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NYHEDSBREV SEPTEMBER 2020 

Konferencen om nordisk sikkerhedspolitik 20. september udskydes til 2021  

 
På grund af nye Corona rejserestriktioner mellem de nordiske lande og efter råd fra Folketingets 

administrative team har vi på bestyrelsesmødet torsdag 27. august besluttet at aflyse vores 

konference om ny nordisk sikkerhedspolitik, som skulle have fundet sted søndag 20. september.  

 
Vi overvejede naturligvis muligheden for at gennemføre konferencen som en virtuel online begivenhed, 

men valgte at fastholde den som et rigtigt møde mellem oplægsholdere og publikum, med håb om at 

en sådan fysisk manifestation vil have større offentlig og mediemæssig bevågenhed.  

 

Vi regner med at gennemføre konferencen i Landstingssalen på Christiansborg søndag den 28. februar 
næste år og at kombinere den med afholdelse af ordinært årsmøde dagen før, lørdag den 27. februar.  

 

Der er således lagt op til en fredsweekend i København om ny ikke-militær og bæredygtig, nordisk 

sikkerhedspolitik med gæster fra hele norden, så sæt allerede nu kryds i din kalender. 
 

Markering af FN’s Internationale Fredsdag i Aalborg 

 

Fredsby Aalborg, Fredsaktivisterne, FN forbundet og Herning Vej Skole har også valgt at aflyse deres 
planlagte offentlige festligheder i forbindelse med FN’s Internationale Fredsdag. 

 

Heldigvis fastholder den UNICEF certificerede rettighedsskole på Herningvejen en emneuge om 

konflikter for eleverne på alle klassetrin i ugen op til fredsdagen, hvor Carsten Andersen og Hasse 
Schneidermann fra fredsministerium deltager med flere workshops om fredelig konfliktløsning.   

 

Link til Herning Vej Skoles hjemmeside: https://herningvej-skole.aula.dk/  

 

FORBYD ATOMVÅBEN - Kampagne om FN’s forbud mod Atomvåben.  
 

På 75 årsdagen for nedkastning af atombomben over Hiroshima lancerede FORBYD ATOMVÅBEN på en 

velbesøgt mindehøjtidelig i Cinemateket i København, en kampagne, der skal oplyse om atomvåbens 

farlighed og forsøge at få den danske regering til at tilslutte sig FN’s atomforbudstraktat som 2/3 af 
alle FN’s medlemslande vedtog i 2017 og som 44 lande allerede har ratificeret.  

 

Som et led i kampagnen har man indsendt et borgerforslag, der opfordrer Folketinget til i denne 

samling at iværksætte en proces, så regeringen kan underskrive og ratificere en dansk tilslutning til 
traktaten.  Man har til lejligheden oprettet en hjemmeside, trykt en informativ folder og en masse 

visitkort og indtil nu fået næsten 100 kendte danskere og en række organisationer til at anbefale 

forslaget.  

 

Man skal have 50.000 borgere til at underskrive forslaget inden 20. januar og lige nu går det lidt 
trægt. Derfor indkaldes der til møder med anbefalerkredsen i Aarhus og København, samtidig med at 

en række nye organisationer inviteres til at gøre opmærksom på kampagne og borgerforslag. 

 

Link direkte til borgerforslaget: 
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087   

 

Link til FORBYD ATOMVÅBEN Hjemmeside: 

http://www.atomvaabenforbud.nu/  
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Aldrig Mere Krig afholder offentligt møde om Atomkampagnen 10. oktober 
 

Som bidrag til kampagnen afholder Aldrig Mere Krig offentligt møde med oplæg fra professor Ole 

Wæver og initiativtagerne den 10. oktober kl. 13.00 i Ubuntuhuset på Købmagergade 43 i København.  

 
Der følges op med årsmøde kl. 15.30, hvor tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach modtager 

foreningens fredsrose fordi han stiftede og leder Warfair, der importerer varer fra konfliktzoner og 

lancerer dem på det europæiske marked.  

 
Link til Aldrig mere Krigs hjemmeside: http://aldrigmerekrig.dk/  

 

Link til Warfairs hjemmeside: https://www.warfair.org     

 
Overvej ICAN partnerskab  

 

Organisationerne bag Atomvåbenkampagnen: Fredsministerium, Fredsvagten og NOAH er sammen 

med i alt 570 organisationer i 103 lande partnere i The International Campaign to Abolish Nuclear 

Weapons (ICAN). ICAN har siden 2007 har arbejdet for at få vedtaget FN traktaten mod atomvåben og 
søger nu at få verdens lande til at tilslutte sig den. For den indsats blev ICAN i 2017 tildelt Nobels 

Fredspris. Kun 7 danske organisationer er medlemmer, så vi opfordrer dig til at tjekke ICANs 

hjemmeside og overveje at melde din organisation ind i partnerskabet. 

 
Link til ICAN’s hjemmeside: https://www.icanw.org/  

 

Foredrag om Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne  

– og vejen til en global ikke-militær og økologisk sikkerhedspolitik.  
 

Du kan læse mere om det foredrag som Fredsministerium og Miljøbevægelsen NOAH tilbyder om 

emnet i den medsendte Klimaavis, som Klimabevægelsen har trykt og uddeler i forbindelse med 

Klimafolkemødet i Middelfart, som afholdes i disse dage.  

 
Ud over omtale af foredraget på side 14 finder læserne en opfordring til at støtte borgerforslaget om 

dansk tilslutning til FN’s forbudstraktat på side 17.  

 

Her er en smagsprøve på foredraget, der blev live-streamet under det alternative Folkemøde i juni:  
https://www.klimatelt.dk/2020/militaeret-magten-og-miljoodelaeggelserne 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Fredsministerium holder næste fællesmøde den 14. november 13.30 – 16.00  

 

Fredsministeriums forretningsudvalg, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge Ratzer, 
mødes ugentligt og drøfter udviklingen på områder med relevans for fred og sikkerhed. Hvis du har oplysninger om 
noget, som du synes, Fredsministerium skal forholde sig til og eventuelt reagere på, så kontakt os via mail til 
hasse.schneidermann@gmail.com eller ring på tlf. 2333 4460. 
 
Vil du støtte os økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:  
Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485.          Fredsministerium har CVR-nr.  34742685.   

 

Vil du ikke at modtage flere nyhedsbreve så send en mail til hasse.schneidermann@gmail.com  

 
Vil du være medlem af Fredsministerium, sender du en mail til Carsten Andersen 

carstenand@hotmail.dk  

 

Vedtægter og privatlivspolitik er tilgængelige på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk   
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