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Nyt fra Fredsministeriums Forretningsudvalg
Fredsministeriums forretningsudvalg som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge
Ratzer mødes ugentligt og drøfter udviklingen på områder med relevans for fred og sikkerhed. Hvis du
har oplysninger om noget, som du synes fredsministerium skal forholde sig til og eventuelt reagere på,
så kontakt os ved at sende en mail til hasse.schneidermann@gmail.com eller ringe på tlf. 2333 4460.
Fredsministerium og NOAH: Foredrag om Militæret. Magten og Miljøødelæggelserne
Fredsministerium har indledt et formaliseret samarbejde med miljøbevægelsen NOAH om at udvikle og
tilbyde foredrag og plancheudstilling om forholdet mellem Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne.
Palle Bendsen fra NOAH og Hasse Schneidermann indledte samarbejdet med at holde et veltilrettelagt
on line oplæg, fra det virtuelle klimatelt lørdag 13. juni, da Klimabevægelsen i Danmark arrangerede
alternativt folkemøde.
Arrangørerne arbejder i øjeblikket på højtryk for at vores oplæg og de andre i alt 27 timers livesending
fra folkemødedagene bliver frit tilgængelige og kan genses her: https://klimatelt.dk/program/militaeret-

magten-og-miljoodelaeggelserne
FORBYD ATOMVÅBEN-kampagnen opfordrer til mindehøjtideligheder på Hiroshimadagen
Forbyd Atomvåben-kampagnen, der skal gøre opmærksom på borgerforslaget for dansk tilslutning til
FN´s traktat om forbud mod atomvåben indleder kampagnen med et arrangement på Hiroshimadagen
6. august i Cinemateket i København. Som du kan se af medsendte invitation byder aftenen på film,
sange med Oktoberkoret, ny musik med guitarensemblet CRAS, og korte taler af Klaus Arnung fra
Danske Læger mod Kernevåben og Hasse Schneidermann. Invitationen er samtidig en opfordring til at
der arrangeres mindehøjtideligheder andre steder i landet på 75 årsdagen for bombardementerne i
Japan. Herfra blot en opfordring til at støtte kampagnen og ansøge om partnerskab med ICAN.
Du finder borgerforslagets ordlyd og alt om kampagnen på FORBYD ATOMVÅBES hjemmeside her:

http://www.atomvaabenforbud.nu/
Konferencen om nordisk sikkerhedspolitik i anledning af FN’s fredsdag
flyttes til søndag den 20. september!
Da Folketinget skal anvende Landstingssalen til en intern høring har vi måtte flytte vores konference til
søndag den 20. september. Vi fastholder programmet med fokus på udviklingen af en ikke-militær og
bæredygtig nordisk sikkerhedspolitik. FN lancerer selv dagen med opfordring til at ”skabe fred
sammen” og som du kan se af medsendte foreløbige program håber vi på en god dialog i
landstingssalen mellem nordiske politikere og fredsfolk om de væsentligste trusler mod vores
sikkerhed og hvad der skal gøres for at afværge dem.
Hvis du vil støtte vores aktiviteter økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:
Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485.
Fredsministerium har CVR-nr. 34742685.
Vores privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk

