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Vi indsendte notat om alternativer til regeringens forslag til dansk deltagelse i operation EMASOH i 

Hormuzstrædet og NMI i Irak. Begge forslag blev førstebehandlet i folketinget 26. maj og skal anden 

behandles 11. Vi fulgte vores henvendelse til Forsvarspolitiske Udvalg og Udenrigspolitisk Nævn (UPN) 

op med et læserbrev, der blev bragt i Jyllands-Posten, ligesom vi blev kontaktet af Ritzaus Bureau for 

en uddybende kommentar. Du finder vores notat her: 

https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B160/bilag/1/2186185.pdf  

Vi sendte vores svenske fredsvenner en videoindtalt støtteerklæring, da de i dagene for den delvist 

udskudte militærøvelse Aurora20 afholdt kampagne imod den. Du finder udtalelsen her: 

http://www.fredsministerium.dk/20nyheder.php#200527  

Vi har indledt et formaliseret samarbejde med miljøorganisationen NOAH om at udvikle og tilbyde 

foredrag og plancheudstilling om forholdet mellem krig og klima. Palle Bendsen og undertegnede er 

ved at færdiggøre oplæg om ”Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne” som bliver live streamet fra 

det virtuelle klimatelt lørdag 13. juni som led i det alternative folkemøde som Klimabevægelsen 

arrangerer. Du kan se programmet for de tre ”folkemødedage” og få adgang til de mange debatter 

her: https://www.klimatelt.dk/  

Forbyd Atomvåben-kampagnen der skal gøre opmærksom på borgerforslaget for dansk tilslutning til 

FN´s traktat om forbud mod atomvåben åbner med et arrangement på Hiroshimadagen 6. august i 

Cinemateket i København. Aftenen byder på film, musik med guitarensemblet CRAS, og taler af 
skuespiller Anne Marie Helger og Klaus Arnung fra Danske Læger mod Kernevåben, der begge er 

forslagsstillere.  Kampagneinitiativet udsender en opfordring om at arrangere mindehøjtideligheder 

andre steder i landet på 75 årsdagen for terrorbombardementet og har til lejligheden produceret en 

kort kampagne-video, som vi tilbyder alle at anvende og se i løbet aftenen. 

Du finder den foreløbige invitation til arrangementet i Cinemateket her: 
https://facebook.com/events/s/hiroshima-75-ar-koncert-for-se/611113926169040/?ti=icl 

 

Konferencen på Christiansborg på FN’s fredsdag 21. september udvikler sig på bedste vis. Den kommer 

til at fokusere på udviklingen af en ikke-militær nordisk sikkerhedspolitik i forlængelse af Nordisk Råds 
strategi for samfundssikkerhed. Vi udsender det foreløbige program til samarbejdspartnere og fonde i 

løbet af juni måned og forventer at kunne invitere offentligheden først i juli måned. 

Det får du mere at vide om i næste nyhedsbrev. 

Som tidligere meddelt blev klima-påske-marchen udskudt til den 16.-18. oktober, hvor vi deltager som 

oprindeligt planlagt.  

Vi har netop udsendt en påmindelse til alle vores mange kontakter og bedt dem svare os på hvilken 
status og kontakt, de ønsker at have med os i fremtiden og gøre det inden 1. juli. Derefter påbegynder 

vi en egentlig hvervekampagne og opfordrer en række relevante organisationer til at melde sig ind.    

Med hensyn til økonomien har vi indledt en intensiv ansøgningsrunde for at få vores aktiviteter 

finansieret og har allerede fået flere enkeltbidrag og et større beløb i fondsstøtte sat ind på kontoen.  
 

Hvis du vil støtte os økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:  

Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485.          Fredsministerium har CVR-nr.  34742685.  

 

Vores privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk   
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