VELKOMMEN TIL UDVIKLINGSMØDE
TIRSDAG 19. JUNI kl. 19.00 – 21.00
CAFÉ MELLEMFOLK
VESTERGADE 69, AARHUS C
I løbet af foråret har Britt Marie Hermandsen arbejdet med at stable et fredsarrangement i
Århus på benene. Da hun kontaktede Voola i the Dome of Visions på Århus Havn, foreslog han,
at hun afholdt det på FN’s fredsdag den 21. september, og bad hende samtidig kontakte
fredsministerium, fordi vi ofte har afholdt arrangementer i Domen på den dag.
Fredsministerium har tidligere markeret FN’s fredsdag på flere forskellige måder. Sidste år
afholdt vi et møde, hvor vi, i anledning af kulturbyåret, forsøgte at gentænke dansk forsvarsog sikkerhedspolitik i en fredeligere retning end den nuværende. Samtidig arrangerede vi,
sammen med de københavnske fredsgrupper, en flot fredssejlads i Københavns Havn, der
sejlede de mange fredsflag ud forbi FN bygningen ved Langelinje.
I år vil fredsministerium søge at gentage successen med en fredssejlads i København og så,
sammen med Brit Marie forsøge at samle det Østjyske fredsmiljø til et fredsarrangement i the
Dome of Visions i Århus.
Vi har foreløbigt booket Domen hele dagen og håber at se dig til udviklingsmødet, så vi
sammen kan finde ud af hvad en markering af FN’s fredsdag skal indeholde.
Fredelig hilsen og vel mødt !
Britt Marie Hermandsen (Fredsaktivist)
Hasse Schneidermann (Formand for fredsministeriums bestyrelse)
……………………………………………………………………………………………………………………..
FN’s Fredsdag er ikke bare en markering af ønsket om fred; men også en dag, hvor FN opfordrer til
global våbenhvile. En dag med våbenhvile kan betyde, at fredsforhandlinger genoptages, og at
humanitære organisationer får mulighed for at bringe medicin, mad og telte ud i konfliktområder – hvis
regeringer og civilsamfund følger op med handling.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Fredsministerium.dk er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få
oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og
sikkerhedspolitik med visioner gennem et fredsministerium, der kan være med til at udvikle og udføre et
fredeligt alternativ til den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år. Vi
foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret ved at etablere en fredsaktivistisk
udenrigspolitik, så Danmarks internationale indsats i højere grad lever op til dens eget erklærede
fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den
internationale scene, fokuseret på ikke-militære konfliktløsninger. Hvert år på FN’s Internationale
Fredsdag den 21. september af holder vi et arrangement, lige som vi i år for 7. gang i træk afholder
Fredshøjskole, når der er Folkemøde på Bornholm. På den måde prøver vi at præsentere befolkning og
politiske beslutningstagere for fredelige alternativer til krigspolitikken

