
Verksamhetsberättelse

Tanken på att etablera ett fredscenter på Gotland har funnits i omgångar hos olika aktörer och 
individer det senaste decenniet. 2019 inleddes ett nytt initiativ, det som utmynnade i grundandet av vår
förening ”Stödföreningen Gotlands fredscenter”.

Hösten 2019 var föreningen inte ännu bildad, även om namnet och konceptet redan var formulerad 
och började spridas. 

Ett dialoginitiativ anordnades, genom att nuvarande ordförande samlade ett dussin representanter från
civilsamhälle och offentlighet, inkl landshövdingen och regionstyrelsen, för att bjuda in den 
Riksdagens parlamentariska kommitté för migration. Syftet var att diskutera de positiva gotländska 
erfarenheterna i ljuset av den nya migrationslagen. Ett besök på Gotland var inte möjlig för 
kommittén, men många värdefulla relationer byggdes på ön.

Nuvarande ordförande deltog i nätverksbyggande vid ett seminarium på Fryshusets Institut för 
demokrati och dialog, samt medverkade i en workshop på Kristna Fredsrörelsens 100-års jubileum.
Vidare medverkade han i en europeisk arbetsgrupp för ”social cohesion”, om byggande av social 
sammanhållning i ljuset av migrations- och klimatfrågan.

En handfull föredrag anordnades om projektet. Medverkan också vid en lokal aktionsdag för miljön. 
Deltagande vid det nationella totalförsvarsseminariet i Visby, bl.a. för att lyfta frågor om 
fredsbyggande inför ministrar och ledare i offentligheten.

Vintern 2019/20

Föreningen grundades formellt i slutet av 2019. 

Vintern var inriktat på att förbereda sommarens  etablering i ladan vid Vamlingbo prästgård. Flera 
resor till Uppsala gjordes, och ett samarbete med Fredens hus odlades fram, som skulle bistå med 
utställningar för sommarens verksamhet i ladan.

Kanadas ambassadör hade hört om höstens dialoginitiativ och efterfrågade ett möte om migration på 
Gotland, där nuvarande ordförande deltog.

Nätverk fördjupades. Vi uppmärksammades i radio och lokaltidning vid ett flertal tillfällen.

Föreningen var också representerad vid firandet av Estlands nationaldag på Gotland.



Våren 2020

I spåren av pandemin behövde vi ta beslutet att skjuta fram den fysiska etableringen av fredscentret. 
Vår förhoppning är fortfarande att kunna ha en fast lokal, helst ladan, som vår utgångspunkt för 
bildning, dialog och reflektion.

I samarbete med Hoburgs församling har en fredsbön hållits i Vamlingbo kyrka varannan söndag sedan
årsskiftet.

Just nu förbereds den digitala satsningen ”Gotland Peace Talks”, där forskare och civilsamhällesledare 
ger korta föredrag om fred i bred bemärkelse.

Vi arbetar också med att föra in frågor om fred, social sammanhållning och ekologisk hållbarhet i RUS,
den långsiktiga regionala utvecklingsstrategin. 

Ekonomisk berättelse

Samtliga utgifter för resor, IT med mera har burits av styrelsen privat. I väntan på bankkonto har inte 
heller medlemsavgifter eller gåvor erhållits. Inga bokföringar är således aktuella.


