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DELAR UR VÅR KATALOG
FÖR SKOLOR OCH ALLMÄNHETEN
PEDAGOGISKA WORKSHOPAR
En vecka i extrem fattigdom
I det här escape room-spelet ska du
och dina skolkamrater tillsammans klara
utmaningen som närmare 700 miljoner
människor i hela världen ställs inför varje
dag - att överleva på mindre än 1,9 dollar
om dagen.
Dear Planet – Gameshow
Workshopen fokuserar på klimat, miljö
och hållbar utveckling och är en interaktiv
övning utformad som en gameshow där allt
går på tid.
Hållbar framtid
Ett kunskapsspel om energi-, närings- och
miljöpolitik där eleverna får en möjlighet
att försöka bygga upp sitt land på ett ekonomiskt, energimässigt och miljömässigt
hållbart sätt.
Minister för en dag
Ett kunskapsspel som handlar om dynamiken bakom konflikter i världen. Eleverna
får under spelet agera regering i något av
de fem fiktiva länder som ingår i spelet
och försöka lösa eventuella konflikter som
uppstår.
Stereotypa genusnormer
- maskuliniteter
En workshop med målet att belysa och diskutera olika destruktiva maskulinitetsnormer i samhället.

Rasism, rasismens historia
och motstånd
I denna workshop går vi igenom rasismbegreppet, gör olika historiska nedslag samt
diskuterar hur vi kan agera och ingripa mot
rasism.
Fördomskavalkad
Övningen problematiserar begreppet fördomar och går igenom sambandet mellan
fördomar och diskriminering.
En lektion i propaganda
En övning om hur vi historiskt och i samtiden påverkas av propaganda. Workshopen
låter deltagarna får reflektera över skillnaden mellan reklam, propaganda och
information.
Hetero och etnonorm
I denna övning problematiseras rådande
normer i vardagen, och betydelsen av
dessa diskuteras på både individ- och
samhällsnivå.
Nationella minoriteter,
identitet och rasism
Med utgångspunkt i den romska minoriteten i Sverige utforskar workshopen
nationella minoriteter, identitet och rasism.
Workshopen leds av Fredens Hus tillsammans med Uppsalas romska ungdomsambassadör.

FORTBILDNINGAR

Sexuella trakasserier och våld
En workshop där vi ökar kunskapen om
vad sexuella trakasserier är och hur vi kan
arbeta mot sexuella ofredanden.

Fredens Hus fortbildningar fokuserar på
kunskapslyft för lärare och annan personal
på skolan. I dagsläget erbjuder vi fortbildningsprogram inom fyra olika teman:

Samspel, relationer och samtycke
I workshopen får deltagarna lära sig mer
om samtycke i lagen och praktiken. Deltagarna får bland annat diskutera personliga
gränser samt ja- och nej-signaler.

● Trakasserier och nätmobbning
● Sexuella kränkningar i skolan
● Studieresor till Förintelsens
minnesplatser
● Nationella minoriteter,
identitet och rasism

Civilkurage
En övning med utgångspunkten att alla
kan bli bättre på att visa civilkurage där
deltagarna får öva med hjälp av scenarioövningar.
Flykten
Workshopen handlar om att fly, att vara på
flykt från något och vad det kan innebära
att vara flykting. Flykten är en dramatisk
övning kopplad till FN:s flyktingkonvention
och de mänskliga rättigheterna.
Hierarkia
En interaktiv övning kopplad till de mänskliga rättigheterna, deras historia, och vikten
av att främja och skydda dem.

DU HITTAR HELA UTBUDET
PÅ FREDSPORTALEN
På fredsportalen.se hittar du hela katalogen
av workshopar och fristående övningar. En
del av övningarna går att arbeta med på
egen hand och en del kräver att ni bokar
en av Fredens Hus pedagoger för att hålla
workshopen i klassrummet eller digitalt.

UTSTÄLLNINGAR
Dear Planet - Gameshow
I Dear Planet – Gameshow utmanas du och
dina vänner i frågor kring miljö, klimat och
hållbar utveckling. Gameshowen består av
sju olika spelmoment och allt går på tid – ju
snabbare svar desto högre poäng. Den
kan upplevas på egen hand eller i grupp
tillsammans med en spelledare. Utställningen är producerad med stöd av Svenska
Postkodstiftelsen.
Uppdrag Jorden
En utställning som via sagornas värld tar
oss igenom stora, världsliga frågor med
moraliska dilemman för åldrarna 6-10 år.
Uppdrag Jorden berör alla mål i Agenda
30 och är ett bra underlag för familjen eller
klassen att diskutera svåra men viktiga
frågor på ett personligt plan. Berättelsen
som utställningen kretsar kring är skriven
av författaren Anette Skåhlberg. Utställningen är producerad med stöd av Svenska
Postkodstiftelsen.
Svart kvinna
”Svart kvinna” är en utställning baserad på
journalisten Fanna Ndow Norrbys bok med
samma namn. Här lyfts glimtar från Sverige
idag fram. 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.
Women, Peacemakers!
Med utställningen ”Women, Peacemakers!”
lyfts kvinnliga förebilder som har varit och
är aktiva i fredsprocesser över hela världen
upp. Utställningen vill visa dagens unga och
framtidens forskare att jämställdhet och
genus vid krig och fred behöver utforskas
mer. Women, Peacemakers! är finansierat
av Fredsmiljonen FBA, Allmänna arvsfonden och Uppsala kommun.
Min kropp Min rätt
Fredens Hus har med stöd från Skolverket
tagit fram en posterutställning om sexuella
kränkningar, våld och rätten till kroppslig
integritet. Utställningen består av 10 A3-affischer och ett quiz, och kan laddas ner
gratis för att sättas upp i skolan. Posterutställningen är del av en större utställning
som fanns att besöka på Fredens Hus
under 2019.

S MER PÅ
BOKA OCH LÄ EN.SE
L
FREDSPORTA
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Du bläddrar i Fredens Hus verksamhetsberättelse
2021. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med skolor,
ungdomar och allmänheten. För ett samhälle med fred
och hållbarhet där allas lika värde respekteras.

FREDENS HUS ÄR
...en ideell förening som arbetar för social hållbarhet i Dag Hammarskjölds anda sedan 2006.

VI TRÄFFAR
...runt 900 ungdomsgrupper varje år.
Vi erbjuder workshopar för skolklasser inom
temaområdena konflikthantering, jämställdhet,
aktivt medborgarskap och rasism/intolerans.
Totalt deltar runt 60 000 personer i vår
verksamhet varje år.

VI VILL
...motverka rasism, våld, fördomar och
intolerans. Vi vill bedriva fredsarbete på
gräsrotsnivå, lösa konflikter i vardagen
och träna dialog istället för våld.

BLI MEDLEM
GRATIS
VI ARBETAR MED
...utställningar, pedagogisk verksamhet och
projekt. Vårt främsta fokus är barn och unga.
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.

Du och dina vänner kan tillsammans göra något
för en bättre värld. Bli medlem i Fredens Hus
och hjälp oss att växa så vi kan fortsätta arbeta
med viktiga frågor i hela landet. För dig under
26 år är medlemskapet gratis!

FÖLJ KODEN
N
TILL ANMÄLA

(eller besök oss på fredenshus.se/bli-medlem)
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FRED PÅ ALLAS LÄPPAR
Vi lever i en orolig tid. När Ryssland invaderade Ukraina i början på 2022 blev vi alla påminda om hur sårbar freden är och hur viktigt
det är att vi inte tar den för given. Fredens
Hus långsiktiga proaktiva arbete för fred är
viktigare än någonsin. Vårt pedagogiska arbete med ungdomar har 2021 tagit stora kliv
framåt och vi når ut till fler än tidigare.
Vi ser tillbaka på ett år som fortsatt bjudit
på många utmaningar för verksamheten.
Coronapandemin präglade året starkt med
snabba omställningar och nya lösningar för
att mötas. Vår nya platsobundna verksamhet
har lett till att vi fått jobba med uppsökande
verksamhet i skolorna. Trots omständigheterna har Fredens Hus gått stärkta ur året och
träffat fler klasser än något annat år.
Vi har ökat den digitala närvaron genom nya
typer av kampanjer på sociala medier och
nya digitala verktyg för skolor. Vår pedagogiska katalog har renodlats och tillgängliggjorts på ett helt nytt sätt genom vår nya sajt
Fredsportalen. Där kan skolorna få en snabb
överblick över övningar och boka pedagog
till workshopar.
Resan mot en nationell verksamhet har fortsatt. Under året har vi byggt upp vårt nätverk
med många nya kontakter. En viktig förut-

sättning för att vi ska kunna fortsätta turnera
med utställningar och för att få fler skolor involverade i det pedagogiska arbetet. Vi kommer under 2022 att fortsätta ta tillvara på det
kraftigt ökade intresse från skolor i andra delar av landet.
I och med händelserna i vår omvärld ser vi
ett ökat behov hos unga att arbeta med frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati
och social hållbarhet. Under 2022 kommer vi
därför bredda verksamheten så att fler aktiviteter även riktar sig mot låg- och mellanstadiet. Flera nya övningar om demokrati,
statsskick och mänskliga rättigheter är under
utveckling.
I november 2021 mottog vi det glädjande
beskedet att Uppsala blivit utvald till att anordna den internationella fredsmuseikonferensen 2023. Med titeln ”Museums as peacekeepers for the future” blev Fredens Hus
ansökan utvald bland stora städer runt om i
världen. I augusti 2023 kommer världens alla
fredsblickar att vändas mot Uppsala när vi
tar fredsarbetet ut på gatorna. Läs mer om
konferensen på sista sidan.
Tomas Grönberg, Ordförande Fredens Hus
Jesper Magnusson, Verksamhetschef Fredens Hus
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CASE 1
ALLA!
Alla! är ett gemensamt projekt mellan hemgården Fyrisgården och Fredens Hus. Projektet arbetar för att stärka rättigheterna för
personer med funktionsnedsättning. Detta
görs genom att utveckla metoder, arbetssätt
och material för att ta sig an de problem, frågor och funderingar som kan leda till psykisk
ohälsa. Projektet startades våren 2020 och
drivs med stöd av Uppsala kommun.

Utifrån samtalsguiden har en utställning med
tillhörande kortfilmer producerats för att öka
allmänhetens kännedom kring hälsa, våld
och relationer från målgruppens perspektiv.

Under projektet har det bland annat arbetats
fram en samtalsguide som kan användas för
att underlätta och skapa samtal om hälsa,
våld och relationer. Samtalsguiden innehåller
övningar, tips och praktiska moment för att
skapa en trygg och öppen diskussion kring
viktiga frågor som annars kan vara svåra att
prata om.

Projektet fortsätter under 2022 då det bland
annat kommer innefatta ett fördjupat pedagogiskt arbete med elever i särgymnasieklasser och ett delprojekt med sommarjobbare
från målgruppen. Planen är att ungdomarna
ska guida i utställningen under en turné på
publika platser runt om i Uppsala.

Utställningen och samtalsguiden har även
använts i pedagogiskt arbete på två särgymnasieskolor i Uppsala: Fyrisskolan och Jällagymnasiet.

Fredens Hus | 6 | Verksamhetsberättelse 2021

CASE 2
EN VECKA I EXTREM FATTIGDOM
Tänk om du en morgon skulle vakna upp i ett
hem som lever i extrem fattigdom. Skulle du
överleva? Vilka utmaningar ställs du inför och
vilka problem behöver du lösa? Under 2021
drev Fredens Hus projektet “En vecka i extrem fattigdom” som gick ut på att utveckla
ett pedagogiskt spel i escape room-genren.
I spelet ska skolelever tillsammans klara utmaningen som närmare 700 miljoner
människor i hela världen ställs inför varje dag,
att överleva på mindre än 1,9 dollar om dagen. Spelet är ett kortbaserat samarbetsspel

byggt efter samma princip som de populära
escape rooms som finns i hundratals städer
över hela världen. Med tidsgräns och hög
puls ska man genom gruppsamarbete lösa
uppgifter, tänka ut gåtor och hitta nycklar för
att ta sig vidare.
Under året togs spelet fram och testades
på klasser runt om i Uppsala för att sedan bli en del av Fredens Hus ordinarie
pedagogiska utbud. Spelet togs fram med
stöd av ForumCiv.
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CASE 3
DEAR PLANET
I juni 2021 avslutades det tvååriga projektet
Dear Planet som genomförts med stöd av
Svenska Postkodstiftelsen. Projektet syftade till att att utmana klassiska utställningsmedier och testa nya modeller för att nå ut
med viktiga budskap för en bred publik. Tre
olika utställningar på tema Agenda 2030
och de globala målen skapades inom projektet: de två upplevelsebaserade utställningarna Gameshow och Second Chance
samt utomhusutställningen Uppdrag Jorden. Samtliga utställningar ska på olika sätt
utmana besökarens moraliska värderingar,
inlärningsmotivation och vilja till engagemang. Stort fokus har legat på att skapa
modeller som enkelt kan återanvändas för
nya projekt och teman.
I Dear Planet Gameshow får besökaren
tävla i frågor om miljö, klimat och hållbar
utveckling, antingen själv eller i grupp tillsammans med en spelledare. Utställningen
turnerade under projektet på 8 olika platser
runt om i Sverige, och har även fortsatt att
turnera efter det.

till de globala målen. Utställningen kunde på
grund av coronapandemin inte påbörja sin turné under året utan detta planeras till 2022.
Under sommaren blev även utställningen Uppdrag Jorden klar och hade premiär i Uppsala
stadspark. Utställningen syftar till att tillgängliggöra hållbarhetsfrågor för barn i åldrarna 6
till 10 år, och tar oss via sagornas värld igenom
stora, världsliga frågor med moraliska dilemman. Berättelsen som utställningen baseras
på har tagits fram av författaren Anette Skåhlberg, och den har även sammanställts till en
bok. Under hösten turnerade utställningen på
skolor och kulturplatser runt om i region Uppsala. Turnerandet fortsätter under 2022.
Vid projekttidens slut hade sammanlagt 172
skolklasser och 22 andra grupper deltagit i
de olika aktiviteterna. Dessutom sågs utställningarna av nästan 35 000 personer. De har
väckt stor uppmärksamhet bland museer och
skolor runt om i landet, och det finns goda förutsättningar för att de ska kunna turnera flera
år framöver.

Under året färdigställdes utställningen Second chance, ett escape room inbyggt i en
husvagn. På en begränsad tid ska deltagarna försöka ta sig ut från rummet genom att
lösa olika gåtor och klurigheter kopplade
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CASE 4
DEMOKRATIHJÄLTARNA
Under hösten 2021 startade det ettåriga projektet Demokratihjältarna med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Inom projektet skapas en julkalender
och en workshop för låg- och mellanstadieelever som lyfter hur demokratiska processer
fungerar och hur barn själva kan påverka det
samhälle de lever i, både på det lilla och det
stora planet.
I december hade julkalendern premiär på
Fredens Hus olika sociala kanaler. Varje skoldag fick eleverna se en ny fristående animerad kortfilm som handlar om unga förebilder
som använt sin röst för att påverka i viktiga
frågor som t.ex. klimatet, skolmiljö, civilku-

rage eller allas lika rätt. Varje kalenderavsnitt
kompletterades med förslag på övningar att
göra med klassen efter att ha tittat på filmen.
Totalt nåddes 8340 elever av julkalenderns
16 olika avsnitt, fördelat på 83 orter runt om
i Sverige.
Utifrån innehållet i julkalendern skapas en ny
workshop på tema demokrati som ska testas
på skolklasser under våren 2022. Själva kalenderfilmerna kommer kunna återanvändas
till ett nytt julkalenderformat och de kommer
även att ingå i Fredens Hus ordinarie utbud
av digitala pedagogiska verktyg.

Fredens Hus | 10 | Verksamhetsberättelse 2021

CASE 5
OM DET VAR DU
Om det var du är ett projekt som synliggör
hur rasistiska uttryck förekommer i Sverige
idag och hur de kan påverka en ung människa på ett känslomässigt plan. Projektet pågår 2021-2022 med stöd av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Inom projektet kommer det att skapas en
mobil utställning om fördomar och rasism
med unga 13-25 år som främsta målgrupp.
I utställningen får besökaren ta del av olika
rasistiska uttryck baserade på verkliga berättelser som samlats in från unga från samma
målgrupp. Besökaren ska få en ökad förstå-

else för hur det är att bli utsatt för rasism,
och hur det påverkar en människa att få höra
rasistiska uttryck. Inom projektet genomförs
också en undersökning om vanligt förekommande fördomar i Sverige idag.
Under hösten 2021 påbörjades arbetet med
att samla in berättelser från unga via sociala medier och olika nätverk. Det skapades
också en ny workshop på tema rasism där
eleverna bland annat får svara på en enkät
om de själva utsatts för rasism. Under 2022
produceras utställningen som därefter ska ut
på skolturné.
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CASE 6
EMERICHFONDEN
Sedan många år har Fredens Hus ett nära
samarbete med Emerichfonden. Fonden
startades 1994 av den nyligen bortgångne
förintelseöverlevaren Emerich Roth i syfte
att stödja skolungdomars insatser mot våld
och främlingsfientlighet. Under 2021 har vi
arbetat i tre olika projekt tillsammans med
fonden.

Kortfilmsfabriken

Kortfilmsfabriken är ett projekt där unga mellan 13 och 25 år får skapa egna kortfilmer
med fokus på rasism. Det kan handla om
saker som ungdomarna upplevt i sin direkta
vardag såväl som att lyfta rasism på ett mer
strukturellt sätt och hur man kan motverka
och förebygga rasism. Genom att använda
sig av filmmediet ges ungdomarna möjligheten att uttrycka sig på ett annat sätt kring
sånt som det ibland kan vara svårt att sätta
ord på.
120 ungdomar i högstadiet, gymnasiet och
på folkhögskolor och fritidsgårdar har deltagit i projektet 2021. Sammanlagt har 17
kortfilmer producerats på temat och dessa
kommer att visas upp på en gemensam filmfestival för alla deltagare våren 2022. Projektet drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Vandra i Emerich Roths fotspår

Sedan 2015 har Emerichfonden och Fredens
Hus samarbetat i projektet Vandra i Emerich
Roths fotspår. Projektet kan beskrivas som
ett kunskapslyft för skolor, lärare och elever
och syftar till att ge en ökad förståelse för

Förintelsen utifrån Emerich Roths perspektiv.
Huvudteman för projektet är medmänsklighet, civilkurage samt intolerans och normer.
I projektet ingår bland annat ett flertal utbildningsaktiviteter, workshopar, en studieresa till några av Förintelsens minnesplatser
i Europa och fortbildningsinsatser. Skolan
får också ett ekonomiskt bidrag om 30 000
kronor för att tillsammans med Fredens Hus
genomföra en studieresa till ett valfritt koncentrationsläger.
Under 2021 deltog skolorna Kungsängsgymnasiet i Sala, Uppsala yrkesgymnasium
i Jälla, Cybergymnasiet i Malmö och Viktor
Rydbergs gymnasium i Sundbyberg.

101 brev

I boken ”101 brev: skrivna av unga. Till en
som överlevde Förintelsen” samlas brev som
ungdomar har skrivit till Emerich Roth, efter
att ha lyssnat på hans föreläsning om sina
upplevelser. Breven kompletteras med Emerich egna berättelser, intervjuer med avhoppare från våldsbejakande och antidemokratiska miljöer, och reflektionsfrågor att jobba
med i skolan eller för egna funderingar.
Boken har under 2021 spridits till skolbibliotek i samtliga kommuner i Sverige och delats
ut till alla elever i årskurs åtta i Uppsala kommun. Den har även använts inom projektet
Vandra i Emerich Roths fotspår och vid olika evenemang som exempelvis Förintelsens
minnesdag den 27 januari.
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CASE 7
T4T – PEACE EDUCATION
Under en vecka i december träffades 30
ungdomar från 12 olika europeiska länder i
Uppsala för att delta i Erasmus+ projektet
Training of trainers in Peace education.
Deltagarna var unga personer där en majoritet sedan tidigare varit engagerade i ideella
organisationer och kom från Sverige, Kroatien, Spanien, Italien, Rumänien, Cypern,
Frankrike, Slovakien, Litauen, Portugal, Malta och Turkiet.
Innan deltagarna kom till Sverige så hade de
undersökt vilka metoder inom fredsunder-

visning som används i respektive land. Väl
på plats fokuserade utbildningen på grunderna i hur man undervisar barn och ungdomar om mänskliga rättigheter, vilka metoder
som passar bäst i olika ämnen och hur man
bygger upp en workshop. Alla de workshops
som skapades under veckan samlades i en
digital samling som alla deltagare kan fortsätta att använda.
Fredens Hus var ansvarig för hela veckan
och genomförde utbildningen i samarbete
med den rumänska organisationen GEYC
Asociatia.
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ORGANISATION 2021
Styrelse

Ordförande: Tomas Grönberg
Vice ordförande: Jonas Pertoft
Ledamöter: Monica Hedberg,
Mona Haghgou Strindberg, Sten Åke
Bylund, Anna-Lena Holmström, Carin Åblad
Lundström
Styrelsesuppleanter: Petra Hansson
Revisorer (valda på ett år):
Ordinarie Tommy Helmerskog och
Gunnar Hedberg.

Verksamheten
Verksamhetschef:
Jesper Magnusson

Utbildningsansvarig:
Antonio Basala
Utställningsansvarig:
Camilla Winter Jarlgård
Projektledare/administratör:
Sofia Bergström

Valberedning: Klaus Pontvik
(sammankallande) och Maria Masoomi.

Pedagog/projektassistent:
Oscar Ohlson

Adjungerade till styrelsen:
Jesper Magnusson

Danspedagog:
Wilbis Winter Walkes

Styrelsesammanträden:
Styrelsen sammanträdde 8 gånger under
2021 varav 3 gånger före årsmötet.

Övrig personal:
Fredens Hus har under året haft flera anställda som bidragit till verksamheten.
Peter Lundvik har arbetat som kommunikatör och Gustaf Bäckström har arbetat
som pedagog och projektledare inom
Alla!-projektet. Dessutom anlitar Fredens
Hus timpersonal som utställningsvärdar och
pedagoger vid behov.

Arbetsutskott:
Tomas Grönberg, Jonas Pertoft och
Jesper Magnusson (adjungerad)
Årsmötet:
Årsmötet hölls digitalt via Zoom den 21 april
2021.
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Nätverk

Sveriges Museer:
Fredens Hus är medlem i riksföreningen
Sveriges Museer.

Dessutom har Fredens Hus genomfört flera
uppdrag från myndigheter, organisationer
och Uppsala kommun.

Internationellt nätverk för fredsmuseer
(INMP): Fredens Hus ingår i nätverket som
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 styrelseledamot i INMP:s
exekutiva grupp.

Kommunikation

Uppsalamuseernas informationsförening
(UMI): Fredens Hus är sedan 2007 medlem
i UMI, vilket bland annat innebär att Fredens
Hus är med i föreningens gemensamma
marknadsföring.

Via våra hemsidor och sociala medier har
vi spridit information om verksamheten
och marknadsfört projektinnehåll och nya
digitala verktyg. Där har vi också bjudit in till
digitala aktiviteter. Eftersom verksamheten
inte längre har en fysisk lokal har vi under
2021 ökat vår närvaro på sociala medier och
genomfört ett stort antal riktade kommunikationsinsatser med gott resultat och bra
räckvidd. Totalt har vi publicerat 175 inlägg
på Facebook och 163 inlägg på Instagram.

Ekonomi

För den ekonomiska redogörelsen hänvisas
till resultat- och balansräkningarna. Under år
2021 gavs ekonomiskt stöd till Fredens Hus
från Kulturförvaltningen Uppsala kommun,
Svenska Postkodstiftelsen, Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Erasmus+, Svenska institutet, Prins Gustafs
stiftelse, ForumCiv och Kultur och bildning
Region Uppsala.

Verksamheten jobbar långsiktigt med Fredens Hus varumärke och kortsiktigt med
löpande information om projekt och aktiviteter i en uppsättning interna och externa
kommunikationskanaler. Under 2021 har vi
tagit fram en långsiktig kommunikationsstrategi med prioriterade målgrupper.

Under året har tretton digitala nyhetsbrev
gått ut per e-post till medlemmar, skolkontakter och andra intresserade.
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Medlemmar

Medlemsavgift

Den 31 december 2021 hade föreningen
totalt 255 medlemmar.

Medlemsavgiften var under 2021 satt till 100
kronor för enskild medlem och 500 kronor
för organisationer/företag. Under 2021 gällde gratis medlemskap för personer under
26 år. Ständigt medlemskap om 2000 kronor
gäller från och med 2012.

Av dessa är 20 ständiga medlemmar,
5 organisationer, och 2 företag. Följande
organisationer och företag är medlemmar:
Life & Peace Institute, Röda Korsets Uppsalakrets, Uppsala Östra Rotaryklubb, IKFF
Uppsala, Barnombudet i Uppsala, Leif
Bolander och Länsförsäkringar.

Statistik
Antal

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021

Deltagare i Fredens Hus verksamhet

48 717

60 336

60 514

59 825

31 769

20 340

59 852

Besökare Fredens Hus**

18 466

16 947

18 761

26 725

17 125

10 251

32 413

Skolelever/ungdomar

17 741

15 431

17 909

23 816

13 234

8 307

17 822

754

692

795

834

551

381

947

75 477

973 776

Klasser/ungdomsgrupper
Räckvidd i digitala kanaler***

*Statistiken från 2020 är inte jämförbar med tidigare år då verksamheten var tvugnen att lämna lokalerna i Uppsala slott i januari och dessutom drabbades hårt av coronapandemins restriktioner.
** Från 2020 visar denna rad inte besökare i Fredens Hus fysiska lokal utan antalet besökare i våra
utställningar i externa lokaler.
*** Visar besökare på Fredens Hus hemsidor och digitala verktyg och räckvidd av organiska
och sponsrade inlägg på Facebook och Instagram.
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GLIMTAR FRÅN ÅRET

Livestream

En egen podd

Fredsportalen

Summercamp

På Förintelsens minnesdag 27 januari sände
vi ett live-streamat event för skolor från Reginateatern i Uppsala. Temat var vikten av att
föra berättelsen vidare och dagen innehöll
inspirationsföreläsningar och samtal med unga.

I maj lanserade vi sajten Fredsportalen där
lärare kan hitta hela Fredens Hus katalog över
pedagogiska workshopar, övningar och digitala
verktyg.

I mars lanserade vi vår alldeles egna Fredens
Hus-podd. Där bjuder vi på en blandning av
pedagogiska övningar, inspirerande samtal och
marknadsföring av vår verksamhet. Under året
släppte vi åtta avsnitt, några även med video.

I juli deltog Alla!-projektet på Fyrisgårdens
sommarläger för personer med funktionsnedsättning. Deltagarna fick bland annat testa hälsogeneratorn och se filmer om hälsa, relationer
och otrygghet.
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Tio procent snällare

Projekt i Kenya

På turné i Uppland

I Emerich Roths fotspår

I november nylanserade vi sociala mediekampanjen #tioprocentsnällare, denna gång i ny
kostym på Instagram. Initiativet går ut på att
göra världen lite bättre genom små snällhetsgester som vi delar med varandra i sociala medier.

Under hösten 2021 genomfördes en utställningsturné med stöd av region Uppsala. Utställningarna Dear Planet Gameshow, Uppdrag Jorden och Svart Kvinna visades på olika
platser i Enköping, Heby, Östhammar, Knivsta,
Uppsala och Bålsta.

Under hösten har Fredens Hus samarbetat
med nationella fredsmuseer i Kenya för att lyfta
ungas röster. Över 100 fredsklubbar med 800
ungdomar har genom dans, konst, radiodebatter och story telling jobbat för att stärka deras
kulturella identiteter och rättigheter.

I december följde Fredens Hus med Uppsala
Yrkesgymnasium på studieresa till Polen. Där
besöktes koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau och judiska kvarter i Krakow. Resan var en
del av projektet ”Vandra i Emerich Roths fotspår.”
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