
BESTYRELSENS BERETNING 2021  

Inden I atter efterspørger flere unge mennesker i fredsbevægelsen, så lad os tage vores del af 

ansvaret. På grund af travlhed med andet, så fik vi i år hverken udviklet foredragstilbud til 

gymnasier, høj- og efterskoler og undervisningstilbud til folkeskolen eller udviklet en 

strategi for kommunikation, der rækker ud over vores eget miljø. 

Og når jeg er i gang med det, vi ikke fik gjort, så valgte vi at aflyse webinar om udviklings- 

og sikkerhedspolitik, vores online deltagelse på årets folkemødes live-streaming og 

endelig aflyse den flere gange udskudte konference på Christiansborg om ny nordisk 

sikkerhedspolitik ifb.m. FN’s fredsdag. 

I forlængelse af vores to online møder om ”hvor bliver fredsministerierne af”, det sidste 

med vores nordiske fredsvenner, har vi først og fremmest fulgt det op i de nordiske 

sammenhænge, og er blevet inviteret ind i GAMIP’s bestyrelse, og har netop deltaget i møde 

om oprettelse af et europæisk ”chapter” af GAMIP. 

Som led i indarbejdelse af vedtægtsændringer om ikke kun at sætte fredsministerium på den 
politiske dagsorden har samarbejdet i ”Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark”-initiativet, 

fyldt meget fordi samtlige bestyrelsesmedlemmer er aktive der, hvor vi i årets løb har afholdt 

fællesmøder hver 14. dag. Helge og Hasse er endda medlemmer af koordineringsgruppen, der 

afholdt møder forud for hvert fællesmøde, med ansvar for dagsordner, referater og kontakt til 
ICAN i Geneve.  

Vi har i årets løb fulgt op på folketingsdebatten d. 21. januar 2021 med et samråd om sagen i 

juni og også skrevet direkte spørgsmål til udenrigsministeren og opfordret regeringen til at  

deltage som observatør på det første Statspartsmøde der netop er udsat til sommeren.  

 
På Hiroshimadagen 6. august lancerede vi en dansk version af ICAN’s ”Cities Appeal 

kampagne”, med personlige breve til landets 98 borgmestre med opfordring til dem om at 

bede regeringen tilslutte sig forbudstraktaten.  

I de første dage af september afholdt vi hele 4 offentlige møder og en gademanifestation, da 
våbenindustrierne mødtes med Regeringen til strategimøde og messe i Aalborg.  

Her præsenterede vi en dansk version af ICAN’s ”Dont Bank on the Bomb” initiativ, hvor vi 

opfordrer finansielle institutioner til ikke at investere i atomvåben.  Også her var 

bestyrelsesmedlemmer særdeles aktiver – som oplægsholdere på alle 4 møder f.eks. 
 

Vi har holdt møder i forretningsudvalget hver 14. dag, hvor vi både har forsøgt at rydde op 

i medlemskredsen, og har som ”skyggeministerium” debatteret sikkerhedspolitiske 

brændpunkter, overvejet tiltag i fredsdebatten og formuleret og offentliggjort (alt for få) 

alternativer til den førte krigspolitik.   
 

Vi har udsendt nyhedsbreve i februar, marts, maj, juni, september, oktober og december. Vi 

har kun afholdt bestyrelsesmøder, når det var nødvendigt og beslutninger skulle tages – til 

gengæld har vi afholdt en række halvoffentlige fællesmøder: 
 

I juni afholdt vi tematisk online fællesmøde om ”Bæredygtigt forsvar” med oplæg af Allan 

Vokstrup i mod grønvaskning og i efteråret holdt vi to fysiske fællesmøder i Ubuntuhuset i 

København.  På det første (18.9.) talte Ruslandsekspert, Jens Jørgen Nielsen om 

”Alternativerne til ny kold Krig med Rusland og Kina” og freds- og fremtidsforsker Jan Øberg 

holdt et par måneder senere (20.11.) oplæg om ”Den internationale situation, freden og 

fredsbevægelsens opgaver”. Alle møderne var velbesøgte og godt dokumenterede. 

 



Som led i vores udadvendte aktiviteter og i forlængelse af årsmødets tema og udtalelse om 

afspænding i Arktis, blev Hasse i løbet af året inviteret til at tale om sagen på hele to 

offentlige møder i Aarhus arrangeret af hhv. Århus Mod Krig og Terror og Dansk Russisk 

Forening. 

 I samarbejde med miljø- og klimabevægelsen deltog Helge og Hasse med oplæg om 

”Militæret, magten og miljøødelæggelserne” på Klimafolkemødet i Middelfart i 

begyndelsen af september, hvor Middelfart Kommunes klimachef roste oplægget, som det 

mest relevante på folkemødet.  

På Aarhus Fredsfestival i oktober holdt Hasse oplæg om vores syn på fredsbevægelsens 

fremtidige opgaver.  

Hasse og Ida deltog i mange nordisk-russiske online udviklingsmøder forud for afholdelse af 

årets ”Venner ikke Fjender” seminar i Oslo. Hasse måtte desværre melde afbud men 

deltog med videooplæg om oprettelse af et fælles Nordisk Fredsråd i løbet af de næste år. 

Helge og Ida fulgte op og der blev oprettet en udviklingsgruppe, som vi danskere er tovholdere 

på. Ida ledede en workshop om Østersøen som fredens hav.  

Helge og Hasse deltog med oplæg som repræsentanter fra fredsministerium og Forbyd 

atomvåben-ICAN i Danmark i teltet på havnen i Simrishamn, da Österlens Fredsfestival den 

5.-8. august blev afholdt under parolen ”Fred På Jorden – Fred Med Jorden”.  

Vi havde til lejligheden udarbejdet præsentationsmateriale om begge organisationer, og både 

det og oplæg blev godt modtaget og Fredsministerium er nu tovholdere på nogle opfølgende 

møder, der har freden i Østersøen som omdrejning punkt. 

 

 
 

 

 


