Referat fra Fællesmøde
lørdag den 28.9. 2013, kl. 13-16
Til stede var: Niels G, Jørgen B, Hellen, Arne, Doris, Minna, Klaus G, Frands F, Helge R, Dorte L,
Frants V.
Afbud fra: Hasse, Tom, Jørgen M, Johan, Inge Bendix, Dorte B, Birger Norup
Ordstyrer: Frands F – Referent: Frants V
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3. Arbejdsgrupper
4. Brainstorm om et Fredsministeriums funktioner
5. Tanker om organisering i fremtiden
6. Eventuelt

1. Orientering.
1.1. Frants V orienterede om ”Nordiska Fredssamtal” i Degerfors, Sverige (9-11. august),
som han og Helge Ratzer deltog i. Vi havde bl.a et bord med vores
informationsmaterialer, vi fik snakket med mange og fik gode kontakter også til norske
fredsorganisationer. Musik lørdag aften. Vi hørte mange interessante foredrag, bl.a. om
Sveriges tilnærmelser til Nato, om militære øvelsesområder i Nordsverige og om svensk
våbenindustri. Frants holdt en tale om nordisk samarbejde
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1.2.

1.3.

(http://www.youtube.com/watch?v=iUat7vgxg6I) og Helge en tale om fredsarbejdet i
Århus. Arrangøren Folket i Bild betalte alle udgifter.
Vi har fra Norges Fredsråd fået invitation til at komme til Oslo omkring den
10.december, hvor Fredsrådet tilrettelægger et program for os, hvor vi kommer til at
møde repræsentanter fra andre norske fredsgrupper og deltager i en
storskærmsvisning af overrækkelsen af Nobels Fredspris 2013. Der er selvbetaling.
Hvem er interesseret i nordisk fredssamarbejde? Frants V er kontaktperson.
Frants V deltog den 22.9. i et møde i København med repræsentanter fra Åland
(Fredsinstitut), Sverige (Foreningen Norden & Nordens Unge), Norge (Fredsråd), Island
(Universitet), Finland (via Skype) og Danmark om følgende projekt (som
fredsministerium.dk nu er den danske del af sammen med Peace Alliance Danmark ved
Birger Norup):

(http://www.nordplusonline.org/nordplus/find_a_partner/norden_betraktad_ur_fredsperspektiv)
Arbejdstitlen bliver ”Norden for fred?”.
Spm: Hvad har de nordiske lande – hver for sig og sammen – til fælles i relation til fred? Hvis
Norden vil være og betragtes som en fredsregion, hvordan kan man i så fald arbejde for en sådan
udvikling? Hvordan kan nordiske erfaringer bidrage til fredelig samfundsudvikling rundt om i
verden?
Projektet benyttede vores Dialogmøde den 21.9. som det første seminar i en række af i alt 6
møder, som sandsynligvis afholdes i Åland den 28-29. marts 2014, Island oktober 2014, Norge juni
2015, Sverige 2015 samt Danmark juni 2016 (- måske i forbindelse med Folkemødet). Hvem er
interesseret i nordisk fredssamarbejde? Se mere under punkt 3 ”Arbejdsgrupper”.
Vedr. nordisk samarbejde, så er Kvindernes Internationale Liga i forvejen engageret i nordisk
samarbejde. Vi spørger Dorte B.
1.4.

Vedr. Højskole. Vi har begyndende kontakt til Jyderup Højskole om at arrangere et
ugekursus om fred, måske i 2014. Vi har endvidere begyndende kontakt til Hesbjergfonden (Hesbjerg Slot ved Blommenslyst, Fyn) om deres projekt om en fredshøjskole
mm.

1a. Økonomi. Frants orienterede om, at der efter betaling af udgifter til Dialogmødet står omkring
25.000 kr. tilbage på kontoen. Vi undersøger om nogle fonde ønsker at få tilbagebetalt beløb.
Pengene bruges ikke til drift, men overføres til nye projekter.
Et medlem indbetaler fast 100 kr. pr. måned.
2. Evaluering af den 21.9.
Dialogmødet:
Minna: Pænt og ordentligt møde, men skuffende, ikke markant nok – for mange i panelet - bedst
med Birger Norup og Susan Simolin – der skal være et mere klart formål.
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Hellen: Mødet var ikke skuffende, men en indledende manøvre, når man står over for ”det
ukendte”. Det blev nævnt for mange gange, at vi skal i krig.
Dorte L: Mødet var ikke vigtigt i sig selv, men vigtigt at fredsbevægelsen viser sig samlet.
Frands F: For få mennesker. Håbet på flere nye deltagere. Vi fik ikke lanceret fredsbevægelsens
idé. For få præcise mål. Svarede ikke til forestillingerne. Fint med Birger Norup. Fint med folk fra
forsvaret.
Doris: Vi var enige om at præsentere fredsministerium.dk for offentligheden.
Niels G: Forsvarsakademiet er gået fra forsvar til ”fornuftige”. Jeppe Kofod har udviklet sig positivt.
Fredsministerium.dk bør erstatte Danmarks Fredsråd.
Frants V: Vi præsenterede ideen om et fredsministerium i min indledende tale og den udleverede
kronik og baggrund. Vi har fået vist overfor bl.a. politikere og forskere, at vi eksisterer. Vi må
klappe os selv på skulderen for at have arrangeret noget så stort. Flot med 80 tilmeldte (=60
fremmødte). Mødet gav flere gode nye kontakter. Personalet på Christiansborg var yderst
hjælpsomme og venlige.
Alle: Tanker om den næste internationale fredsdag den 21.9.2014:
Forsigtighed med tydelig relation til et parti – tydeligere formål med mødet – kronikken udsendes
til deltagerne på forhånd, så man kan forberede spørgsmål – der skal inviteres flere deltagere.
TV-Gaderummet har optaget hele mødet: http://www.youtube.com/watch?v=_b40WxJB2Cw
Tom, Hasse og Frants bearbejder optagelsen og udsender skriftligt materiale om cirka en måned.
Peacewalk:
Doris: Hvem samarbejder vi med? Zionistforbundet hører ikke til. Krav: Kun propaganda for fred.
Ingen taler for fredsministerium.dk i Nørrebrohallen.
Arne: Vigtigt at vi ikke afviser folk. Har lagt hele Peacewalken på nettet:
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/130921Peacewalk,Chr.borg64.htm
Dorte L: Fred er noget vi skaber hele tiden. Her og nu.
Næste gang skal vi udbygge samarbejdet med Tænk Med Hjertet.
3. Arbejdsgrupper.
Frants V: Forslag om at nedsætte emnegrupper efter den enkeltes interesse, på trods af, at vi indtil
videre har aftalt kun at fokusere på Folkemødet og Dialogmødet den 21.9. Jeg mener imidlertid, at
vi skal i gang med at uddanne os, jvf. noget af det vi lærte på Bornholm. Jeg forslår emnegrupper,
fordi vi enkeltvis ikke har mulighed for at blive bevidstgjort på alle emner. Det skal ikke
nødvendigvis udmunde i fælles fodslag, men i oplæg til gruppen.
Følgende åbne grupper blev nedsat (tovholder med fed skrift). Meld dig!

3









Højskole: Frants V – Tom – Jørgen M – Jørgen B (har relevante malerier til udlåns) Nordisk samarbejde: Frants V – Jørgen M – Hellen Kampfly: Helge R - Frants V – Tom – Hasse – Minna Et fredsministeriums arbejdsopgaver: Dorte L - Minna – Jørgen M – Frants V –
Fred på skemaet: Hellen (udarbejder forslag til start af undervisning i fred) –
First Peace. Fred i os selv. Visdom der kommer fra Jorden: Dorte L Folkemødet 2014: Frants V – Arne? -

Diverse bemærkninger: I 2014 er det 150 år siden nederlaget i 1864. Der kommer en tv-serie om
det. Desuden er det 100-årsdagen for 1.verdenskrigs udbrud.
Gentage Fredshøjskolen på Folkemødet på Bornholm.
Våbenproduktion og –handel er også vigtigt.
Samarbejde med Folkebevægelsen op til EU-valget. Fred på skemaet evt. i samarbejde med Unge
for Menneskerettigheder.
4. Brainstorm om et Fredsministeriums funktioner
En fredsminister er en søjle af vilje og lys. Nu går vi ind i den nye måde at leve på Jorden.
Alle værktøjer minus bomber. Arbejde på alternativer til krigsindsatser.
Alle borgere er stolte af, at vi har et fredsministerium og henvender sig ofte til fredsministeren.
Ikkevold obligatorisk i alle offentlige beslutninger. Fred på dagsordenen i alle sager (ligesom
Aukens fokus på energi og miljø).
Mægling i ind- og udland. Forskning i fred. Levere materiale til undervisning.
Et fredsministerium som provokation og utopi. Krigsministeriet skal nedlægges.
Vi skal arbejde på at oprette et skygge-freds-ministerium (eller bedre: Et sol- freds-ministerium!).
NB: Vedhæftet dette referat er Frants V’s forslag til: 1. Et fredsministeriums arbejdsopgaver. 2. Et
fredsforskningsinstitut (CEFRIS) samt et fredsministerium som en del af Udenrigsministeriet.
5. Tanker om organisering i fremtiden
Ikke behandlet.
6. Eventuelt
Frants V: Er der nogen blandt vores medlemmer, der kan oversætte dele af vores hjemmeside
www.fredsministerium.dk til engelsk? Det vil skabe internationale kontakter.
Arne efterlyser en mailliste. Hvem udsender en liste som man kan melde sig på?
Udvide fredsministerium.dk med samarbejde med økologer og andre.
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Frands F afholder kursus i sociokrati den 11-13.10. Link: http://okosamfund.dk/ai1ec_event/sociokrativejen-til-et-bedre-demokrati/?instance_id=1312

Helge R: Fokus på dansk sikkerhedspolitik. Ressourcemangel. Terrorlovgivning. Krig er kun en lille
del.
Doris: Miljøpartiet i Sverige har udarbejdet et forslag om civilt totalforsvar. Vi beder Tom om at
undersøge det.
Dorte L undersøger mulighederne i at afholde Skype-møder.
Stor ros til facilitatoren af mødet, det er dejligt at blive holdt på sporet og mærke at vi i en fastere
struktur når længere.
Vækstpotentialet ligger i at finde en balance mellem struktur og fri flow. Komme ud af den lidt
stive formelle form, ved f.eks at tillade konkrete svar på spørgsmål.
7. Næste møde:
Lørdag den 30.11.2013 kl. 13-16 i lokalerne Kontakt Mellem Mennesker, Godthåbsvej
262, Vanløse
Bestyrelsen holder muligvis et ekstra møde.

Referent: Frants V. den 5.10. 2013
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