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Danmark er en krigsførende nation – og der er masser af alternativer til krigen mod terror?  

I løbet af 2016 skal dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik granskes og det skal besluttes om der skal indkøbes nye krigsfly i 
forbindelse med at et nyt forsvarsforlig vedtages 2017. Folketingets flertal overvejer netop nu at sende soldater til krigen i 

Syrien, angiveligt for at stoppe terroren og flygtningestrømmen mod Europa. Spørgsmålet er imidlertid om den førte politik i 
Mellemøsten og Nordafrika faktisk fører til mindskelse af terror, stabilisering og fred i landene og færre flygtninge på vej, 

eller det stik modsatte: Yderligere destabilisering, mere terror og større flygtningestrømme - samtidig med at danskernes 

demokratiske rettigheder og velfærd udhules. Fredsforskerne peger på, at der er masser af alternativer til den førte politik. 
En grundstemning: Efter et år med imponerende flotte samarbejds-arrangementer både på Bornholm og på FN dagen, 

med høj faglig kvalitet, fokus på saglighed vedr. fredelige alternativer til den førte krigspolitik og gode forsvars- og 

sikkerhedspolitiske debatter (også med de forsvarspolitiske ordførere), var der på mødet en grundstemning af, at 
fredsministerium.dk i 2016 skal forsøge at finde en bedre balance mellem ”hjerne og hjerte” i de fælles aktiviteter, også de 

tilbagevendende arrangementer, Folkemødet og FN-fredsdagen. Det kan vi bl.a. gøre ved at gøre bedre plads til samvær og 
intern dialog i fredsmiljøet og ved at arbejde med at formidle ”fredens budskab” på musiske, poetiske, kunstneriske og 

bevægende måder. 

 
Etablere sekretariatsfunktion: Bedre medlemsservice / Hjemmeside / FB / Nyhedsbreve / Folder 

 

Deltage i og støtte til tribunalprojektet til undersøgelse af Danmarks deltagelse i krigene i Irak og 

Afghanistan.  
 

Intensivere samarbejdet med fredsorganisationer, der ikke er medlem af fredsministerium. Fra 

møde med TTF: Et organisk voksende nationalt, folkeligt og bredt fredsnetværk - ikke blot som 

inspiration og koordination til afværgelse af den næstkommende krig men til besindig, gensidigt 
samarbejde om modstanden mod den førte krigspolitik og med påvisning af fredelige alternativer.” 

 

Kordinere en landsdækkende arrangements- og foredragsrække om nytænkt & alternativ dansk 

sikkerheds- og forsvarspolitik og fredelig ikke-militær international konflikthåndtering i samarbejde 

med fredsforskere, forfattere og lokale fredsgrupper / medlemsorganisationer. (Model-eks: ”En dag 
om fred” på Rønde Højskole i samarbejde med SFOF, Djursfred & LO Djursland) 

 

Deltage i Tvinds internationale fredsfestival:”Stop the Wars – Not the Refugees” 29.-30. April. 

Invitere Tvind med til afholdelse af ”fredshøjskole” på Bornholm i uge 25, juni.  
 

Udvikle nordisk fredssamarbejde. Vi trænger til at få overblik over relevante nordiske fredsgrupper 

og at invitere dem til vores arrangementer. Deltagelse i Degerforsmødet i august - samkørsel fra 

hhv. Århus og København: Vores alternative input kunne være Nordisk Alliancefrihed og Østersøen 
som Fredens Hav.  

 

Arrangere workshop til udvikling af et alternativt freds-argumentationskatalog og præsentations 

materiale i kort form.  

 
Etablere egentlig politisk lobby-gruppe o.a. med henblik på at sætte alternativ forsvarspolitk og 

spørgsmålet om fredsministerium i statsligt regi på den politiske dagsorden.  

 

Arrangere workshop med kreativ kunstnerisk formidling af fredsbudskabet i samarbejde med 
freds-kunster-vennerne: Fredsmusikerne, troubadourerne, Galshøit, Würgler, Kruse, Pink Army, 

Helger & Larsen o.a. 

 

Folkemødet: Udvikle og deltage med oplæg i andre organisationers telte, mobile events og andre 
udadvendte aktiviteter & manifestationer under Folkemødet på Borholm i uge 24 og efterfølgende 

arrangere en uformel fredshøjskole på Lærkegården i uge 25, med henblik på at øge samarbejdet, 

gennemslagskraften og målrettetheden 

 
FN’s Fredsdag: Arrangere koncert til støtte for fredsministerium på FNs Fredsdag 21.9.2016. 

Sidste år var de eneste udgifter, vi havde penge til musikerne. I år arrangerer vi en støttekoncert, 

hvor kunstnere optræder til fordel for vores aktiviteter. TTF arrangerer national ”spil for freden” dag 

så et samarbejde er oplagt 


