
 

FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN 2023. (Opdateret efter FU møde 5.1.2023)  

ORGANISATORISK 

Vi skal have etbleret en aktivt arbejdede bestyrelse og forbedre forholdet mellem 
forretningsudvalgets og bestyrelse, så bestyresen i højere grad end nu oplever sig involveret. 
Vi skal overveje forholdet mellem antallet af FU møder og bestyrelsesmøder og i højere grad 
end nu uddelegere arbejdsplanens opgaver til bestyrelses medlemmer og til arbejds- og 
projektgrupper.  Vi skal gøre en indsats for at få flere aktive medlemmer – blandt andet ved 
regelmæssige nyhedsbreve og ved at invitere til flere tematiske medlemsmøder   

UDVIKLINGSARBEJDE 
  
Udvikling af vores funktion som skyggeministerium. 
Bestyrelsen og forretningsudvalget skal forstærke arbejdet med at fungere som et 
skyggefredsministerium og ”fredslobbyister”. Vi skal øge den direkte opsøgende lobbyarbejde i 
forhold til partierne, deres ungdomsafdelinger og sikre sikker kontakt til relevante udvalg – via 
forslag til forespørgselsdebatter og foretræde på Christiansborg.   

Udvikling af vores freds- og sikkerhedspolitiske position. 
Med hjælp fra oplægsholdere fra jubilæet 2022 skal vi udvikle vores alternativ til den 
nuværende politik. Det kan lettest ske via tematiske online studiekredse i foråret 2023  

Udvikling af vores egen kommunikationsplatform - Fredshåbet  
I samarbejde med forlaget demos skal vi virkeliggøre den strategi for kommunikation, der 
rækker ud over egne rækker, og som vi allerede har formuleret konturerne af og har modtaget 
øremærket donation på 10.000 kroner til.  

Udvikling af foredragstilbud 
I forlængelse af erfaringer med online foredrag om ”Militæret, magten og 
miljøødelæggelserne” (2020) skal vi udvikle en række foredragstilbud til gymnasier, høj- og 
efterskoler, miljø- og fagbevægelser. 

NATIONALT SAMARBEJDE   

Udvikling af samarbejdet med Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark  
Vi skal sikre repræsentativ deltagelse af netværkets månedlige mandagsmøder  
Vi skal deltagelse aktivt deres initiativer, som vi har været med til at udvikle: 

1) Undgå Atomkrig – Stop krigen i Ukraine nu! – forbyd atomvåben! – initiativet. 
2) Stop krigen i Ukraine nu! 

Udvikling af dialog og samarbejde med Miljø- og Klimabevægelsen  
Vi skal undersøge hvilke dele af den, der er potentielle støtter af freden – og kontakte dem. 

Udvikling af dialog og samarbejde med fagbevægelsen. 
Vi skal undersøge hvilke dele af den, der er potentielle støtter af freden – og kontakte dem. 
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INTERNATIONALT SAMARBEJDE 

Udviklings af samarbejdet om etablering af fredsministerier i statsligt regi 
Samarbejdet tager udgangspunkt i vores egne møder i 2021, i det fælles nordiske samarbejde 
og i Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace (GAMI)P om udvikling af et 
europæisk afdeling af organisationen  

NORDISK SAMARBEJDE  

Udvikling og etablering af den Nordiske Fredsalliance 14.-16. juli  
Den Nordiske Fredsalliance har stiftende møde og første fælles Nordisk Fredsseminar på Den 
Internationale Højskole i Helsingør den 14. til 16. juli.  
Der er 10 danske fredsorganisationer involveret og vi har en drivende rolle i koord-gruppen, og 
formodes at skulle spille en hovedrolle fordi mødet foregår i Danmark.   

I foråret kan vi forvente at skulle medvirke i to fælles nordske apeller  
• En appel imod fremmede baser og atomvåben i de nordiske lande og krav om at norden 

som atomvåbenfri zone og en appel om at få krigen i Ukraine stoppet  

Deltagelse i andet nordisk fredssamarbejde 

• ICAN Norges Act On It Seminar i Oslo 6.-9. marts  

• Symposium på Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø (Sommer) 

• Österlén Fredsfestival i Simrishamn 5 – 9. august  

NATIONALE UDADVENDTE AKTIVITETER 

Deltage med oplæg i markering på årsdagen for krigen i Ukraine 24. februar  

Deltage med oplæg i Tvinds Fredsfestival (ca. 1. maj - hvis den arrangeres) 

Deltage på årets folkemøde på Bornholm 15.-17. juni (Uge 24) 
I forlængelse af erfaringer fra sidste år skal planlægningen i gang tidligt og vi har derfor 
etableret en arbejdsgruppe der skal udvikle vores aktiviteter og booke Lærkegården. 

Deltage med oplæg på Middelfart Klimafolkemøde 31.8. – 2.9   

Deltage med oplæg i Klimapåmindelsens formiddage i Rigsdagsgården i København 

Deltage i EU Folkemøde ”Political Festival” i Mariager 24.-26. august  

Deltage i eventuelle initiativer når våbenindustrien afholder våbenmesse   

Opfordre til og oplyse om lokale markeringer af FN´s fredsdag onsdag 21.september  
I modsætning til tidligere hvor vi inviterede vores netværk og publikum til arrangementer i 
København eller Aarhus opfordrer vi organisationerne til at markere dagen lokalt.  
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