
 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse, 2020-21 
 

 

Verksamhetsåret har naturligtvis påverkats starkt av pandemin. Vi kan med glädje ändå konstatera 

att arbetet med bildning, dialog och reflektion har kunnat fortsätta, om än i mindre utsträckning än 

vi hade hoppats på. 

Under det gångna året har flera fredsorganisationer uppmärksammat FN:s ickespridningsavtal som 

i princip förbjuder kärnvapen. I samarbete med andra aktörer har också Gotlands fredscenter lyft 

frågan på olika sätt.  

 

Jämte en handfull gemensamma upprop står Gotlands fredscenter också 

bakom ett flertal debattartiklarom ämnet, bland annat tillsammans med 

f.d ärkebiskopen KG Hammar och Kristna fredsrörelsen. 

 

En dialoggudstjänst om kärnvapen och Sveriges beslut att inte ratificera 

avtalet genomfördes med riksdagsledamoten och f.d. EU-kommissionären 

Thomas Hammarberg i Vamlingbo på Hiroshimadagen, 6 augusti. 

Evenemanget var välbesökt och alla intresserade fick inte plats pga 

Regeringens 50-personersgräns till följd av pandemin.. 

 

 

 

Gotland peace talks utökades med fler 

talare på vår Youtube-kanal och vår 

hemsida, som för övrigt hade  

8 950 unika besök det senaste året. 

 

Fram till hösten 2020 fortsatte fredsbönen 

i Vamlingbo kyrka varannan söndag. Den 

är just nu pausad. 

 

 

Våren och sommaren 2020 engagerade sig föreningen i remissrundan av Gotlands nya regionala 

utvecklingsplan, för att bl.a. lyfta freds- och hållbarhetsfrågor på ön.  

Detta arbete ledde glädjande nog till en inbjudan från Uppsala Universitet, Campus Gotland, att 

medverka vid två seminarier för studenterna på hållbarhetsprogrammet, om ”local governance 

and sustainability” under senhösten 2020. Vår kassör Martin, som också är näringslivskonsult, och  

vår orförande Benjamin från styrelsen medverkade, och samtalade om hållbarhetens inre resurser, 

bl.a. med företrädare för regionsstyrelsen. 

 

Under julen medverkade fredscentret med arbetstimmar i julkassen, ett socialt initiativ som delade 

ut matkassar till ett 100-tal behövande under julhelgen. 

 



 

Hösten och vintern 20/21 etablerades också en ny 

kontakt, nämligen med ReconcilingLeadersNetwork 

(RLN), ett nätverk runt den anglikanska 

ärkebiskopen som vill arbeta för försoning i 

vardagen.  

 

RLN har tagit fram ett spännande 

samtalsmaterial, ”Difference”, som nu översätts till 

svenska av vår ordförande Benjamin. Våren 2021 

hölls en första testomgång av denna fem-delars kurs, 

och gensvaret var väldigt positivt. Just nu är tanken 

att lansera en fullskalig kurs i höst, i samarbete med 

Katarina församling. 

 

 

 

 

 

 

 

 


