
VILL DU GÖRA SKILLNAD PÅ RIKTIGT?

Jobba med civilt fredsarbete:
Runt om i världen finns det människor som står upp mot diktatorer, 
militärregimer och paramilitärer. För sitt arbete för fred och rättvisa 
riskerar de många gånger sina liv. För att dessa personer ska kunna 
fortsätta med sitt viktiga arbete kan du göra en livsviktig insats och 
skydda deras liv. Fler a organisationer världen över motverkar våld och 
hindrar mord och kidnappning, här nedan finner du några exempel.

Peace Brigades International www.peacebrigades.org
Non violent Peace force www.nonviolentpeaceforce.org
International Solidarity Movement Sweden  www.ism-sweden.org
International Service for peace  www.sipaz.org
Boats for people www.boats4people.org

Stoppa krig där de börjar:
Sverige bidrar till krig genom vapenexport till krigförande länder, genom 
att öva krig tillsammans med NATO och genom att hyra ut geografiska 
områden för krigsövningar och test av vapen som sedan används i krig. 
Här kan du hitta mer information om hur Sverige bidrar till krig:
http://www.warstartshere.com/krigskarta
http://www.svenskafreds.se/vapenexport
http://www.warstartshere.com/neat

Lär dig mer om hur konflikter kan lösas och hanteras utan våld:
Fredsforskning pågår vid flera universitet och stiftelser runtom i landet. 

Global studies (Göteborg) http://www.globalstudies.gu.se/
Department of Peace and Conflict Research (Uppsala) 
http://www.pcr.uu.se/
Freds och konfliktvetenskap (Malmö)http://www.edu.mah.se/ 
Transnational Institute for Peace and Future Research 
www.transnational.org
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