
 

 

 
 

 
Kære Trine Bramsen.  

 

Vi vil fra Fredsministerium ønske dig til lykke med posten som forsvarsminister - og håber på 

at din udnævnelse, sammen med det ny flertal i Folketinget, vil medføre en ny kurs i 
forsvarspolitikken. 

 

Vi er glade for, at regeringen har sat sig ambitiøse klimamål.  

 
Vi anser det som en vigtig del af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, da det er nødvendigt at 

afværge klimaødelæggelser, for at forebygge nye konflikter, krige og flygtningestrømme. 

 

Dette er et godt eksempel på, at det giver langt mere sikkerhed med en fredelig indsats for at 
løse og forebygge problemer i tide, end ved militære indsatser og oprustning. 

 

Danmark har tidligere været højt anset og respekteret for vores udviklingsbistand og 

humanitære hjælp i konfliktområder, samt for vores støtte til FN’s fredsbevarende indsatser, 

både diplomatisk og med fredsbevarende styrker.  
 

Vi håber, at du og den nye regering vil bidrage til at Danmarks rolle i konfliktområder igen 

bliver fredelig og med klart FN-mandat. Vi er opmærksomme på, at diplomati og andre 

udenrigspolitiske værktøjer har været dybt nedprioriteret, og ser frem til at du er med til at 
genskabe disse. 

 

Historikernes krigsudredning fra tidligere i år viste, hvordan krigsbeslutninger under tidligere 

regeringer reelt blev truffet i en meget snæver kreds, på en måde så udenrigspolitisk nævn og 
folketinget, når det kom til stykket, ikke havde nogle alternativer at vælge i mellem.  

 

Vi håber at du vil bidrage til, at der bliver forsket i og fremlagt ikke-militære konfliktløsninger 

så folketinget og udenrigspolitisk nævn i fremtiden får forelagt alternativer, så der bliver en 

reel diskussion af andre muligheder end at sætte militæret ind.  
 

Som det forudsættes i FN-pagten bør en militær indsats først vælges, efter at alle muligheder 

for fredelig konfliktløsning er forsøgt. 

 
Fredministerium.dk arbejder for at Danmark får et fredsministerium i statsligt regi, der skal 

arbejder aktivt for at forebygge og undgå krig, og for at løse konflikter med fredelige midler.  

 

Vi ser frem til et godt samarbejde, og håber at du og den nye regering også på dette område 
kan gøre en forskel. 

 

Med venlig hilsen 

 
Hasse Schneidermann 
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