
Arbejdsplan for 2021 – vedtaget på årsmødet 27. februar 2021 

Organisationsudvikling: 

• Indarbejde vedtægtsændring fra årsmødet 2021 og opdatere medlemskredsen 
• Udvikle informations- og kommunikationsstrategi for at nå uden for egen ”boble”   
• Intensivere det økonomiske ansøgningsarbejde i forlængelse af udarbejdet budget. 

Politikudvikling:  

Fortsat fungere som et skyggefredsministerium der  
• Debatterer sikkerhedspolitiske brændpunkter og overvejer tiltag i fredsdebatten 
• Formulerer og offentliggør alternativer til den førte krigspolitik   
• Intensiverer arbejdet med udvikling af en selvstændig dansk, nordisk sikkerhedspolitik  
• Intensiverer arbejdet med at sætte et statsligt fredsministerium på dagsorden  
• Intensiverer samarbejdet med miljø- og klimabevægelsen  
• Intensiverer samarbejdet med ”Forbyd Atomvåben” initiativet fra 2020. 
• Intensiverer det nordiske samarbejde   
• Intensiverer de internationale samarbejde imod autonome dræberrobotter bl.a. ved 

indmeldelse i campaigne to stop killer robots. 

Aktiviteter: 

Udvikling af foredragstilbud til gymnasier, høj- og efterskoler 
I forlængelse af erfaringer med udvikling og afholdelse af online foredrag om ”Militæret, 
magten og miljøødelæggelserne” i 2020 udvikler vi en platform med tilbud om foredrag. 

Udvikling af undervisningstilbud til folkeskolens ældste klasser 
I forlængelse af erfaringer med fredsundervisning på Herningvejens skole i forbindelse med 
Fredsby Aalborgs markering af FN’s fredsdag udvikler vi i samarbejde med f.eks. Røde Kors en 
platform med undervisningstilbud. Eventuelt deltagelse i fredsundervisning i Aalborg uge 42. 

Møde om udviklings- og sikkerhedspolitik i april måned  
For at sige velkommen til minister Flemming Møller Mortensen afholder vi webinar om dansk 
udviklings- og sikkerhedspolitik med ham, Christian Friis Bach, Christian Juhl og Knud Vilby. 

Folkemødet på Bornholm 17-19. juni -  
Da Folkemødet i år indskrænker mulighed for fysisk kontakt mellem arrangører og publikum 
inviterer vi ikke fredshøjskole på Store Lærkegård. Vi kontakter relevante organisationer for at 
udvikle et eller flere ”events”, der kan formidles via Folkemødets livestreamings platform.   
                 
Konference i Landstingssalen lørdag 18. september i forbindelse med FN´s Fredsdag  
Videreudvikle og arrangere den fra 2020 udskudte konference på Christiansborg om ”ny 
nordisk sikkerhedspolitik” i samarbejde med andre nordiske fredsorganisationer. 

Udvikling af et Nordic Peace Council 
I forlængelse af planlægningsmøder i det nordisk fredssamarbejde har vi påtaget os at udvikle 
og etablere et fælles nordisk fredsråd der har til formål at styrke det nordiske samarbejde og 
fungere som samarbejdspartner til Nordisk Råd, Nordisk ministerråd o.a. 

Seminar i Norge, ”Venner – Ikke fjender” i det sene efterår. 
Deltage planlægning og gennemførelse af et fælles nordisk seminar i oktober/november der er 
en opfølgning på Oslo-seminaret i februar 2020 og har russiske deltagere i planlægnings-
gruppen.  



Budgetnotat 2021 – i forlængelse af vedtaget arbejdsplan for 2021  

Estimerede udgifter 

Foreningens drift 
Hjemmesiden        400 kr.  
Bankgebyrer og skifte      2.500 kr.   
I alt       2.900 kr. 

Organisationsudvikling:     
Udvikling af kommunikationsstrategi     20.000 kr.  

Politikudvikling:   
Det koster ikke noget væsentligt andet end mange FU møder og arbejdstimer  

Aktiviteter: 

Udvikling af foredragstilbud til gymnasier, høj- og efterskoler 
Det starter med en digital præsentation, der ikke koster noget væsentligt.  

Udvikling af undervisningstilbud til folkeskolens ældste klasser. 
Det starter med en digital præsentation, der ikke koster noget væsentligt. 

Møde om udviklings- og sikkerhedspolitik i april måned  
Det er digitalt og behøver ikke at koste noget, hvis vi fortsat låner og til zoommøde-adgang. 

Folkemødet på Bornholm 17-19. juni  
Deltagelse i Folkemødet plejer at koste    15.000 kr.  
Bliver det digitalt kan det måske gøres billigere 
               
Konferencen 18. september  
Til konferencen er udarbejdet et selvstændigt budget   50.000 kr. 

Udvikling af et Nordic Peace Council  
Udviklingsarbejdet kræver mest digitale møder, som ikke koster noget  

Seminar i Norge, ”Venner – Ikke fjender” i det sene efterår.  
Rejser og ophold      5.000 kr.  

Samlede estimerede udgifter;    92.900 kr. 

Indtægter 

Egen finansiering 
Indestående ifølge årsregnskab 2020    25.000 kr.. 
Støtte fra organisationer og enkeltmedlemmer.   10.000 kr.  
I alt       35.000 kr.  
     
Eksternt finansieringsbehov  
Ansøgninger hos fonde og andre donationer.     58.000 kr.  


