Diskussionspunkt Uppsala Fredsnätverk
Darlings,
Hoppas att ni har ett bra möte! När ni tar upp denna punkt träffar nog resegruppen Andrea Peto,
genusprofessor på CEU, som även kommer och föreläser i februari.
I onsdags var jag och Bea på “Glöggmingel för Fredsengagerade” uppe på Fredens hus. Vi var
uppemot 60 personer från olika föreningar (Kvinnor för fred, Svenska Kyrkans Internationella
Arbete, Fredsforskningen på Uppsala Universitet, olika grupper mot kärnvapen, m.fl.) som
möttes och diskuterade behovet av och utformandet av ett fredsnätverk i Uppsala. Det vi mest
tog fasta på vår någon form av kommunikationssamordning, till exempel en hemsida, där alla
aktiviteter rörande fred kunde läggas upp i en kalender. På denna plats skulle också finnas
kontaktuppgifter till de olika föreningarna samt potentiellt också utrymme för praktikutlysningar.
I nuläget finns ingen finansiering för att driva en sådan sida, men vi diskuterade att gå samman i
en förfrågan till kommunen om att tillsätta en sådan tjänst via Fredens Hus.
Annat som diskuterades var även att ha återkommande presentationer / workshops med alla
Uppsalas föreningar som jobbar mot fred för att få syn på varandra, skapandet av en logotyp för
“Fredsstaden Uppsala”, samt någon form av samarbete inför MR-dagarna 2020, som Uppsala
Kommun kommer att stå värd för (samma år firar dessutom Uppsala fred i 500 år).
Personligen tycker jag att det här är något UF skulle kunna gynnas av genom:
- att det ger möjlighet att nå ut till fler (avseende hemsidan),
- nya möjliga samarbetspartners för föreläsningar och event,
- ökad insikt om vilka som jobbar med likande frågor (var finns kompetens att bjuda in till
en föreläsning, som expert på ett event eller förberedelse inför en resa t.ex.)
Potentiella nackdelar skulle vara:
- Ökad administrativ börda för oss/PR (såsom jag förstår det skulle det dock endast handla
om att skicka in den text och bild som en vill få publicerad, inget ansvar att själv lägga
upp på sidan)
- Svårighet att hålla kvar i kontakten med detta initiativ eftersom vi i styrelsen byts ut
kontinuerligt (dvs ett behov att institutionalisera samarbetet)
- Att UF sysslar med andra ämnen än fredsrelaterade (men dessa behöver vi inte annonsera
på hemsidan i så fall)
Hur tänker vi som styrelse kring detta? Tycker vi att det är något som är värt att vara en del av
och prioritera? Under vems post ska ansvaret ligga?

Bea och jag kommer nu att hamna på maillista om detta så vi kan hålla er lite uppdaterade kring
hur allt detta fortsätter.
För övrigt vill jag också bara skicka med lite beundran från dem vi mötte, de var mycket
imponerade över vilka intressanta gäster vi lyckas bjuda in! :)
Fredens liljor,
Fredrika

