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REFERAT fra Fællesmøde søndag 25. august 2019 kl. 13 – 16 

Plumfondens Hus, Dronningens Gade 14, København. 

1) Formalia.  

a) Kort præsentationsrunde og registrering af de fremmødte: 

André, Carsten, Dan, Doris, Grethe, Hasse, Helge, Jessie, Jørgen, Lis, Niels og Tue.Senere Jan. 

b) Valg af ordstyrer og referent: 

Tue dirigerer og Helge refererer.   

c) Godkendelse af referat fra fællesmøde 5. maj og dagsorden til dette møde. 

Referat og dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt om GAMIP under punkt 4.   

2) Orientering fra bestyrelsen om: 

a) Etablering af arbejdsgruppe til evt. ændring af vedtægterne forud for årsmødet 2020. 

Deltagere i gruppen: Carsten, Hasse, Jørgen og Niels.  Poul spørges.  

Forslag til vedtægtsændringer fremlægges på næste fællesmøde til evt. vedtagelse på 

årsmødet i februar 2020. 

b) Opfølgning af velkomstbrev til forsvarsminister Trine Bramsen.  

Forslag om anmodning om foretræde for ministeren eller forsvarsudvalget med motiveret 

dagsorden. 

c) Hvordan får vi et fredsministerium i statsligt regi på den politiske dagsorden.  

Hasse har forhåndstilsagn fra Kristeligt Dagblad om optagelse af en kronik vedr. USA og 

Grønland. Carsten har fået afvist et indlæg i Politiken. Begge blev delt rundt på mødet. Jørgen 

har efterfølgende fremsendt et debatindlæg. Tue råder til at indsende debatindlæg til aviserne 

om torsdagen, da debatredaktionen planlægger udgivelser for hele weekenden samt mandag 

om torsdagen. 

d) Fredsministeriums økonomi.  

Carsten har fremsendt status til bestyrelsen og vi har et lille overskud bl.a. fordi ”Karl Marx” 

har bidraget med 2.000 kr. Vi har ikke fået opkrævning for eventene til Folkemødet. 

Helge søger penge ud fra det vedtagne budget på årsmødet. 

3) Erfaringer fra sommerens fredspolitiske aktiviteter. 

Århus mod Krig og Terror afholdt et vellykket arrangement på Hiroshimadagen d. 6.8. med 

oplægsholdere fra Danske Læger mod Kernevåben og FN Forbundet. Kampflybanneret havde 

været med til demonstration i Skrydstrup mod de nye jagerfly. Carsten holdt tale d. 24.8. på 

Roskilde Minifestival for fred. Talen blev delt ud på mødet. 
 

3a) Fredsspørgsmålet på dagsorden i Folketingsvalg og EU Parlamentsvalget. 

Der var meget lidt fokus på sikkerhedspolitik til valgene. Tom fra Aldrig Mere Krig har 

undersøgt, at ud af 5.000 indlæg i pressen op til Folketingsvalget handlede kun ca. 50 om 
sikkerhedspolitik – de fleste om EU's forsvarsforbehold. Carsten havde rejst sikkerhedspolitiske 

spørgsmål på et valgmøde i Aarhus arrangeret af DEO. Tribunalforeningen havde lavet en 

valgvideo med ordførerne for de 4 partier, som havde støttet en genåbning af 

Irakkommissionen i forbindelse med debatten om ”Krigsudredningen”: http://iraktribunal.dk/ 
 

http://iraktribunal.dk/
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3b) Evaluering af Folkemødet på Bornholm 2019.  
Folkemødets temaet om Verdensmålene var gunstigt for fredsbevægelsen og medvirkende til 

samarbejdet med klimabevægelsen. 

 

3b1) Opholdet på Store Lærkegård fra 8.-17. juni.  

Logistikken og økonomien var i orden og St. Lærkegaard er reserveret til næste år. 
Det er vigtigt at vi er på St. Lærkegaard hele ugen. 

 

3b2) Fredsministeriums aktiviteter under folkemødet 13.-16. juni.  

Pop-up-arrangementer fungerer fint med optog og materialeuddeling samt Henrik Ginderskov 
som musiker og Carsten som taler. Jørgens fredsflag er fortsat en succes til børnene. Vi skal 

have Tid Til Freds drage med næste år. 

Arrangementet i Civiltinget var ikke velbesøgt, men godt dækket af medierne.  

Arrangementerne i Klimateltet og samarbejdet med ”350 klimabevægelsen i Danmark” og 
NOAH om temaet ”krig og klima” var vigtige, da vi nu har god kontakt til NOAH og har været 

med til at sætte den dagsorden. Vores arrangementer appellerede ikke til klimateltets 

publikum, men vi fik omtale af arrangementerne og kort artikel i den klimaavis, som blev 

omdelt i stort tal i forbindelse med Folkemødet og Hasse og Palle fra NOAH havde lavet en fin 

løbeseddel om at ”klimapolitik er global sikkerhedspolitik”. Tak for lån af banner, til Jessie. 
 

Toms oversigt over fredsrelevante debatter under folkemødet er uundværlig, når vi skal ud og 

stille sikkerhedspolitiske spørgsmål ved andres arrangementer.  

 
Lis deltager i evalueringsmøde i København om Folkemødet 2019 og efterlyste temaer for 

næste års møde. Vi foreslog "havet" som tema med udgangspunkt i ”Østersøen som Fredens 

Hav”, men også med fokus på forurening og havretskonventioner. Desuden var der forslag om 

fredelig sameksistens som tema.  Lis vil endvidere have fokus på et ”bæredygtigt folkemøde” 
uden for meget brug af papir og plastik  

 

4) Planlægning af efterårets fredspolitiske aktiviteter. 

 
Deltagelse i Fredsløb i København 31. august. 

Hasse og Lis passer fredsministeriums post og Dan og Jan deltager også på post. 

Vi har allerede trykt uddelingsmateriale bl.a. omtalte løbeseddel om krig og klima og om vores 

arrangementer i forbindelse med FN’s fredsdag  

 

Deltagelse i demonstration i forbindelse med Trumps besøg i København. 

Fredsministerium.dk har tilsluttet sig den antimilitaristiske blok under parolen "Yankee go 

home". Demonstrationen starter kl. 16.30 foran den amerikanske ambassade og tilslutter sig 

den store antiracistiske demonstration kl. 17 med parolen "Stop Trump".  

Deltagelse i NATO-arrangementer 3.- 8. september i København. 

Tid Til Fred o.a. har taget initiativ og udsendt oplæg til en række manifestationer i forbindelse 

med våbenmesse i Bella-centeret og NATOs flådebesøg og -flådeøvelse.  Da tilbagemelding 

vedr. tilslutning og kommentarer til løbeseddel og paroler var for presset, besluttede vi at lade 

det være et rent Københavnsk anliggende. 
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Fredsministeriums arrangementer på FN´s Fredsdag i Aarhus og København:  

Møde med Jan Øberg i Domen på Aarhus Havn 20. september ”Fred skabes med fredelige 

midler” – imod krig i Mellemøsten (Syrien og Iran/Golfen). Løbeseddel uddeltes på mødet. 

Helge (Poul/Arne) opretter begivenhed på Facebook. 

https://www.facebook.com/events/768727893561331/  

 
21. september: Fredsrundfart i Københavns Havn. Løbeseddel uddeltes på mødet.   

https://www.facebook.com/events/970001716665031/ 

 
Forslag om øget nordisk samarbejde mod oprustningen.  

I forlængelse af forårets nordiske fredskonference på Ålandsøerne og Nordisk Råds seminar 

om New Nordic Peace - Nordic Peace and Conflict Resolution Efforts.  

Vi besluttede at arbejde frem mod afholdelse af en international konference på FNs Fredsdag 

2020 med udgangspunkt i ”det særlige Nordiske” og med fokus på Norden og Arktis som 

atomvåbenfrie områder og FN´s forbud mod atomvåben. Vi nedsatte en arbejdsgruppe med 

Hasse og Helge og forhåbentlig Birger Norup fra GAMIP og repræsentanter for 

Kvindefredsligaen mm. der skal udarbejde forslag forud for næste fællesmøde. 

(Fredsministerium har som den danske afdeling af GAMIP  - The Global Alliance for Ministries 

and Infrastructures for Peace – for år tilbage modtaget 10.000 kroner som økonomisk støtte til 

en sådan konference.  www.gamip.org) 

Århus mod Krig og Terrors Fredsfestival d. 26.10.2019 får besøg af de 2 finske fredsaktivister, 

som var medunderskrivere af appellen ”Call for the Baltic Sea as a Sea of Peace” og skrevet 

den omfattende rapport om Østersøen, og repræsentanter for Kvindefredsligaen og fortæller 

om konferencen på Ålandsøerne.   

Forslag om kampagne for dansk tilslutning til FN´s forbud mod atomvåben i 

forlængelse af Hiroshimamøder 6.8. og løbende indtil 75 årsdagen 6.8. i 2020.  

Jessie fortalte, at hun er er med i en gruppe, som har planer om en Påskemarch 2020 med 

fokus på både klima og atomvåben. Hasse vil gerne med i forberedelsesarbejdet og Tom fra 

Aldrig Mere Krig og Poul fra Esbjerg Fredsbevægelse spørges. Der er en mulighed for at 

kombinere denne kampagne med forberedelse af den omtalte internationale konference.  

 5) Beslutning om tid, sted for næste fællesmøde. 

Næste fællesmøde afholdes søndag d. 24.11.19 kl. 13-16 i Dronningensgade 14. 

Hasse reserverer lokale. 

6) Eventuelt og afslutning. 

FredsVagten ved Christiansborg holder deres årlige flagdag d. 5.september. 

https://www.facebook.com/events/768727893561331/
https://www.facebook.com/events/970001716665031/
http://www.gamip.org/

