Fællesmøde Søndag 22. marts 13.30 – 17.00
VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, København – lokale 105 1.sal
REFERAT
Tilstede: Johan, Niels, Dorte, André, Pernille, Helge, Minna, Tue, Jørgen, Nina, Tanja, Jette,
Hasse.
Afbud: Mia, Arne, Frants, Tom, Annelise
Ordstyrer: Minna og referent: Hasse
Godkendelse af referat fra Fællesmøde 17.1. 2015 var ikke mulig, da det ikke var udsendt.

Orientering fra bestyrelsen: Opgaver i.ft. arbejdsplan 2015 o.a.
Der blev indsat et par punkter: 1) status vedr. udviklingsprojekt ”fredspolitik” (Hasse) og 2)
status vedr. invitation fra de frie skoler i Ollerup, der afholder demokratifestival 4.-5. juni
(Johan)
Status vedr. udviklingsprojekt ”fredspolitik”: Hasse fortalte, at 12 mio-puljen til ”ikke
militære konfliktløsningsaktiviteter” nu var lokaliseret og at dens ansøgningskriterier var
offentliggjort, således: ”Applications should be aimed at activities in countries defined as
developing countries by DAC or information activities in Denmark regarding non-military
conflict resolution in such countries.” Hasse har haft kontakt med den puljeansvarlige og
efterfølgende desværre fået et Nej til ansøgningssamarbejde med Rådet for International
Konfliktløsning (RIKO), der selv vil formulere en ansøgning. På trods af at det ser ud til, at
midlerne i højere grad er tiltænkt de humanitære organisationer, der har aktiviteter i
udviklingslandene, fortsætter Hasse med ansøgningsarbejdet i forlængelse af oplæg på
årsmødet. Der er deadline for ansøgning 8. april og vi bliver adviseret om vi har fået penge i
juni. (Se i øvrigt arbejdsplan 2015)
Status vedr. økonomi. Dorte, som nu er kassemester uden for bestyrelsen, redegjorde for
fredsministeriums øjeblikkelige økonomi. Det ser virkelig ikke godt ud! Vi kan kun med et lån
fra Dorte på 2000 kroner betale for leje af telt og har derefter 923,00 på kontoen og altså et
relativ stort budgetunderskud i forhold til vores deltagelse på Folkemødet. Bestyrelsen
opfordrer derfor alle organisationer og enkeltpersoner til at donere støttebeløb hurtigst muligt.
Samtidig opfordrer vi til, at alle, der har kendskab til fonde, som vi kan søge, giver Dorte
besked via mial. Så vil hun ansøge med udgangspunkt i de formuleringer, hun allerede har
brugt til de andre ansøgte fonde. (Oversigt over allerede ansøgte fonde følger snarest)
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Status vedr. FM oplæg om fredspolitik på Tvinds Fredsfestival 24.- 26. april: Hasse
fortalte, at vi/han er inviteret til at holde oplæg lørdag 25. april (sammen med andre
notabiliteter: Bo Richardt, Tom Vilmer Påmand og Jan Øberg). Festivallen tegner flot og
arrangørene regner med 200 – 250 deltagere i Ulfborg. Hasse udarbejder oplæg, når han er
færdig med ansøgningsarbejdet. (Medsender foreløbigt program) (Se i øvrigt arbejdsplan
2015)
Status vedr. Fredsministerium på den politiske dagsorden nu!: Johan fortalte, at han og
Hasse har haft kontakt med hhv. Holger K. Nielsen og Christian Juhl (EL) og har fået lovning
på et møde med dem umiddelbart efter påske. (Dato endnu ikke fastlagt). Tanken med dette
møde er at få de to folketingsmedlemmers vurdering af om og hvordan, vi bedst får FMs
hovedmålsætning, ”at få oprettet et fredsministerium i Statslig regi” på den politiske
dagsorden, måske allerede i forbindelse med det kommende folketingsvalg. I forbindelse med
denne ambition, vil bestyrelsen søge at aktivere den arbejdsgruppe, der har arbejdet med
formulering af et statsligt fredsministeriums portefølje, og – om muligt – få dem til at
formulere et oplæg, som den bestyrelse kan bruge i forbindelse med mødet med
Christiansborgpolitikerne.
Status vedr. Sekretariat og sekretærhjælp: Dorrit redegjorde for det behov for et fysisk
sekretariat og sekretærbistand, som bestyrelsen har opdaget og søger at få oprettet i år.
Sekretariat/sekretær indgår i vores ansøgning til projekt ”fredspolitik” (se ovenfor) men
bevilges vi ikke penge; er der andre statslige og kommunale muligheder for at få delvis
professionaliseret sekretærfunktion via ordninger for arbejdsløse o.a. der kan ansættes på
”særlige betingelser”. Bestyrelsen arbejder videre med at udarbejde en ”sekretær-profil” og
med at finde egnede kandidater og samarbejdspartnere med henblik på at etablere
kontorfælleskab f.eks. med RIKO (hvis de opnår bevilling), Fredsfonden på Christianshavn eller
Verdenskulturcentret, med hvem vi nu har indgået partnerskabsaftale med.
Status vedr. dannelse af medie/pressegruppe: Dorrit og Hasse fortalte at et intensiveret
mediearbejde også indgår i vores ansøgning til projekt ”fredspolitik”. Behovet for både at
kommunikere klarere og at fortsætte ambitionen om et øget medie-samarbejde i hele
fredsmiljøet, som blev formuleret på FMs udviklingsdage 20.-21. september i 2014 er åbenlyst.
I øjeblikket er der flere ”skrivende” personer og også folk, der laver radio og video (som alle
arbejder frivilligt og ulønnet). Det er selvfølgelig dem, vi ønsker at knytte tættete til o,s ved at
give dem bedre arbejdsbetingelser.
Status vedr. Hjemmeside og FB: Hasse sagde kort, at vores hjemmeside og brug af sociale
medier også kan forbedres, og skal ses som en vigtig del af presse/mediearbejdet og indgår i
vores ansøgning til projekt ”fredspolitik”. I øjeblikket varetages hjemmeside funktionen på
ulønnet basis.
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Status vedr. deltagelse i Tid til freds Påskemanifestation 6. april: Niels og Jørgen, der
begge havde deltaget i dele af forberedelsesarbejdet fortalte om, hvad der skal ske 2.
påskedag. Hasse fortalte at han havde udsendt opfordring om at deltage til alle på FMs
mailliste og havde haft kontakt til den daglige ledelse (Lizette Lassen) om hvordan FM, som
organisation, kan deltage uden at tage fokus væk fra det overordnede formål. Der opstod en
kort diskussion om hvorvidt FM (i stedet eller samtidig) burde/skulle støtte påskearrangement
i Flensburg. Da vi imidlertid havde haft Ron Ridenour og Claus Kiær til at redegøre for det
danske påskemanifestation og dets grundlag på vores Årsmøde og efterfølgende skrevet vores
støtte til dette ind i vores arbejdsplan for 2015, besluttede mødet, at fastholde dette. Fra flere
sider ytredes imidlertid ønske om, at fredsmiljøet (også det internationale) blev bedre til at
samarbejde og koordinere de forskellige initiativer, hvilket falder fint i tråd med FMs
ambitioner. Jørgen, Nina og Tanja tilbød at dele nogle af de resterende FM-foldere ud til
påskemanifestationen i København 6.april. (Se i øvrigt arbejdsplan 2015)
Status vedr. demokratifestival 4.-5. juni på De frie skoler i Ollerup. Johan gjorde kort
rede for tankerne bag og program for demokratifestival og han var i gang med at forhøre sig
om FM kunne opstille en bod på festivallen, f.eks. 4. juni fra 12.45 til 18.00. I tilfælde af positivt svar

har vi i bestyrelsen allerede udset Johan og Hasse til at tage tørn, med foldere, løbesedler bla.a. om
flykampagnen og med relevante bøger.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fredsministerium på Folkemødet på Bornholm 11.-14. juni 2015
Vigtige deadlines ift. Folkemødearrangørerne: Hasse gjorde opmærksom på, at deadline
for vores gratis reklame for vores freds-arrangementer Folkemødeavisen (som de fleste
besøgende orienterer sig efter) skal være indsendt senest 29. april. Han havde til lejligheden
produceret et (tomt) program for dagene, med de tidspunkter, hvor vi kan arrangere noget i
fredsteltet og hvornår vi ikke kan. Han lagde derefter op til at mødet skulle 1) nedsætte en
program-redaktion, der inden deadline skulle producere et godt program, der kunne
indsendes, og 2) få forskellige ideer på bordet allerede nu.
Fredsteltet Program: Forslag til aktiviteter i teltet (se medsendt skema) Kampagnen
mod kampfly (se udsendt materiale) (Helge) FM oplæg om fredspolitik (se ovenfor
mht. Tvind) (Se øvrigt også arbejdsplanen 2015)
Hasse fortalte også, at eftersom kampagnen imod indkøb af Kampfly var besluttet at skulle
være omdrejningspunkt for vores fælles arbejde på Bornholm, så havde han allerede lavet
aftale med kampganens talsmand, Carsten Andersen om at holde oplæg i teltet. Ligeledes
havde Jørn Boye Nielsen, RIKO, der sammen med Vibeke vindeløv og Isabel Bramsen
udgiver bog om International konfliktløsning i løbet af sommeren og givet foreløbigt tilsagn om
oplæg. Endelig sagde han, at årsmødet havde besluttet, at vi selv (Hasse) også skulle holde
oplæg om fredspolitik (i forlængelse af oplæg til årsmødet, arbejdet med et fredsministeries
portefølje (se ovenfor) og deltagelse i P1s Apropos Fred.
Hasse mente, at man, for at lette programredaktionens arbejde og give flere folkemøde
deltagere mulighed for at høre oplæggene, så kunne man overveje at holde dem flere gange.
At programmet i teltet ikke blev for tæt, ville, efter hans mening, også give plads for flere
kunstneriske indslag (musik) og for tidpunkter, hvor forbipasserende blot kunne komme inden
for til en samtale om fredspolitik
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Der udspandt sig derefter en god diskussion om, hvorvidt vi i forbindelse med aktiviteter i
teltet og for at tiltrække publikum og bedre at gøre opmærksom på vores tilstedeværelse,
skulle invitere ”højprofilerede” kändisser a.la. Edward Snowden, Dalai Lama, Helle Thorning
Schmidt, eller om vi skulle forfølge en mere lavmælt, afslappet ”græsrods” tilstedeværelse.
Her blev nævnt navne som, Vibeke Vindeløv, Niels Hausgård, Jens Galchøit …
Andre ideer: Et værksted for fredsaktivisme, invitation til samtlige partiers forsvarsordførere til
at svare på fredsmiljøets spørgsmål og endelig en opfordring til programudvalget om at huske
på, at nogle af de ”større arrangementer”, hvad enten det handlede om talere (ovenfor
nævnte) eller musikere (Anisette blev nævnt) kan arrangeres af os, men på andre scener end
fredsteltet.
Program-redaktionen kom til at bestå af Niels, Pernille, Nina og Hasse. De har nu
mandat til at skrive ud til alle om programpunkter og få de forskellige ovennævnte behov /
synspunkter til at gå op i en højere enhed. I hører snarest fra dem!
Uddelingsmateriale. Helge fortalte at man i kampfly-kampagnen er i gang med at producere
plancher, løbesedler og klistermærkater, som han forventer at alle vil være med til at uddele.
Jørgen foreslog i den forbindelse, at – hvis vi skal trykke en ny folder til folkemødet – så
understregede han, at den bør den indeholde meget mere om, hvad et fredsministerium i
statslig regi er. Har vi ikke råd til at trykke ny folder i det flotte format; kan vi overveje
teksten som almindelig løbeseddel.
Indkvartering på Store Lærkegård: Bo Richardt gjorde kort og præcist rede for
indkvarteringsmuligheder under folkemødet på gården, hvor der er indgået aftale med ejeren
om FMs lejemål. Bo har igen i år indvilget i at stå for booking og sender hurtigst muligt
vejledning ud til hele netværket. Med hensyn til betaling for leje af værelse eller seng skal det
ske til Dorte (kassemester). Det kommer til at fremgå af vejledningen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Orientering om 21.9. 2015 Konference på FNs internationale ”Peace One Day”: Hasse
fortalte at 21.9. arrangementet i år vil indgå i vores ansøgning til projekt ”fredspolitik” (se
ovenfor). Den oprindelige formulering fra arbejdsplanen lyder: Det vil sandsynligvis være
muligt at involvere FN systemet (bl.a. via Tyge Lehmann) og afholde møde om en ambitiøs og
fredelig udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik baseret på international retsorden og
infrastruktur for fred, med udgangspunkt i samme personkreds, der holdt oplæg på Bornholm
o.a. Med udgangspunkt, ansøgningskriterierne vil Hasse søge at supplere mede oplægsholdere
fra de humanitære organisationer og fokusere på dilemmaer og muligheder i den danske
såkaldte sammentænkte strategi i forhold til udviklingslande.

NÆSTE FÆLLESMØDE FINDER STED LØRDAG 9. MAJ 2105 kl. 13.00 – 16.00
Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, København - lokale oplyses senere.
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