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I Allmänt:
100-åriga
Fredsförbundet
påverkade under
coronapandemin
År 2020 var Fredsförbundets arbete fokuserat på
fredsfostran och fostran till internationalism samt
påverkan i frågor som gällde Finlands säkerhetspolitik och vapenhandel. Teman inom nedrustning
var speciellt arbete mot autonoma vapen och kärnvapen. Agenda 2030-målen främjades inom ramen
för Fredsskolan och som en del av internationellt samarbete tillsammans med medborgarorganisationer.

På grund av pandemin flyttades evenemang, påverkningsarbete, fostringsverksamhet och organisationens interna arbete till nätet och till utemiljöer.
Användningen av Fredsstationens utrymmen förändrades när behovet av utrymmena minskade och
en del hyresintäkter plötsligt blev mycket mindre.
Anpassningar gjordes i Fredsförbundets verksamhet genom permitteringar, kostnadsnedskärningar
och framgångsrik kompletterande finansiering. Det
exceptionella året blev i slutändan positivt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Under året firade Fredsförbundet sin 100-åriga bana
tillsammans med medlemsorganisationerna och
andra fredsorganisationer. Samtidigt var det lämpligt att spegla dagens fredsarbete mot det gångna
seklet av finländsk medborgaraktivitet.
Organisationens verksamhet påverkades av två
oväntade utmaningar. Fredsförbundets år 2020
präglades av den globala COVID-19-pandemin och
utmaningarna som den innebar.

100 år av fredsarbete firades 7.11 i en sändning från
Fredsstationen, där president Tarja Halonen höll
festtalet.
Justitieminister Anna-Maja Henrikssons videohälsning ingick i programmet.

Under året ordnade Fredsförbundet 14 evenemang.
Mest betydande av dem var Hiroshimakvällen vid
Tölövikens strand i Helsingfors på 75-årsdagen för
atombombningen av Hiroshima samt Fredsförbundets 100-årsfest som arrangerades online. I bruk togs
också nya verksamhetssätt som under kommande
år bär frukt i form av effektivare verksamhet och
förbättrad tillgänglighet.

Något innan pandemin började blev dessutom
Fredsförbundets huvudsakliga finansiering, statens
allmänna understöd för fredsarbete, nedskuren med
20 procent för Fredsförbundets del trots att det anslagna beloppet för utdelning ökade.
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Ilkka Taipale berättade några av de bästa bitarna ur
Fredsförbundets långa historia.
För musiken svarade Koiton Laulu.
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- Webbinariet A Climate of Peace tillsammans
med den internationella takorganisationen
International Peace Bureau (IPB). Talare var bl.a.
Dan Smith, chef för Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut, och Ingeborg Breines,
tidigare chef för Unesco-programmet Culture of
Peace.
- 100-årsfest med musik av bl.a. kören Koiton
Laulu och tal av bl.a. justitieminister AnnaMaja Henriksson, president Tarja Halonen,
Fredsförbundets hedersordförande Ilkka Taipale och
fredsfostraren Liban Sheikh.

Verksamhetscenter för fredsarbete

Utrikesjournalisterna Liisa Liimatainen, Tom Kankkonen och Antti Kuronen medverkade i diskussionen om vad som händer i Turkiet, Syrien, Irak
och Iran. Evenemanget arrangerades tillsammans med tidskriften Ydin och
De Hundras Kommitté.

II Allmän verksamhet och
administration

I fastigheten Fredsstationen som förbundet äger
upprätthölls verksamhetscentret för fredsarbete.
Centralt beläget i Böle, Helsingfors, erbjuder
centret utrymmen och arbetsmöjligheter
förutom för fredsarbete även för bredare fri
medborgarverksamhet. Utöver mötes-, kontors- och
arbetsutrymmen tillhandahöll verksamhetscentret
apparater, utrustning och sakkunskap för
medborgarverksamhetens behov.
Riksomfattande aktörer med kontor i fredscentret:
- Vapenvägrarförbundet
- Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT
- De Hundras Kommitté

- Ydin-julkaisut
- Vänskapsföreningarnas samfund
- Leo Mechelin -säätiö
Centret och dess tjänster utnyttjades också av:
- Medlemsorganisationer i Vänskapsföreningarnas
samfund
- Olika invandrargrupper
- Gruppen Ruokaa, Ei Aseita (Mat, Inte Vapen)
- Vännernas samfund Kväkarna
- Elokapina (Extinction Rebellion Finland)
Särskilt aktuellt var det att utveckla
telekommunikationsförbindelserna och att skaffa
utrustning som möjliggör webbverksamhet.
Till verksamhetscentret skaffades för utlåning
bl.a. kameror, mikrofoner, högtalare och grön
bakgrundsduk. Fortfarande utlånades också tidigare
anskaffad audiovisuell apparatur.
Biblioteket omfattade ca 500 titlar kring fred och
säkerhet: böcker, tidskrifter och audiovisuellt
material. I arkivrummet kunde material arkiveras
för historieskrivning. I lagerutrymmena förvarades
diverse materiel för bruk i medborgarverksamheten.

Fredsförbundets 100-årsjubileum

Fredsförbundet är en takorganisation för
fredsarbete, med tio riksomfattande och sex lokala
eller regionala fredsorganisationer som medlemmar.
Organisationen är känd för sin breda sakkunskap
i freds- och säkerhetsfrågor. Kontakterna med
politiker, tjänstemän, forskare och medier utgör en
stor del av Fredsförbundets arbete.

Fredsförbundet grundades år 1907. Organisationen
förbjöds dock på tsarens befallning som en del av
förtrycksåtgärderna. Förbundet grundades på nytt
år 1920 i det självständiga Finland. Året 2020 firade
Fredsförbundet alltså sitt andra 100-årsjubileum.
Jubileumsevenemangen förbereddes av en aktiv
festkommitté, som sammanträdde 10 gånger under
året. Under jubileumsveckan 2–8.11 ordnades
följande program:

I rollen som takorganisation vill Fredsförbundet
också påverka de resurser som ges till
fredsarbete, fredsfostran och fredsforskning.
Fredsorganisationernas gemensamma mål är att
finansieringen för fredsarbetet i Finland ska höjas
till en miljon euro före år 2023. Fredsförbundet äger
fastigheten Fredsstationen i Böle, Helsingfors, och
driver där ett center för fredsarbete.

- I fyra bibliotek en utställning som
presenterade fredsarbete (Vasa huvudbibliotek,
centrumbiblioteket Ode, Böle bibliotek,
Arbetarrörelsens bibliotek).
- Två diskussioner i Helsingfors.
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Världsfreden i fara: Hur ser fredsarbetet ut i dag? Vid seminariet, som arrangerades tillsammans med flera fredsorganisationer, var europarlamentarikern
55
Alviina Alametsä en av talarna.

Medlemmar

Hedersmedlemmar - 9
Jubileumsåret till ära kallade höstmötet till
hedersmedlemmar i förbundet två personer
som länge gjort fredsarbete på gräsrotsnivå i
medlemsorganisationer: Inger Wirén och Ritva
Granholm.

Under året deltog de ordinarie medlemmarna i
Fredsförbundets verksamhet och administration.
Till stödmedlemmarna postades två medlemsbrev
med aktuell information om vad fredsrörelsen
åstadkommit. Stödmedlemmarna fick som
medlemsförmån tidskriften Ydin och/eller
Fredsposten enligt eget val. Förbundet utvecklade
under året kommunikationen som riktas till
medlemmarna, vilket ger en god grund för ökande
medlemsantal i framtiden.

Beslutsfattande

Föreningsmöten - 2 möten
Vårmöte 19.4 och höstmöte 6.11
Styrelse - 6 möten

Ordinarie medlemmar - 16

Presidium
- ordförande Tarja Cronberg (Polvijärvi)
- vice ordförande Risto Pontela (Helsingfors)
- vice ordförande Marianne Laxén (Helsingfors)

Riksomfattande - 10
- Vapenvägrarförbundet
- Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund
- Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT
- Kasvattajat rauhan puolesta
- Leo Mechelin -säätiö
- Rauhankirjallisuuden edistämisseura
- Finlands Kristliga Fredsrörelse
- De Hundras Kommitté i Finland
- WILPF – Finlands avdelning
- Vännernas samfund Kväkarna

Styrelsemedlemmar
- Sirpa Aitosalo (Helsingfors)
- Jaakko Ellisaari (Vanda)
- Britta Hannus-Gullmets (Närpes)
- Jyrki Lappalainen (Helsingfors)
- Mirjam Lukola (Mariehamn)
- Salla Kivekäs (Teheran/Istanbul)
- Laura Sankilampi (Helsingfors)
- Kalle Sysikaski (Esbo)
- Folke Sundman (Helsingfors)
- Timo Virtala (Lappträsk)

Lokala och regionala - 6
- Emmaus Åland
- Närpesnejdens fredsförening
- Rauhanliiton Helsingin osasto
- Svenska Fredsvänner i Helsingfors
- Vasanejdens fredsförening
- Ålands fredsinstitut

Suppleanter
- Vappu Taipale (Helsingfors)
- Kimmo Wilska (Helsingfors)
- Calle Koskela (Helsingfors)
- Isik Ulubas (Vasa)

Stödmedlemmar

Arbetsutskott - 14 möten
Arbetsutskottet bestod av Cronberg, Pontela, Laxén,
Sankilampi och Sysikaski.

Sammanslutningar - 2
- Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS)
- Sosialidemokraattiset Nuoret (Socialdemokratisk
ungdom)
- Personer - ca 200

Utöver det stadgeenliga arbetsutskottet tillsatte
styrelsen till sin hjälp en jubileumsårskommitté,
en huskommitté samt tillsammans med De
Hundras Kommitté en gemensam säkerhetspolitisk
arbetsgrupp.

Under året gjordes medlemskommunikationen
klarare, särskilt kommunikationen till
stödmedlemmarna. Det ledde till att förbundet fick
en del nya medlemmar, en del som varit medlemmar
lämnade förbundet och kontaktuppgifterna blev
uppdaterade.
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Kansliet samlades regelbundet till morgonmöte
på distans före semestrarna varje vardag och
under höstsäsongen två gånger i veckan.
Arbetshälsovården utökades med en
lågtröskeltjänst i form av en stödchatt som värnar
om orken och den psykiska hälsan.

Personal och frivilligarbetare

I förbundets kansli arbetade från årets början till dess
utgång fyra fast anställda personer med månadslön:
Laura Lodenius (verksamhetsledare, permitterad
1–30.4), Elias Laitinen (administrationschef),
Annukka Toivonen (sakkunnig inom global fostran)
samt på deltid, i genomsnitt 31,9 h/vecka, Tuuli Vuori
(sakkunnig inom kommunikation och påverkan).

Delegation

Förbundet har en delegation som består
av 52 samhällsaktiva personer från olika
verksamhetsområden. Delegationen
fungerar utgående från de enskilda
delegationsmedlemmarnas egna initiativ och
sakkunskap beträffande de varierande frågorna
inom fredsarbetet. På fredsdagen ordnades
inget traditionellt delegationsmöte, utan i stället
skickades ett brev.

Den femte anställda, kanslichefen Marja Meriläinen,
gick i pension 30.4 efter sju års tjänstgöring. Kansliets
anställda utförde huvudsakligen sitt arbete i de två
rum som Fredsförbundet har till sitt förfogande på
Fredsstationen.
Till den fast anställda personalen hörde också Mejame
Divine Emeh (timavlönad städare, studieledig
17.8.2020–13.6.2021, vikarie Moke Ekango Rolande).
Fastighetsskötaren Ari Kortelampi arbetade likaså
på Fredsstationen mot timlön. Poddredaktören
Pihla Hankamäki fortsatte att medverka trots att
projektfinansieringen upphört.

Medlemskap och representation i
finländska sammanslutningar

Medlemskap i organisationer och nätverk är
ett centralt sätt för förbundet att få information
och samarbetspartner för verksamheten. Under
sina hundra år har förbundet hunnit skaffa sig
många vänner och nätverk både i hemlandet
och ute i världen. I samband med inledandet
av tillståndsbelagd penninginsamling anslöt
sig förbundet som medlem i Vastuullinen
Lahjoittaminen ry (Ansvarsfullt Donerande rf).

Fredsskolans svenskspråkiga verksamhet
assisterades vid årets början av Heini Rautoma på
deltid. Utöver Toivonen och Rautoma sysselsatte
fredsskolverksamheten också under det exceptionella
året 24 ledare och utbildare som fick ersättning per
gång.

Finländska
- Suomen YK-liitto
- Institutet för fredsfostran
- Finländska utvecklingsföreningar Fingo
- Dagsverke
- Wider Security Network WISE
- Maailma.net, tidigare Suomen OneWorldportaaliyhdistys
- Ansvarsfullt Donerande
- Ydin-julkaisut (ansvarsperson Laura Lodenius)
- SaferGlobe

Kaisu Kinnunen koordinerade Stop Killer Robotskampanjen i Finland med stöd av internationell
projektfinansiering. Små ersättningar för
översättnings- och editeringsarbeten betalades
dessutom till tre personer. Högskolepraktikanten
Laura Mustonen arbetade som hjälp med
kommunikationsuppgifter.
Sylvi Ridell och Jessica Calonius ägnade flera
timmars frivilligarbete i veckan åt att hjälpa till med
Fredsstationens uthyrning och allmän kundbetjäning.
I arrangerandet av evenemang deltog en större skara
frivilliga. Personer på förtroendeposter bidrog med
insatser i sakkunnigarbete och annat utan ersättning.
Att anställda och frivilliga som stod för
fastighetsunderhåll, sakkunnigarbete och ordnande
av evenemang till stor del övergick till distansarbete
medförde särskilda utmaningar.

Internationella aktörers nätverk i Finland
- Asia-Europe People’s Forum (AEPF) nätverk i
Finland
- Anna Lindh-stiftelsens nätverk i Finland
- Stop Killer Robots Finland
- ICAN Finland
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III Kommunikation
Fredsförbundet var under året en aktiv debattör
som uppmuntrade människor med intresse för
fredsfrågor att delta i den fredspolitiska samhällsdebatten. I egenskap av takorganisation ställde
förbundet också sitt kunnande på kommunikationsområdet till medlemsorganisationernas
förfogande.

ter och i TV- och radiosändningar. Representanter
för organisationen bads om intervjuer speciellt vid
tillkännagivandet av Nobels fredspris, i samband
med FN:s fredsdag, under nedrustningsveckan och
på Hiroshimadagen. När Finlands nätverk mot
robotvapen hade inbjudna gäster fick kampanjen
synlighet bl.a. i Yles nyhetssändning och i tidningen Tekniikka & Talous.

Fredsförbundet inlämnade tre utlåtanden till
riksdagsutskott: om budgeten, om utvecklande av
värnplikten och om Finlands deltagande i internationell krishantering. Förbundets representanter
deltog som sakkunniga i olika arbetsgrupper och
delegationer och i intressentgruppssamarbete.
Förbundets verksamhetsledare Laura Lodenius
var bl.a. medlem i delegationen för Utrikespolitiska institutet. Kalle Sysikaski och Marianne Laxén
fungerade som sakkunnigmedlemmar i
Utvecklingspolitiska kommissionen. Dessutom
medverkade Fredsförbundet i den av Utrikesministeriet sammankallade koordineringen rörande
fredsmedling och i Fingos uppföljningsarbete
rörande Agenda 2030.

Fredsförbundet fortsatte som medlem i Maailma.
net ry, och förbundets medieutskick under året
publicerades också på maailma.net-sidorna. Dessutom gjorde webbpublikationen flera journalistiska inslag utgående från förbundets meddelanden.
En bilaga med lista över pressmeddelandena och
deras rubriker finns i slutet av verksamhetsberättelsen.

Webbkommunikation

Fredsförbundet upprätthåller webbplatserna
rauhanliitto.fi och fredsforbundet.fi med information om förbundets fredsarbete. På webbplatsen
rauhanasema.fi berättas om Fredsstationen, om
dess historia och om fredsorganisationerna som
är verksamma där. Webbplatsen rauhankoulu.fi
innehåller fredsskolrelaterade verktyg avsedda för
skolor och lärare samt gör reklam för Fredsskolan.

I påverkningsarbetet prioriterades fortfarande
nedrustningspolitiken både på inhemsk nivå och
internationellt. Frågan om klimatförändringens
kopplingar till den övriga säkerhets- och fredspolitiken intog en alltmer framträdande plats på
agendan. Fredsförbundets påverkningsarbete på
EU-nivå gick ut på att EU skulle vara en aktiv
fredsmedlare och fredsbyggare. Samtidigt riktades
en protestkampanj mot EU:s tilläggsinvesteringar i
krigsindustri och utvecklande av ny militärteknologi exempelvis via försvarsfonden.

På webbsidorna publicerades i genomsnitt en gång
i veckan meddelanden, ställningstaganden, information om kommande evenemang och nyheter
från förbundets samarbetsnätverk. Där fanns också
information om fredspolitiska ämnen för journalister, beslutsfattare och intresserade medborgare.
Sidorna, som är på finska, svenska och engelska,
besöktes 58 700 gånger år 2020.

Fredsförbundet i media

Fredsförbundets mediekommunikation var lyckad.
Under året fick Fredsförbundet och dess representanter 53 medieträffar i dagstidningar och tidskrif-

Under året förbättrades webbsidornas tillgänglighet i enlighet med lagstiftningens krav genom att
sidornas bilder fick bättre texter, färgsättningar och
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kontraster. Upprätthållandet och utvecklandet av
webbsidorna stöddes av Konsepto.

Fredsförbundet är dessutom medlem i Ydinjulkaisut ry, utgivaren av tidskriften Ydin som också hör
till förbundets stödmedlemsförmåner. Varje nummer innehåller förbundets annons och vartannat
nummer en kolumn från förbundet.

Fredsförbundets sociala mediekanaler är Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Utöver
dessa upprätthåller förbundet Fredsskolans Facebook-grupp, en grupp för svenskspråkigt fredsarbete och en grupp för medlemsorganisationernas
interna kommunikation.

Andra publikationer och broschyrer

Under året lät förbundet göra en svenskspråkig
broschyr om autonoma vapen. Eftersom fysiska
evenemang upphört på grund av pandemin var
behovet av tryckta broschyrer mindre än normalt.
På webben utgavs den elektroniska publikationen
Detente from Below - An Interview with Tair Tairov. Den uppmärksammade bemärkelsedagen för
rörelsen European Nuclear Disarmament (END)
och fick bred internationell spridning. Publikationen inledde ett utgivningsprojekt som ska
genomföras stegvis och handla om den europeiska
säkerhetspolitikens historia och nutid. Kommande
intervjuer förbereddes under året och intervjun
med Tairov översattes till finska. Leo Mechelin-stiftelsen deltog i genomförandet av projektet.

Nyhetsbrev

Fredsförbundet publicerade 11 elektroniska nyhetsbrev med information om aktuella kampanjer,
kommande evenemang, verksamhetstips och sätt
att stöda förbundets verksamhet genom donationer. För nyhetsbrevet rekryterades aktivt nya
beställare under evenemang och på webben.

Tidskrifter: Ydin och Fredsposten

Förbundets medlemsorganisation Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund ger ut tidskriften
Fredsposten som utkommer fyra gånger per år och
hör till Fredsförbundets stödmedlemsförmåner.
Fredsförbundet stöder även Fredspostens arbete
genom att tillhandahålla innehåll, illustrationer
och sakkunskap.

Till höger på bilden de internationella experterna Laura Nolan från
Irland och Frank Slijper från Nederländerna. Under sitt besök i Finland, arrangerat av nätverket mot
robotvapen, träffade de bl.a. utrikesminister Pekka Haavisto.

99

IV Påverkande
Evenemang och tillställningar
Inom ramen för kampanjen Stop Killer
Robots ordnades en diskussion speciellt
för studerande och fackfolk på teknologiområdet.

På egen hand eller tillsammans med andra organisationer arrangerade Fredsförbundet 15 fysiska eller
virtuella evenemang. Distansevenemangen kunde
ses på Facebook eller på Fredsförbundets YouTube-kanal. En bilaga med lista över evenemang och
medverkande personer finns i slutet av verksamhetsberättelsen.

Säkerhets- och fredspolitik
Poddar

Informationstjänster och arkivmaterial

År 2020 producerade Fredsförbundet åtta nya avsnitt
av podden Rauhacast. Förutom på webbplatsen kan
de höras på SoundCloud, Spotify och Apple Podcast. Sex av poddarna producerades för De Hundras
Kommitté som en del av organisationens EU-informationsprojekt om EU:s Afrikapolitik.

Från sitt bildarkiv levererade Fredsförbundet material för faktaböcker och för historieskrivning. Några
överlåtelser av arkivmaterial till Riksarkivet och till
samlingarna kring medborgarrörelserna vid Arbetarmuseet i Tammerfors gjordes inte.

Rauhacast-avsnitten:
Avsnitt 7: Siirtolaisuus ja ihmisoikeudet
Avsnitt 8: Kuinka Afrikka nousee pandemiasta?
Avsnitt 9: Mikä on tehokkain keino vähentää köyhyyttä?
Avsnitt 10: Pitääkö robottiaseet kieltää?
Avsnitt 11: Mitä tarvitaan kansainväliseen solidaarisuuteen?
Avsnitt 12: Kauppapolitiikkaa ja kansalaisaktivismia
Algeriassa
Avsnitt 13: Mitä kuuluu rauhalle Afrikan sarven
alueella?
Avsnitt 14: EU:n strategista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Afrikassa

Medieuppföljning

Fredsförbundet bevakade kommunikationens och
påverkningsarbetets resultat med olika metoder. Medieträffarna statistikfördes och synligheten i media
analyserades. Webbkommunikationens genomslagskraft följdes upp med analytics-program och med
hjälp av analytics-verktyg för sociala medier.

Poddarna redigerades av Timo Virtala och Pihla
Hankamäki. Till varje avsnitt fogades ett blogginlägg
som ökade genomslaget. Avsnitten av Rauhacast
hade i genomsnitt ungefär 100 lyssnare.

Fredsförbundet påverkade regeringens utrikes- och
säkerhetspolitiska redogörelse som var under beredning.
- Arrangerades ett möte med understatssekreterare
Sauer.
- Producerades ett underlagsdokument om fredsorganisationers synpunkter.
Diskussion om jaktplansanskaffningarna (HX-projektet) väcktes genom tillställningar, artiklar och
skrivelser till insändarspalter.
I samband med höstens budgetmangling påtalades
den kraftiga ökningen av Finlands militärutgifter och
försvarsbudget i en situation där mången annan sektor behöver tilläggssatsningar under de kommande

åren. Arbetet i de parlamentariska kommittéerna
för utvecklande av krishanteringen och för värnpliktsreform bevakades.

Fredsbyggande, fredsmedling och
krishantering

Finland har satsat internationellt på fredsmedling.
Fredsförbundet betonar medborgarsamhällets roll
och vikten av långsiktigt arbete i samband med
fredsmedling och civil krishantering.
I Utvecklingspolitiska kommissionen som statsrådet tillsatt representerades förbundet av Kalle
Sysikaski, med Marianne Laxén som suppleant.
I styrelsen för WISE, nätverket för bred säkerhet,
representerades förbundet av Laura Lodenius.
I Utrikesministeriets koordineringsgrupp för
fredsmedling representerades förbundet av Laura
Lodenius.
På begäran inlämnade Fredsförbundet ett utlåtande till riksdagens utrikesutskott angående redogörelsen om Finlands deltagande i internationell
krishantering.

Fredsförbundet arrangerade
själv eller tillsammans med
andra organisationer 15 evenemang i fysisk miljö eller på
webben.
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Fredsorganisationers representanter sammanträffade med
Utrikesministeriets
enhet för vapenkontroll.
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gar från militär säkerhet till hälsosäkerhet.
- Fredsförbundet deltog i de internationella aktionsdagarna mot militärutgifter (Global Days of Action
on Military Spending) 10.4–9.5.
- Fredsförbundet spred information om statistiken
från Stockholms fredsforskningsinstitut SIPRI som
visar att världens militärutgifter ökade med 3,6
procent år 2019. För arméer och upprustning använde världen sammanlagt 1 917 miljarder amerikanska
dollar, dvs. omkring 249 dollar för varje människa
som existerar.Ämnet togs också upp under FN:s
nedrustningsvecka.

Fredsförbundet gick in
för att påverka statsrådets
utrikes-och säkerhetspolitiska redogörelse under
beredningen.

I programmet för Marins regering fastslås att Finland
inte exporterar vapen till krigförande länder. Målet
var att få Finland att följa regeringsprogrammets
linjer så att de skulle förverkligas i det internationella
samarbetet och i Finlands vapenexport och vapenanskaffningar. Kritisk uppmärksamhet riktades i
synnerhet mot såväl Finlands som andra EU-länders
vapenexport till krigförande parter i Jemen.

Nedrustning, vapenkontroll och FN:s
Agenda 2030
Fredsförbundets arbete som gäller nedrustning, vapenkontroll och målen i Agenda 2030 är internationellt och gränsöverskridande. Förbundet framförde
fakta och synvinklar som belyste frågornas anknytning till vardagen och beslutsfattandet i Finland.

Förbundet bevakade uppfyllandet av de överenskomna principerna i vapenhandelsavtalet (ATT,
Arms Trade Treaty).

Fredsförbundet spred kännedom om kampanjen
mot militärutgifter (Global Campaign on Military
Spending, GCOMS) som dess paraplyorganisation
International Peace Bureau koordinerade. Kampanjen syftade till att åtminstone en del av de medel som
världens länder använder till militärutgifter skulle
styras till avvärjning av klimatförändringen och till
uppnående av Agenda 2030-målen. År 2020 lyfte den
globala pandemin fram behovet att överföra satsnin-

En dialog om vapenkontrollen fördes med Utrikesministeriet och dess enhet för vapenkontroll.
Ämnet diskuterades med medlemmar i riksdagens
utrikesutskott.
En offentlig diskussion fördes om Finlands och andra
EU-länders beslut att exportera vapen speciellt till
Jemen, Centralasien och Turkiet. I meddelanden

belystes de administrativa rutinerna för vapenexporttillstånden och vapenexportens konsekvenser.
Resultat fick man i form av politiska uttalanden, men
gällande vapenexporttillstånd lyckades man inte få
återkallade.

pennedrustning.
I januari svarade verksamhetsledaren på Yles sidor
tillsammans med Utrikespolitiska institutets chef
Mika Aaltola på allmänhetens frågor om justeringen av Domedagsklockan och kärnvapenhotet.
Deltagande i januari i en publikdiskussion i Stockholm: en av talarna var Claus Montonen från ICAN
Finland.

I samband med FN-veckan 19–25.10.2020 lyfte
förbundet tillsammans med De Hundras Kommitté
och tankesmedjan SafergGlobe fram problemet med
bristande öppenhet i fråga om exportövervakningen
av produkter med dubbla användningsområden.

Evenemang med anknytning till kärnvapennedrustning ordnades av förbundet 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 24–30.10.

I FN har avtalats om gemensamma mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) till vilka Finland har
förbundit sig. Fredsförbundet spred kännedom om
målen och bevakade Finlands agerande. Verksamheten var speciellt inriktad på mål 16 (fred, rättvisa och
god samhällsstyrning), där man bl.a. förbinder sig
att minska våld och våldsrelaterade dödsfall, stärka
rättsstatsprincipen och minska förekomsten av korruption. Vapenkontroll och nedrustning är en del av
detta arbete.

I januari talade verksamhetsledaren om Domedagsklockan och kärnvapenhotet i programmet
Ykkösaamu på Yle Radio. I oktober blev verksamhetsledaren intervjuad av Yle för ett inslag om
kärnvapenförbudet.

Fredsförbundet deltog i det av Fingo koordinerade
kommenterandet av medborgarsamhällsdelen i statsrådets Agenda 2030-landrapport.
Fredsförbundet bistod ryska medborgarorganisationer med uppgörandet av deras Agenda 2030-skuggrapport. Bl.a. ordnades konsulteringsmöten om
ämnet.

Förbundet var inställt på att skicka en representant
till granskningskonferensen för icke-spridningsavtalet NPT. På grund av coronan blev konferensen
framflyttad till följande år.
Förbundet spred kännedom om den finländska medborgaropinionen mot kärnvapen, utgående från
en opinionsundersökning som man låtit göra, och
bedrev kampanjarbete för att Finland skulle ansluta sig till kärnvapenförbudskonventionen TPNW.

Kärnvapen

År 2020 var kärnvapennedrustningen mer aktuell
än den varit på länge. I världen fanns fortfarande ca
14 000 kärnstridsspetsar av vilka uppskattningsvis 3
600 befinner sig i omedelbar avfyrningsberedskap, en
del i Finlands närområden. Kärnvapnens roll som en
riskfaktor för hela mänskligheten var tydligare än på
lång tid tillbaka. I januari flyttade Bulletin of the Atomic Scientists sin Domedagsklocka närmare midnatt,
vilket symboliserar den fara för mänskligheten som
kärnvapenupprustningen innebär.

Fredsförbundet arbetar för
att Finland ska ansluta sig
till FN:s kärnvapenförbud
TPNW.

I kärnvapenfrågor samarbetade Fredsförbundet med
finländska medborgarorganisationer och med internationella nätverk. Fredsförbundet är medlem i nätverket International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN), vars arbete år 2017 belönades med
Nobels fredspris, och i nätverket Abolition 2000.
Dessutom har förbundet samarbete med parlamentarikernas internationella PNND-nätverk för kärnva12
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Ämnet blev också föremål för nordiskt samarbete.
TPNW-konventionen samlade tillräckligt många
ratificeringar i slutet av året. Därmed var det klart
att konventionen träder i kraft och gör kärnvapnen
olagliga.

Tillsammans med intressentgrupper fortsatte
Fredsförbundet påverkningsarbetet för att Finland ska ansluta sig till
avtalet som förbjuder
klustervapen.

Påverkan bedrevs avseende lagstiftning om samhällsansvar samt offentlig och privat investeringsverksamhet i syfte att stoppa finansiering med anknytning till kärnvapen. Förbundet bedrev påverkan för
att Finland också skulle ta ställning i kärnvapenfrågan både i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen och i människorättsredogörelsen.

Autonoma vapen

Fredsförbundet medverkar i den internationella
kampanjen Stop Killer Robots som arbetar för ett
förbud mot autonoma vapensystem, s.k. robotvapen.
Förhandlingarna för att åstadkomma ett internationellt avtal fortsatte.

Tuuli Vuori, sakkunnig inom kommunikation och påverkan, deltog i ett nätverksmöte för European Network Against Arms Trade (ENAAT) innan pandemin
började.

Fredsförbundet arbetade för att Finland ska konkretisera det i regeringsprogrammet uppställda målet att
främja reglering av autonoma vapen.
I februari koordinerade förbundet ett projekt som
Finlands nätverk mot robotvapen initierat inom
ramen för vilket de internationella experterna Laura
Nolan (programingenjör, Irland) och Frank Slijper
(projektchef, Nederländerna) besökte Helsingfors.
Under sina tre dagar här talade de på en tillställning
i Otnäs, speciellt avsedd för studerande och fackfolk
på teknologiområdet, träffade riksdagsledamöter,
utrikesminister Haavisto och försvarsministerns rådgivare. Dessutom gav Nolan och Slijper flera medieintervjuer, och kampanjen fick synlighet bl.a. i Yles
kvällsnyheter och i tidningen Tekniikka & Talous.
År 2020 gjordes också en svenskspråkig broschyr om
autonoma vapen.
Verksamhetsledaren talade om ämnet vid Närpesnejdens fredsförenings årsmöte och gav också en intervju för den lokala När-TV-kanalen.

Hiroshimakvällens program ägde rum i amfiteatern vid Tölöviken till minnet
av offren för atombomberna som fälldes över Hiroshima och Nagasaki för 75 år
sedan.
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Konventionella vapen, små vapen,
personminor och klustervapen

Konventionella vapen används dagligen i krig ute i
världen. Fredsförbundet är medlem i den internationella kampanjen mot minor och klustervapen (ICBLCMC).

Tillsammans med sina intressentgrupper fortsatte
Fredsförbundet att påverka för att Finland ska ansluta sig till avtalet som förbjuder klustervapen. Som
ett första steg borde regeringen tillsätta en tväradministrativ grupp att bereda ärendet och utreda alternativen.
I anslutning till det internationella arbetet mot små
vapen samarbetade förbundet med Utrikesministeriets enhet för vapenkontroll och med Försvarsministeriet.

Samarbete med invandrar- och
flyktinggrupper

Fredsförbundet samarbetade med invandrargrupper
för att stöda deras fredsarbete och möjligheterna
för personer från konfliktområden att fungera som
fredsambassadörer inom sina egna referensgrupper.
Samarbetet gällde främst kurder, somalier, afghaner
och irakier.
På grund av coronan måste rundabordssamtalen
med sikte på kapacitetsbyggande för den syriska
diasporan flyttas till år 2021.
Invandrare gavs handledning, individuellt och i
smågrupper, om språkinlärning, sökande av arbete,
ärendeskötsel hos myndigheter och arbetande på
distans. Verksamheten genomfördes med frivilliga
krafter på Fredsstationen och via telekommunikationsförbindelser.
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V Internationellt
samarbete och
nätverk
Fredsförbundets viktigaste internationella samarbetspartner är fredsorganisationernas paraplyorganisation International Peace Bureau (IPB). IPB samlar
aktörer från 70 länder och över 300 medlemsorganisationer. Utöver nätverkande, informationsutbyte
och stöd till den internationella fredsrörelsen skötte
aktiva i IPB Katalonien koordinerandet av kampanjen Disarmament for Sustainable Development med
målet att världens militärutgifter ska omdirigeras till
att motarbeta klimatförändringen och främja hållbar
utveckling. IPB:s ordförande Philip Jennings besökte
Finland i februari, då en sammankomst även kunde
ordnas på Fredsstationen.

Förbundet är också medlem i European Network on
Civilian Peace Services (EN.CPS) och Nonviolent
Peaceforce (NP, ansvarsperson Timo Virtala). Dessa
är nätverk som stöder och bedriver vapenfritt fredsbevarande och icke-våldsliga verksamhetsformer på
konfliktområden för att skydda civila.
Ett stort ansvar för skötandet av nordiska kontakter
bars av vice ordförande Marianne Laxén, som bl.a.
deltog i ett Norden-Ryssland-seminarium i Oslo
3–4.2.
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
Finlands och EU:s politik och som har betydelse för
finländskt fredsarbete (IANSA, ICBL, CMC, Abolition 2000).

Fredsförbundet är associerad medlem i det gamla
och respekterade Internationella Försoningsförbundet (International Fellowship of Reconciliation,
IFOR).
Genom nätverket EU–Russia Civil Society Forum
stärkte förbundet kontakterna i Finlands närområden och Ryssland, speciellt i fråga om ryska medborgarorganisationers arbete kring Agenda 2030.
I EU-angelägenheter bedrevs påverkningsarbete
med kontakter som förbundet fått genom WISE,
nätverket för bred säkerhet. Via EPLO (European
Peacebuilding Liaison Office) diskuterades planerna
att inrätta en ”fredsfond” för EU, en tanke som inte
ansågs genuint stöda fred utan snarare upprustning.
I synnerhet bevakade förbundet arbetsgruppen EU
institutions and policies.

Fredsförbundet vill möjliggöra aktiva gruppers frivilligarbete som främjar fred och mänskliga rättigheter. Ett exempel på sådant arbete är förbundets
lilla Mexiko-grupp som helt och hållet fungerar med
frivilliga insatser.

Fredsförbundet vill möjliggöra aktiva gruppers
frivilligarbete för att
främja fred och mänskliga rättigheter.

Ett annat nätverk för europeiskt samarbete var European Network Against Arms Trade (ENAAT). Inom
ramen för samarbetet lyftes i Finland fram EU-länders vapenhandel med det krigförande Jemen samt
EU:s försvarsfond och dess motstridighet i relation
till EU:s fredsfrämjande strävanden. Ämnena diskuterades också med finländska europarlamentariker
och med riksdagens stora utskott.
16
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VI Fredsskolan och
annat ungdoms- och
utbildningsarbete
Fredsförbundets arbete med ungdomar är koncentrerat till Fredsskolan som man startade år 1998. Fredsskolans huvudsakliga finansiering 2020 kom från Utrikesministeriets stöd för kommunikation och global
fostran. Fredsförbundet bedrev ungdomsarbete och
fredsfostran speciellt i samarbete med Dagsverke
och med universitetens lärarutbildningsenheter samt
deltog aktivt i samarbetet inom det nätverk för organisationers globala fostran som Fingo koordinerar.
Samarbete bedrevs också med Institutet för fredsfostran. Fredsförbundet stöttade skolor och lärare
i förverkligandet av fredsfostran och global fostran
enligt läroplanerna.
I Fredsskolans aktivitetshelheter behandlades globala
freds- och utvecklingsfrågor, FN:s mål för hållbar utveckling och ungas möjligheter att påverka byggandet av en hållbar framtid. Tematiska prioriteringar
bland Agenda 2030-målen var jämställdhet mellan
könen, minskad ojämlikhet, god utbildning samt fred
och rättvisa. I linje med hoppets pedagogik berättades vid sidan av utvecklingsutmaningarna också om
positiv förändring och unga uppmuntrades att själva
vara aktörer. En aktivitetshelhet för varje deltagande
grupp bestod i regel av två workshops samt förhands-

I utbildningar deltog 628
studerande eller professionella inom undervisning och fostran.

och fortsättningsuppgifter. Arbetssätten var pedagogiskt drama och aktiverande metoder. Speciellt
användes inom Fredsskolan utvecklade dramaberättelser där man med dramats hjälp fördjupade sig i
teman inom global fredsfostran.
För studerande inom undervisning och fostran och
för yrkesfolk på området genomförde Fredsskolan
utbildningar med målet att fördjupa deltagarnas förståelse av vad global fostran innebär och ge konkreta
verktyg för behandlingen av freds- och utvecklingsfrågor med barn och ungdomar. På grund av coronapandemin genomfördes en stor del av Fredsskolans verksamhet via telekommunikationsförbindelser
eller utomhus.
För Fredsskolans ledare ordnades fortsättningsutbildning på finska och svenska och ledarna gavs pedagogiskt stöd. Fortsättningsutbildning arrangerades
speciellt om pedagogik vid distans- och hybridundervisning och om tekniska hjälpmedel för distansdeltagande.
nom ramen för projektet genomförde förbundet
Fredsskolans aktivitetshelheter (42 workshops) för
grundskolelever och andra stadiets studerande i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och byn Teuro i Egentliga
Tavastland. Verksamheten nådde sammanlagt 525
barn eller unga och deras lärare. Fredsskolans svenskspråkiga verksamhet var koncentrerad till huvudstadsregionen.
Sammanlagt 25 utbildningar för studerande och
fackfolk på området för undervisning och fostran
genomfördes under året i Tammerfors, Nokia, Åbo,
Raumo, Joensuu, Helsingfors och Nurmijärvi. I
utbildningarna deltog 628 studerande eller professionella inom undervisning och fostran. Coronaepi-
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Fredsskolans verksamhet
utvidgades till webben.
Workshops och deltagande
i webbsammankomster
ordnades på distans.

Fredsskola arrangerades
också under trygga former
i utomhusmiljö.

demin gjorde att en del av utbildningarna ordnades
med telekommunikationsförbindelser eller i utomhusutrymmen tillhörande Blåbärslandets sommarteater i
Helsingfors.

Fredsskolan deltog i evenemang som gällde medborgarorganisationer och utbildning, såsom
Educa2020-mässan, verksamheten inom organisationsnätverket för global fostran samt Världen i
skolan-seminarier vid Åbo universitet och Östra
Finlands universitet.

På grund av coronapandemin utvecklade man för
Fredsskolan rikligt med undervisningsmaterial för distans- och hybridundervisning samt för undervisning i
utemiljö.

Fredsförbundet deltog som partner i det av Fingo
koordinerade projektet ”Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät” (2020–21), varigenom Fredsskolan
medverkade i planerandet av kompletteringsutbildningar för lärare.

Till ledarnätverket hörde under året 25 ledare. För
fredsskolverksamhetens pedagogiska ledning svarade
Annukka Toivonen, sakkunnig inom global fostran
och fast anställd vid förbundet.
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VII Fastigheten
Fredsstationen
Fredsförbundet äger den över 100 år gamla stationsbyggnaden Fredsstationen, belägen på en hyrd tomt
i Östra Böle, Helsingfors, alldeles nära Böle station,
Mall of Tripla och Mässcentrum. Fastän Fredsstationen i tiden skaffades och renoverades med talkoarbete för att uttryckligen bli ett center för medborgarverksamhet, omfattade den mervärdesskattebelagda
uthyrningsaffärsrörelsen år 2020 hälften av husets
våningsarea. Uthyrningen av festsalen och bastukammaren samt det lunchkafé som verkar i huset
öppnar byggnaden för helsingforsbor och andra och
erbjuder på sitt sätt en kanal att bekanta sig med
fredsorganisationernas arbete. Lägenheten i huset
var också uthyrd hela året. Med hyresintäkterna täcktes kostnader för husets underhåll.
Kondition och behov av reparationer bedöms av
en huskommitté som styrelsen tillsatt. För bedömning av kommande reparationsbehov konstaterades
att en konditionskartläggning behöver göras. Från
Hembygdsförbundet ansöktes om understöd för att
problemen ska kunna åtgärdas innan de blir värre.
Bågfönstren reparerades med stöd från Hembygdsförbundet. På grund av det ekonomiska läget görs i
övrigt bara nödvändiga reparationer.
För grundrenoveringslånet beviljade banken ett
amorteringsfritt år. Före det hann lånet amorteras
med 3 600 euro. Vid årets utgång återstod 26 000
euro av lånet, som enligt betalningsplanen ska vara
återbetalt år 2024. Den momsbelagda hyresintäkten
för utrymmena var 36 000 euro. På grund av uteblivna hyresintäkter fick förbundet 13 000 euro i coronaunderstöd från Statskontoret.

ten. Detta innebar ökad utnyttjandegrad och gjorde
att huset användes mångsidigare än förut.
Marknadsföringen av utrymmena effektiverades
genom sökmotoroptimering. Samarbetspartner i
marknadsföringen var venuu.fi. Utrymmenas administration och fakturering sköttes med systemet
TimeWorks.
Utgifterna och intäkterna för Fredsstationens uthyrningsaffärsrörelse separeras i bokföringen så att
allmänna stöd inte allokeras till denna verksamhet.
Uthyrningen omfattas av mervärdesskatt. Den del av
Fredsstationen som fungerar som center för fredsarbete, dvs. fredsorganisationers kansliutrymmen och
funktioner som betjänar medborgarverksamheten, är
en del av fredsarbetet och betraktas som allmännyttig
verksamhet.

Medborgarverksamheten
på Fredsstationen omfattade 232 evenemang eller
sammankomster.

Fredsstationens festsal var uthyrd för lunchkaféverksamhet från måndag till fredag kl. 5.00–15.00.
Hyresgästens betalningssvårigheter medförde administrativt arbete och orsakade kostader. Vardagskvällar uthyrdes salen bl.a. för teater- och körverksamhet
och bastukammaren för att stöda affärsverksamhe20

Kvinnodagens diskussion på Fredsstationen: Kvinnorna är fullvärdiga
aktörer i religionsdialog och fredsarbete.
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VIII Ekonomi och
medelanskaffning
Fredsförbundets framgångrika påverkningsarbete
för höjning av statsunderstöden kom inte förbundet
självt till nytta. Förbundets största finansieringskälla
skars ned med 20 procent. Detta ledde tillsammans
med coronapandemin till enorma anpassningskrav
för ekonomin. Ingen tid förspilldes, och utgiftsnedskärningar gjordes bl.a. beträffande personalen och
fastighetsunderhållet samt genom konkurrensutsättning av serviceavtal. Anskaffningen av ersättande
finansiering lyckades bra, vilket emellertid klarnade
först när året framskred.

Från Utrikesministeriet erhölls 79 050 euro som stöd
för kommunikation och global fostran för Fredsskolans projekt Toivo ja tieto Agenda 2030:ssä – kestävää tulevaisuutta rakentamassa (Hopp och kunskap
i Agenda 2030 – byggande av en hållbar framtid).
På grund av det exceptionella året krävdes ingen
egenfinansiering, men för projektet ansöktes om och
erhölls förlängd tid till utgången av mars 2021.
Från den internationella kampanjen Stop Killer Robots erhölls 6 000 euro som projektfinansiering. Dessutom slutfördes projektet Suomalaisen asekaupan
uhrit (Offer för finländsk vapenhandel) som fortsatt
från året innan med stöd från Folkets bildningsfond.
Ett projektbidrag på 1 000 euro från Kulturfonden
för Sverige och Finland för nordiskt samarbete överfördes med bidragsgivarens tillåtelse att användas år
2021.

Privat medelanskaffning genomfördes för första
gången med utnyttjande av penninginsamlingstillstånd, och insamlingen fick en god start. Ökningen av
denna medelanskaffningsform förutsatte emellertid
en hel del investeringar i knowhow och tekniska
lösningar. Nyttan av investeringarna realiseras under
de kommande åren, när donationerna växer både
brutto- och nettomässigt. Medlemmarna visade sin
uppskattning för förbundets arbete också i pengar.
Medlemsavgifterna kunde tas in med relativt små
kostnader och allokeras helt fritt exempelvis för att
uppfylla krav på egenfinansiering, varigenom de i ett
svårt läge utgjorde en beloppsmässigt liten men ändå
mycket betydande inkomstkälla.

Finansiering som erhållits i förtid är Andelslaget Tradekas stöd för ett publikationsprojekt om jaktplansanskaffningarna och EU-finansiering för Fredsskolans projekt Peace School on Migration. Dessa införs
i bokföringen som inkomst för kommande år.
Fredsförbundets bokföring sköttes av Tiliverkko Oyj
med ekonomiförvaltningsprogrammet Heeros. Revisor var Matti Koskelainen / Tilintarkastusrengas Oy.

För projektens del var året stillsammare än normalt.
Inom uthyrningsverksamheten tedde sig risken för
betydande kreditförluster länge sannolik men kunde slutligen undvikas, vilket kan betraktas som den
största enskilda orsaken till att årets ekonomi som till
en början såg dyster ut slutligen vändes till att visa ett
överskott på 10 000 euro.

För första gången utnyttjade Fredsförbundet
penninginsamlingstillstånd för privat medelanskaffning.

Från Justitieministeriet erhölls 120 500 euro som
allmänt understöd för fredsarbete. Från Utrikesministeriet erhölls för första gången allmänt understöd
för fredsarbete, 26 000 euro. Från Helsingfors stad
erhölls 17 200 euro som allmänt understöd. Beloppet
motsvarar ungefär den hyra som betalas till staden
för Fredsstationens tomt.
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Bilaga 1: Evenemang
14.1.2020 Keskustelutilaisuus: Mitä Turkissa,
Syyriassa, Irakissa ja Iranissa on tapahtumassa?
Diskussion: Vad händer i Turkiet, Syrien, Irak och
Iran?
Utrikesjournalisterna Liisa Liimatainen, Antti Kuronen och Tom Kankkonen gav bakgrundsinformation
om händelserna i dessa länder. Arrangerades i Arbetarrörelsens bibliotek tillsammans med tidskriften
Ydin och De Hundras Kommitté. 60 deltagare.

- Journalisten och författaren Pentti Sainio: Hävittäjien aika on ohi. Miksi pitää hankkia uusia? (Jaktplanens tid är förbi. Varför skaffa nya?)
Ydins chefredaktör Arja Alho: Rauha ja turvallisuus
ilman varustelua (Fred och säkerhet utan upprustning)
- Diskussionsledare var Kaisu Kinnunen, ordförande
för De Hundras Kommitté. Webbinariet arrangerades
tillsammans med De Hundras Kommitté, Fredskämparna, Konstnärer för fred PAND, föreningen Vapaus
valita toisin och tidskriften Ydin. Kommunikationen
om evenemanget nådde 9 000 personer på Facebook,
programmet har setts 1 514 gånger på YouTube.

13.2.2020 Keskustelutilaisuus: Tulevatko tappajarobotit? Ja mitä niille pitäisi tehdä? (Diskussion:
Kommer mördarrobotarna? Och vad bör göras åt
dem?) Talare Laura Nolan (Irland) och Frank Slijper
(Nederländerna). Arrangerades tillsammans med
Stop Killer Robots-nätverket i Finland vid Aalto-universitetet i Otnäs. 30 deltagare.

6.8.2020 Hiroshimakvällens program vid Amfiteatern, Tölövikens strand. Till minnet av offren
för atombomberna som fälldes över Hiroshima och
Nagasaki för 75 år sedan. Talare:
- Utrikesminister Pekka Haavisto
- Idrottsprästen Leena Huovinen
- Claus Montonen, koordinator i Finland för ICAN,
den internationella kampanjen för avskaffande av
kärnvapen
- För musiken svarade kören Koiton Laulu och Paleface.
Evenemanget arrangerades i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet, Tölö församling och
Svenska Fredsvänner i Helsingfors. Runtom i landet
ordnade flera av Fredsförbundets medlemsorganisationer evenemang samma dag. En del evenemang
ordnades inte på grund av coronarisken. Vid Tölöviken i Helsingfors uppgick publiken på plats till 200
personer. Marknadsföringen på Facebook nådde 18
000 personer.

12–13.2.2020 Besöksprogram för gästerna från
den internationella kampanjen Stop Killer Robots: Möten i Riksdagshuset med olika gruppers
säkerhetspolitiska företrädare, på Försvarsministeriet
med ministerns specialmedarbetare, på Fredsstationen med några aktiva samt mediemöten som gav
många träffar i stora medier.
8.3.2020 Kvinnodagens diskussion på Fredsstationen: Naiset täysvaltaisia toimijoita uskontodialogissa ja rauhantyössä (Kvinnorna fullvärdiga
aktörer i religionsdialog och fredsarbete). Talare
Raija Korhonen, Suaad Onniselkä och Heidi Rautionmaa. Ungefär 20 deltagare.
12.5.2020 Webbinarium: Onko nyt aika hankkia
hävittäjiä? (Är det här en tid att skaffa jaktplan?)
Talare:
- Professor Heikki Hiilamo: Hävittäjähankinnan hinta - mitä opimme Hornet-hankinnasta (Jaktplansanskaffningens pris – vad vi lärde oss av Hornet-köpet)
Ekonomie doktor Eero Lehto: Hävittäjähankinnat ja
valtiontalouden kantokyky (Jaktplansanskaffningarna och statsekonomins bärkraft)
- Forskardoktor Markus Mykkänen: Medialobbaus ja
toimittajien rooli yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
(Medielobbning och journalisternas roll i samhälleligt beslutsfattande)

19.8.2020 COVID-19 – jälki maailmassa (COVID-19 – spåret i världen). Diskussion som streamades från Fredsstationen, arrangerad tillsammans
med tidskriften Ydin och De Hundras Kommitté.
Talare:
- Kari Tapiola, f.d. verkställande direktör för ILO
- Liisa Liimatainen, journalist
- Lauri Holappa, forskare
- Julia Jousilahti, äldre specialist vid Demos Helsinki.
Kommunikationen på Facebook nådde ca 3 800 personer. Evenemanget streamades på Facebook och på
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Ydins YouTube-kanal.
28.8.2020 Hävittäjät vai aito turvallisuus?
-keskustelu. (Diskussion: Jaktplan eller äkta
säkerhet?)
Inledningsanförandet hölls av politices doktor
Eero Lehto. Kommentarer gavs av riksdagsledamot Riikka Suominen och stadsfullmäktig
Lotta Laaksonen, vilka medverkat i utformandet
av medborgarinitiativet för senareläggning av
jaktplansanskaffningen. Evenemanget ingick i
programmet vid Socialforum Finland och arrangerades tillsammans med en fredsgrupp i Joensuu, Fredskämparna och De Hundras Kommitté.
Kommunikationen på Facebook om evenemanget
nådde ca 7 000 personer.
29.8.2020 ”Kaupungit ja kunnat globaalin vastuun edelläkävijäinä” (Städer och kommuner
som föregångare i fråga om globalt ansvar).
I samband med Socialforum arrangerad streamad diskussion där också Fredsförbundet deltog.
Initiativtagare var en grupp stadsfullmäktige i
Helsingfors. Diskussionen gällde inlemmande av
globalt ansvar och fredsarbete som en del av lokalpolitiken. Flera internationella talare medverkade.
Fredsförbundet företräddes av verksamhetsledaren Laura Lodenius
26.10.2020 NuclearCafé: Onko kansainvälinen
sopimusjärjestelmä murenemassa? (Håller
det internationella avtalssystemet på att vittra
sönder?) Webbinarium tillsammans med ICAN
Finland. Talare var europarlamentarikern Alviina
Alametsä och biträdande professorn i internationell rätt Jarna Pethman.
3.11.2020 Rauhantutkimus on tärkeää rauhantyölle. (Fredsforskningen är viktig för fredsarbetet). Diskussion i Arbetarrörelsens bibliotek
om den finländska fredsforskningen. Talare var
professor Raimo Väyrynen. Publik på plats ca 15
personer, kommunikationen via Facebook nådde
171 personer.
4.11.2020 Maailmanrauha vaarassa – seminaari: Miltä näyttää rauhantyö tänään? (Världsfreden i fara: Hur ser fredsarbetet ut i dag?)
Seminarium i centrumbiblioteket Ode. Talare:
- Claus Montonen: Ydinaseet ympärillämme
- Alviina Alametsä: Kansainvälisen sopimusjärjestelmän tilanne ja tavoitteet
- Hanna Niittymäki: Rauhankasvatusneuvola –

ihmisiksi elämisen taito
- Antero Honkasalo: Robottiaseista
- Karim Maïche: Me ja ne: mitä tarkoitamme lännellä
ja länsimaalaisuudella?
- Kati Juva fungerade som moderator
- Musikern och låtskrivaren Merikukka Kiviharju
uppträdde.
Arrangerande organisationer vid sidan av Fredsförbundet var Läkares sociala ansvar, konstnärernas
fredsorganisation PAND, Psykologernas sociala
ansvar, Tekniken i livets tjänst samt Fredskämparna i
Finland. Publik på plats ca 30 personer, 130 personer
följde evenemanget via YouTube.
7.11. 2020 Webbinariet A Climate of Peace tillsammans med International Peace Bureau. How
to prevent nuclear war and achieve nuclear disarmament? How to stop global warming and promote
sustainable development? Early lessons of the COVID pandemic on the concept of Health and Development. Prospects for a Culture of Peace.
Huvudtalare SIPRIs chef Dan Smith samt IPB-ordförandena Lisa Clark och Philip Jennings
- Kaisu Kinnunen, ordförande för De Hundras Kommitté
- Sally Wambui Kamiti, Internationella läkarrörelsen
mot kärnvapen (IPPNW)
- Binalakshmi Nepram, Control Arms Foundation of
India (CAFI)
- Jordi Calvo, Centre Delàs d’Estudis per la Pau,
Katalonien
- Ingeborg Breines, tidigare chef för Unesco-programmet Culture of Peace
- Tarja Cronberg, Fredsförbundets ordförande
- Seminariet hade en internationell publik: Fredsförbundets kommunikation nådde 5 000 följare på
Facebook. Via zoom deltog ett tjugotal aktiva inom
fredsrörelsen.
3.12.2020 Busan Democracy Forum.
Fredsskolans Annukka Toivonen, sakkunnig inom global fostran, talade som representant för Fredsförbundet. Hon diskuterade situationen för global fostran under
coronapandemin. Direktsändingen följdes av
nästan 600 deltagare, främst från länder i Asien.
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Bilaga 2: Medieutskick och nyheter
1.12.2020
Yli 200 tutkijaa, taiteilijaa ja kansalaistoimijaa vetoaa: Aikalisä ja uusi harkinta hävittäjähankkeessa (Över 200
forskare, artister och medborgaraktörer vädjar: Timeout och omprövning i jaktplansprojektet)
29.10.2020
Rauhanliitto 100 vuotta! Juhlaviikko 2.–8.11.2020 (Fredsförbundet 100 år! Jubileumsvecka 2–8.11.2020)
26.10.2020
Rauhanjärjestöt Ohisalolle: Siviiliasevienti selvitettävä, läpinäkyvyyttä lisättävä (Fredsorganisationerna till
Ohisalo: Civilvapenexporten bör utredas, transparensen bör ökas)
25.10.2020
YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan – 50. maa liittyi ydinasekieltoon (FN:s konvention som förbjuder kärnvapen träder i kraft – det 50:e landet anslöt sig till kärnvapenförbudet)
22.10.2020
YK:n päivän ja aseidenriisuntaviikon tapahtumat (FN-dagens och nedrustningsveckans evenemang 24–
30.10.2020)
9.10.2020
Nobelin rauhanpalkinto 2020 Maailman ruokaohjelmalle (Nobels fredspris 2020 till Världslivsmedelsprogrammet)
18.9.2020
Mitä tehdä rauhanpäivänä? rauhanpäivää vietetään 21.9. (Vad göra på fredsdagen? Internationella fredsdagen
firas 21.9)
15.9.2020
Rauhanjärjestöjen viesti hallituksen budjettineuvotteluihin: Yli 10 miljardia taivaan tuuliin? (Fredsorganisationernas fråga till regeringens budgetförhandlingar: Över 10 miljarder upp i rök?)
1.9.2020
Rauhankasvatus meni metsään. Tiedote Rauhankoulun ulkona tapahtuvasta toiminnasta. (Fredsfostran till
skogs. Meddelande om Fredsskolans verksamhet i utemiljö)
27.4.2020
Maailman sotilasmenot kasvoivat (Världens militärutgifter växte)
1.4.2020
Auta jatkamaan vaikuttavaa työtä rauhan puolesta - joukkorahoitus (Hjälp oss att fortsätta påverkningsarbetet för fred - delta i gräsrotsfinansiering)
12.3.2020
Jälleen asevientilupa Arabiemiraatteihin – rauhanjärjestöt tyrmistyivät (Igen tillstånd för vapenexport till
Arabemiraten – fredsorganisationerna bestörta)
Foto:
s. 3 om Ilkka Taipale: Arja Alho
s. 17 Antti Avarre
Andra: Fredsförbundet
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