, och än så länge vet man inte hur detta ska finansieras. 

I säkerhetspolitiken betonar Fredsförbundet betydelsen av politisk dialog, förtroendeväckande åtgärder och 
nedtrappning av väpnade konflikter.  Här är det viktigt att stöda arbetet och fredsinitiativen i bl.a. regionala 
stabilitetsstärkande samarbetsorganisationer och -arrangemang, såsom OSSE. Fredsinitiativ bör stödas 
också inom Östersjöområdet.

Påverkning görs dels via upplysning och information och genom sakkunnigarbete, dels genom långsiktigt 
arbete med ungdomar i form av fredsfostran och byggande av en fredskultur.

Prioriteringar 

 Fredsförbundet främjar ickevåld och dialog mellan olika grupper bl.a. genom att stöda fredsfostran 
och upplysningsarbete mot hatretorik och våldsdåd samt betona förmågan till empati. Fredsskolan 
är ett av förbundets ”flaggskeppsprojekt” med ungdomar och skolor och lärarutbildningsanstalter. 
2020 ökar fredsskolverksamheten också på svenska i och med att verksamheten har utvidgats från 
det svenskspråkiga Österbotten till huvudstadsregionen. En annan prioritet är ökat samarbete med 
lärarutbildningen, vilket har stor genomslagskraft. 

 I en spändare säkerhetspolitisk atmosfär betonar förbundet vikten av samarbetsbaserad 
säkerhetspolitik. Det är nödvändigt att förhindra rasering av det internationella avtalsbaserade 
systemet och att främja konfliktförebyggande åtgärder, medling och politisk dialog i den 
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internationella politiken. Arbete för mänskliga rättigheter och för demokrati är också fredsarbete. 
Under 2020 är dessa teman aktuella bl.a. i samband med utarbetandet av den utrikes- och 
säkerhetspolitiska redogörelsen, diskussionerna kring beslutet om jaktplansköpet och beredningen 
av den människorättspolitiska redogörelsen. Dessutom uppmärksammar Fredsförbundet 
beredningen och godkännandet av EU:s mångåriga finansieringsutveckling och för fram en kritisk 
diskussion om EU:s tilläggsinvesteringar i krigsindustri.

 Som paraplyorganisation är förbundet en förbindelselänk från Finland till många internationella 
nätverk av experter och aktörer som verkar för nedrustning. Under 2020 arbetar förbundet för 
åstadkommandet av ”stegmärken” för den tidtabell med vilken också Finland kunde ansluta sig till 
avtalet om kärnvapenförbud och hur man kunde öka det nordiska samarbetet för främjande av 
kärnsäkerhetsfrågorna i närområdena. Förbundet kampanjerar likaså för ett avtal som förbjuder 
autonoma vapensystem, ett mål som även inkluderats i regeringsprogrammet för Rinnes regering.

 Fredsförbundet stöder fredsaktivister som arbetar i konfliktsituationer, så att vapenvila och skydd 
för civila kunde fås till stånd bl.a. i Syrien, i dess kurdområden och Rojava, i Jemen och i andra 
konfliktområden och en reell fredsprocess och hållbart fredsbyggande kunde inledas.  
Fredsförbundet lyfter fram Finlands roll och beslutssituationer där fred kan främjas och stödas. 
Speciellt söker förbundet sätt att stöda grupper och personer som i Ryssland och Ukraina verkar för 
mänskliga rättigheter, försoning och demokrati.

2 Allmän verksamhet och administration

Fredsförbundets medlemmar är riksomfattande fredsorganisationer och lokala föreningar. Utöver sin egen 
verksamhet stöder förbundet som takorganisation sina medlemsorganisationers och mindre fredsgruppers 
verksamhetsförutsättningar bl.a. genom att upprätthålla fredsverksamhetscentret Fredsstationen.

Enskilda personer kan stöda Fredsförbundet och fredsrörelsen genom att bli stödmedlemmar i förbundet 
och genom att sprida information om fredsfrågor.

Egentliga medlemmar i Fredsförbundet är följande: De Hundras Kommitté i Finland, Internationella 
Arbetslag, Vapenvägrarförbundet, Finlands Kristliga Fredsrörelse, Emmaus Åland, Garantiföreningen för 
Finlands Fredsförbund, Leo Mechelin-stiftelsen, Fostrare för Fred, Rauhankirjallisuuden edistämisseura 
(Sällskapet för främjande av fredslitteratur), WILPF Finlands avdelning, Närpesnejdens fredsförening, 
Svenska Fredsvänner i Helsingfors, Ålands fredsinstitut, Vännernas Religiösa Samfund Kväkarna rf, 
Rauhanliiton Helsingin osasto och Vasanejdens fredsförening.

Förbundets ekonomi, administration och upprätthållandet av fastigheten Fredsstationen sköts av 
verksamhetsledaren Laura Lodenius, deltidsanställda kanslichefen Marja Meriläinen samt ekonomi- och 
administrationskoordinatorn Elias Laitinen.

Beslutsfattande

 Förbundet har två ordinarie möten per år, ett vårmöte och ett höstmöte. Representanterna vid de 
ordinarie mötena är utsedda av medlemsorganisationerna. Som medlem i förbundet kan godkännas
såväl lokala som riksomfattande organisationer, även med annat huvudsakligt verksamhetsområde 
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än fredsarbete.

 Förbundets styrelse sammanträder från fyra till sex gånger per år. Styrelsens arbetsutskott, som 
samlas till möten 4–6 gånger per år, bereder styrelsemötena och ansvarar för verkställandet av 
besluten.

 Förbundet är en tvåspråkig organisation. Arbetsspråket är i huvudsak finska, men förbundets 
dokument översätts till svenska och i mån av resurserna informerar man om verksamheten också på
svenska och på engelska.

Kansli

 Förbundet har ett kansli på två rum i Fredsstationen i Östra Böle, Helsingfors.

 Förbundet har fem–sex anställda: verksamhetsledaren, kanslichefen, en sakkunnig i kommunikation
och påverkande, en sakkunnig i freds- och globalfostran, en ekonomi- och 
administrationskoordinator, en koordinator för den svenskspråkiga fredsskolverksamheten samt en 
ansvarig för städningen i huset. Några är deltidsanställda och en är visstidsanställd. Utöver dessa får
ca 25 fredsskolledare ersättningar för Fredsskolans aktivitetshelheter som de lett, och 
underhållsarbetena i huset görs mot arvode enligt arbetsorder.

 Som stöd i kansliets arbete har förbundet frivilliga, högskolepraktikanter och personer som kan 
anställas med sysselsättningsstöd bl.a. för hjälp med arbeten inom informationen och 
administrationen. 

 Möjligheten att ta en civiltjänstgörare till Fredsstationen utreds.

Interaktion

 Fredsförbundet har en delegation på ca 60 personer. Delegationens verksamhet baserar sig i första 
hand på initiativkraften och sakkunskapen om de mångahanda frågorna i fredsarbetet som 
förbundets på olika områden samhälleligt aktiva medlemmar har.

 Fredsförbundets ordförande, verksamhetsledare och styrelsemedlemmar ställer på begäran upp 
som talare vid tillställningar och evenemang runt om i landet. För lokalföreningarna är speciellt 
Hiroshima-dagen, Fredsdagen och FN:s nedrustningsvecka naturliga tidpunkter att arrangera 
evenemang.

3 Information och opinionspåverkan

Information och kommunikation spelar en central roll när det gäller att påverka i fredlig riktning. I 
fredsfrågor – såsom säkerhetspolitik och nedrustningsarbete – fungerar Fredsförbundet som sakkunnig och 
som en informationsbyrå som aktivt deltar i den samhälleliga diskussionen på området.

I egenskap av sakkunnig i fredsfrågor avger Fredsförbundet utlåtanden till ministerier, till riksdagen och till 
andra beslutsfattare och tillhandahåller bakgrundsfakta om aktuella säkerhetspolitiska teman. Förbundets 
representanter deltar dessutom som experter i olika arbetsgrupper och delegationer som fungerar som stöd
för beslutsfattandet. Fredsförbundets verksamhetsledare Laura Lodenius är bland annat medlem i 
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delegationen för Utrikespolitiska institutet.

År 2020 fyller Fredsförbundet 100 år. Den organisation som nu är känd som Fredsförbundet grundades år 
1920 och är den äldsta fortfarande existerande fredsorganisationen i Finland. Förbundet har en 
festkommitté som förbereder jubileumsårets evenemang. Bland annat planeras ett jubileumsseminarium.

Under 2020 kommer förbundet att såsom hittills prioritera nedrustningspolitik både på nationell nivå och 
internationellt samt klimatförändringens kopplingar till säkerhetspolitiken. Förbundet kampanjerar speciellt 
för kärnvapennedrustning, för reglering av autonoma vapensystem (och AI i krigsindustrin tjänst) och för 
striktare vapenhandelsreglering. Dessutom lyfter förbundet fram förhållandet mellan upprustningen och 
klimatförändringen. På EU-nivå vill Fredsförbundet påverka för att EU skulle vara en aktiv fredsmedlare och 
fredsbyggare men också för att EU inte skulle tilläggsinvestera i krigsindustri och utveckling av 
militärteknologi.

Som metoder för mediekommunikation använder Fredsförbundet bland annat pressmeddelanden och 
personliga presskontakter. Journalister erbjuds dessutom material och intervjupersoner. För distribuering av
sina meddelanden till media tar förbundet 2020 i bruk ett nyhetsbrev, som journalister och även andra 
intresserade kan beställa. Förbundet överväger också att anlita extern distributionstjänst för meddelanden 
samt medieuppföljning och skaffar tjänster i den mån resurserna tillåter.

Fredsförbundet är medlem i föreningen Suomen OneWorld som producerar nyhetsportalen Maailma.net 
samt i Ydinjulkaisut ry som ger ut tidskriften Ydin. Bägge medlemskapen betjänar införandet av aktuell och 
fördjupande information samt nya, samhälleligt betydande synvinklar i den freds- och säkerhetspolitiska 
diskussionen.

Processen med förnyelse av De Hundras Kommittés och Fredsförbundets webbtidning Pax fortsätter under 
2020. För den nya formen har kulturtidskriftsstöd sökts från Taike (Centret för konstfrämjande). Syftet är 
göra Pax till en gemensam utvidgad webbtidningsplattform för fredsarbetets tidskrifter (Ydin, Antimilitaristi, 
Fredsposten). Möjligen kan man också sätta länkar till information från den internationella fredsrörelsen 
även på andra språk än finska och svenska.

Fredsförbundet riktar sin information också till en bredare allmänhet. Förbundet är en aktiv debattör som 
uppmuntrar dem som är intresserade av fredsfrågor att delta i den fredspolitiska debatten. Fredsförbundets
egna kommunikationskanaler är, utöver de fredspolitiska tidskrifterna, förbundets webbplats, sociala 
medier, elektroniskt nyhetsbrev samt ett brev som postas till stödmedlemmarna två gånger per år.

Som takorganisation erbjuder Fredsförbundet, så långt resurserna medger, personer i 
medlemsorganisationerna hjälp på kommunikationsområdet i form av sakkunskap och utbildning.

Fredsförbundets kommunikation har idag en nära koppling speciellt till förbundets privata 
medelanskaffning. Med privat medelanskaffning avses värvning av stödmedlemmar, insamling av 
donationer och försäljning av stödprodukter. Medelanskaffningen behandlas närmare i punkt 13.

Fredsförbundet bevakar med olika metoder genomslaget av kommunikationen och påverkningsarbetet. 
Förbundet statistikför medieträffar och gör också kvalitativa analyser av synligheten i media. 
Nätkommunikationens grad av framgång bevakas genom analytics-program och sociala mediers interna 
kanalanalyser. Dessutom monitorerar förbundet i mån av resurser diskussioner som förs på de sociala 
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medierna när de handlar om delområden i förbundets verksamhet. Förbundet evaluerar hur 
påverkningsarbetet har lyckats bl.a. genom bevakning och kvalitativ analys av beslutsfattandet och den 
politiska debatten samt genom observation av antal och innehåll när talare och utlåtanden begärts från 
förbundet. 

Tidningar och webbpublikationer

 I mån av resurser förnyas publiceringsplattformen och publiceringssättet för webbtidningen Pax så 
att tidningen utkommer tätare och också innehåller material i webbversion från andra 
fredsorganisationer och fredstidskrifter. För att en tätare publicering, varje eller varannan vecka, ska
lyckas måste 2020 en ansvarig chefredaktör / producent rekryteras.

 Fredsförbundets medlemsorganisation Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund ger ut 
tidskriften Fredsposten som utkommer fyra gånger per år och hör till Fredsförbundets 
stödmedlemsförmåner. Fredsposten skickas per post till stödmedlemmarna. Fredsförbundet stöder 
dessutom Fredspostens innehållsliga arbete och tillhandahåller innehåll, illustrationer och 
sakkunniginformation för tidskriftens bruk.

 Fredsförbundet är medlem i Ydinjulkaisut ry som ger ut tidskriften Ydin. Tidskriften hör till 
Fredsförbundets stödmedlemsförmåner och den postas till stödmedlemmarna fyra gånger per år. 
Fredsförbundet stöder dessutom Ydins innehållsliga arbete och tillhandahåller innehåll, 
illustrationer och sakkunniginformation för tidskriftens bruk.

Webbkommunikation

 En av de viktigaste kanalerna för informationsarbetet är Fredsförbundets webbsidor. 
Fredsförbundet uppehåller webbplatsen rauhanliitto.fi / fredsforbundet.fi. På sidorna publiceras i 
genomsnitt en gång per vecka meddelanden, ställningstaganden, information om kommande 
evenemang samt vid behov nyheter från förbundets samarbetsnätverk. Dessutom finns där 
information om olika fredspolitiska ämnen för journalister, politiska beslutsfattare och andra som är 
intresserade av fredsfrågor. Förbundets webbsidor är trespråkiga (finska, svenska och engelska) och 
under 2020 kommer mer material av permanent slag från de finskspråkiga sidorna att översättas 
speciellt för sidorna på svenska.

 Fredsförbundet upprätthåller Fredsstationens webbplats rauhanasema.fi som tillhandahåller fakta 
om huset och dess historia samt om organisationerna som är verksamma där. År 2020 kommer man
att utveckla Fredsstationens sökordsreklam.

 För verksamhetsformen Fredsskolan upprätthåller Fredsförbundet webbplatsen rauhankoulu.fi. 

 Fredsförbundet utnyttjar aktivt olika kanaler på sociala medier och fortsätter hela tiden att utveckla 
sina sätt att kommunicera om fredsfrågor. Fredsförbundets sociala mediekanaler är Facebook, 
Twitter, Instagram och LinkedIn. Utöver dessa upprätthåller förbundet Fredsstationens Facebook- 
och Instagram-konton och Fredsskolans Facebook-grupp. På Facebook upprätthåller förbundet 
också en grupp för svenskspråkigt fredsarbete och en grupp för intern kommunikation mellan 
förbundets medlemsorganisationer. År 2020 kommer Fredsförbundet att öka sin synlighet på sociala

6



medier.

 Fredsförbundet ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev, ca en gång per månad, med aktuell 
kampanjinformation, kommande evenemang och verksamhetstips. För nyhetsbrevet värvas aktivt 
nya prenumeranter såväl vid evenemang som genom webbkommunikation. År 2020 tar förbundet 
dessutom i bruk ett separat nyhetsbrev för sina mediemeddelanden.

Tillställningar och seminarier

 Fredsförbundet arrangerar seminarier och andra tillställningar kring aktuella teman flera gånger 
under året. Ofta sker det i samarbete med andra aktörer. Förbundets jubileumsår uppmärksammas 
vid samtliga evenemang.

Informationstjänster och arkivmateral

 För media och för politiska beslutsfattare tillhandahåller förbundet bl.a. sakkunniginformation, 
ställningstaganden och personer att intervjua.

 Fredsförbundet har ett digert bildarkiv som uppdateras kontinuerligt. En stor del finns i digital form. 
Under 2020 ska gamla pappersfotografier (från 20-talet framåt) ordnas och placeras i kuvert för 
säker förvaring.

 Fredsförbundet överlåter arkivmaterial till Riksarkivet, bidrar till att utöka samlingarna kring 
medborgarrörelserna vid Arbetarmuseet i Tammerfors och samlingarna vid affischmuseet 
(Julistemuseo) i Lahtis och dessutom överlåts till Utrikespolitiska institutets bibliotek årgångar av 
internationella tidningar och annat material till förvaring.

  År 2020 överlåter förbundet en ny uppsättning material till Riksarkivet och det innebär också 
insatser för förhandssortering och förteckning på det sätt som krävs (icke överlåtet är arkivmaterial 
med ärvda gamla dokument från 20–30-talen, och 80–90-talens verksamhet är ännu inte sorterad). 
För detta och för projektet med förvaringen av fotografier försöker förbundet få en 
arkivarbetspraktikant eller annars anställd person för den slutliga sorteringen som hittills gjorts med
frivilliga krafter.

Publikationer och broschyrer

 Fredsförbundet ger ut och låter översätta fredspolitisk litteratur enligt resurser och behov.  
Utgivningsprojekt kan genomföras i samarbete med andra aktörer.

 Under året producerar förbundet enligt behov kampanjbroschyrer och annat material.
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EU-informationsprojekt: EU:s Afrikapolitik och fred

 Tillsammans med De Hundras Kommitté söker Fredsförbundet Utrikesministeriets stöd för EU-
information för ett projekt som går ut på att granska hur konsekvent EU:s Afrikapolitik är ägnad att 
främja fred och stabilitet och att sprida kännedom om Afrikapolitiken.

4 Samarbete med invandrar- och flyktinggrupper

 Fredsförbundet arbetar tillsammans med invandrargrupper för att stöda deras egen 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, 
stödande och icke-diskriminerande verksamhetscenter för alla som utan våldsmetoder verkar för 
fred. 

 Förbundet hjälper bl.a. att skapa kontakter till beslutsfattare och har i mån av möjlighet gett råd och
bistånd beträffande föreningsbyråkrati eller med ordande av tillställningar. Framför allt har man 
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 även därför en viktig 
målgrupp för påverkningsarbete när man vill stärka fredsprocesser i världens krishärdar.

 Fredsförbundet fortsätter ett projekt som inleddes i fjol och som går ut på att tillsammans med 
syrier ordna ungefär tre rundabordssamtal om hur man bland syrierna här ser på fredsvisioner / 
möjligheter att efter krigstillståndet och den väpnade konflikten i Syrien kunna verka för demokrati, 
mänskliga rättigheter och bestående fred.

5 Fredsbyggande, fredsmedling och krishantering

Fredsförbundet satsar internationellt på fredsmedling. I samband med fredsmedling liksom även vid civil 
krishantering betonar Fredsförbundet medborgarsamhällets och medborgarorganisationers roll och vikten 
av långsiktigt arbete. Vid planeringen av verksamhet i konfliktområden, krishantering, förebyggande arbete 
och operationer, s.k. ”missioner, som gäller dessa borde man utnyttja forskning samt lärdomar, erfarenheter
och evalueringar av andra operationer.

Fredsförbundet är bekymrat över FN:s ställning som världsorganisation och över det internationella 
avtalssystemet. Fredsförbundet anser att FN:s handlingsmöjligheter bör stärkas och att också EU vid 
utvecklandet av sin verksamhet för de yttre relationerna ska lyfta upp fredsmedling och fredsbyggande i en 
central ställning.

 Fredsförbundet föreslår diskussioner med Finlands FN-förbund och andra organisationer om vad 
Finland kan göra för att för att stärka FN:s ställning.

 Fredsförbundet informerar om Finlands agerande i FN i freds- och nedrustningsfrågor och verkar för
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att öka Finlands engagemang i FN-arbetet och i nedrustnings- och fredsprocesser.

 Efter att krishanteringscentret CMCFinland flyttat till Helsingfors vill Fredsförbundet år 2020 öka 
kontakterna och erbjuda centret sitt kunnande i anslutning till utbildning.

 Fredsförbundet har bland annat en representant i den av statsrådet tillsatta utvecklingspolitiska 
kommissionen, där förbundet bidrar med en bred fredsbyggande synvinkel till det 
utvecklingspolitiska beslutsfattandet i Finland.

 Fredsförbundet sprider kännedom om civil krishantering, förebyggande av konflikter och bl.a. 
OSSE:s roll i dessa verksamheter. Förbundets samarbetspartner kring dessa teman är i synnerhet 
WISE (Wider Security Network) där förbundet är medlem.

6 Nedrustning och vapenkontroll

Fredsförbundet bedriver påverkningsarbete i Finland. Arbete som gäller nedrustning och vapenkontroll är 
till tematiken och naturen 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.

Förbundet tillhandlahåller bakgrundsinformation till medborgare, beslutsfattare och olika instanser som 
bereder och bevakar ärenden. Förbundet arbetar för att Finland och EU skulle vara aktiva i nedrustnings- 
och vapenkontrollfrågor och verka mot kapprustning och vapenspridning både på internationella arenor och
i sina egna beslut. 

2020 är ett ödesår beträffande spridning av kärnvapen, när ickespridningsavtalet NPT fyller 50 år men 
förberedelserna för granskningskonferensen görs i en världspolitiskt allt spändare situation. Förutom NPT 
bevakar förbundet bl.a. arbetet i FN:s generalförsamlings första kommitté och även andra initiativ för 
nedrustning och säkerhet som behandlas där, samt informerar om Finlands linjedragningar. Likaså sprids 
kännedom i Finland om ärenden på agendan vid  nedrustningsforumet CD (Conference on Disarmament) i 
Genève. I dessa frågor bedriver förbundet samarbete och för dialog i synnerhet med Utrikesministeriet och 
dess enhet för vapenkontroll samt med riksdagens utrikesutskott. Förbundet arbetar för det konkreta målet 
att regeringen i sina genomförandeprojekt beaktar regeringsprogrammets mål att alla 
massförstörelsevapen, även kärnvapen, ska förbjudas och förstöras.

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. Förbundet sprider kännedom om kampanjen Global Campaign on 
Military Spending (GCOMS) som koordineras av paraplyorganisationen International Peace Bureau. 
Kampanjen har som mål att åtminstone en bråkdel av de medel som världens länder nu använder till 
militärutgifter skulle styras till avvärjning av klimatförändringen och genomförande av Agenda 2030-målen. 
Kampanjmålen tas upp speciellt i samband med årliga internationella temadagar. Under 2020 kommer 
förbundet att särskilt ta upp kopplingarna mellan militärutgifterna och klimatförändringen samt öka 
kontakterna och samarbetet med miljöorganisationer. Inom FN:s och EU:s politik för hållbar utveckling och 
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samhällsansvar förespråkar förbundet avståndstagande från kärnvapen och andra massförstörelsevapen.

I världen finns det 14 000 kärnstridsspetsar och av dem är uppskattningsvis åtminstone 3 600 kärnvapen i 
omedelbar avfyrningsberedskap, en del också i Finlands närområden. Kärnvapenstaterna är för närvarande 
nio till antalet, och dessutom befarar man att allt fler nya stater eller aktörer bl.a. i Mellanöstern är ute efter
kärnvapen. Kärnvapnen är en riskfaktor som hotar hela mänskligheten, och de humanitära följderna av 
användandet av dem skulle vara katastrofala. 2020 är frågan viktigare än på länge.

I FN ingicks 2017 ett avtal om att förbjuda kärnvapen. Under 2020 fortsätter arbetet för att så många stater 
som möjligt, däribland Finland och de andra nordiska länderna, skulle underteckna förbudsavtalet och att 
det skulle kunna träda i kraft 2021. Fredsförbundet följer också ickespridningsavtalets uppföljning, 
ratificeringsprocessen för provstopp och frågor kring kärnmaterialsäkerhet, och vill främja åtgärder som ska 
hindra terrorister från att få tag på kärnmaterial.

I kärnvapenfrågor samarbetar Fredsförbundet med finländska medborgarorganisationer och med 
internationella nätverk. Fredsförbundet är medlem i nätverket InternationaI Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons (ICAN, www.icanw.org), som 2017 fick Nobels fredspris för sitt arbete, och i nätverket Abolition 
2000. Dessutom idkar förbundet samarbete med parlamentarikernas internationella PNND-nätverk 
(www.pnnd.org) som arbetar 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 kärnvapenmoderniseringsprogram speciellt i våra närområden i Europa. Fredsförbundet 
är en aktiv medlem i nätverket ICAN Finland.

Konventionella vapen används dagligen i krig ute i världen. Fredsförbundet är medlem i den internationella 
kampanjen mot minor och klustervapen (ICBL-CMC, www.icbl.org). Tillsammans med sina 
medlemsorganisationer fortsätter Fredsförbundet arbetet för att Finland skulle ansluta sig till fördraget som 
förbjuder klustervapen och att den nya regeringen skulle avancera i frågan. Förbundet har med andra 
organisationer varit med och vädjat för att uranvapen (depleted uranium weapons) inte ska användas, med 
hänsyn till den s.k. ”försiktighetsprincipen”.

Frågan om autonoma vapen är ytterst aktuell. Fredsförbundet är medlem i den internationella kampanjen 
Stop Killer Robots som arbetar för ett förbud mot autonoma vapensystem, s.k. robotvapen. 2020 gör 
förbundet frågan känd i den finländska debatten och arbetar för att Finland ska konkretisera det i 
regeringsprogrammet uppställda målet att främja reglering av autonoma vapen.

Förbundet följer och informerar om arbetet mot användning av explosiva vapen i bebodda områden. 
Internationella nätverk där förbundet är med försöker få upp frågan på den internationella 
diskussionsagendan, och förbundet stöder kampanjerna inom ramen för sina resurser.

Fredsförbundet följer upp förverkligandet av de överenskomna principerna i vapenexportavtalet (ATT, Arms 
Trade Treaty). Förbundets mål på kort sikt i fråga om vapenexporten är att hindra finländsk och europeisk 
vapenexport till länder som för krig och som gör sig skyldiga till allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. 
Målet främjas bland annat genom att i samhällsdebatten sprida kännedom om Finlands och andra EU-
länders beslut om vapenexport, informera om administrationsförfarandena för vapenexporttillstånd och om
politiken avseende vapenkontroll samt genom att väcka medborgardebatt om vapenexportens följder och 
om beslutsfattarnas ansvar för sina beslut.
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De europeiska organisationerna försöker i samarbete påverka för ökad kontroll av vapenexporten och bl.a. 
för att kontrollen av vapnens slutanvändare ska skärpas både i Finland och i hela Europa.

Fredsförbundet arbetar för att förfarandena för vapentillstånd i Finland ska skärpas och för att den reella 
mängden vapen i finländska hem ska minska. Detta arbete anknyter bl.a. till Agenda 2030-målens punkt 16 
om förebyggande av våld. Förbundet anser att åtminstone antalen överlopps vapen som inte är i aktivt 
hobbybruk och som inte är jaktvapen bör minskas.

 Fredsförbundet följer processen för genomförande av FN:s Agenda 2030 och sprider kännedom 
speciellt om dess punkt 16 angående fred och nedrustning.

 I början av 2020 tar förbundet hit internationella expertgäster för ett öppet publikevenemang om 
autonoma vapensystem och reglering av dem. Kring temat ordnas dessutom möten med politiska 
beslutsfattare, media och intressegrupper. Projektet har fått understöd av kampanjen Stop Killer 
Robots.

 Förbundet deltar i informationsarbete bl.a. kring kampanjen mot växande militärutgifter, Global 
Campaign on Military Spending (GCOMS). Information sprids och verksamhet mot militärutgifter 
ordnas under aktionsveckorna i april-maj och under FN:s nedrustningsvecka i oktober.

 Förbundet följer förberedelserna för ickespridningsavtalet NPT:s granskningskonferens 2020 och 
upprätthåller beredskap att arrangera en konferens i Finland kring ämnet. Fredsförbundet försöker 
också få en medborgarorganisationsrepresentant till NPT-granskningskonferensen 2020.

 Förbundet sprider kännedom om medborgaropinionen mot kärnvapen och arbetar för att Finland 
skulle ansluta sig till avtalet om kärnvapenförbud. Det görs genom egen informationsverksamhet 
och även som en del av nationella och internationella nätverk. Kampanjarbete bedrivs och 
evenemang kring kärnvapennedrustning ordnas bl.a. på Hiroshimadagen 6.8, på 
kärnvapennedrustningsdagen 26.9, på den internationella provstoppsdagen samt under FN:s 
nedrustningsvecka i oktober.

 Förbundet bedriver påverkan för att massförstörelsevapen och kärnvapennedrustning ska tas upp i 
den kommande utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen och den människorättspolitiska 
redogörelsen. På ett allmännare plan arbetar förbundet för att lagstiftningen om kärnvapen ska fås 
att motsvara nivån som gäller förbud mot andra massförstörelsevapen.

 Förbundet 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.

 Förbundet främjar bl.a. en kärnvapenfri zon i Europa och avstående från program för modernisering
av kärnvapen samt att man inom ramen för Nato-samarbetet inte skulle införa nya kärnvapen eller 
kapacitet för kärnvapentransporter i Europa.

 Arbete görs för att främja städers och kommuners deltagande i nätverket Mayors för Peace, som 
verkar för kärnvapennedrustning, och anslutning till ICAN:s Cities Appeal.
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 Förbundet vill sända representanter till och informera om en internationell konferens i New York 
24–25 april: Abolish Nuclear Weapons; Resist and Reverse the Climate Crisis; For Social and 
Economic Justice.

 Förbundet fortsätter att sprida information om minor och klustervapen och inhumana vapen. 
Förbundets mål angående klustervapen är att Finland skulle sätta upp åtminstone någon tidtabell 
för anslutning till förbudsavtalet och tillsätta en tväradministrativ arbetsgrupp att bereda ärendet 
och aktivt utreda alternativen.

 Fredsförbundet fortsätter sin kampanj för att få bort onödiga handeldvapen och små vapen från 
finländska hem och för att uppmuntra en vapenkritisk attityd.

 I anslutning till det internationella arbetet mot små vapen samarbetar Fredsförbundet med 
Utrikesministeriets enhet för vapenkontroll och med Försvarsministeriet. I fråga om förfarandena 
för vapentillstånd samarbetar förbundet med Inrikesministeriet och polisen.

 Fredsförbundet deltar i arbetet inom nätverket ENAAT (European Network against Arms Trade). Via 
nätverket informerar förbundet 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. Fredsförbundet 
stöder tankesmedjan SaferGlobes projekt att samla uppgifter om Finlands vapenhandel och årligen 
ge ut en rapport om den.

 Förbundet arbetar för startandet av ett medborgarinitiativ för ett kärnvapenfritt Finland.

7 Internationellt samarbete och IPB

Fredsförbundet stöder i mån av sina möjligheter på olika sätt verksamheten inom fredsrörelsens 
internationella paraplyorganisation International Peace Bureau (IPB) och utnyttjar de internationella 
kontakter och kampanjnätverk man har via IPB i förbundets arbete i Finland. IPB som grundats 1892 är den 
äldsta av de internationella fredsorganisationerna, nu ett samarbetsnätverk som omfattar ca 300 
organisationers aktiva från ca 70 länder. Förutom nätverket, informationsutbytet och stödet till den 
internationella fredsrörelsen koordinerar IPB kampanjen Sustainable Disarmament for Sustainable 
Development som handlar om att lösgöra ens en bråkdel av världens militärutgifter till att motarbeta 
klimatförändring och främja hållbar utveckling. Utöver det lilla kansliet i Genève, Schweiz, har IPB kontor i 
Berlin, Tyskland, och i Barcelona, Spanien. 

Fredsförbundet är associerad medlem i det gamla och respekterade Internationella Försoningsförbundet 
(International Fellowship of Reconciliation, IFOR). Dessutom har Fredsförbundet sedan 2017 hört till ett 
nätverk med namnet EU–Russia Civil Society Forum, genom vilket förbundet hoppas kunna stärka 
kontakterna i Finlands närområden och Ryssland.

Förbundet anser att det inom EU borde skapas officiella strukturer vid beslutsprocesserna för hörandet av 
organisationer som bedriver fredsarbete och konfliktförebyggande arbete och för att de också kunde få 
stödpengar ur EU:s budget. Detta främjar förbundet inom ramen för EPLO (European Peace Building Liaison 
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Office). EPLO arbetar inom EU med frågor som anknyter till konfliktförebyggande verksamhet. Förbundet är 
också medlem i nätverken European Network on Civilian Peace Services (EN.CPS) och Nonviolent Peaceforce
(NP). Nätverken stöder och bedriver vapenfritt fredsbevarande och icke-våldsliga verksamhetsformer på 
konfliktområden för att skydda civila.

Förutom nätverkande i internationella organisationer och på regional nivå bedrivs fredsarbete via temavisa 
nätverk. Fredsförbundet deltar aktivt i deras arbete och fungerar som kontakt och koordinator speciellt på 
områden som har anknytning till Finland och politiken inom EU och som har betydelse för finländskt 
fredsarbete (ENAAT, IANSA, ICBL-CMC, Abolition 2000).

Fredsförbundet ser som sin uppgift att vara en ”möjliggörare” då en aktiv grupp velat främja freden och de 
mänskliga rättigheterna och utföra frivilligarbete för en viss sak. Ett exempel på sådant arbete är förbundets 
Mexiko-grupp som helt och hållet arbetar på frivillig basis. Mexiko-gruppen iakttar utvecklingen i Mexiko 
och sprider information i Finland om situationen med de mänskliga rättigheterna. Gruppen strävar efter att 
främja den internationella observationen av de mänskliga rättigheterna i Mexiko och att stöda 
ursprungsfolkens arbete för sina rättigheter och levnadsmöjligheter speciellt på Oaxaca-området.

Internationella ansvarsposter

 Fredsförbundet deltar i verksamheten inom Asia People’s Forum AEPF:s finländska nätverk. För 
Fredsförbundets del koordineras kontakterna av Timo Virtala. Kalle Sysikaski har varit medlem i 
nätverkets internationella arbetsgrupp för bl.a. fredsfrågor.

 Förbundets kontakter till IFOR och organisationen Nonviolent Peaceforce sköts av Timo Virtala.

 Mexiko-gruppens koordinator är Meri Mononen-Matias.

 Kontakterna till de ryska fredsorganisationerna och till EU–Russia Civil Society Forum koordineras av
Kalle Sysikaski.

8 Center för fredsverksamhet

Fredsstationen – ett center för verksamhet för fred – i Böle tryggar kontinuiteten för fredsrörelsen och dess 
arbete och erbjuder ramar för verksamheten, fastän största delen av fredsarbetet inte utförs på ett visst 
fysiskt ställe.

I hyrda kansliutrymmen på Fredsstationen verkar Fredsförbundets medlemsorganisationer 
Vapenvägrarförbundet, Internationella Arbetslag och De Hundras Kommitté. Dessutom har tidskriften Ydin 
sin redaktion där. Vänskapsföreningarnas Förbund har sitt kansli i Fredsstationens s.k. ”tågklarerarrum”. 
Dessutom hyrs mötesrum ut mot en liten månadshyra till några enskilda vänskapsföreningar och olika 
projekt.

På Fredsstationen har, förutom riksomfattande organisationer, också en del mindre grupper som arbetar på 
frivillig basis sin verksamhet, och Fredsförbundet stöder dem genom att erbjuda dem ramarna för arbetet. 
Helsingforsgruppen Mat inte vapen är en aktivitetsgrupp som samlar in överbliven mat från butiker och 
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regelbundet delar ut gratis vegetarisk mat till helsingforsare samtidigt som man berättar om globala 
rustnings- och utvecklingsfrågor. Dessutom arrangerar gruppen i juli ett två veckors internationellt 
arbetsläger i Fredsstationens utrymmen. En annan liten grupp är Vännernas Religiösa Samfund Kväkarna 
som samlas regelbundet i huset.

Fredsstationen erbjuder människor en möjlighet att finna ett meningsfullt sätt att fungera som aktiva 
påverkare i samhället, att komma med i fredsarbete och att bekanta sig med olika kampanjer och med 
internationella publikationer och material.

 Förbundet betjänar verksamheterna i huset genom att upprätthålla frankeringsmaskinen, 
kopieringsmaskinen och ett datanät för vilkas användning organisationerna och grupperna betalar 
självkostnadspris. De gemensamma mötesrummen kan organisationerna på Fredsstationen 
använda utan separat avgift.

 På Fredsstationen finns ett handbibliotek med böcker kring fred och säkerhet. År 2020 planeras 
överföring av bibliotekets databas till en offentligare databas, så att åtkomligheten underlättas bl.a. 
för studerande. Till biblioteket kommer också både inhemska organisationers och internationella 
fredsorganisationers tidskrifter.

 Förbundets kansli förser intresserade grupper med broschyrer och annan information kring aktuella 
ämnen.

 För att fredsarbetet ska ha ett nätverk som täcker hela landet kommer förbundet i mån av sina 
resurser att stöda nybildade grupper och aktivistgrupper som vill arrangera en tillställning eller 
verksamhet på annat håll än i huvudstadsregionen. Förbundet erbjuder också t.ex. 
diskussionsinledare att tala vid tillställningar.

9 Fredsskolan och annat ungdoms- och utbildningsarbete

Fredsförbundet bedriver ungdomsarbete och fredsfostran speciellt i samarbete med Dagsverke rf och 
Institutet för Fredsfostran rf och deltar i samarbetet inom det nätverk för globalfostran som samordnas av 
Fingo rf. Fredsskolan stöder skolorna och lärarna i förverkligandet av fredsfostran och globalfostran enligt de
nya läroplanerna.

Fredsförbundets huvudsakliga arbete med barn och ungdomar och projekt för globalfostran görs i form av 
Fredsskolan som man startade 1998. För åren 2019–2020 har Utrikesministeriet beviljat stöd för 
globalfostranprojektet ”Toivo ja tieto Agenda 2030:ssä – kestävää tulevaisuutta rakentamassa”. 

Inom projektet erbjuder Fredsskolan aktivitetshelheter för skolelevgrupper samt utbildningar för 
lärarstuderande och studerande inom ungdomsområdet. Målet är att ge deltagarna ökad kunskap och 
medvetenhet om globala utvecklingsfrågor samt övning i aktivt globalt medborgarskap. Den tematiska 
fokuseringen är kring FN:s agenda för hållbar utveckling och speciellt fred och rättvisa, god utbildning, 
jämställdhet mellan könen och minskade ojämlikheter. I enlighet med ”hoppets pedagogik” för man inte 
bara fram de olika utmaningar som finns gällande hållbar utveckling, men visar också på positiva 
erfarenheter om förändring och uppmuntrar ungdomar till aktiva insatser. Fredsskolan fungerar 
självständigt och stöder bl.a. skolornas och ungdomsarbetets fostrande uppgift utifrån sina egna 

14



utgångspunkter.

Fredsskolans aktivitetshelhet för varje deltagande elevgrupp består i huvudsak av två aktivitetsdagar samt 
förhands- och mellanuppgifter. Under helheten behandlas aktuella teman inom freds- och globalfostran 
med hjälp av pedagogiska dramauppgifter och handlingsbaserade metoder. Fredsskolan vill få unga att se 
sitt globala ansvar och aktivera dem till att verka för en rättvisare värld som respekterar mänskliga 
rättigheter. De pedagogiska principerna och innehållet i Fredsskolans verksamhet vidareutvecklas 
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 24 utbildningar under året.

Till Fredsskolans ledarnätverk hör ca 40 aktiva ledare. Ledarna är frivilliga som är insatta i fostran och i freds-
och utvecklingsfrågor och som vill använda dramametoder i sin verksamhet. För de gånger de ställer upp 
som ledare får de ett engångsarvode. Fredsskolans verksamhet koordineras av Annukka Toivonen, fast 
anställd vid Fredsförbundet.

Fredsskolan erbjuder 2020

 Aktivitetshelheter med freds- och globalfostran till grundskoleelever och gymnasister i 
huvudstadsregionen, i Tammerfors, i Åbo och i svenskspråkiga skolor i Nyland. Målet är att 
genomföra 90 aktivitetsdagar under 2020.

 Till professionella 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. Ytterligare 
ordnas lokala träffar som fungerar som ett stödnätverk för ledarna och ett forum för lärande av 
varandra.

 Fredsförbundet är partner i fortsättningsprojektet till Fingo rf:s projekt ”Transformer 2030 – 
opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina”, inom vilket man erbjuder lärare 
kompletteringsutbildning.

 Fredsskolan deltar i evenemang som ordnas av olika medborgarorganisationer och i evenemang 
inom utbildningsområdet, såsom Educa-mässan, Fingos Världen i byn-festival, evenemangen 
Möjligheternas Torg under våren, evenemangen på FN-dagen den 24.10 och i nätverket för global 
fostran.

 Om Fredsskolan informeras aktivt i fredsorganisationernas tidskrifter och i tidningar på fostrans 
område. Den egna webbplatsen uppdateras.

Övrig utbildning

 På begäran erbjuder Fredsförbundet föreläsare och utbildningspaket till skolor, folkhögskolor, 
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vuxenutbildningsanstalter och organisationer. Grupper kan komma till Fredsstationen eller 
förbundets föreläsare besöker läroanstalterna.

10 Fastigheten Fredsstationen

Fredsstationen är ett gammalt stationshus som ägs av Fredsförbundet och som har ungefär samma 
utseende som när huset byggdes för över 100 år sedan i Vammeljoki på Karelska näset. Byggnaden är flyttad
till sin nuvarande plats vid Loktorget i Böle, på en tomt som hyrs av Helsingfors stad och är granne med det 
nya massiva köpcentret Tripla.

Fredsstationens sal och källarens ”tupa”-kammare och bastun hyrs ut till utomstående i den mån det inte 
stör organisationerna utrymmesbehov. I salen driver en utomstående företagare ett lunch-café som är 
öppet vardagar. Också enrummaren i nedre våningen som tidigare fungerat som gårdskarlsbostad är tills 
vidare uthyrd. Hyresinkomsterna utgör en del av förbundets medelanskaffning och med dem täcker man de 
hela tiden ökande kostnaderna för skötseln av det gamla trähuset (värme, vatten, avfallshantering, 
underhåll, bevakning). För administreringen av  utrymmena som hyrs ut och utrymmena som används av 
organisationerna i huset har förbundet skaffat det elektroniska kalendersystemet Time Works.

Vid sidan av funktionen som center för fredsarbete ska Fredsstationen också i ökande grad betjäna 
invånarna i Östra Böle och användarna av Böle station. Under de senaste åren har man ökat det lokala 
samarbetet, bl.a. med Invånarhuset, Böle-samfundet och biblioteket. Samarbetet utvecklas 2020 när mera 
liv och rörelse uppstår kring Fredsstationen på grund av det nya stora köpcentret Mall of Tripla.

 För grundläggande reparationer i huset har förbundet tecknat banklån varav för närvarande återstår
ca 50 000 euro som man amorterar med ca 11 000 om året. Tomthyran till staden är nästan 17 000 
euro, men för beloppet har ett årligt bidrag ansökts och erhållits från staden.

 Mötes- och festlokalerna hyrs mot engångsersättning ut till andra medborgarorganisationer och till 
ämbetsverk, företag och privatpersoner. Denna verksamhet är momsbelagd och med inkomsten 
täcks kostnader för husets underhåll. 

 Utrymmena marknadsförs på den egna webbplatsen och dessutom bl.a. på webbplatsen venuu.fi 
och via olika webbsökord. Marknadsföring av uthyrningsverksamheten via olika nätkanaler 
utvecklas kontinuerligt. 

 För den dagliga städningen i fastigheten svarar Divine Mejame. Storstädningar sköts av Mona 
Kortelampi.

11 Evenemang och kulturverksamhet

I sin verksamhet går Fredsförbundet in för att påverka i aktuella frågor. Detta förutsätter kapacitet att med 
kort varsel arrangera seminarier, diskussioner och andra evenemang kring sådana.

Fredsförbundet har dessutom årliga temadagar då särskilda evenemang ordnas. Internationella temadagar 
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är bl.a. Hiroshima-dagen, FN:s Fredsdag, Aktivitetsdagen för kärnvapennedrustning, Ickevåldsdagen och FN-
dagen.

I mån av möjlighet ordnar Fredsförbundet också andra slag av kulturevenemang, t.ex. musikevenemang, 
som den stora allmänheten lätt kan delta i.

Evenemang

 16.3 på Halabja-dagen minns förbundet massakern på kurderna och offren för kemiska vapen i 
världen.

 Förbundet deltar i festivalen Världen i byn i Helsingfors i maj och i evenemanget Möjligheternas torg
åtminstone i Vasa och Åbo.

 Under sommaren deltar förbundet i Fredsforum i Lovisa.

 Hiroshima-dagen 6.8 arrangerar Fredsförbundet och dess lokalföreningar på olika håll i landet 
tillställningar till minnet av bomboffren i Hiroshima och Nagasaki. I samband med tillställningarna 
informerar förbundet om kärnvapennedrustningens aktuella läge.

 På FN:s internationella Fredsdag 21.9 arrangerar Fredsförbundet en Fredsdagen-tillställning.

 26.9 deltar förbundet i Aktivitetsdagen för kärnvapennedrustning.

 2.10 Ickevåldsdagen, Gandhis födelsedag.

 Under FN:s nedrustningsvecka och på FN-dagen 24.10 arrangerar Fredsförbundet olika tillställningar
och jippon, också tillsammans med andra freds- och FN-organisationer.

 Förbundet arrangerar i mån av resurser andra kulturevenemang som är riktade till en bred 
allmänhet.

 Fredsförbundet deltar i gemensamma basarer som olika aktörer arrangerar under året.

12 Medlemskap i andra finländska sammanslutningar

Fredsförbundet är medlem i Finlands FN-förbund, i Institutet för fredsfostran (där Hannele Tallqvist är 
ansvarsperson), i takorganisationen för biståndssamarbete Fingo rf (ansvarsperson Risto Pontela), i 
Dagsverke rf, i Wider Security Network WISE (ansvarsperson Laura Lodenius), i Finlands AEPF-nätverk 
(ansvarsperson Kalle Sysikaski), i webbportalen Suomen OneWorld (Maailma.net, ansvarsperson Tuuli Vuori)
och i Anna Lindh-stiftelsens nätverk i Finland. Med dessa samarbetar förbundet i olika saksammanhang. 
Fredsförbundet är också medlem i Ydinjulkaisut ry som ger ut tidskriften Ydin (ansvarsperson Laura 
Lodenius).
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13 Ekonomi och medelanskaffning 

Allmänna stöd 

Den nordiska praxisen att man med skattemedel stöder brett samhälleligt också oavhängigt 
medborgarorganisationsarbete har varit en viktig del av välfärdssamhällsmodellen.

Fredsförbundet söker 225 000 euro verksamhetsstöd från Justitieministeriets anslag för ”vissa 
medborgarorganisationer”. Därutöver söker förbundet olika projektbidrag, bl.a. EU-informationsstöd. För 
Fredsstationen söks stöd från Helsingfors stad till tomthyran och reparationsstöd för huset från 
Hembygdsförbundet. 

Fredsskolans verksamhet har i över tjugo år varit möjlig genom att förbundet fått separat bidrag för 
globalfostran. Även nu har Utrikesministeriet beviljat Fredsskolan stöd för ett tvåårigt globalfostranprojekt 
2019–2020. Under 2020 siktar förbundet på att med hjälp av kompletterande finansieringskällor etablera 
Fredsskolans svenskspråkiga verksamhet i huvudstadsregionen och Nyland. Fredsskolan har under årens 
lopp blivit ganska känd, och målet är att kunna besvara den därmed ökade efterfrågan i mån av möjlighet. 
På begäran arrangeras fredsskolverksamhet också som beställningsutbildning, dock inte så att dessa 
funktioner överlappar den offentligt finansierade verksamheten.

Privat medelanskaffning

Fredsförbundets informationsarbete går hand i hand med den privata medelanskaffningen. Med privat 
medelanskaffning avses värvning av stödmedlemmar, insamling av donationer och försäljning av 
stödprodukter.

2020 effektiverar förbundet sin medelanskaffning genom att ta i bruk ett nytt och smidigare 
kundhanteringssystem som underlättar kommunikationen med stödmedlemmar och donatorer. Vid sidan av
stödmedlemsvärvningen inleder förbundet donationsinsamling. För detta kommer man att skaffa nya 
redskap och betalningstjänster och utveckla betald annonsering speciellt på sociala medier. 

Fastigheten Fredsstationen

De hyresinkomster man får genom uthyrning av Fredsstationens fest- och möteslokaler är en väsentlig del 
av Fredsförbundets medelanskaffning. Med inkomsterna täcks en stor del av de kostnader som 
upprätthållandet av ett gammalt trähus medför. År 2020 ska prissättningen och marknadsföringen av 
uthyrningslokalerna ses över. Utgifterna och intäkterna för fastigheten Fredsstationen separeras i 
bokföringen så att allmänna stöd inte allokeras till fastigheten, som även omfattas av mervärdesskatt. 
Fredsstationen som fredsverksamhetscenter, dvs. den del av fastigheten som inrymmer 
fredsorganisationernas kanslier och funktioner, räknas till fredsarbetet och betraktas som allmännyttig 
verksamhet. 

Övrig medelanskaffning

Fredsförbundet söker dessutom finansiering och understöd från exempelvis fonder.
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 Fredsförbundets bokföring sköts av Tiliverkko. Tilintarkastusrengas har fungerat som revisor.

 Som paraplyorganisation för fredsarbetet bedriver förbundet påverkan för att statsbudgetens anslag
till fredsarbete skulle höjas till en miljon före år 2023. 

 Målet för den privata medelanskaffningen är att öka antalet stödmedlemmar och understödare 
samt att efter erhållandet av penninginsamlingstillstånd få privata engångs- och månadsdonatorer. 
Av stödmedlemmarna ber man om löpande donationer och söker olika sätt att få 
testamentdonationer för förbundets arbete. Med penninginsamlingstillstånd blir det också möjligt 
att samla in bemärkelsedagsdonationer på nätet. 

 Fredsförbundet ser sig hela tiden om efter nya samarbetspartner. Nya finansiärer och understödare 
söks speciellt för en del av den internationella verksamheten och för en del av 
seminarieverksamheten för att all internationell verksamhet inte ska behöva finansieras från 
Fredsförbundets normala verksamhetsbidrag. Samarbetspartner söks också för finansiering av 
kulturverksamheten.
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