DEN FORSVARS- OG SIKKERHEDSPOLITISK DAGSORDEN - KONTEKST
Med udsigt til den dybeste sikkerhedspolitiske situation siden den såkaldt kolde krig afholder
NATO i sommeren 2022 et møde hvor man skal forny organisationens 10 år gamle strategi.
Den danske regering har netop indledt lancering af en længe ventet værdi-orienteret
(socialdemokratisk) sikkerhedspolitik, hvor der lægges op til et øget transatlantisk samarbejde
med USA og NATO. Partiet Venstre har benyttet sig af lejligheden til at fremskynde diskussion
om det nye forsvarsforlig og -budget og foreslået en forstærket EU-sikkerheds- og
forsvarspolitik – herunder afskaffelse af det danske forsvarsforbehold. Regeringen har også
iværksat et udredningsarbejde af de danske krige.
I løbet af året finder to vigtige møder med afgørende skridt i afrustning af atomvåben, nemlig
forbudstraktatens statsparts-møde, som er udsat til sommer, og ikkespredningsaftalens
gennemgangs konference i august.

UDVIKLINGSARBEJDET:
UDVIKLING AF SKYGGEMINISTERIUM (Forretningsudvalget)
Bestyrelsen og forretningsudvalget skal fortsat fungere som et skyggefredsministerium og
”fredslobbyister”, der debatterer sikkerhedspolitiske brændpunkter og overvejer tiltag i
fredsdebatten og formulerer og offentliggør alternativer til den førte krigspolitik.
Vi vil øge den direkte opsøgende lobbyarbejde i forhold til partierne og deres
ungdomsafdelinger. Vi vil udvikle vores fælles sikkerheds- og forsvarspolitisk position
(analyse, fortælling og alternativ) via en online studiekreds i de første måneder af 2022 med deltagelse af nogle af de ”eksperter” vi sædvanligvis lader os inspirere af. (Jens Jørgen,
Jan, Ole, Isabel, RIKO folkene o.a.). Vi vil udvikle en række 10 minutters tematiske foredrag,
der kan anvendes på møderne og en samlet præsentationsfolder
UDVIKLING AF KOMMUNIKATIONSPLATFORM (Hasse, Birgit, Dan evt. Jan)
Udvikle er strategi for kommunikation, der rækker ud over egne rækker.
På trods af at vi konstant taler om nødvendigheden af dette og har hele to tidligere
projektbeskrivelser liggende, har sat økonomiske midler af til det i 2021 og fik en øremærket
donation på 10.000 kroner fra et medlem af vores netværk til formålet, har vi ikke formået at
få etableret en gruppe, der skal udvikle platformen. Det skal ske i 2022.
UDVIKLING AF FOREDRAG & UNDERVISNINGSTILBUD (Hasse, Dan og Helge)
Udvikling af foredragstilbud til gymnasier, høj- og efterskoler.
I forlængelse af erfaringer med udvikling og afholdelse af online foredrag om ”Militæret, magten og
miljøødelæggelserne” i 2020 skal vi udvikle et tilbud om foredrag. Udvikling af foredrag om at Danmark
ikke har undersøgt de juridiske forhold af Irak og Afghanistankrigen.

Udvikling af undervisningstilbud til folkeskolens ældste klasser.

I forlængelse af erfaringer med fredsundervisning på Herningvej skole i forbindelse med Fredsby Aalborgs
markering af FN’s fredsdag 2020 skal vi i samarbejde med dem og f.eks. RIKO, FN-forbundet, Red barnet
og Røde Kors, der tidligere har arbejdet med ”fredsundervisning” i folkeskolerne, om undervisningstilbud.

UDVIKLING AF DANSK FREDSMUSEUM (Helge og Hasse)
Opfølgning på initiativer 2021 – Nægtermuseum og Offentligt møde 9. maj 2021

1

MILJØ- OG KLIMA ARBEJDET (Hasse, Helge, - Palle og Jan)
•
•

UDVIKLING AF SAMARBEJDET MED NOAH
Samarbejdet med udvikling af online foredrag om ”Militæret, magten og
miljøødelæggelserne”

•
•

KLIMAKARAVANEN 1.-5. september
Vi er inviteret til at deltage i karavanen og Middelfart klimafolkemødet

•

DELTAGELSE I KLIMAPÅMINDELSEN – Torsdag formiddage i Rigsdagsgården i
København

ATOMVÅBEN ARBEJDET
•

UDVIKLING AF SAMARBEJDET MED FORBYD ATOMVÅBEN (Alle)
Der afholdes fælles mandagsmøde om planer for 2022 den 21. februar

•

VÅBENINDUSTRIEN VÅBENMESSE 22.-23. AUGUST (Hasse og Birgit)

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE (Hasse, Helge, Ida og Oluf (Esbjerg))
•

UDVIKLING AF EUROPÆISK AFDELING AF GAMIP

•

NORDISK SAMARBEJDE I FORLÆNGELSE AF OSLO & SIMRISHAMN:

•

Ansvarlig for udviklingsarbejde om Nordisk Fredsråd / Nordisk Fredsalliance

•

Mulig Mødedeltagelse:
Nordiskt samarbete för fred och hållbar utvekling (online)
14. maj
Fredssymposium Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø 29.-31.juli
Österlen Fredsfestival i Simrishamn
4.- 7. august
Freds-Ekskursion til Murmansk
i slutningen af september

•
•
•

UDADVENDTE AKTIVITETER:
10-ÅRS JUBILÆUMS FEST 23. APRIL (Arbejdsgruppe: FU og Jørgen og Tom (AMK))
Der en oprettet en arbejdsgruppe der skal komme med forslag til arrangementet (kan sige
noget). I forbindelse med arrangementet produceres et 10 siders festtidsskrift
DEN INTERNATIONALE HØJSKOLE JUBILÆUM 29.-30. APRIL (Hasse)
Vi er inviteret og sagt ja til oplæg og materiale (in English)
DELTAGELSE I TVINDS FREDSFETIVAL (Maj 2002) (Helge undersøger)
FOLKEMØDET – UGE 24 (16.-19. juni) (Arbejdsgruppe: FU og Jørgen og Tom (AMK))
Der er oprettet en arbejdsgruppe, der er i gang med at komme med planer (kan sige noget)
FN’s FREDSDAG ONSDAG 21. SEPTEMBER ???
Evt. i samarbejde med de nordiske netværk (Oslo eller Simrishamn-netværket)

2

