
 

 

Varberg Calling for Peace, vilket fantastiskt år det blev. Så många som har engagerat sig och planterat 

frön till vidare fredsarbete. Jag minns så väl vårt första möte på Rosenfredsskolan inför lanseringen av 

fredsåret. Att det finns ett starkt engagemang i Varberg går inte att ta miste på. Det ger hopp inför 

framtiden. 

 

För fredsfrågan är ju något vi måste arbeta med hela tiden. Aldrig slå oss till ro och tro att vi är klara. Att 

möta en nyanländ medmänniska, att kritisera vapenhandeln, att skriva brev till politiker, manifestera, 

bjuda in till internationellt fredsforum, arrangera sommaläger för unga, baka kakor, virka vantar, eller 

skicka vidare bollar med viktiga budskap. Allt kan bli till ett fredsarbete, såväl i det stora som i det lilla. 

Och båda behövs. Freden är inget som uppstår av sig själv. Den uppstår i samhällen med engagerade 

medborgare och övertygade medmänniskor. Frågan är om det finns någon annan kommun i Sverige som 

så helhjärtat avsatt ett år till fredsfrågorna som Varberg har gjort. 

 

För oss har det varit självklart att vara med med tanke på vår gemensamma historia. Fredskongressen på 

Rosenfredskolan satte ett större avtryck än vad någon kanske kunde ha förväntat sig. Eller så var det just 

det som var förväntningen. Hundra år senare har vi gjort det igen. Och även om framtidens historieböcker 

får utvisa hur fredsåret 2015 påverkade fredsfrågorna, så är jag övertygad om att vi har startat något 

väldigt viktigt.  

 

Vi har visat att vi är många som vill vara med i fredsarbetet och ta ansvar. Vi har visat att vi inte tänker ge 

upp tron på att det går att göra världen fredligare. Vi har åter satt Varberg på kartan som ett nav i 

fredsfrågorna. Jag hoppas att detta arbete och denna övertygelse fortsätter att sätta avtryck även 

framöver! 

 

Stort tack till alla som har arbetat och ställt upp för att göra 2015 till ett fantastiskt år för freden. Jag 

önskar att vi hade kunnat vara med igen idag, men jag hoppas att vi ses snart igen. Och det tror jag nog 

att vi gör! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Ek 

Ordförande 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 

Stockholm den 4 mars 2016 


