Fællesmøde Lørdag 9. maj 13.00 – 16.00
VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, København – lokale 105 1.sal
REFERAT
Ordstyrer: Minna og referent: Hasse
Godkendelse af dagsorden og referat fra Fællesmøde 22.3. 2015
Hasse foreslog at Helge orienterede om kampagnen mod kampfly, Niels at mødet diskuterede
dansk indkøb af israelske våben.
Orientering fra bestyrelsen og siden sidst:
Kampflykampagnen
Helge gjorde rede for udviklingen af landskampagnen, aktiviteter i Århus, deltagelse i Tvind
festivalen og opfordrede til fortsat dannelse af lokale grupper. Tid-til-fred afholder møde om
hvordan københavnerne følger op. Se https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/
Økonomien
Dorte fremlagde uddelt økonomirapport, der viste at donationer fra medlemsorganisationer og
enkeltpersoner og fonde kan udgifterne til fredsteltet på Borholm finansieres. Ingen
oplægsholdere har ønsket honorar, rejseudgifter eller logi betalt og banneret over teltet koster
reelt kun det halve af det budgetterede. Når vi blot holder ”diverse-kontoen” meget lavt, så
kører det rundt. Dorte følger op på fondsansøgninger og opfordrer alle organisationer, der ikke
har indbetalt støttebeløb, til at gøre det snarest: Merkur Andelskasse: 8401 1192485
Hasse sikrer at sponsorer nævnes i programmet
Indsendt ansøgning til udviklingsprojekt ”fredspolititik”.
Hasse uddelte til gennemsyn og gennemgik mundtligt hovedpunkterne i ansøgningen, som han
og Tom Vilmer Paamand havde brugt påsken på at formulere. Bortset fra at RIKO havde valgt
selv at indsende ansøgning, følger ansøgningen formuleringer fra oplæg på årsmødet og
senere fællesmøde. Vi har søgt 760.000 og får svar i løbet af juni. Der var udbredt tilfredshed
med gennemgang af projektet og ansøgning (Applaus sidst på mødet!)
Orientering vedr. Fredsministerium på den politiske dagsorden nu!
Hasse fortalte at han og Johan havde haft svært ved at får en aftale om politisk rådgivning i
stand med Christian Juhl og Holger K.; men at de forfølger sagen. Deres idé om at rejse
spørgsmålet om fredsministerium i den kommende valgkamp, blev drøftet. De fleste mente at
vores samlede ”vidensbasis” om hvad et fredsministerium skal og hvordan vi får det på den
politiske dagsorden er for lille, ligesom vi lige nu ikke har kræfter og økonomi til en
landsdækkende valgkampagne, når vi også er med i kampfly-kampagnen (der måske egner sig
bedre i en valgkamp). Vi reaktivere i stedet den arbejdsgruppe, der havde formuleret sig
tidligere og Birger Norup fra GAMIP og øger vores den fælles forståelse og argumentation,
frem mod efteråret.
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Orientering vedr. deltagelse på Ollerup-skolernes Demokratifestival 4. juni
Hasse og Johan deltager med uddeling af folder o.a. fra en mindre pavillion. Hasse tager
kontakt til kampfly-kampagnen for at høre om de også vil deltage og opfordrer alle til at
orientere sig på Ollerups hjemmeside og evt. selv tilmelde sig:
http://www.demokratifestival.dk/
Deltagelsen i Tid til freds Påskemanifestation 6. april
Flere af de fremmødte havde deltaget. Der var enighed om, at manifestationen havde været
vellykket med mange kreative og nye påhit. Det havde været et godt forarbejde, mange
organisationer og måske derfor lidt skuffende deltagerantal. Gerd Berlev deltager med oplæg
om tid-til-freds fremtidsplaner.
Deltagelsen med oplæg på Tvinds Fredsfestival 24. – 26. april
Hasse fortalte at ca. 250 havde lyttet til Bo Richardt, Tom Paamand, hans eget og Jan Øbergs
oplæg (heriblandt 65 unge fra 40 lande, så det var på engelsk). Oplæg i plenum blev efterfulgt
af en række velbesøgte workshops (hvor Nej til kampfly-kampagnen også havde arrangeret
en). Om aftenen var der musik og dans bl.a. med Fri Galakse. Tvind gentager successen næste
år og er i øvrigt i gang med at etablere en ”fredsaktivist uddannelse” som vi selvfølgelig bliver
involveret i.
Hæren køber israelske våben
Niels mente, at spørgsmålet om den danske hærs køb af våben fra israelske fabrikanter burde
problematiseres i fredsteltet på Bornholm eller tales om fra Speakers Corner. Efter kort
diskussion og gennemgang af det aktuelle program var der imidlertid ikke noget konkret
forslag til hvem, hvad og hvor, bortset fra at Lis inddrager problematikken i sit oplæg (se
program)
----------------------------------------------------------------------------------------------Fredsministerium på Folkemødet på Bornholm 11.-14. juni 2015
Pernille fortalte om sit forsøg på at arrangere et større arrangement med gode
fredskunstnere i restaurant ”Gæstgiveren” – og sagde, at hun trods en del velvilje fra flere
ikke havde fået kontakt til stedet, idet det er Politikens Hus, der har sat sig på det koordinerer
programmet. Forsøget må prøves igen næste år.
Hasse uddelte og gennemgik det udsendte ”færdige” fredshøjskole program. Der var bygget op
af forslag fra seneste fællesmøde, fra ”programredaktionen” og så selvfølgelig fra de
foreslåede oplægsholdere og kunstenere vi har haft kontakt med undervejs. I den sidste ende
har det været ham selv, der prøvede at få puslespillet til at gå op. Tom har gennemskrevet
tekster og Frants har proppet de enkelte arrangementer på arrangørenes hjemmeside. Hasse
gjorde opmærksom på, at Ole Wæver fra CRIC selv fornyligt har henvendt sig for at være med
i arrangementet om ”ikkemilitær konfliktløsning” og mente, at det måske betyder, at
arrangementerne i fredsministeriums telt nu er bredt anerkendt.
Han fortalte også at AMK havde tilbudt Pink Army økonomisk støtte, så de o kunne deltage
igen i år. At Tue M. havde indsendt 4 forslag, som der ikke alle var plads til i programmet. Da
Annelise også gerne ville holde oplæg om Kvindeligaens 100 års jubilæum enedes
forsamlingen om, at hun fik den sidste åbne tid fredag 12.6. 18.00 og at Tue følgelig måtte
”nøjes” med tiden lørdag 13.6. 17.30. Jørgen tilbød at lave fredssommerfugle med børn uden
for teltet.
Kampagnen mod kampfly / Aktiviteter omkring teltet
Det blev foreslået at at alle på fredsaktivister, der er på Bornholm deltager
”kampflykampagnen” og at vi ud over at bede Carsten tale fra Speakers Corner, uddele
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specielt fremstillede løbesedler fra ”mobile event” og arrangerer ”demonstrationsoptog” med
bannere og løbesedler.
Praktiske arbejdsgrupper:
Teltgruppe I (der indretter og rydder når det er ovre Teltgruppe II (der åbner og lukker dagligt
og sørger for hyggen).
Med udgangspunkt i det tætpakkede program talte vi om vigtigheden af at de halve timer,
hvor vi ikke må lave annoncerede arrangementer ”kom inden for i teltet” virkelig bliver
indrettet, så forbipasserende får lyst til at komme inden for til samtale om fred. Det er vigtigt
at der ikke roder og at vi i teltet ikke ”sidder med ryggen til” og derved signalerer lukkethed.
Vi besluttede at lade det være de tidligst ankomne (Pernille, Hasse, Tom, André, Jørgen o.a.)
udgøre en gruppe, der både tager sig af at tjekke teltet fra onsdag eftermiddag og sørge for at
alt er på plads inden starten torsdag. Lis tilbød at være tovholder i den gruppe, der på skift
sikrer at den daglige oprydning. Åbenhed og scene-skifte foregår. De grupper etablerer vi
blandt dem, der bor på st. Lærkegård.
Hasse koordinerer grupperne, når vi har et overblik over hvem der bor på st. Lærkegård,
hvornår de ankommer og rejser hjem. Han sikrer også et overblik over hvem, der kommer i bil
og kan tage ting med til øen. (Vi har bannere hos Frants i Espergærde, en flip-over på
Godthåbsvej osv). Vi aftalte også at Hasse indkøber en stor sort tavle, på ben, hvor vi med
kridt kan skrive, hvad der foregår i teltet. Og Bo sagde at vi gerne måtte låne hans forstærker,
hvis han ikke selv kommer til øen.
Fællesspisning på Lærkegården Lørdag 13.6. 19.00 – 22.00
Det bliver Hasse og Annelise, der finder en god måde at arrangere festmiddag på.
Indkvartering på Store Lærkegård
Bo fortalte, at der næsten er booket fuldt op på St. Lærkegård og at de fleste allerede har
betalt. Det er muligt at overnatte på begge sider af de egentlige folkemødedage og at det
koster 100 kroner, der opkræves kontant, lige som det er muligt at leje linned for 60 kroner
kontant.
Viceværtsfunktion:
Det plejer at være Bo, der har fungeret som ”vicevært”, haft en den daglige kontakt med
ejeren (Theis), og stået for anvisning af værelser og teltpladser ved ankomst. Hvis Bo ikke selv
kommer til Bornholm foreslog han, at han instruerede de først ankomne i opgaverne og
kontakter André (der er en af de først ankomne), for at høre om han vil være villig til at
påtage sig vicevært opgaven.
NB: Folder / løbeseddel
Selv om der er afsat de fornødne 3000 kroner til produktion af ny præsentationsfolder, var
flere af den opfattelse, at den var af for god kvalitet og for dyr til at uddele til forbipasserende,
der modtager meget andet brochure-materiale. Det blev derfor foreslået, at vi producerer en
billigere ”løbeseddel” med information om fredsministerium og programmet i teltet og at vi
producerer den dyrere udgave til ”langtidsbrug”(med information om hvad et fredsministerium
er) og prioriterer den til folk, der har vist interesse for vores aktivitet. (se ovenstående)
-----------------------------------------------------------------------------------------------Orientering: 21.9. 2015 Konference på FNs internationale Fredsdag
(Blev omtalt under fredsprojektet)
Eventuelt: Næste fællesmøde foregår efter planen på Bornholm; men næste ordinære fælles
møde foregår 15. august i København.
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