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Nyhedsbrev 1 – marts 2013 

fredsministerium.dk er en ny samarbejdsforening der arbejder for, at Danmark i 

fremtiden skal være kendt verden rundt for at føre en freds-aktivistisk udenrigspolitik. 

Vi mener, at der efter de seneste mange års militær-aktivistiske udenrigspolitik er et stort og 

åbenlyst behov for en dialog om fred. Danmark har et Forsvarsministerium (- som dog rettere kan 

kaldes et Krigsministerium), men hvorfor ikke et Fredsministerium, hvor hovedsigtet er fred, 

konfliktløsning og dialog. Dette fundamentale spørgsmål er baggrunden for stiftelsen af 

fredsministerium.dk i januar 2013, en landsdækkende forening som er uafhængig af partipolitik, 

religion og køn. 

Hvem er vi? fredsministerium.dk er en forening i udvikling, hvor følgende grupper støtter 

eller er aktive: Aldrig Mere Krig, FredsVagten, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, 

Nej til Krig, Danmark for Fred, Demokratikonsulenterne, Kvinder i Sort, Valby og Sydvest mod Krig, 

Kvækerne, Fredsskattefonden, DjursFred, Kunstnere for Fred, Pink Army, RIKO og Humanistisk 

Forum  - fredsministerium.dk optager også enkeltpersoner. 

 

Folkemødet på Bornholm. Som en vigtig del af vores udvikling og ikke mindst 

eksponering i offentligheden, deltager 

fredsministerium.dk på Folkemødet på 

Bornholm fra torsdag den 13. til søndag den 

16. juni 2013, hvor vi med                

Fredens Højskole i vores eget 

fredstelt, vil invitere alle interesserede til et 

interessant og afvekslende program, hvor 

både interne og udefrakommende oplægs-

holdere, bl.a. Folketingspolitikere, vil indgå i 

dialoger om aktuelle emner og indkredse 

fælles visioner for et fredsaktivistisk Danmark. 

Det hele vil være krydret med musik og 

oplæsning af fredspoesi. 
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Udvikling af vores fælles holdninger og strategier om fred, foregår udover 

på Fredshøjskolen, også på vores månedlige fællesmøder. 

 

Kravet om et Fredsministerium præsenteres overfor offentligheden på den 

Internationale Fredsdag: lørdag den 21. september 2013. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

 

Vil du eller din gruppe være med til at præge udviklingen hen imod et fredeligere 

Danmark, så deltag i vores samarbejde, bliv medlem, støt os på Facebook, mød os på Bornholm 

og deltag i Fredens Højskole eller støt os økonomisk. Vi skal være mange flere! 

 

Det kræver penge at blande sig i demokratiet og som alle andre græsrods-

initiativer mangler vi penge. Alt vores arbejde udføres af frivillige, ligesom Folkemøde-deltagerne 

selv betaler for rejse og ophold. Alligevel er der mange udgifter til Folkemødet: Leje af telt og 

inventar, elektroniske anlæg, rejse og ophold for inviterede talere og musikere mm. Så vi har brug 

for din økonomiske støtte. Alle bidrag modtages med taknemmelighed. 

 

På vegne af fredsministerium.dk 

Frants Villadsen 

Formand 

 

Kontakt: fredsministerium@live.dk 

Læs mere på: www.fredsministerium.dk 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/fredsministeriumdk/192199654214554 

Støttebeløb: Merkur Andelskasse: reg. 8401 konto 1192485 
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