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§1 Inledning
Årets verksamhetsberättelse skiljer sig från tidigare års på så vis att den inte ges ut i
tryckt form i ”FredAktion”. Styrelsen godkände förslaget att inte trycka FredAktion av
hänsyn till ekonomiska prioriteringar.
Denna verksamhetsberättelse är en sammanfattning av årets verksamheter i
styrelsen, Sverige- och Colombiaprogrammet, samt verksamheten för internationella
fredsutbyten.

§1.1 Ordföranden har ordet
Kära medlemmar
När vi nu går in i nästa verksamhetsår är det hög tid att se tillbaka på 2018 och allt
fantastiskt som gjorts. Som ordförande har jag lyxen att sola mig glansen av våra
medlemmars-, styrelse- och kansliets arbete, och listan är lång över allt som vi har
åstadkommit. Vid ett möte med högt uppsatta representanter från ungdomsrörelsen i
december hade fem av femton någon konkret erfarenhet av engagemang hos oss.
Det rörde sig om allt från att ha åkt på kulturellt utbyte, haft praktik i Colombia, varit
aktiv i föreningar till att ha gått och hållit i utbildningar.
Vår mångfald av aktiviteter är en av största styrkor och vi ska klappa oss på axeln för
den respekt vi har inom ungdomsrörelsen. Många utav oss som har erfarenhet från
PeaceWorks har kunnat ta våra lärdomar in i andra fält och utvecklats både på det
personliga planet, men även i våra professionella banor. För många har PeaceWorks
varit första steget på ett livslångt kall för en fredligare värld och ett sätt att få rätt
verktyg att ta kallet vidare. Avtrycket som PeaceWorks har haft och fortsätter ha på
unga i Sverige och Colombia går inte att underskatta, och det är inspirerande att
tänka på våra medlemmar och deltagare som nästa generations ledare.
Stort tack för ett fantastiskt år och ser fram emot allt som 2019 har att erbjuda!
Desirée Sterner, ordförande
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§1.2 Styrelsens arbete under året
Styrelsen har under verksamhetsåret samlats vid nio tillfällen och har under året
bestått av:
Desirée Sterner, ordförande,
Marcia Munoz, vice ordförande,
Rasmus Canbäck, kassör
Johanna Kvist, ledamot
David Holmgren, ledamot
Utöver att styrelsen har sammanträtt så har två resor till Colombia gjorts där
representanter från styrelsen besökt den verksamhet som bedrivs i landet. Under
dessa resor har styrelsen genomgått utbildningar, besökt samarbetspartners och
fördjupat sig i den komplexitet som finns i fredsbyggande arbete bland ungdomar i
landet.
§1.3 Våra fokusområden
Styrelsens fokusområde har främst varit av organisatorisk karaktär. Under året har
ett arbete för att förtydliga relationen mellan styrelse och kansli pågått, och en
omställning mot att anamma en traditionell styrelsekultur som fokuserar på
strategiska frågor. En mängd interna styrdokument har fastställts för både styrelse
och kansli, vilka ska fungera som en stabil grund att bygga PeaceWorks framtid på.

§1.4 Våra anslutna föreningar
Under 2018 har PeaceWorks fortsatt stödja ungas engagemang i lokala och globala
frågor. PeaceWorks jobbar aktivt för ett växande civilsamhälle där ungas möjligheter
till att samlas, organisera sig och engagera sig fredsfrämjande aktiviteter. Med hjälp
av organisationsbidraget vi får av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor har vi kunnat erbjuda finansiellt stöd, utbildningar och sociala
aktiviteter.
PeaceWorks Stockholm
En plattform för att samla och möjliggöra för engagemang, organisering och
utbildning för unga i Stockholm. Föreningen håller i utbildningar, panelsamtal,
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temakvällar och erbjuder bidrag till mindre projekt och aktiviteter för unga vare sig
inom föreningslivet eller utanför.
Kontakt: stockholm.forening@peaceworks.se
PeaceWorks Malmö
En plattform för att samla och möjliggöra för engagemang, organisering och
utbildning för unga i Malmö. Föreningen håller i utbildningar, panelsamtal,
temakvällar och erbjuder bidrag till mindre projekt och aktiviteter för unga vare sig
inom föreningslivet eller utanför.
Kontakt: malmo.forening@peaceworks.se
Fundación Amiga
Föreningen är kopplad till Scandinavian Institute i Malmö, som har volontär-liknande
verksamhet och kontakt med ett projekt i Esmeralda, Ecuador samt en organisation i
Indien. De anordnar också aktiviteter och kurser för återvändande volontärer.
The Challenge Group
Föreningen består av studenter i Uppsala som fokuserar på att sprida information
och väcka debatt kring FNs arbete, främst rörande fred och säkerhetsfrågor och
veto-rätten.
Multicultural
Multicultural Sverige verkar för mångfald, respekt och jämlikhet genom kunskap och
kärlek. Visionen är ett samhälle där vi värnar om kulturell mångfald genom respekt
och förståelse för varandras olikheter; ett samhälle fritt från diskriminering och
ojämlikhet. Föreningen jobbar delvis med att anordna läxläsning, fotbollträningar och
olika musikprojekt för ensamkommande unga i Sverige och undervisning i engelska i
Colombia.
World Citizen
Föreningen som finns i Halmstad använder sig av konst och kultur som medel för att
sprida information och skapa medvetenhet om ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet.
Mongoliska Ungdomsföreningen
Föreningen jobbar aktivt för att stödja unga Mongolier i Sverige att skapa närverk,
kontakter och arbetsmöjligheter i Sverige och utomlands. Under 2018 har de
anordnat ett seminarium om entreprenörskap för 60 av sina medlemmar. Dessutom
har dem anordnat sociala- och nätverksträffar för deras medlemmar runt om i landet.
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Gender Troublemakers
Föreningen är feministiskt kollektiv som erbjuder ett alternativ forum där unga kan
dela kunskap, lära och reflektera kring genus-relaterade frågor. Föreningen startade
som ett projekt av studenter inom Lunds Universitet men utvecklades ganska tidigt
och började därmed nå ut till unga utanför universitetet. Gender Troublemakers
anordnar filmvisningar, diskussionsforum, fikaträffar samt utbildningar och
kompetensutvecklingar för deras samtliga medlemmar.
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§2 Våra projekt i Sverige
PeaceWorks har under året bedrivit fyra projekt i Sverige:
1.
2.
3.
4.

Under det blå täcket
Världens koll
Min skola
Erasmus+

Nedan listas de fyra projekten och dess resultat.

§2.1 Under det blå täcket
Under 2018 utfördes andra året av Under det blå täcket, PeaceWorks projekt med
fokus på destruktiva maskulinitetsnormer bland unga. Projektet finansierades till en
början av MUCF och togs sedan över av JÄMY när myndigheten startades.
Projektets övergripande mål var att bidra till ett mer jämställt samhälle, genom att öka
ungas förmåga att ifrågasätta, reflektera och kritiskt granska maskulinitetsnormer.
Tanken var att förflytta diskursen från maktens stängda rum, till ungdomar, genom att
organisera två typer av samtalsplattformar på platser som unga själva är förankrade
i.
Under projekttiden anordnades åtta samtalsforum (som skrivarworkshop och/eller
verbala samtal) med drygt 170 deltagare totalt. Under dessa samtalsforum
diskuterades bl.a. följande teman kopplat till maskulinitetsnormer:
- Relationer, såväl vänskapliga- som parrelationer
- Makt och pengar
- Identitet
- Sexualitet
- Hälsa och känslor
- Våld och polisvåld
Samtalen var förankrade i deltagarnas liv och kontext. Det var de som styrde över
innehållet och PeaceWorks kom med förslag om så önskades. Samtalen hölls på
platser som deltagarna själva är förankrade i. Oftast i klassrum, på fritidsgårdar eller i
ungdomsgruppers lokaler.
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Samtalsforumen utmynnade i:
1) En bok, utgiven av Idealistas förlag. Boken är framtagen av projektets
deltagare och sprids online på våra sociala medier och hemsida (som e-bok) samt
på Bokus och Adlibris.
2) En ny säsong av Under det blå täcket-podden med två utkomna avsnitt.

§2.2 Världens Koll
Under hela 2018 pågick år två av projektet Världens Koll, finansierat av Forum Syd
med fokus på global rättvisa och fredsprocessen i Colombia. Det övergripande målet
med projektet var att stärka ett aktivt samhällsdeltagande bland unga mellan i
Sverige för en rättvis global värld. Mer specifikt hade projektet som mål att öka
kunskapen och engagemanget bland unga inom globala maktstrukturer, begreppet
kolonialitet, situationen och fredsprocessen i Colombia samt kopplingen till Agenda
2030. Projektet fokuserade främst på att sprida information om dagsläget i Colombia
ur ett ungt och lokalt perspektiv.
Under 2018 så fokuserade projektet främst på att utbilda gymnasieelever i projektets
framtagna workshop samt att sprida information via ett stort event med inbjudna
fredsaktivister från Colombia. Workshopen hölls runt om i landet av både
projektledare samt vidareinformatörer inom ramarna för projektet.
Projektets aktiviteter under 2018 gav följande;
1) 430 gymnasieelever tog del av workshopen Världens Koll som inkluderade ett
interaktivt rollspel, varav 14 lärare nåddes.
2) En ung Colombiagrupp skapades vid namn “Unga fredsgruppen för Colombia,
och bestod av 10 unga vuxna vidareinformatörer
3) 5 debattartiklar av Unga fredsgruppen för Colombia producerades och spreds
i olika kanaler för sociala media
4) Eventet “Vad händer i Colombia?” ägde rum och lockade över 300
intresserade unga på facebook. Eventet livestreamades för de som inte fick
platser.
5) 2 informativa videos av eventet, med fokus på situationen i Colombia samt
ungas roll idag, producerades och spreds via våra kanaler.

§2.3 Min skola
Min Skola är PeaceWorks antirasistiska projekt som har som mål att stärka lärares
och skolpersonalens kompetens i värdegrundsarbete specifikt inriktat kring
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antirasism. I projektet ingår att ta fram ett metodmaterial som huvudsakligen vänder
sig till skolor där pedagoger behöver stärka sin kunskap om rasism och normkritik.
Projektets övergripande mål är att minska våldsuttryck och trakasserier samt öka
elevernas känsla av trygghet och deltagande.
Under våren 2018 färdigställdes ett metodmaterial som ett resultat av tidigare
samarbeten med tre grundskolor i Malmö, Pedagogisk Inspiration samt
Afrosvenskarnas Riksförbund. Slutprodukten blev en metodbok kopplade till
läroplanen för årskurs 4-9 samt en färdig lärarutbildning. Detta material kom också i
början av sommaren att testas på de skolor som deltagit i utformandet av materialet
med mycket positivt resultat. Under hösten 2018 fortsatte materialet spridas på
skolor samt mässor och ett större fokus lades på utbildningar/workshops på skolor.
Nedan visas hur många som nåddes av projektet under 2018.
Direkta resultat:
1) Utbildat på antal skolor: 4 st
2) Beräknat antal skolpersonal som nåtts ut till: 106 st
3) Antal tryckta metodböcker: 500
4) Antal metodböcker som sålts: 40 st
Indirekta resultat:
1) Antal kvinnor: 700
2) Antal män: 700
3) Antalet annan könstillhörighet: 100
4) Beräknat antal elever som hittills nåtts ut till: ca 1340 st

§2.4 Erasmus+
Under 2018 genomfördes även ett ungdomsutbyte inom Erasmus+-programmet vid
namn “Creating social projects in Sweden”. Projektet bestod av ett bilateralt utbyte
mellan Sverige och Storbritannien med syftet att utbilda unga mellan 16-25 i “DRIV”
(projektledning för sociala projekt), låta dem driva sina projektidéer och sedan
utvärdera det inom loppet av 3 månader. I projektet ingick workshops i social
projektledning, destruktiva maskulinitetsnormer, normkritik och ungas organisering.
9 ungdomar från Sverige och 7 ungdomar från Storbritannien rekryterades för att
delta i projektet. Efter fas 1 i Stockholm, där ungdomarna gick en 5-dagars kurs i
DRIV, delades de in i 4 projektgrupper och skulle driva sina egna projekt i deras
lokala kontext. 2 månader senare träffades grupperna i fas 3 som ägde rum i
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Brighton, UK, och arbetade bland annat med utvärderingar av deras egna projekt.
Ungdomarna fick även gå på 4 projektbesök, två i Sverige och två i Storbritannien.

§3 Fredsarbete i Colombia
§3.1 Vårt arbete
PeaceWorks bedriver två utvecklingsprojekt i Colombia. Dessa syftar till att stärka
ungas och kvinnors möjlighet till organisering och inflytande och finansieras av
Forum Syd. Under 2018 hade PeaceWorks två lokala samarbetsorganisationer, La
Otra Juventud (FLOJ) och Casa de la Memoria (Casa).
Organisationen La Otra Juventud jobbar för att bekämpa stereotyper som ser
ungdomar som passiva aktörer i samhället och som inte aktivt deltar i sociala
processer och i politiken. De strävar därför efter att stärka ungdomsorganisationer,
initiativ och grupper i frågor om projektledning och extern kommunikation. En del av
deras arbete, och den del som PeaceWorks främst stöttar, är radiostationen
TeusaRadio. Syftet med radiostationen är att stäkra unga genom att möjliggöra för
dem att uttrycka sina åsikter och tankar om fredsprocessen i Colombia. TeusaRadio
är i den meningen en rörelse för gemensamma och alternativa
kommunikationsmedel som har sina dörrar öppna till rösterna som vill uttrycka sig i
Bogotá men inte har plats för det i de traditionella medierna.
Organisationen Casa de la Memoria är lokaliserad i Neiva, västra Colombia. De
arbetar i en del av landet som har drabbats hårt av den väpnade konflikten. Fokus
ligger på mänskliga rättigheter genom att stärka civilsamhället och förbättra
levnadsvillkoren för utsatta grupper. Stort fokus ligger på genusfrågor, kvinnors
rättigheter och våld mot kvinnor. Ett av organisationens övergripande mål är att
minska det könsbaserade våldet och ge kvinnor verktyg att ta plats som politiska
aktörer i fredsprocessen. Det projektet som PeaceWorks stöttar handlar om att
stärka ungas organisering för att ha verktyg att bli aktörer som jobbar för hållbar fred.
Såhär långt har FLOJ uppnått följande resultat:
-

Fokus under det första projektåret har legat på att stärka och förbereda
organisationen internt för implementering av projektet. Det har också varit
fokus på att knyta kontakter i de distrikt i Bogotá, Fontibón and Engativá, där
projektet främst ska utföras.
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-

-

-

Flera av de mer konkreta projektmålen har nåtts. Bland annat att, som ovan
nämnt, stärka organisationen internt. Exempel på det är att själva
organisationens struktur nu är anpassad efter verksamhetens övergripande
mål.
FLOJ arrangerade under det första projektåret ett stort utåtriktat event,
#LoDigitalTransforma, som är en mötesplats mellan traditionell och alternativ
media. Dit bjöds redaktioner, journalister och andra aktiva från
kommunikationsbranschen för att bland annat lyfta ungas roll i media.
En av de viktigaste upptäckterna i den analys som gjordes av medialäget i
början av projektet var att det finns en spricka mellan traditionell och alternativ
media. Detta var en viktig lärdom för fortsättningen av projektet eftersom det
pekar på att eventet #LoDigitalTransforma är en viktig plattform som behövs.

Såhär långt har Casa uppnått följande resultat:
-

-

-

Casa har arrangerat ett stort möte med 90 deltagare för att kartlägga
situationen för ungdomsorganisationer i regionen.
Det har också genomförts en enkät med 108 ungdomsorganisationer i
regionen, om deras möjligheter och förutsättningar för att vara verksamma
samt utmaningar och hinder.
Flertalet aktiviteter har arrangerats för att komma fram till en gemensam
agenda för ungas politiska deltagande, så som: municipal Youth Assembly of
Neiva som ägde rum i september 2018 och hade 64 deltagare, samt planering
och genomförande av en ungdomsfestival.
Det går redan att se resultat på att ungdomsorganisationer i regionen är mer
aktiva och bedriver aktiv verksamhet. Organisationerna deltar aktivt i till
exempel paneldebatter om aktuella samhällsfrågor som ekonomisk och
politisk utveckling.
Sammantaget har Casa som organisation, och lokalsamhället, fått en bättre
och bredare förståelse för ungdomsorganisationernas utmaningar men också
vikten av att ungas politiska inflytande i skapandet av ett fredligt och
långsiktigt hållbart samhälle.

§3.2 Praktikantprogrammet
Under året har PeaceWorks deltagit i Praktikantprogrammet som finansieras av SiDA
genom Forum Syd. Programmets syfte är att bredda den svenska resursbasen inom
svenskt utvecklingssamarbete genom att unga får ökad förståelse, kompetens och
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verktyg för att arbeta internationellt. Programmet ska dessutom bidra till att stödja det
globala civila samhället i rättighetsbaserat arbete.
På vårterminen deltog en person som gjorde sin praktik på samarbetsorganisationen
Fundacion La Otra Juventud (FLOJ). På höstterminen skickades fyra praktikanter:
två till FLOJ och två till Casa de la Memoria i Neiva. Praktikantprogrammet
uppvisade följande resultat under året.
1) Mottagande organisationerna fick stöd och stärkte sin kapacitet till följd av att
praktikanterna tog del i administrativt, praktiskt och strategiskt arbete
2) Praktikanterna lärde sig av och bidrog till arbetet för ungdomsprojekt där
genus, jämställdhet och kommunikation stod i fokus.
3) Praktikanterna fick ökade kompetenser, intresse och verktyg att jobba
internationellt och med rättighetsbaserat arbete efter praktikens slut.
Dessutom ökade språkkunskaper och förståelsen för normer, konflikt- och
fredsfrågor och politik i en colombiansk kontext.
4) Praktikanterna spred sina erfarenheter i social media, hos unga i Sverige
(genom presentationer i skola, universitet och i andra organisationer) i syfte att
öka kännedomen om Colombia i allmänhet och om konflikt- och fredsfrågor
och lokalt fredsarbete i synnerhet.
Totalt antal praktikanter under 2018:
-

La otra Juventud i Bogotá: 3
Casa de la Memoria: 2
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§4 Internationella projekt
§4.1 Hur arbetar vi?
PeaceWorks erbjuder och samordnar program för unga som vill delta i internationella
projekt hos våra samarbetsorganisationer i världen. Syftet med våra program för
internationella projekt är att öka kunskap, förståelse för och medvetenhet kring
globala maktstrukturer genom att unga deltar praktiskt i lokala projekt med fokus på
unga, mänskliga rättigheter, miljö, utbildning och social rättvisa.
Inom PeaceWorks internationella projektverksamhet strävar vi efter att arbeta
normkritiskt genom att ifrågasätta våldsstrukturer i en global och lokal kontext,
motverka fenomen som ”volontärturism” och koloniala mönster.

§4.2 Fem månader i fält
Under 2018 har PeaceWorks utvecklat ett nytt utbildningsprogram, ”5 månader i fält”.
Fokus för programmet är att öka kunskap och reflektion om globala maktstrukturer
vilket inleds med ca 8 dagars utbildning i global rättvisa.
Programmet innebär fördjupning inom främst tre olika temaområden som deltagarna
tar del av under fem månaders praktik på någon av våra samarbetsorganisationer i
Tanzania, Kenya, Peru, Marocko eller Israel/Palestina. Teman för 2018 var 1) ungas
organisering och social rättvisa, 2) alternativ utbildning och 3) kvinnors rättigheter.
Efter praktiken får deltagare stöd i att starta och driva egna projekt som baseras på
erfarenheterna från programmet och praktiken.
Utbildningstillfällena innehåller workshops, interaktiva övningar, teori och
diskussioner kring normer, makt, antirasism, globala maktstrukturer, internationella
samarbeten, kolonialism, kommunikation, ickevåld och projektledning.

§4.3 Drottning Blanka
Under 2018 koordinerade PeaceWorks ett utbyte i Indien där 19 elever från Drottning
Blankas gymnasium (DBGY) i Malmö fick som en del av sina studier möjligheten att
göra praktik under tre veckor. Eleverna studerar vård- och omsorgsprogrammet och
gjorde praktik på Nitte university hospital i Mangalore. De fick insyn i och praktiska
erfarenheter av sjukvård och omsorg ur en indisk kontext. Här de samlade på sig
värdefulla kunskaper och erfarenheter om olika samhällsnormer och
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självmedvetenhet.
Praktikplatsen och samordningen kring elevernas vistelse koordineras på plats av vår
samarbetsorganisation FSL India tillsammans med professorer på
universitetssjukhuset. Praktiken och PeaceWorks koordinering finansierades av
Atlas, ett Erasmus+-program.

§4.4 EVS
PeaceWorks driver också ett årligt EVS-projekt (Europeisk volontärtjänst) som
finansieras av EU-kommissionen genom MUCF, där PeaceWorks tar emot volontärer
från olika länder i Europa som spenderar ett år på föreningen Staffansgården i
Delsbo eller Mullsjö folkhögskola. Projektet har som huvudsyfte att öka mötesplatser
bland unga inom Europa, förse dessa med internationell erfarenhet och öka
interkulturell förståelse bland unga inom programmet.
Utöver detta samarbetar PeaceWorks med flera europeiska organisationer som
driver projekt och har agerat som sändande organisation till flera projekt i Litauen,
Bulgarien, Ryssland och Tyskland.

§4.3 Ett hållbart samarbete
PeaceWorks problematiserar vår roll som sändande organisation. Vi strävar efter
hållbara samarbeten och utgår från ett dekolonialt perspektiv. Här ingår att fokus
ligger på deltagarens lärande på och av projektet och förståelse för projektet i en
global kontext.
De internationella programmen och deltagarnas medverkan ska inte förknippas med
bistånds- eller välgörenhetsarbete. Fokus ligger på förberedande kursen för att
deltagarna ska begrunda sina egna förväntningar, sin egen roll och föreställningar,
åka iväg med en öppenhet och flexibilitet för att lära sig genom att göra. Viktigt är
även att förse deltagarna med en historisk genomgång av vår globala värld idag,
varför den ser ut som den gör och vad för bakomliggande maktstrukturer som skapar
orättvisor vi ser idag. Detta för att minska reproducerandet av koloniala mönster i
våra projekt.
Vi vill också uppnå hållbarhet och långsiktighet genom att föra tillbaka deltagarnas
erfarenheter till en lokal kontext för att skapa engagemang inom olika fredsrelaterade
frågor i Sverige. Detta genom exempelvis nya projekt, initiativ och aktioner för att
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uppmärksamma och motverka våldsstrukturer. Men också som ett led i deltagarnas
fortsatta internationella engagemang.
§4.4 Våra resultat under året
Kenya - GVDA och Womens’ empowerment
link
Tanzania – United Planet Tanzania
Nigeria – ICYE Nigeria
Peru – Aldea Yanapay
Ecuador – VASE/ICYE Ecuador
Ryssland - Perm Memorial

Indien – FSL India
Nepal – ICYE Nepal
Tyskland – Education Center Kurs
Löwenstein
Litauen – Actio Catholica Patria
Bulgarien – Open space foundation

Totalt utgående deltagare under 2018: 55 personer
Flexibelt
program

Flexibelt
program

1-5 månader på projekt
hos en
samarbetsorganisation

5-12 månader på
projekt hos en
samarbetsorganisation

Tanzania (9)

Tanzania (1)

Kenya (3)
Nigeria (1)
Ecuador (1)
Peru (1)
Indien (3)
Nepal (1)
Totalt: 19
Totalt antal:

Kenya (1)

5 månader i fält

EVS (Erasmus+)

Praktikanter

5 mån hos samarbetsorganisation
och 8 dagars utbildning

Volontärer till projekt i
Europa 2-12 mån

från Drottning Blankas
gymnasium i Malmö. 3
veckors praktik på
sjukhus.

Womens Empowerment
Link, Kenya (1)

Bulgarien (9)

Indien (19)

Tyskland (1)
Litauen (2)
Ryssland (1)

Peru (1)

Totalt: 3

Totalt: 1

Totalt: 13

Totalt: 19
55

Totalt Inkommande internationella volontärer inom EVS under 2018: 5/4 personer
Januari-Augusti 2018
Tyskland (2)
Ungern (1)
Moldavien (1)
Rumänien (1)
Totalt: 5

Augusti-December 2018
Tyskland (2)
Rumänien (1)
Ungern (1)
Totalt: 4
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Totalt Inkommande internationella volontärer utanför europa under 2018: 3 personer
Land och antal

Projekt i Sverige

Japan 6 månader (1)
Kenya 12 månader (1)

Ölands folkhögskola, Färjestaden
Löftadalens folkhögskola, Åsa

Ecuador 12 månader (1)
Totalt: 3

Dille naturbruksgymnasium, Österstund
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§5 Ekonomisk berättelse
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