FÆLLESMØDE
Søndag 19. august 2018 13.00 – 16.00
Studiestræde 24, Stuen, 1455 København K
REFERAT
1) Formalia
Kortpræsentationsrunde og registrering af de fremmødte:
Birgitte, Tid Til Fred, Carsten, Århus mod Krig og Terror, Flemming, Enhedslisten, Hasse, Aldrig
Mere Krig, Helge, Århus mod Krig og Terror, Jan, Tid Til Fred, Jessie, Fredsvagten, Minna,
Fredsvagten, Niels, Fredsministerium, Poul, Esbjerg Fredsbevægelse, Presley, Tid Til Fred,
Tove, Kvindefredsligaen, Lis, Fredsministerium
Valg af ordstyrer og referent og godkendelse af dagsorden:
Carsten dirigerer og Helge refererer.
2) Orientering fra bestyrelsen








Den aktuelle økonomi og det fremtidige ansøgningsarbejde:
Bestyrelsen er i gang med ansøgninger om donationer til konkrete projekter og på sigt
ud fra et skønnet årsbudget. Desuden overvejer bestyrelsen at stille forslag om
medlemskontingent på det kommende årsmøde
Ansøgning til poesi-og booklet-projektet ”Vi vil fred her til lands”:
Orientering fra Hasse om ansøgningen og efterfølgende debat om mulig realisering af
projektet.
Den aktuelle medlemskreds og eventuelle udvidelse:
Bestyrelsen udsender ”tiggerskrivelse” til medlemmerne forud for næste fællesmøde og
arbejder videre med forslag om samling i fredsmiljøet og oprettelse af lokalgrupper.
Den nye hjemmeside og facebookside:
Hjemmesiden er i gode hænder hos Poul, men vi mangler hjælp til Facebooksiden.

3) Evaluering af forårets og sommerens aktiviteter
3a) Erfaringer fra i Fredskonference i Tvind 11. – 13. maj
Hasse stod for 2 gode workshops og Helge stod for materialebod.
3b) Status om udvikling af det nordiske samarbejde


Initiativer vedr. Østersøen som fredens hav og nordisk samarbejde
Helge, Carsten og Hasse deltog med hver deres oplæg t til fagforeningernes 1.
maj i Aarhus. Århus mod Krig og Terror har de baltiske lande som tema for
årets fredsfestival søndag d. 14.10. hvor Hasse er inviteret til at holde oplæg.



Deltagelse i Nordiska Fredssamtal i Degerfors 18. – 20. maj
Dorthe Grenaa og Hasse holdt oplæg og Esbjerg Fredsbevægelse opførte
gadeteater, mens Helge stod for materialebod og sociale indslag.



Nej til Nato initiativet og Stop oprustningen af Norden
Den fællesnordiske udtalelse, som fredsministerium er medunderskriver af,
har været en stor succes og initiativet breder sig nu på flere sprog.



Deltagelse i Nordmarken Symposium 2018 9.-13. august
Vi havde ikke kræfter til at realisere planerne om at organisere en tur til
Nordahl Grieg-Centret.

3c) Status vedr. kampen mod dræberrobotter
FN - Forbundet var ikke til sinds at arrangere en underskriftsindsamling; men har
vedtaget en udtalelse. Ellers er det småt med initiativer på dette vigtige
område. Esbjerg Fredsbevægelse har meget information på deres hjemmeside og
opfordrer til at alle organisationer tilslutter sig kampagnen:
https://www.stopkillerrobots.org/
3d) Erfaringer fra Folkemødet 2018 og beslutninger vedr. 2019
Invitationen:
Invitationen skal tidligere ud. April er for sent!
Booking af værelser på Store Lærkegård:
Carsten havde styr på udlejningen.
Værtsskab gruppen på Bornholm:
Vi skal være flere personer hele ugen for at løfte opgaven.
Løbeseddel:
Vi havde ikke nok løbesedler.
Højskoleprogram i dagene:
Et tema næste år kunne være oprustning over for FN’s verdensmål.
Arrangementet i Folkemødets Civilting:
Vores arrangement blev forstyrret en del af larmen omkring Civiltinget.
Pop-Up-events og optog:
Fungerer fint med sange og musik.
Spørgeskema og dialog og Speakers Corner:
Jan havde sit egen løbeseddel med og Presleys quiz fungerede også godt.
Vi fik ikke udnyttet Speaker’s Corner.
Erfaringer med at blande os i andres arrangementer:
Vi er gode til at blande os i debatter, men vi skal blive bedre til at tilbyde vores deltagelse i
andre organisationers ekspertpaneler.

Vi besluttede at oprette en arbejdsgruppe bestående af Hasse, Presley og Niels til
forud for næste fællesmøde at komme med forslag til hvordan vi kan forbedre vores
aktiviteter på Folkemødet 2019, især med henblik på at invitationen kan komme meget
tidligere ud, så folk kan bestille færge o.a. En anden vigtig opgave er at være meget
tidligere ude med at tilbyde vores deltagelse i andre organisationers ekspertpaneler. Det

blev foreslået, at hvis vi igen skal have et eget telt (til 30.000 kr.) så kan vi – hvis
vi er hurtigt ude udlodde brugen af det til andre samarbejdspartnere.
4) Planlægning af efterårets aktiviteter jf. arbejdsplanen
4a) Status vedr. arrangementer på FN’s Fredsdag 21.9. 2018
Esbjerg Fredsbevægelse laver gadeteater om autonome dræberrobotter, Jessie
fra Fredsvagten er primus motorfor Fredsrundfarten i Københavns Havn, som Tidtil-Fred og fredsministerium er medarrangører af. I Aarhus afholder holder
fredsministerium sammen med fredsaktivist Britt Hermannsen et
heldagsarrangement i Domen på Aarhus Havn.
4b) Arbejdet med politik udvikling og politisk lobbyarbejde
De forestående valgkampe

Hasse arbejder videre med planerne for en ny dansk, nordisk sikkerhedspolitik
som alternativ til den nuværende oprustning. (se også pkt. 3.b og 4a.)
Jan foreslog gadeuddeling med fakta om velfærd og våben.
Presley foreslår alliancer med Concilium, sygeplejersker, FOA mm.
Helge foreslår oplæg fra de forsvarspolitiske ordførere fra de forskellige partier på
fællesmøderne i valgkampperioden (Folketingsvalg og Valg til EU-parlamentet)

Modstanden mod atomvåben og for dansk tilslutning til FN’s forbud mod
atomvåben.
Vi drøftede mulighederne for at fortsætte Arne Hansens underskriftsindsamling
mod atomvåben og for dansk tilslutning til FN’s forbud mod atomvåben. Vi blev
enige om at en dansk tilslutning, kræver at Socialdemokratiet skal ændre
holdning og at det muligvis var via en direkte henvendelse til LO-formanden om
fagbevægelsen opbakning til kravet at dette kunne ske og gruppen af de
fremmødte kvinder påtog sig den opgave.
5) Beslutning om næste fælles møde

Næste møde blev fastlagt til søndag d. 28.10. kl. 13.
6) Eventuelt og afslutning
Finlands Fredsforbund holder konference 17.-18. september i Mariehamn, Åland
Norge forbereder protester mod NATO-øvelsen Trident Juncture.

