
 

 

NYHEDSBREV AUGUST 2020 

Borgerforslag om dansk tilslutning til FN’s Traktat om forbud mod atomvåben.  
 

Fredsministerium opfordrer til at støtte og underskrive FORBYD ATOMVÅBENs borgerforslag om dansk 

tilslutning til FN’s Traktat om forbud om atomvåben. 

 

Folketingets administration har offentliggjort borgerforslaget om dansk tilslutning til FN’s Traktat om 
forbud mod atomvåben, så du nu kan se og støtte det med din NemID underskrift her:  

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087  

 

Når du er kommet så langt, kan du også bruge Facebook-ikonet til højre og dele nyheden og 
opfordringen med hvem du vil på Facebook.  

 

Du finder borgerforslaget og forslagsstillernes begrundelser for at stille det og alt om FORBYD 

ATOMVÅBEN kampagnen, der skal være med til at få 50.000 borgere til at underskrive det inden 
januar 2021 her:  www.atomvaabenforbud.nu 

 

Mindehøjtideligheder på Hiroshimadagen 6. august. 

 

På 75-årsdagen for atombomben over Hiroshima, den 6. august 1945, afholder FORBYD ATOMVÅBEN, 
mindehøjtidelighed i Cinemateket i København 18.30 til 19.45.  

 

Programmets musikalske højdepunkt er CRAS guitarensemblet, som opfører værket In Our Time med 

‘lyden af i morgen i dag’. Der er korte taler af formanden for Danske Læger mod Kernevåben, Klaus 
Arnung, og Hasse Schneidermann, der sætter 75-års-dagen i nutidigt perspektiv og præsenterer 

FORBYD ATOMVÅBENs borgerforslag for offentligheden.  

Du kan læse programmet her: http://www.atomvaabenforbud.nu/det-sker 

 
Hvis du er i København på dagen og har lyst til at deltage, kan du købe billet her 

https://facebook.com/events/s/hiroshima-75-ar-koncert-for-se/611113926169040/?ti=icl  

 

Mange andre steder er medlemmer af Fredsministerium med til at arrangere mindehøjtideligheder og 
demonstrationer:  

 

I Domen på Aarhus Havn er der fra klokken 19.00 debatmøde og mindehøjtidelighed. Det er FN-

forbundet, Danske Læger mod Kernevåben, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed og Århus 

mod Krig og Terror, der inviterer til debat om, hvad man kan gøre ved atomtruslen. Borgerforslaget 
om, at Danmark skal underskrive og ratificere FN-traktaten om forbud mod atomvåben, lanceres, 

inden man sammen mindes ofrene fra bombningen af Hiroshima og Nagasaki ved, at der sættes lys ud 

i bassinet ved Navitas.  

 
I Esbjerg afholder Esbjerg Fredsbevægelse, Enhedslisten, SF og De Radikale fra Esbjerg og Fanø et 

mindearrangement og demonstration mod atomvåben med taler, musik, sang, kaffe og kage i Heerups 

Have fra klokken 20.00. 

Se mere: http://www.peaceweb.dk/  
 

Under overskriften Aldrig mere et Hiroshima og Nagasaki og med krav om, at Danmark skal 

underskrive og ratificere FN’s traktat mod atomvåben, afholder Kvindernes Internationale Liga for Fred 

og Frihed, Fredsvagten, Tid til Fred, Kvinder i Sort og Human Rights March en manifestation med 

musik og taler, hvor man også mindes ofrene ved at sætte lys ud på Peblingesøen i København. 
Arrangementet starter klokken 20.00, og man mødes ved Dronning Louises Bro. 

Se mere:  https://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2020/07/Løbeseddel-side-om-

side-23.7..doc.jpg   
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Konferencen om nordisk sikkerhedspolitik søndag 20.9. i anledning af FN’s fredsdag 
 

Programmet har fokus på udviklingen af en ikke-militær og bæredygtig nordisk sikkerhedspolitik.  

FN lancerer selv dagen med opfordring til at ’skabe fred sammen’, og som du kan se af det foreløbige 

program, håber vi på en god dialog i Landstingssalen mellem nordiske politikere og fredsfolk om de 
væsentligste trusler mod vores sikkerhed, og hvad der skal gøres for at afværge dem.  

Vi sender det endelige program og oplysninger om, hvordan du tilmelder dig konferencen i starten af 

september måned, så lige nu skal du bare huske at sætte kryds i din kalender!  

 
Du finder programmet her: http://www.fredsministerium.dk/pdf/200920Konference.pdf  

 

Foredrag om ”Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne – og vejen til en global ikke-militær 

og økologisk sikkerhedspolitik.” 
 

Fredsministerium og Miljøbevægelsen NOAH kan nu tilbyde foredrag/debatoplæg og plancheudstilling 

om forholdet mellem Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne.  

 

Vores fælles udgangspunkter er, at klimapolitiske løsninger og opfyldelse af FN’s verdensmål kan give 
mere sikkerhed end de penge, der bruges på fortsat oprustning. Krige er i sig selv ødelæggende for 

miljø og klima, og den globale militærindustris og militærapparaternes miljø- og klimaaftryk er grotesk 

stort. Mange er opmærksomme på, hvordan klimaforandringer kan forstærke igangværende konflikter; 

men der tales stadig sjældent om, hvordan oprustning og krig forstærker klimakrisen.     
 

Den 13.juni havde Klimabevægelsen 350 arrangeret alternativt Folkemøde med programmet fra 

Klimateltet på Bornholm. Hasse Schneidermann fra Fredsministerium og Palle Bendsen fra NOAH holdt 

sammen et oplæg om Militæret, magten og klimaødelæggelsen. Desværre uden et levende publikum.  
Vi håber at komme ud til publikum med vores tilbud om debat, målrettet til ungdomsuddannelser, høj- 

og efterskoler, ligesom vi selvfølgelig gerne vil inviteres til møder og konferencer i freds- og 

klimabevægelserne. 

 

Find oplægget her:  https://www.klimatelt.dk/2020/militaeret-magten-og-
miljoodelaeggelserne 

 

Klimamarcherne  

 
Som du sikkert ved, er Klimamarchen – også kaldet Påske-Klimamarchen – udskudt til påsken næste 

år, og dette års Folkets Klimamarch 5. marts er ændret til en menneskekæde om søerne i København 

den 5. september. Se mere: https://www.klimamarchkbh.com/   

 
Fredsministeium deltager på Klimafolkemødet i Middelfart 3. -5. september. 

Se mere: https://klimafolkemoedet.dk/  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fredsministeriums forretningsudvalg, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge 

Ratzer, mødes ugentligt og drøfter udviklingen på områder med relevans for fred og sikkerhed. Hvis du 

har oplysninger om noget, som du synes, Fredsministerium skal forholde sig til og eventuelt reagere 

på, så kontakt os via mail til hasse.schneidermann@gmail.com eller ring på tlf. 2333 4460. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hvis du vil støtte vores aktiviteter 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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