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Aktivitetsbidrag 2018/2
Sammandrag
Alla uppgifter

Namn och tidtabell
Projektets namn

Lovisa 18

Aktivitet börjar

09.08.2018

Aktivitet slutar

12.08.2018

Projektet avslutas

01.09.2018

Ändamål och belopp
Jag/vi ansöker

För att anordna en fredsövning med svenska, finska och ryska
deltagare i Finland i augusti 2018.

Ansökt belopp (kronor)

80000

Verksamhetsområde
Verksamhetsområde

Samhälle och demokrati

Projektbeskrivning
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Fredsövning under sommaren 2018
Ansökan avser kostnader för svenska och finska deltagare under
fredsövningen Lovisa 18 i Finland sommaren 2018. Övningen är ett
samarbete mellan Sverige, Finland och Ryssland och har som mål att
ta emot 75 deltagare, både ungdomar och vuxna. Arrangemanget är
en utveckling av Åland17 som var en fredsövning i september 2017
med deltagare från Sverige och Ryssland.
Bakgrund
I september 2017 genomfördes fredsövningen Åland17. Den
utvecklades som ett alternativ till den stora militära krigsövningen
Aurora17 som gick av stapeln i Sverige samma höst. Deltagarna som
samlades på Åland kom från Sverige och Ryssland och fokuset var att
förbereda för fred, istället för att träna på krig. Övningen var den
första i sitt slag och fick stor medial uppmärksamhet i både Sverige
och Finland.
Övningen gick ut på att i grupper diskutera olika scenarier som följde
på varandra och gestaltade en upptrappning av konflikter mellan
Sverige och Ryssland. Hur skulle till exempel den svenska
fredsrörelsen önska att den ryska fredsrörelsen agerade vid
påträffande av en ubåt i Stockholms skärgård? Vad har vi för
gemensamma kanaler och icke-våldsmetoder att använda oss av för
att påkalla uppmärksamhet kring vår önskan: att vi inte vill kriga.
Åland17 var en första övning i ett litet format med 30 deltagare. Den
hölls på Gregersö lägergård utanför Mariehamn. Initiativtagare var
Pelle Sunnvisson, aktiv i bland annat Svenska freds- och
skiljedomsföreningen vilka beviljade bidrag till övningen. Efter denna
första och mycket lyckade övning är vi redo att skala upp och
utveckla övningen sommaren 2018.
Årets övning
En arbetsgrupp med deltagare från Åland17 har bildats. 2018
kommer övningen ske i Finland med deltagare från Finland, Sverige
och Ryssland. Målet är att 75 personer ska delta under fyra dagar.
Under utvärderingen av Åland17, vilken vi höll tillsammans på plats,
växte en gemensam önskan fram om ett regionalt fredsnätverk runt
Östersjön. Årets övning kommer att utvecklas utifrån utvärderingar
från Åland17. Till exempel kommer deltagarna att stanna över tre
nätter istället för två, det kommer ges mer tid och fokus till att
deltagarna på plats lär känna varandra och till att planera för fortsatt
fredsarbete efter att övningen avslutats.
Deltagarna träffas under fyra dagar för att utbyta tankar kring hur vi
kan skapa/bevara fred inom och mellan våra länder. Diskussionerna
sker genom en på förhand planerad övning. Likt de krigsövningar
som utvecklats under sekler med nästintill obegränsade anslag
kommer den här fredsövningen att blanda verklighet med fiktion. Det
verkliga är deltagarna. Alla har vi fredsbevarande samhällsuppdrag.
Vi är t.ex. författare, politiker, lärare, fackföreningsaktiva,
trosföreträdare, debattörer och artister.
Det fiktiva är scenariot. Under de fyra övningsdagarna kommer
situationen att stegras från det relativa lugn som rådde för ett
decennium sedan till öppet krig. Under varje steg av eskalationen
ställs deltagarna inför situationer som prövar vår beredskap att
bevara freden.
Syfte
- Att skapa, upprätthålla och stärka för freden avgörande kontakter.
- Att utveckla fredsövningen som ett verktyg för hållbar fred.
- Att lära känna den breda fredsrörelsens svagheter och styrkor.
· Tidpunkt
Fyra dagar i augusti 2018.
Plats
Loviisa i Finland. Vi undersöker möjligheter att få hyra skolan i
Loviisa. Platsen är vald för dess relativt lättåtkomliga läge för
deltagare från samtliga länder. Dessutom anordnas fredsfestivalen
Loviisa Peace Forum där varje år. Vi har kontakt med arrangörerna för
att eventuellt anordna övningen i samband med festivalen.
Arrangörer i Sverige och Finland
Sverige
Pelle Sunvisson, Projektledare 2017
Tidigare ordförande Stockholms Fredsförening, nuvarande
ordförande Folket i Bild/Kulturfront, initiativtagare till nationella
kampanjer som Stoppa krigsövningen Aurora!, högstadielärare i
svenska och SO, projektledare för Imagine peace - ett återkommande
fredsläger för ungdomar, författare till två ungdomsromaner och en
bilderbok för barn, journalist med fokus på fredsfrågor och
erfarenhet från bland annat Ukraina, aktivist med fokus på icke-våld
och civil olydnad samt organisatör av den allra första fredsövningen -
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Bilateralt mervärde

Förra årets övning visade fredsfrågan aktualitet och övningens
relevans. Övningen svarade dels mot behoven av såväl nya former för
fredsarbete som en länge efterlängtad generationsväxling och dels
mot en mer allmänmänsklig önskan om en framtid utan krigshot. Ett
omedelbart resultat var de nya samarbetena mellan finska och
svenska fredsaktiva. Genom att övningen nu växer till att omfatta
också finska organisatörer och deltagare kommer de banden stärkas
ytterligare. I år kommer också deltagarna av Kulturfonden för Sverige
och Finlands ungdomsprojekt Globsol att bjudas in.

Målsättning

Syfte
- Att skapa, upprätthålla och stärka för freden avgörande kontakter.
- Att utveckla fredsövningen som ett verktyg för hållbar fred.
- Att lära känna den breda fredsrörelsens svagheter och styrkor.

Målgrupp

Såväl unga som äldre personer med intresse för fredsfrågorna. Från
de tre länderna kommer sammanlagt 75 personer delta. Ansökan här
gäller de 50 deltagarna från Finland och Sverige.

Förväntat resultat

- Utforska nya metoder för hur fredsarbete kan bedrivas över
gränserna.
- Öka den breda fredsrörelsens kapacitet att svara på hot om krig.
- Skapa ett fungerande nätverk mellan fredsrörelsernas aktiva i
Finland och Sverige

Planerad uppföljning

Det vi lärde oss under förra årets fredsövning tar vi med oss in i den
här övningen. Vår förhoppning och övertygelse är att årets övning
kommer att följas av fler, bättre och större övningar.

Budget
UTGIFTER
1. Resor & logi (resor till Finland)
Antal personer

50

Resor (Finland-Sverige) kronor

81000

Logi (Finland) kronor

54000

Logi (Finland) antal nätter

3

Närmare beskrivning av reserutt och logi

Det handlar alltså om resor t/r till Lovisa i södra Finland. Kostnaden
är beräknad på en genomsnittlig resekostnad på 1500 per deltagare.
För de svenska deltagarna kommer den i snitt ligga lite högre och för
de finska något lägre. Utöver deltagarnas resor behöver fyra personer
ur arbetsgruppen åka till Finland för ett förberedande möte på plats.
Kostnaden för det beräknas till 6000.
Uppgiften om boende bygger på förra årets kostnader om 270 kronor
per person och natt. Till det kommer en kostnad för mat om 450
kronor per person.

2. Resor & logi - inbjudna gäster till Sverige
Antal personer
Resor (Finland-Sverige) kronor
Logi (Sverige) kronor
Logi (Sverige) antal nätter
Närmare beskrivning av reserutt och logi

3. Information, marknadsföring
Marknadsföringskostnader i kronor
Närmare beskrivning

4. Utrymmen och hyror
Lokalkostnader och hyror i kronor
Närmare beskrivning

5. Transport
Transportkostnader i kronor
Närmare beskrivning

6. Övriga kostnader
Övriga kostnader totalt i kronor

20000

Specifikation av övriga kostnader

10000 arvode till övningskonstruktören
5000 förbrukningsmateriel
5000 teknisk utrustning

TOTALT
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155000

INKOMSTER
1. Egen andel i kronor

1

2. Biljetter, avgifter, försäljningsintäkter och
dylikt (totalt i kronor)
Närmare beskrivning
3. Ansökt belopp från Kulturfonden för
Sverige och Finland i kronor

80000

4. Ansökta/erhållna bidrag från övriga
fonder och stiftelser (totalt i kronor)

75000

Närmare beskrivning, namn + summa i
kronor

Förra året ansökte vi om ett bidrag om sammanlagt 50 000 kronor
från Stockholms Fredsförening. I år har vi ansökt om 75 000.
Ansökan behandlas som en motion på föreningens årsmöte i mars.

5. Ansökta/erhållna bidrag från stat och
kommun (totalt i kronor)
Närmare beskrivning, namn + summa i
kronor
6. Övrig finansiering, sponsorer (totalt i
kronor)
Närmare beskrivning, namn + summa i
kronor
Inkomster (totalt i kronor)

155001

Förklaringar och kommentarer till budgeten
(frivillig)

ERHÅLLNA BIDRAG FRÅN KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND
Ange år + belopp (i kronor)

Meriter/referenser
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Sverige
Pelle Sunvisson, Projektledare 2017
Tidigare ordförande Stockholms Fredsförening, nuvarande
ordförande Folket i Bild/Kulturfront, initiativtagare till nationella
kampanjer som Stoppa krigsövningen Aurora!, högstadielärare i
svenska och SO, projektledare för Imagine peace - ett återkommande
fredsläger för ungdomar, författare till två ungdomsromaner och en
bilderbok för barn, journalist med fokus på fredsfrågor och
erfarenhet från bland annat Ukraina, aktivist med fokus på icke-våld
och civil olydnad samt organisatör av den allra första fredsövningen Åland17. Pratar flytande ryska.
Karoline Hermansson, Projektledare 2017
23 år gammal och har ett stort engagemang för fred och
rättvisefrågor. Arrangerade fredsövningen Åland17 tillsammans med
Pelle Sunvisson. Har även arrangerat andra evenemang, ex Stockholm
Fotomaraton 2017. Studerar Freds- och konfliktvetenskap i Uppsala.
Har lång erfarenhet av ungdomsengagemang i elevkår och
demokratiprojektet European Youth Parliament. Gick 2012
utbildningen Brown Environmental Leadership Lab för unga i Costa
Rica.
Lisa Behrenfeldt, deltagare 2017
Jobbar som projektledare i projektet ”Integration och hållbar
utveckling genom aktivt friluftsliv” i Miljöverkstan Flaten, där vi gör
aktiviteter tillsammans med ungdomar som är nya i Sverige. Stor
föreningserfarenhet från att ha varit/är aktiv inom Fältbiologerna,
föreningen Skydda skogen, fredsnätverket Ofog och i redaktionen för
tidningen Väglöst. Har inom dessa verksamheter många gånger
planerat och genomfört olika kurser och läger. Magister i
utomhuspedagogik och utbildad inom ledarskap för friluftsliv.
Sara Mossberg, deltagare 2017
Dramapedagog och kursföreståndare för allmän kurs på
folkhögskola. Stor vana av att arbeta med och organisera grupper.
Ständigt fokus på fred och icke-våld. Genomgår just nu en
ickevåldsledarutbildning. Är och har varit aktiv i bland annat Kristna
fredsföreningen, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Röda
Korset.
Finland
Esa Noresvuo, observatör 2017
27 år, fredsaktivist från Helsingfors. Arbetar på The Union of
Coscientious Objectors i Finland. Har engagerat sig som
antimilitaristisk aktivist genom “Food not Bombs” och ickevåldsaktioner mot kärnvapen. Just nu styrelseledamot i European
Bureau for Conscientious Objection (Europeiska byrån för moralisk
vapenvägran), och representerar den styrelsen i en arbetsgrupp på
det finska arbets- och näringsministeriet.

Arbetsprover
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