VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

EN SAMLINGSPLATS FÖR FRED, MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER
Fredens Hus är en ideell förening som sedan 2006 arbetar för social hållbarhet i Dag
Hammarskjölds anda. Vi är en mötesplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter,
och genom utställningar, pedagogisk verksamhet och projekt med främst fokus på barn
och unga arbetar vi för att motverka rasism, våld, fördomar och intolerans. Det handlar
om fredsarbete på gräsrotsnivå, om att lösa konflikter i vardagen och att träna dialog
istället för våld. Vi använder oss av olika kulturella uttryckssätt och av fredspedagogik en metod för att förmedla kunskap och insikter som leder till fred, fredssträvan och ökad
respekt för mänskliga rättigheter. Fredspedagogiken är vår verktygslåda för att stärka
och upprätthålla social hållbarhet genom kultur, dialog, interaktiv praktik och inlevelse.

Bilder denna sida: Vandra i Emerich Roths fotspår, Auschwitz. Omslagsbild: Tubonge.

Verksamheten har en tydlig uppdelning i två grenar. Det är dels den lokala, platsbundna
delen med museum och skolverksamhet på Uppsala slott, som fortsatt håller en hög nivå
och får mycket positiv respons. Den andra grenen blickar utanför slottet och Uppsala
mot nationella och internationella projekt och uppdrag. Både de lokala och nationella
verksamheterna samspelar och bidrar tydligt med kompetens och nya metoder till
varandra.
Vi har under 2019 fortsatt att arbeta för verksamhetens utveckling och expansion, där vi
på olika sätt sprider och tillgängliggör verksamheten för fler människor på fler platser och
därmed stärker Fredens Hus roll som en viktig och aktuell samhällsaktör. Detta arbete
fortsätter även under 2020.

PROJEKTVERKSAMHET
Fredens Hus har många års erfarenhet av att driva nationella och internationella projekt
och förändringsprocesser i samhället. Under 2019 har vi arbetat med följande projekt.

Demokrati på turné 2
Projektet är en fortsättning på Demokrati på turné, där utställningen Ordets makt
turnerade runt på skolor i Sverige. I utställningen får eleverna öva på att analysera och
kritisera för att kunna stå emot propaganda, näthat och våldsbejakande extremism och
minska risken att hamna i antidemokratiska beteenden och radikaliseras. I Demokrati
på turné 2 digitaliserades utställningen för att kunna spridas till ännu fler skolor. Projektet finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Dear Planet
Med utgångspunkt från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 syftar Dear Planet
till att utmana klassiska utställningsmedier och testa nya modeller för att nå ut och göra
budskapen mer begripliga för en bred publik. Projektet innehåller olika mobila utställningsmoduler och upplevelsebaserade, pedagogiska rum som på olika sätt ska utmana besökarens moraliska värderingar, inlärningsmotivation och vilja till engagemang.
Rummen kommer att användas som pedagogiska verktyg för skolklasser, grupper av
vänner, organisationer eller företag. Projektet pågår 2019-2020 och finansieras med
stöd från Svenska Postkodstiftelsen.

#schysstpåjobbet
Under slutet av 2018 inledde Fredens Hus och gymnasieskolan Praktiska Uppsala en
samverkan i syfte att stärka värdegrundsarbetet på skolan och utbilda en kärngrupp
av elever i frågor som rör jämställdhet, våldsprevention och normer. Detta mynnade ut
2019 i projektet #schysstpåjobbet. Elevgruppen har fått utbildning av Fredens Hus i
sexuella trakasserier, machokultur och normer, och har tagit fram en workshop som de
håller tillsammans med Fredens Hus pedagoger för alla medarbetare och förstaårselever på skolan. Samarbetet väntas utvecklas ytterligare under 2020.

Min kropp min rätt
Under våren 2019 fick Fredens Hus tillsammans med flera andra organisationer dela
på ett statsbidrag från Skolverket för att öka kompetensen och stärka skolpersonalen
i arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Inom projektet genomförde Fredens Hus
fortbildningar för 577 personer på 18 skolor runt om i landet, och producerade pedagogiskt arbetsmaterial och två utställningar.

Bilder höger sida: Artivist - Malin Aghed, Artivist - Ungt skapande, foto: Harald Nilsson, Emerich Roth, Emerichamassadörer 2019, Dear
Planet Gameshow, Reality Check, Min kropp min rätt workshop, Tubonge.

Värdegrundsarbete på Uppsala yrkesgymnasium
Sedan 2018 pågår ett samarbete med Uppsala yrkesgymnasium, där Fredens Hus pedagogiska personal tillsammans med lärare på skolan planerar, formar och leder värdegrundsarbetet för nio klasser på skolan. Samtliga klasser har deltagit i projektet sedan
de började gymnasiet, och arbetet kommer att fortsätta tills klasserna tar studenten.

cesser i samhället. Projektet utmynnade även i en digital profil, Artivist.nu, en inspirationsbok, Artivism - Konsten att skapa fred, och en ledarskapsutbildning för unga
artivister. Artivist kommer att leva vidare dels som nätverk men även genom flera av de
nya projekt som Fredens Hus och andra deltagare i nätverket driver vidare. Projektet
finansierades av Allmänna Arvsfonden och Västra Götalandsregionen och genomfördes i
samarbete med bland annat Camino, Human Rights Rockstars och Schyssta Kompisar.

Emerichfonden - Fredens Hus

Tubonge

Emerichfonden grundades av förintelseöverlevaren Emerich Roth, som i snart 30 år
har arbetat med att sprida information om rasism, våld och nazistiska övergrepp bland
annat genom att föreläsa på skolor. I samarbete med Emerichfonden har Fredens Hus
arbetat med tre olika projekt under 2019.

Vandra i Emerich Roths fotspår

Projektet är ett kunskapslyft för lärare och elever, och inkluderar lärarfortbildningar i
metoder och övningar för arbete med normer, demokrati, mänskliga rättigheter och
kritiskt tänkande i undervisningen. Fredens Hus ansvarar för och håller i de pedagogiska delarna av kunskapslyftet. Målet är att utbilda unga till reflekterande och empatiska
medmänniskor och ansvarsfulla samhällsmedborgare, som vill och kan föra Emerich
Roths budskap vidare. Skolan får stöd i förberedelser och ett ekonomiskt bidrag för
att genomföra en studieresa till några av Förintelsens minnesplatser. Under 2019 har
Västra Stenhagenskolan i Uppsala och Mora gymnasium deltagit i projektet. Projektet
finansieras av olika bidrag och anslag som söks av Emerichfonden.

Out

Projektet syftar till att att öka medvetenheten hos unga om faran med våldsbejakande
miljöer och antidemokratiska organisationer. I projektet kommer det att tas fram ett antal kortfilmer med förintelseöverlevaren Emerich Roth samt personer som själva lämnat
våldsbejakande eller antidemokratiska miljöer. Dessutom produceras en bok med grund
i Emerich föreläsningar och de brev från elever som han mottagit under åren. Projektet
pågår 2019-2020 och genomförs med stöd av MUCF.

Emerichambassadörerna

Projektet syftar till att verka för minskad intolerans genom att förse fler unga människor
med verktyg och en plattform där de kan få utlopp för sitt engagemang mot rasism.
Dessutom byggs nätverk och sammankopplingar med olika lokala organisationer som
arbetar med liknande frågor. Projektet pågår 2019-2020 och genomförs med stöd av
MUCF.

Artivist
Under 2019 avslutades projektet Artivist. Under drygt tre år byggdes en plattform för
ideella och professionella krafter inom kultur, dialog och pedagogik, som syftar till att
uppmärksamma de många insatser för rättvisa, respekt, hållbarhet, frihet och medmänsklighet som görs på olika håll i Sverige idag. Vi definierar en artivist som en kreativ
människa som genom sin drivkraft vill inspirera andra till fred och mänskliga rättigheter
i vardagen. Projektet har byggt ett nätverk av denna drivkraft och kompetens på ett
systematiskt sätt, och kopplat ihop dem med de som driver projekt och förändringspro-

I mars 2019 avslutades även Tubonge, ett jämställdhets- och genusprojekt som Fredens Hus drivit tillsammans med lokala fredsmuseer i Kenya sedan 2017. Tubonge är
ett lokalt slangord och betyder att samlas i dialog. Projektet syftar till att lyfta de normer
och stereotyper som förhindrar många invånare i Kenya att på ett rättvist sätt delta i
vardagen och politiken. Det engagerar också unga konstnärer och aktivister genom
konstformer som graffiti, berättande, foto och rollspel. Tillsammans har man byggt en
utställning med målsättning att vara en drivkraft för offentliga diskussioner om normer
och stereotyper i Kenya. Utställningen har gått på turné i landet och visats i 7 olika
städer. Sammanlagt har fler än 10 000 barn och ungdomar arbetat i utställningen under
turnén. Under 2019 lades även grunden för att sprida projektet vidare till bland annat
Rwanda och Uganda. Tubonge finansierades av Svenska institutet.
Här är några ord från Fredens Hus projektledare i Kenya, Munuve Mutisya:
On behalf of the Community Peace Museums Heritage Foundation fraternity in Kenya,
we would like to sincerely thank Fredens Hus for accepting to internationally collaborate
with us in the ‘Opening Doors for Gender and Sexuality Dialogues’, famously known in
the urban slang language of Nairobi as 2bonge. The 2-year project was a great opportunity that provided immense and remarkable success to the beneficiaries comprising our
target groups here in Kenya.
Over 10,000 people have seen the exhibitions. All the exhibit activities were either
accompanied or followed by talking circles in both rural and urban communities. The
collective energy that the project releases is, no doubt, behind our success. In every
place that we visited, it was clear that it was not the work of one or a few individuals but
a community that won the day. They are still talking about it and asking when we will be
back with another socially uplifting project. The participants and viewers alike, are creating a sweeping effect changing perceptions, thought patterns and certain customs that
many, especially the women believed were unchangeable. The effect is intangible and
unmeasurable if one were to take a country-wide survey. For example, from what we
have observed and heard from the different exhibitions locations, the effect has begun
to show in daily talk in families, and especially in women’s groups, minority and disabled rights organizations and among friends. In this way they are helping us to reach our
goals in a self-generating people to people and village to village process. Through the
arts and the travelling exhibitions, what people saw and what they heard has blossomed
in free speech.
We did not expect to extend our networks beyond Kenyan borders. However, we have
been able to build transnational and cross-border networks with organisations working
on gender equality and human rights. Through international collaborations we grow.
Our goal is to if possible, replicate our efforts to advocate for gender equality and rights
of minority groups, opening doors for transnational gender and sexuality dialogues in
Eastern Africa.

SKOL- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN
Den pedagogiska verksamheten har sedan starten av Fredens Hus varit både prioriterad och uppskattad. Under 2019 uppdaterades verksamheten på flera sätt. Flertalet av
Fredens Hus workshopar och utbildningsprogram utvecklades och fick en ännu tydligare koppling till skolans styrdokument. Under året erbjöds 14 olika workshopar inom
temaområdena konflikthantering, jämställdhet, aktivt medborgarskap och rasism/intolerans. Den pedagogiska verksamheten genomfördes av Antonio Basala, Oscar Ohlson,
Hanna Sörbrand, Lovisa Prybil, Emil Sjöman och Daniel Rönnegård.
Några av höjdpunkterna under året var:
● En ny workshopmodell utformad som en gameshow arbetades fram och testades
på ett tjugotal klasser.
● Inom projektet Min kropp Min rätt producerades en digital posterutställning om
sexuella kränkningar, våld och rätten till kroppslig integritet med ett tillhörande quiz,
riktad till högstadie- och gymnasieskolor.
● Flera fortbildningsinsatser genomfördes framför allt på temat motverka sexuella
kränkningar och trakasserier i skolan.
● Nya workshopar och utbildningsprogram kring jämställdhet och fred togs fram.
● Ett samarbete med Föreningen Fyrisgården i Uppsala utvecklades och mynnade
ut i en gemensam projektansökan för ett större pedagogiskt projekt på tema hälsa,
våld och relationer.
● Under fyra veckor i juli ägde SummerCamp rum på IFU Arena, ett sommarlovsprojekt med fokus på kombinationen fysisk aktivitet och social träning för yngre barn,
och där Fredens Hus pedagoger genomförde de olika värdegrundsövningarna.
● I samverkan med EDU Alumn, gruppen och nätverket för nuvarande och tidigare
lärarstudenter på Uppsala universitet, ordnades en fortbildningskväll på Fredens
Hus där Malin Mattsson Flennegård bjöds in som inspirationstalare.
● Fredens Hus deltog i mässan Museum + Skola = SANT på Upplandsmuseet.
● Under hösten genomfördes tre temakvällar för ungdomar på GRAND Kulturhus i
Uppsala kring civilkurage och normer.
● I samverkan med modersmålsenheten och Almedalsbiblioteket på Gotland anordnades en temavecka i november med fokus på Anne Frank, identitet och synen på
“den andre”. Temaveckan innehöll bland annat filmvisningar och workshopar för
skolor runt om på Gotland ledda av Fredens Hus pedagoger.
Sammanlagt deltog 13 234 barn och unga i Fredens Hus pedagogiska verksamhet
under 2019. Aktiviteter genomfördes med totalt 551 skolklasser och grupper.

Bild vänster sida: Workshop på Fredens Hus.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Basutställningar
Dag Hammarskjöld

Utställningen om Dag Hammarskjöld invigdes i oktober 2011 och består bland annat
av en tidslinje över Hammarskjölds liv och gärningar, och filmen ”Uppsalas Dag
Hammarskjöld” som speglar Hammarskjölds tid i Uppsala.

Vägmärken

Konstnären Nils Gunnar Zander har illustrerat flera av Dag Hammarskjölds vägmärken.
Hans tavlor finns inramade som en del av utställningen om Dag Hammarskjöld.

Women, peacemakers!

Utställningen lyfter kvinnorna som jobbar för fred och konfliktlösning utan våld, i
historien och i nutid. Den vill visa dagens unga och framtidens forskare att jämställdhet
och genus vid krig och fred behöver utforskas mer. Utställningen finansieras av
Fredsmiljonen Folke Bernadotteakademin och Uppsala kommun.

Raoul Wallenberg - för mig finns inget annat

Utställningen är en mindre variant av utställningen ”To me there’s no other choice –
Raoul Wallenberg 1912-2012” som skapats för att hedra minnet av Raoul och påminna
om att enskilda människors insatser kan ha avgörande betydelse, i varje tid.

They are just people

Utställningen presenterar Right Livelihood-pristagare på kuddar som finns runt om i
museet.

Tillfälliga utställningar som visats under 2019
Stitched Voices

Utställningen består av unika broderade säckvävar, s.k. arpilleras, från Chile, Mexiko,
Nordirland, Sydafrika, Katalonien, Colombia, Tyskland och Zimbabwe. De berättar om
kampen mot våld, orättvisor och förtryck. Utställningen visades i samarbete med Hugo
Valentin-centrum och forskningsnoden Conflict and method vid Uppsala universitet,
Aberystwyth University och Conflict Textiles.

#ingenlitenlort

Utställningen lyfter fram Astrid Lindgren som opinionsbildare och vikten av att göra sin
röst hörd. Den tar avstamp i Astrids till synes outtröttliga engagemang och opinionsbildande arbete, ett arbete som fortsatte tills hon närmade sig 90 år. I utställningen får
besökaren både fundera själv och ta del av andras tankar kring frågan om mod. Utställningen är producerad av Astrid Lindgrens Näs på uppdrag av Stiftelsen för bevarandet
av Astrid Lindgrens gärning.

Bild vänster sida: #ingenlitenlort

Svart kvinna

Utställningen är baserad på journalisten Fanna Ndow Norrbys bok med samma namn.
Här lyfts glimtar fram från Sverige idag, korta berättelser om den rasism som möter
svarta kvinnor varje dag. Utställningen är producerad av Uppsala rödakorskrets i samarbete med Sensus Uppsala och Fredens Hus.

Min kropp Min rätt

Utställningen är producerad av Fredens Hus inom ett större projekt med stöd av Skolverket, och belyser frågor kring sexuella kränkningar, skuldbeläggande, våld, samtycke
och rätten till kroppslig integritet.

#ochjagprotesterade

#ochjagprotesterade är en visuell installation och en tolkning av en känd bild på skor
tillhörande judar som mördades i koncentrationslägren under andra världskriget. Installationen är en påminnelse om förintelsens offer med uppmaningen om att tidigt bjuda
motstånd mot rasism. Den är skapad av stiftelsen Make Equal och blev en av de mest
uppmärksammade inslagen under Almedalsveckan i Visby 2017.

Den hundrade stenen

Stenhuggaren Kristian Lund går ut med budskapet “Aldrig mera krig” på olika språk
huggna i sten. Installationen har byggts upp under en längre tid och har som mål att nå
100 stenar med lika många olika språk. .

Ordets makt

Utställningen belyser ordets makt ur olika perspektiv. Vilka ord använder ungdomar
mot varandra idag? Vad är näthat? Hur ser propaganda ut och vad kan hatspråk få för
förödande konsekvenser? Hur kan orden stärka oss och vad är yttrandefrihet? Ordets
makt visades på Fredens hus för första gången 2013 och har sedan dess gått på turné
på skolor runt om i Sverige och visats på Fredens Hus i olika perioder.

Reality Check

Utställningen tar avstamp i Sveriges första app mot rasism där det ges en inblick i hur
vardagen kan se ut för en person som blir utsatt för fördomar, rasism och diskriminering. Alla händelser och upplevelser i Reality Check är verklighetsbaserade. Appen och
utställningen är framtagen av Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum med stöd från
Arvsfonden.

Också människa

Fotoutställningen Också människa är framtagen av Amnesty International, och belyser
situationen för utsatta EU-medborgare och deras rättigheter. Den består av en samling
uttrycksfulla porträtt av de människor som många tar omvägar och vrider bort huvudet
för att slippa se, men gärna diskuterar i TV-soffor och insändare.

Diamonds are forever

Utställningen lyfter frågan om hur det kan komma sig att länder som är rika på naturresurser ändå har en så fattig befolkning. Utställningen är framtagen av Stockholms Afrikagrupp, och blandar fotografier av Tsvangirayi Mukwazhi och Kalle Bergbom med illustrerad fakta och berättelser från människor som jobbar med diamantbrytning i DR Kongo.
Bilder höger sida: #ingenlitenlort, Också människa, Allt ljus på Uppsala - Pelle Svanslös 80 år, Women Peacemakers, Reality Check, Dag
Hammarskjöld, Min kropp Min rätt, Svart kvinna.

Allt ljus på Uppsala - Pelle Svanslös

Tillsammans med Uppsala kommuns fritidsklubbar deltog Fredens Hus i festivalen ”Allt
ljus på Uppsala”. Barnen på fritidsklubbarna valde att hylla Pelle Svanslös och tillverkade konstverk föreställande Pelle Svanslös eller något ur hans sagor, och som sedan
visade på Fredens Hus. Under skapandeprocessen skedde samtal om de viktiga budskap som böckerna lyfter fram, som godhet, civilkurage och allas lika värde.

Utställningar på turné 2019
Forgiveness

Utställningen berättar om offer och förövare som hittat vägar till försoning. Den har
under året varit på turné till Göteborg.

FÖREDRAG OCH EVENEMANG
Under 2019 har många olika aktiviteter genomförts på Fredens Hus, både i lokalerna på
slottet och på andra platser runt om i Uppsala. Flera av aktiviteterna har ofta sammankopplats med en aktuell utställning eller större internationella dagar och har varit öppna
för allmänheten. Här följer ett urval av de aktiviteter som Fredens Hus, i egen regi eller i
samverkan med andra aktörer, har genomfört under året:
● I anslutning till Förintelsens minnesdag den 27 januari anordnades en visning av
filmen “Denial” med ett efterföljande samtal med Deborah Lipstadt. Filmvisningen
skedde i samarbete med Fyrisbiografen och Forum för levande historia.
● Den 18-20 mars samarrangerade Röda Korset och Fredens Hus en föreläsningsvecka på tema rasism.
● Den 20 maj stod Fredens Hus värd för ett seminarium om människorättsförsvarare i
Colombia i samarbete med bland annat Act.
● På Kulturnatten var det invigning för Fredens Hus utställning Min kropp Min rätt,
med invigningstal av Neda Ameli från Uppsala Gäris och Matilda Göranzon från Me
Too Sweden. I samband med invigningen hölls en öppen workshop i utställningen.
● Den 24 oktober stod Fredens Hus värd för utdelningen av Uppsala Fredspris i samarbete med Uppsala FN-förening.
● Den 14 november hölls en filmvisning av dramadokumentären “Women Power” i
samarbete med Uppsala Kvinnliga Akademikerförening och Svensk-Polska föreningen i Uppsala.
● Den 19-21 november anordnades en föreläsningsserie i samband med utställningen Min kropp Min rätt, med föreläsare från Män för Jämställdhet, Amnesty International, Feministiska Juriststudenter Uppsala och Nationellt centrum för kvinnofrid.
● Den 4 december höll journalisten Maria Ripenberg en föreläsning på temat ”Rasismens rötter i Sverige” på Fredens Hus, i samarbete med Uppsala FN-förening.
Under året har Fredens Hus lokaler också varit uthyrt flera kvällar i veckan till teaterföreningar i Uppsala som arbetat med ungdomar i Uppsala och unga asylsökande. Även andra
föreningar har hyrt lokalerna för årsmöten, seminarier och andra evenemang, och Fredens Hus har tagit emot många studiebesök från offentliga verksamheter och företag.

Bild vänster sida: Invigning av utställningen Min kropp Min rätt, Matilda Corazón Göranzon, Me Too Sweden och Neda Ameli, Uppsala
Gäris klipper invigningsbandet.

ORGANISATION

EKONOMI

Ordförande: Tomas Grönberg
Vice ordförande: Jonas Pertoft
Ledamöter: Katarina Lindberg, Henrik Hammargren, Sten Åke Bylund, Ulrica Hedman,
Mevludin Dervovic, Carin Åblad Lundström
Styrelsesuppleanter: Monika Hedberg, Emma Elfversson

För den ekonomiska redogörelsen hänvisas till resultat- och balansräkningarna. Under
år 2019 gavs ekonomiskt stöd till Fredens Hus från Kulturnämnden Uppsala kommun,
Svenska Postkodstiftelsen, Skolverket, Svenska institutet, Allmänna Arvsfonden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen.
Dessutom har Fredens Hus genomfört flera uppdrag från myndigheter, organisationer och
Uppsala kommun.

Revisorer (valda på ett år):
Ordinarie: Tommy Helmerskog och Gunnar Hedberg
Suppleanter: Eric Knutsson och Maria Mattson Mähl
Valberedning: Maria Masoomi, Klaus Pontvik och Mohamad Hassan.
Adjungerade till styrelsen: Jesper Magnusson
Styrelsesammanträden: Styrelsen sammanträdde sex gånger under 2019 varav två
gånger före årsmötet.
Arbetsutskott: Tomas Grönberg, Jonas Pertoft och Jesper Magnusson (adjungerad)
Verksamhetsledare: Jesper Magnusson, tillsvidareanställd.
Utbildningsansvarig: Antonio Basala, tillsvidareanställd.
Utställningsansvarig: Camilla Winter Jarlgård, tillsvidareanställd.
Projektledare/administratör Sofia Bergström, tillsvidareanställd (fr.o.m 2019-09-01)
Övrig personal: Fredens Hus har under året haft flera anställda som bidragit till verksamheten. Åsa Thulin har arbetat som kommunikatör, Wilbis Winter Walkes har arbetat som
danspedagog, och Oscar Ohlson har arbetat som pedagog och projektassistent. Dessutom anlitar Fredens Hus timpersonal som entrévärdar och pedagoger vid behov.

Medlemsantal: Den 31 december 2019 hade föreningen totalt 194 medlemmar. Av dessa
är 20 ständiga medlemmar, 10 organisationer, och 1 företag. Följande organisationer och
företag är medlemmar: Barnombudsmannen i Uppsala, Uppsala Rotary, IKFF Uppsala,
Amnesty International Uppsala, Sensus Uppsala-Härnösand, Uppsala Östra Rotaryklubb,
Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala Rödakorskrets, Life & Peace Institute,
Dag Hammarskjölds minnesfond, Leif Bolander & Co AB.
Medlemsavgiften: Medlemsavgiften var 100 kronor för enskild medlem och 500 kronor
för organisationer/företag. En ständig medlemsavgift om 2000 kronor infördes från och
med 2012.

STATISTIK
Under 2019 nådde Fredens Hus med sin verksamhet 31 796 personer varav 13 234
var barn och ungdomar. Sammanlagt genomfördes aktiviteter med 551 skolklasser och
grupper. 17 125 personer besökte Fredens Hus lokaler på Uppsala slott under året.

Sveriges Museer: Fredens Hus är medlem i Sveriges Museer.
Internationellt nätverk för fredsmuseer (INMP): Fredens Hus ingår i ett internationellt
nätverk för museer för fred. Det bildades 1992 för att skapa kontakter mellan fredsmuseer
och relaterade institutioner och för att uppmuntra utbyte av information, material, utställningar mm. Jesper Magnusson sitter som ledamot i INMP:s exekutiva grupp.
Uppsalamuseernas informationsförening (UMI): Fredens Hus är sedan 2007 medlem
i Uppsalamuseernas informationsförening, vilket bland annat innebär att Fredens Hus är
med i Uppsalamuseernas gemensamma annonsering.
Utskick: Ett utskick per post har gjorts till medlemmarna i samband med årsmöteskallelsen. Därtill har sju digitala nyhetsbrev med inbjudningar till föredrag och vernissager
gått ut per e-post till medlemmar och intresserade. Dessutom har medlemmar och övriga
intresserade bjudits in till aktiviteter via sociala medier.
Årsmötet: Årsmötet hölls den 23 april 2019 på Fredens Hus. I samband med årsmötet
föreläste Brian Palmer från teologiska institutionen, Uppsala universitet.

BESÖKARE I FREDENS HUS
Antal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fredens Hus nådde sammanlagt

41 843

43 175

48 717

60 336

60 514

59 475

31 796

Besökare Fredens Hus

19 903

15 329

18 466

16 947

18 761

26 725

17 125

Skolelever/ungdomar

17 035

18 532

17 741

15 431

17 909

23 466

13 234

684

789

754

692

795

834

551

Klasser/ungdomsgrupper

SLUTORD
2019 avslutades på ett något oväntat sätt för Fredens Hus. Ett par dagar innan julledigheterna framkom att radonvärdena i lokalerna på Uppsala slott kraftigt överskred de godkända värdena, och hade så gjort under flera års tid utan vår kännedom. Styrelsen tog
därför beslut att stänga all publik verksamhet i lokalerna från och med den 20 januari 2020
och tills vidare. Situationen har satt stor press på verksamheten och personalen, och har
inneburit en oro både för Fredens Hus framtid och den personliga hälsan. Dialogen med
hyresvärden Statens Fastighetsverk pågick fram till slutet av mars 2020 då vårt tålamod
och förtroende var slut och Fredens Hus valde att avsluta hyresavtalet i förtid. Fortsatt dialog kommer att hållas med hyresvärd för att garantera att de tar sitt ansvar ifall det visar sig
att någon i den tidigare eller nuvarande personalen har fått problem med hälsan på grund
av radonet.
Sedan Fredens Hus start har Uppsala slott varit dess utgångspunkt, och kopplingen mellan
slottet och Dag Hammarskjöld har utgjort en viktig symbol för verksamheten. Att nu flytta
från slottet är givetvis en känslosam process. Verksamheten kommer dock fortfarande att
drivas i Dag Hammarskjölds anda. Vi ser det också som en stor möjlighet att hitta nya sätt
att nå ut till vår allra viktigaste målgrupp - barn och unga. Tills vidare sker verksamheten
utan fast utställningslokal.
I en omvärld i gungning är Fredens Hus verksamhet mer aktuell än någonsin. Världsomvälvande händelser påverkar människor både globalt och lokalt. Ökade klyftor i utbildning,
kultur och ekonomi och en hårdare retorik på nätet och i medier fungerar som grogrunder
för diskriminering, fördomar, rasism och utanförskap i samhället. Fler och fler skolor, företag och organisationer får upp ögonen för Fredens Hus unika kompetens inom fredspedagogik och dess möjligheter att driva förändringsprocesser. Efter flera års arbete med skolor
och klasser i Uppsala har ett besök hos oss blivit en naturlig del av läsåret för många.
Samtidigt har verksamheten fått allt större uppmärksamhet i och med de olika projekt vi
driver. Fredens Hus erfarenhet växer, vi får ta ett större ansvar och spelar en allt större roll
i samhället.
Att fortsätta bygga ett starkt och tydligt varumärke blir en viktig fråga framöver. Vi behöver
hitta olika sätt att förpacka vår kompetens för att bättre nå ut till potentiella finansiärer och
samarbetspartners. Under 2019 har stora kliv tagits kring just detta. Vi har exempelvis
påbörjat arbetet med att ta fram ett sponsorpaket om social hållbarhet för företag och
organisationer, ett arbete som fortsätter under 2020 då vi också kommer att lansera det.
Syftet är att nå ut till företag som både vill nyttja vår kompetens och ge ett konkret stöd till
basverksamheten.
Som ett led i att utveckla och sprida verksamheten har vi också sett över möjligheterna
att testa utställningsverksamheten i nya och intressanta miljöer. Vi har under året inlett en
dialog med flera privata fastighetsvärdar i Uppsala i syfte att hitta tillfälliga, centrala lokaler där utställningar kan visas i ett mobilt “pop-upformat”. Detta kan leda till att vi når fler

människor och nya målgrupper, men också till att vi kan göra intressanta statistikmätningar
som kan vara till hjälp vid framtida verksamhetsplanering. Ett annat steg är att vidga verksamheten till att finnas på fler fasta platser i landet, där vi just för en dialog kring möjliga
filialer på Gotland och i Göteborg.
Fredens Hus vill framföra ett varmt tack till alla elever, lärare, skolor, institutioner, organisationer, företag och myndigheter som vi samarbetat med under 2019. Tack för förtroendet,
stödet och ett positivt samarbete. Vi vill också tacka alla medarbetare för deras omfattande
engagemang och hårda arbete.

Uppsala april 2020
Tomas Grönberg, ordförande Fredens Hus
Jesper Magnusson, verksamhetschef Fredens Hus
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