Arbejdsplan for 2020 – vedtaget på årsmøde 29. februar 2020
Organisationsudvikling:
Etablere arbejdsgrupper med ansvar for gennemførelse af arbejdsplanens enkeltdele
•
•
•
•

Indarbejde vedtægtsændring fra årsmødet 2020 og opdatere medlemskredsen
Omorganisere informations- og kommunikationsplatform
(Hjemmeside, Face Book, Nyhedsbreve)
Videreudvikle kommunikationsplatform ”Fredshåbet - Manual til frygtsom befolkning”
Intensivere det økonomiske ansøgningsarbejde

Politikudvikling:
Etablering af et ”skyggeministerium”, der
• Løbende formulerer og offentliggøre alternativer til den førte krigspolitik
• Løbende arbejder med udvikling af en selvstændig dansk, nordisk sikkerhedspolitik
• Intensiverer samarbejdet med miljø- og klimabevægelsen *
• Intensiverer det nordiske samarbejde med Degerfors & WILPF, Fredslags netværkene
Aktiviteter:
Foredragsturné
*Udvikle og turnere med foredrag om ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne” f.eks. på
Klimafestival i Middelfart og Naturmødet i Hirtshals
Klima Påskemarch 9.-11. april – Temaet er klimaet og freden – Atomvåben
Deltage aktivt i etablering og gennemførelse af i Klima-Påskemarchen 9.-11.april i samarbejde
med 350 Klimabevægelsen o.a. bla.a. med etablering af fredsblokken i marchen.
Atomvåbenkampagne – i anledning af 75 årsdagen for atombomben i Hiroshima
Udvikle og gennemføre en kampagne til fordel for dansk tilslutning til FNs forbud mod
atomvåben i tidsrummet 1.april til 1. oktober. Et borgerforslag til folketingsbeslutning danner
kernen i en bred informationskampagne, der opfordrer til at underskrive. Kampagnen søger at
koordinere landsdækkende manifestationer på Hiroshimadagen 6. august og FNs International
Day for total elimination of Nuclear Weapons 26. september. Kampagnen koordineres med
tilsvarende initiativer i de andre nordiske lande.
Folkemødet på Bornholm 11.-14. juni - Temaet er klimaet og freden – Atomvåben
Arrangere intern fredshøjskole blandt beboerne på Store Lærkegård 6.-15. juni
Arrangere møde i Civiltinget, 4 pop-up-events med optog og møde i 350 klimabevægelsens telt
med overskriften ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne”, måske etablering af en
debattørgruppe der kan deltage i andres arrangementer.
FN´s Fredsdag 21. september - Temaet er fredsministerier i Norden
Udvikle og arrangere en fælles nordisk konference på Christiansborg i København for at sætte
oprettelse af fredsministerier i statsligt regi i de nordiske lande på den politiske dagsorden.
Konferencen arrangeres i samarbejde med andre nordiske fredsorganisationer, der også sætter
etablering af fredsdepartementer på den politiske dagsorden i deres lande.
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