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2020 I KORTHET

2
20 340
personer deltog 
i Fredens Hus 
verksamhet

63 623
personer har nåtts via Facebook

70 000
såg vår pop-up-utställning  
i Gränbystaden

253
medlemmar i föreningen

8 307
av dessa var 
skolelever och 
ungdomar

...och vi har träffat

381 ungdomsgrupper

stora kriser



Fredens Hus | 3 | Verksamhetsberättelse 2020

ETT UTMANANDE ÅR
Många år och många människor har pas-
serat genom Fredens Hus ståtliga lokaler 
på Uppsala slott. 2020 blev året då detta 
förändrades. Efter nästan 15 års närvaro  
flyttade verksamheten ut från lokalerna. I 
december 2019 uppdagades det att radon-
värdena i lokalen varit kraftigt förhöjda under 
en längre tid och föreningens styrelse valde 
då att omedelbart, som en arbetsmiljöåt-
gärd, först omgående stänga all verksamhet i  
lokalerna och därefter påbörja en förhandling 
med hyresvärden om att häva hyreskontrak-
tet. Under våren skedde flytten.

Flytten blev inte den enda kris som verksam-
heten var tvungen att gå igenom under året. 
När Coronapandemin slog till mot Sverige 
och världen krävdes stora omställningar för 
våra förutsättningar att visa utställningar och 
att bedriva pedagogisk verksamhet tillsam-
mans med skolorna. Plötsligt krävdes det 
distans, skolorna stängde och människor 
fick inte samlas i större grupper. Under hela 
året har restriktionerna för skolorna i princip 
ändrats från en dag till en annan och våra 
pedagoger har arbetat hårt för att boka om 
och tänka nytt.

De båda kriserna till trots så har Fredens 
Hus verksamhet under 2020 tagit ett stort 
kliv framåt i den förändringsresa som sedan  
tidigare redan hade påbörjats. Vi har blivit 
helt mobila och vi har flyttat stora delar av 
skolverksamheten till nätet. Vi har lyckats nå 
fler barn och unga i fler delar av landet samt 
helt nya målgrupper, som t.ex. ungdomar 
med olika funktionsnedsättningar genom 
samarbetet med Fyrisgården i Alla-projektet.

Under andra halvan av 2020 bedrevs verk-
samheten med utställningar på olika tillfälliga 
platser i Uppsala och landet. Den pedago-
giska verksamheten fortsatte delvis på sko-
lor och delvis i digitalt format.

2020 har varit ett tufft och utmanande 
år, men också startskottet för en ny fas i  
Fredens Hus historia.

Tomas Grönberg, Ordförande Fredens Hus 
Jesper Magnusson, Verksamhetschef Fredens Hus
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CASE 1
DIGITALA MÖJLIGHETER
Under ett år med Coronapademins restriktio-
ner valde våra målgrupper i skolor såväl som 
hos allmänheten att rikta blickarna mot den 
digitala världen. Videomöten, sociala medier 
och nätevenemang blev plötsligt det naturli-
ga sättet att umgås. Distansundervisning och 
självstudier i skolorna blev ett faktum. Fre-
dens Hus antog utmaningen och kunde stäl-
la om stora delar av den pedagogiska verk-
samheten och utställningsverksamheten.

Fredens Hus erbjuder numera skolor och 
klasser möjligheten att kostnadsfritt delta 
i digitala workshopar över Zoom. Temat är 
alltifrån klimat och hållbarhet till fördomar 
och civilkurage.

Under året producerades och lanserades 
Fredens Hus-podden där lyssnarna kan ta 
del av spännande intervjuer, tankeväckande 
frågeställningar och lärorika projekt. Vi för-
ändrar världen, ett samtal i taget! Vissa av 
avsnitten har ett pedagogiskt upplägg med 
tillhörande arbetsblad som kan användas 
under lektioner för högstadie- och gymna-
sieelever.

Portalen Värdegrundsguiden öppnades un-
der året upp för lärare och elever. Här hittar 
besökaren bl.a. pedagogiska temarum om 
fördomar, propaganda och att vara på flykt, 
men även spel med frågesport och digita-
la utställningar. Den vänder sig till barn och 
ungdomar från årskurs 4 till gymnasiet och 
allt innehåll är kostnadsfritt.
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CASE 2
POP-UP I GRÄNBYSTADEN
I augusti och september fick Fredens Hus 
möjlighet att hyra in sig i en tom butikslokal i 
Gränbystadens galleria. Det blev ett sätt att 
nå ut med vår verksamhet trots att vi sakna-
de en fast lokal. Det blev också ett naturligt 
steg i Fredens Hus övergripande strategi att 
finnas på olika och oväntade platser för att 
nå nya målgrupper. På plats visade vi upp 
några av våra utställningar med fokus på 
den då nyproducerade utställningen Dear 
Planet - Gameshow. Besökare kunde ock-
så ta del av utställningarna Svart kvinna och 
Min kropp Min rätt, testa vårt spel “Flykten” 

och Fördomstestet, eller bara sitta ner och  
prata med oss om Fredens Hus och vad vi 
gör. Corona-anpassningar gjordes för att 
både personal och besökare skulle känna sig 
trygga.

Inslaget var uppskattat. Gallerians övriga 
besökare letade sig in till vår fina hörna och 
tog del av budskapen i utställningarna. Svar 
från en besökarundersökning vi gjorde visade 
att kännedomen om Fredens Hus varumärke 
och budskap ökade och att närmare 70 000 
besökare lagt märke till vår närvaro i gallerian.
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CASE 3
ALLA!
Alla! är ett gemensamt projekt mellan För-
eningen Fyrisgården och Fredens hus. Pro-
jektet 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, frå-
gor och funderingar som kan leda till psykisk 
ohälsa. Projektet drivs med stöd av Uppsala 
kommun och startades våren 2020.

Under projektet arbetar vi bl.a. fram en sam-
talsguide som kan användas för att under-

lätta och skapa samtal kring frågor som 
berör hälsa, våld och relationer. Samtalsgui-
den kommer att innehålla övningar, tips och 
praktiska moment för att skapa en trygg och 
öppen diskussion kring viktiga frågor som 
annars kan vara svåra att prata om. 

Från samtalsguiden ska sedan en utställning 
med tillhörande kortfilm produceras för att 
kunna öka allmänhetens kännedom kring 
hälsa, våld och relationer från målgruppens 
perspektiv.
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CASE 4
DEAR PLANET
Målet är att utmana klassiska utställningsme-
dier och testa nya modeller för att nå ut med 
och göra viktiga budskap mer begripliga för 
en bred publik. Projektet innehåller mobila 
utställningsmoduler och upplevelsebasera-
de, pedagogiska rum som på olika sätt ut-
manar besökarens moraliska värderingar, in-
lärningsmotivation och vilja till engagemang. 

Rummen kommer att användas som peda-
gogiska verktyg för skolklasser, grupper av 
vänner, organisationer eller företag som vill 
bygga team eller utveckla sitt hållbarhets-
arbete. Stort fokus ligger även på att skapa 
modeller som enkelt kan återanvändas för 
nya projekt och teman. 

Det första utställningsrummet är utformat 
som en gameshow på tema miljö och klimat. 

Utställningen hade premiär i juni på Gotts-
unda centrum och visades därefter i Grän-
bystadens galleria innan den åkte vidare till 
Marinmuseum i Karlskrona under hösten. 
2021 fortsätter Gameshowen att turnera 
på olika kulturplatser och skolor runt om i  
Sverige. Under året kommer även ett mobilt 
escape room att tas fram, som även det ska 
ut på turné.    

Projektet finansieras med stöd från Postkod-
stiftelsen och pågår mellan 2019 och 2021.
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CASE 5
NATIONELLA MINORITETER
Fredens Hus och Uppsala kommun driver ett 
samarbete för att öka kunskapen om mänsk-
liga rättigheter och den nationella minorite-
ten romer. Samarbetet pågår 2020-2021 och 
syftar till att lyfta romers historia, rättigheter 
och situation i det svenska samhället, och 
öka respekten för personers rätt att definiera 
sin egen identitet. Inom projektet genomförs 
bland annat fortbildningsinsatser för kom-
munanställda, workshopar på högstadie- 
och gymnasieskolor, och olika folkbildande 
kulturaktiviteter.

Under sommaren 2020 genomfördes 
också en feriejobb med ungdomar från 
Gottsunda, Gränby och Stenhagen. Ung-
domarna arbetade fram en mini-utställ-

ning på tema nationella minoriteter som  
visades på Uppsala Resecentrum under 
vecka 27. På omslaget till denna verksamhets-
berättelse ser du ungdomarna framför deras  
utställning.

Planen för 2021 är att Fredens Hus ska fort-
sätta utveckla området nationella minoriteter 
med särskild fokus på den romska minorite-
ten. Arbetet under 2020 har gett goda resul-
tat i form av aktiviteter, spridning samt nya 
kontakter och nätverk. Samtliga resultat har 
skapat ökade förutsättningar för att kunna 
söka fler och andra typer av ekonomiska 
medel och pedagogiska projekt på området, 
vilket Fredens Hus inte kunnat göra tidigare i 
lika stor utsträckning.
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CASE 6
EMERICHFONDEN
Sedan många år har Fredens Hus ett nära 
samarbete med Emerichfonden. Fonden 
startades 1994 av förintelseöverlevaren 
Emerich Roth i syfte att stödja skolungdo-
mars insatser mot våld och främlingsfientlig-
het. Under 2020 har vi arbetat med tre olika 
projekt tillsammans med fonden.   

Vandra i Emerich  
Roths fotspår
Sedan 2015 drivs projektet Vandra i Eme-
rich Roths fotspår som är 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, in-
tolerans och normer. 

Under tre terminer får eleverna på skolan ar-
beta med Fredens Hus och Emerichfondens 
material samtidigt som all personal på skolan 
fortbildas i metoder och övningar för arbete 
med normer, demokrati, mänskliga rättighe-
ter. Det inkluderar även förberedelser och 
ekonomiskt stöd till studieresa för eleverna 
till ett förintelseläger, samt delaktighet i upp-
märksammandet av Förintelsens minnesdag 
27 januari.

Under 2020 har tre skolor deltagit i projektet: 
Cybergymnasiet i Malmö, Uppsala yrkes-
gymnasium och Kungsängsgymnasiet i Sala. 
På grund av coronapandemin har majorite-
ten av aktiviteterna fått genomföras digitalt, 
och det var heller inte möjligt för skolorna att 
resa till någon av Förintelsens minnesplatser.

Out
Öka medvetenheten hos unga om faran med 
våldsbejakande miljöer och antidemokratiska 
organisationer. Det var syftet med projektet 
Out som drivits med stöd av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
2019-2020. Vi skapade bl.a. ett antal kortfil-
mer med förintelseöverlevaren Emerich Roth 
och personer som själva lämnat våldsbeja-
kande eller antidemokratiska miljöer. Dessut-
om producerades boken 101 brev - Skrivna 
av unga. Till en som överlevde Förintelsen. 
Boken kombinerar brev som ungdomar skri-
vit till Emerich med Emerich egna berättelser, 
intervjuer med personer som lämnat destruk-
tiva miljöer och reflektionsfrågor att arbeta 
med i skolan.

Emerichambassadörerna
Kan man minska intolerans i samhället ge-
nom att förse fler unga människor med verk-
tyg och en plattform där de kan få utlopp för 
sitt engagemang mot rasism? Det var fokus 
för projektet Emerichambassadörerna som 
drevs 2019-2020. Vi ville skapa förutsätt-
ningar för fysiska möten mellan ungdomar 
och andra organisationer som arbetar med 
liknande frågor. På grund av Coronpandemin 
styrdes projektet delvis om till att skapa fler 
digitala verktyg och lägga grunden till en mer 
formaliserad ungdomsverksamhet efter pro-
jekttidens slut. Tillsammans med ungdomar-
na skapades bland annat en webbsida där 
man aktivt kan ta ställning som ambassadör 
och bli inspirerad till att verka för en bättre 
värld. Projeketet har fått stöd av MUCF.
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CASE 7
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 2020 
påbörjade Fredens Hus projektet “En vecka i 
extrem fattigdom” som går ut på att utveckla 
ett pedagogiskt spel i escape room-genren.

I spelet ska ungdomar och deras skolkamra-
ter tillsammans klara utmaningen som när-
mare 700 miljoner människor i hela världen 
ställs inför varje dag, att överleva på mindre 
än 1,9 dollar om dagen. Spelet är ett kort-
baserat 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 gå-
tor och hitta nycklar för att ta sig vidare.

Informationsprojektet drivs med stöd av Fo-
rumCiv till april 2021. Syftet är att öka kun-
skapen och förståelsen för de närmare 10% 
av världens befolkning som lever i extrem 
fattigdom. Spelet anpassas för att kunna 
genomföras gruppvis under de workshopar 
som Fredens Hus pedagoger håller för när-
mare 800 skolklasser varje år.
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Styrelse 
Ordförande: Tomas Grönberg 
Vice ordförande: Jonas Pertoft 
Ledamöter: Monica Hedberg,  
Henrik Hammargren, Sten Åke Bylund,  
Ulrica Hedman, Carin Åblad Lundström 
Styrelsesuppleanter: Petra Hansson,  
Mona Haghgou Strindberg, Måns Wikstad

Revisorer (valda på ett år): 
Ordinarie Tommy Helmerskog och  
Gunnar Hedberg.  
Suppleant Maria Mattson Mähl

Valberedning: Maria Masoomi,  
Klaus Pontvik och Mohamad Hassan.

Adjungerade till styrelsen:  
Jesper Magnusson

Styrelsesammanträden: 
Styrelsen sammanträdde 8 gånger under 
2020 varav 4 gånger före årsmötet.

Arbetsutskott: 
Tomas Grönberg, Jonas Pertoft och  
Jesper Magnusson (adjungerad)

Årsmötet:  
Årsmötet hölls digitalt den 23 april 2020.

Verksamheten
Verksamhetsledare: 
Jesper Magnusson är tillsvidareanställd som 
verksamhetschef.

Utbildningsansvarig: 
Antonio Basala är tillsvidareanställd som 
utbildningsansvarig.

Utställningsansvarig: 
Camilla Winter Jarlgård är tillsvidareanställd 
som utställningsansvarig.

Projektledare/administratör: 
Sofia Bergström är tillsvidareanställd som 
projektledare/administratör.

Övrig personal: 
Fredens Hus har under året haft flera an-
ställda som bidragit till verksamheten. Åsa 
Thulin och Peter Lundvik har arbetat som 
kommunikatörer, Wilbis Winter Walkes har 
arbetat som danspedagog, och Oscar Ohl-
son och Gustaf Bäckström har arbetat som 
pedagoger och projektassistenter. Dess-
utom anlitar Fredens Hus timpersonal som 
entrévärdar och pedagoger vid behov.

ORGANISATION
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Nätverk
Sveriges Museer: 
Fredens Hus är medlem i Sveriges Museer.

Internationellt nätverk för fredsmuseer 
(INMP): Fredens Hus ingår i ett internatio-
nellt nätverk för museer för fred. Det bild-
ades 1992 för att skapa kontakter mellan 
fredsmuseer och relaterade institutioner och 
för att uppmuntra utbyte av information, 
material, utställningar mm. Jesper Magnus-
son är styrelseledamot 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.

Ekonomi 
För den ekonomiska redogörelsen hänvisas 
till resultat- och balansräkningarna. Under år 
2020 gavs ekonomiskt stöd till Fredens Hus 
från Kulturförvaltningen Uppsala kommun, 
Svenska Postkodstiftelsen, Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Forum-
Civ och Kultur och bildning Region Uppsala. 
Dessutom har Fredens Hus genomfört flera 
uppdrag från myndigheter, organisationer 
och Uppsala kommun.

Kommunikation
Verksamheten jobbar långsiktigt med Fre-
dens Hus varumärke och kortsiktigt med 
löpande information om projekt och aktivi-
teter i en uppsättning interna och externa 
kommunikationskanaler.

I augusti inleddes ett samarbete med yr-
keshögskolan Hyper Island för att ta fram 
en strategi för hur vi använder våra sociala 
medier. 

Ett utskick per post har gjorts till medlem-
marna i samband med årsmöteskallelsen. 
Därtill har tio digitala nyhetsbrev gått ut per 
e-post till medlemmar, skolkontakter och 
andra intresserade. 

Tre pressmeddelanden har gått ut brett till 
lokala och nationella medier. Nyheten om 
radonet och flytten från slottet skapade en 
hel del intresse och bevakning i lokala medi-
er i Uppsala.

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.    
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Medlemmar
Den 31 december 2020 hade föreningen 
totalt 253 medlemmar. 

Av dessa är 20 ständiga medlemmar, 10 
organisationer, och 2 företag. Följande orga-
nisationer och företag är medlemmar: 

Barnombudsmannen i Uppsala, Uppsala 
Rotary, IKFF Uppsala, Amnesty Internatio-
nal Uppsala, Sensus Uppsala-Härnösand, 
Uppsala Östra Rotaryklubb, Stiftelsen Dag 
Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala Rödakor-
skrets, Life & Peace Institute, Dag Hammar-
skjöld Foundation, Leif Bolander & Co AB 
och Länsförsäkringar Uppsala.

Medlemsavgiften: Medlemsavgiften var 
under 2020 100 kronor för enskild medlem 
och 500 kronor för organisationer/företag. 
En ständig medlemsavgift om 2000 kronor 
infördes från och med 2012. Under 2020 
infördes gratis medlemskap för personer 
under 26 år.

BESÖKARE I FREDENS HUS

Antal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Fredens Hus nådde sammanlagt 43 175 48 717 60 336 60 514 59 825 31 769 20 340

Besökare Fredens Hus 15 329 18 466 16 947 18 761 26 725 17 125 10 251

Skolelever/ungdomar 18 532 17 741 15 431 17 909 23 816 13 234 8 307

Klasser/ungdomsgrupper 789 754 692 795 834 551 381

*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.
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GLIMTAR FRÅN ÅRET

Brevsortering
Under hösten har vi läst och sorterat tusentals 
av de brev som förintelseöverlevaren Emerich 
Roth fått av ungdomar han föreläst för under 30 
år. Till slut valde vi ut 101 stycken till en bok (läs 
mer på sidan 10).

Minister för en dag
Att diskutera krisberedskap har nog kanske ald-
rig varit viktigare, och tack vare att skolor och 
elever gjort anpassningar och ställt om så har 
vi kunnat genomföra den populära workshopen 
Minister för en dag 13 gånger under 2020.

Biz & Art-podden
I april medverkade vi i Biz & Arts podd för att 
prata om utmaningen att gå från att ha en 
fast lokal till att finna andra sätt att nå ut till 
människor. 

Flytten från slottet
Efter nästan 15 år flyttade Fredens Hus i april 
ut från Uppsala slott efter att det uppdagats att 
radonvärdena i lokalen varit kraftigt förhöjda 
under en längre tid. Huvudkontoret flyttade till 
lokaler på Smedsgränd.
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Fredens Hus är en samlingsplats för fred, 
mänskliga rättigheter och möjligheter. 

– Vi vill öka kunskapen om mänskliga rättig-
heter hos alla unga, säger Antonio Basala som 
har det pedagogiska ansvaret på Fredens Hus. 

Han genomför och leder flera projekt om 
mänskliga rättigheter i höst och under våren 
2021. Han söker flera unga som vill vara med 
i det arbetet.

Alla! heter ett av projekten. Det ska leda till 

att stärka mänskliga rättigheter, öka allmänhe-
tens kännedom och medvetenhet kring psykisk 
hälsa, skapa utrymme på ungas egna villkor och 
öka delaktigheten i kultur- och idrottslivet för 
unga med funktionsnedsättning. 

Fredens Hus samarbetar med Fyrisgården 
som erbjuder fritids- och kulturaktiviteter till 
unga personer med funktionsnedsättning.

– Nu vill vi träffa ungdomar ur målgruppen 
som aktivt kan vara med på en workshop och 

kunna leda samtal. Vi kommer bland annat att 
prata om hälsa, våld och relationer.

Utifrån samtalen görs sedan en samtals-
guide, ett utbildningsmaterial. 

– Dessutom ska vi göra tre kortfilmer och 
en utställning med samma teman.

Projektet är ett samarbete med kulturför-
valtningen. Uppsala kommun har fördelat stat-
liga pengar för arbete mot psykisk ohälsa. Ett av 
projekten som fått pengar är just projektet Alla! 

Vill du vara med?
Tillhör du målgruppen? Har du till exempel ADD, 
ADHD eller en autismspektrumdiagnos? Då kan 
du vara med och bidra med erfarenheter och frå-
gor på samtalsträffarna med andra unga i höst. 

Du behövs i arbetet för att förbättra flera 
ungas psykiska hälsa. Du kan även få bättre 
förutsättningar att förstå dina egna rättighe-
ter genom att delta i dialogen om hälsa och 
relationer.

Är du intresserad? Hör av dig till Antonio 
Basala. Mejla till info@fredenshus.se.

Mänskliga rättigheter, 
hälsa och relationer

Temaår om 
mänskliga rättigheter
2020 är ett temaår för mänskliga rättighe-
ter i Uppsala kommun. Hela kommunen 
arbetar med mänskliga rättigheter, med 
särskilt fokus på fred, demokrati och ytt-
randefrihet.

Uppsala kommun vill vara en öppen och 
inkluderande kommun där lika rättighe-
ter och möjligheter för varje människa är 
den rådande normen. Uppsala ska vara 
ett föredöme när det gäller skyddet av de 
mänskliga rättigheterna. 

Projekten om mänskliga rättigheter som 
Fredens Hus arbetar med 2020 och 2021 får 
pengar från Uppsala kommun.

fredenshus.se
uppsala.se/mr2020

I år arbetar Fredens Hus med temat mänskliga rättigheter, precis 
som Uppsala kommun gör. Nu söker de flera unga som kan vara 
med i arbetet. 

Tillhör du en nationell minoritet?
Fredens Hus arbetar med flera uppdrag samti-
digt som vänder sig till unga. I höst ska de också 
organisera ungdomar från Sveriges nationella 
minoriteter.

– Vi vill stärka unga som tillhör de nationella 
minoriteterna. Tillsammans kan vi komma på 
hur det ska gå till. 

Tillhör du en av Sveriges nationella mino-
riteter? Har du romsk, judisk eller samisk bak-
grund? Är du tornedaling eller sverigefinne? Då 
behövs du i det här projektet.

Är du intresserad?
Hör av dig till Antonio Basala.
Mejla till info@fredenshus.se.

Boka en gratis workshop om minoriteterna
Vill du att Fredens Hus leder en workshop med 
din klass om Sveriges nationella minoriteter? 
Fråga då en lärare eller din rektor som kan kon-
takta Fredens Hus. Boka en tid genom att mejla 
till info@fredenshus.se.
 
Boka en gratis workshop 
om mänskliga rättigheter
Vill du att Fredens Hus poppar upp och kom-
mer till din skola och leder en workshop om 
mänskliga rättigheter? Prata då om det med 
en lärare eller din rektor. 

– Får vi komma till er skola gör vi gärna det. 
Vi håller självklart avstånd på grund av corona-
pandemin. Annars kör vi digitalt, säger Antonio.

Den romska flaggan. Är du rom, jude, same, torne
daling eller sverigefinne kan du vara med i Fredens 
Hus projekt om de nationella minoriteterna.

Fredens Hus kommer gärna till skolorna och har workshop om mänskliga rättigheter. Vill du boka en 
workshop kan du kontakta en lärare. Elever kan även vara med och samtala om hälsa och relationer 
i projektet Alla! eller samtala om nationella minoriteters rättigheter.

Bygge av Gameshow
Under våren byggdes den unika Game 
Show-studion fram till den interaktiva utställ-
ningen i klimatprojektet Dear Planet. I juni var 
det smygpremiär för några testklasser i Gotts-
unda centrum.

Tidningen Word
I september-numret av gymnasietidningen Word 
fanns Fredens Hus med i ett reportage om vårt 
arbete för mänskliga rättigheter. Tidningen ges 
ut av Barnombudsmannen i Uppsala län. 

Filial i Göteborg
I september höll Fredens Hus filial i Göte-
borg sitt första årsmöte. Läs mer om dem på  
fredenshusgoteborg.se.

#ävenhär
I mellandagarna visades den digitala utställ-
ningen #ävenhär på Instagram, där fotografen 
och journalisten Adam Sjöborg låtit sju perso-
ner berätta sina historier om hur det är att bo i 
Sverige när man har rötter i ett annat land.
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...motverka rasism, våld, fördomar och 
intolerans. Vi vill bedriva fredsarbete på 
gräsrotsnivå, lösa konflikter i vardagen 

och träna dialog istället för våld.

VI VILL 

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

VI ÄR

BLI MEDLEM 
GRATIS

FREDENS HUS PÅ ETT UPPSLAG

...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.

VI ARBETAR MED

...runt 500-700 ungdomsgrupper varje år.  
Vi erbjuder workshopar för skolklasser inom  

temaområdena konflikthantering, jämställdhet, 
aktivt medborgarskap och rasism/intolerans.  

Totalt når vår verksamhet runt  
50 000 personer varje år.

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!

VI TRÄFFAR

(eller besök oss på fredenshus.se/bli-medlem)

FÖLJ KODEN 

TILL ANMÄLAN
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DELAR UR VÅR KATALOG
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. Workshopen är 
utformad som en gameshow och är en 
interaktiv övning som tar cirka 75 minuter. 

Lillåskolan
Ett rollspel kring grupptryck, utanförskap 
och rädsla i skolan. Eleverna spelar upp 
scener ur en fiktiv skolmiljö och får prova 
på olika sätt att agera.

Hållbar framtid
Ett kunskapsspel om energi-, närings- och 
miljöpolitik där eleverna får en möjlighet 
att försöka bygga upp sitt land på ett eko-
nomiskt, energimässigt och miljömässigt 
hållbart sätt.

Minister för en dag
Ett kunskapsspel som handlar om dyna-
miken 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.

Maskuliniteter
En workshop med målet att belysa och dis-
kutera olika destruktiva maskulinitetsnor-
mer i samhället. 

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

Samspel, relationer och samtycke
I workshopen får deltagarna lära sig mer 
om den nya sexualbrottslagstiftningen, 
vad den innebär och bakgrunden till den. I 
workshopen problematiserar och diskute-
rar vi området samspel och gränser genom 
bland annat olika case-övningar. 

Civilkurage
En övning med utgångspunkten att alla kan 
bli bättre på att visa civilkurage där delta-
garna får öva med hjälp av forumspel.

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 mänsk-
liga rättigheterna, deras historia, och vikten 
av att främja och skydda dem. 

Fördomskavalkad
Övningen handlar om sambandet mellan 
fördomar och diskriminering. 

Primo
Ett rollspel som behandlar frågor om rasism 
och intolerans. 

Hetero och etnonorm
I denna övning problematiseras rådande 
normer i vardagen, och betydelsen av 
dessa diskuteras på både individ- och 
samhällsnivå. 

En lektion i propaganda
Handlar om hur vi historiskt och i samtiden 
påverkas av propaganda. Workshopen låter 
deltagarna får reflektera över skillnaden 
mellan reklam, propaganda och informa-
tion. 

Nationella minoriteter,  
identitet och rasism
Med utgångspunkt i den romska mino-
riteten i Sverige utforskar workshopen 
nationella minoriteter, identitet och rasism. 
Workshopen leds av Fredens Hus tillsam-
mans med Uppsalas romska ungdomsam-
bassadör. 

UTSTÄLLNINGAR

Dear Planet - Gameshow
I Dear Planet – Gameshow utmanas besö-
karen i frågor kring miljö, klimat och hållbar 
utveckling. Gameshowen består av sju olika 
spelmoment där allt går på tid. Utställning-
en kan upplevas i grupp tillsammans med 
en spelledare eller på egen hand, och är en 
del av ett större projekt som drivs med stöd 
från 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. Utställ-
ningen är producerad av Uppsala rödakor-
skrets 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 Arvsfon-
den 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 kropps-
lig integritet. Utställningen består av 10 
A3-affischer och ett quiz, och kan laddas 
ner gratis för att sättas upp på skolan. 
Posterutställningen är del av en större ut-
ställning som fanns att besöka på Fredens 
Hus under 2019.

FORTBILDNINGAR

Fredens Hus fortbildningar fokuserar på 
kunskapslyft för lärare och annan personal 
på skolan. I dagsläget erbjuder vi tre olika 
fortbildningsprogram.

 ● Tema: Kränkningar, trakasserier  
och mobbning

 ● Tema: Nyanlända i skola och samhälle
 ● Tema: Normer och fördomar

För aktuellt utbud av workshopar, utställ-
ningar och fortbildningar, se fredenshus.se.

Har du en lokal du vill visa någon av våra 
utställningar i eller vill du boka in din klass 
på en workshop, kontakta oss via hemsidan.
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fredenshus.se | info@fredenshus.se 
Smedsgränd 2B, 75320 Uppsala 

FredensHus       fredenshusofficial 

En samlingsplats för fred, mänskliga 
rättigheter och möjligheter


