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NYHEDSBREV OKTOBER 2020 

Godt nyt fra FORBYD ATOMVÅBEN - Kampagne om FN’s forbud mod Atomvåben.  

 
På 75 årsdagen for nedkastning af atombomben over Hiroshima lancerede FORBYD ATOMVÅBEN på en 

velbesøgt mindehøjtidelig i Cinemateket i København, en kampagne, der skal oplyse om atomvåbens 

farlighed og ved hjælp af et borgerforslag til Folketinget forsøge at få den danske regering til at 

tilslutte sig FN’s atomforbudstraktat som 2/3 af alle FN’s medlemslande vedtog i 2017.  
46 lande har allerede ratificeret traktaten og flere forventes at gøre det meget snart. 

Du kan se en 14 minutters video fra arrangementet i Cinemateket her:  

https://www.dropbox.com/s/o9g12j7g05xwq65/Forbyd2.mp4?dl=0  

 

Der har siden været holdt møder med nogle af kampagnens anbefalere i hhv. København og Aarhus 
hvor der blev etableret en række arbejdsgrupper. Kampagnen har fået god støtte udefra i form af et 

åbent brev fra tidligere FN-generalsekretær Banki-moon, to tidligere NATO-generalsekretærer og 53 

tidligere ministre fra NATO-lande, der opfordrer deres regeringer til at tilslutte sig traktaten. 

Du finder en dansk version af de tidligere ministers åbne brev her: 
https://39a1dcfb-3d83-41b0-af0e-

58da0252aec8.filesusr.com/ugd/bdb796_8af07310f89c43de875a6c738eee45b2.pdf  

 

Husk at Aldrig Mere Krig afholder offentligt møde om Atomkampagnen den 10. oktober 
Som du kan se i medsendte invitation afholder Aldrig Mere Krig offentligt møde med oplæg fra 

professor Ole Wæver og kampagne-initiativtagerne den 10. oktober kl. 13.00 i Ubuntuhuset på 

Købmagergade 43 i København.  

 
Husk at Aarhus Mod Krig og Terror afholder fredsfestival på FN-dagen den 24. oktober 

Som du kan se i medsendte invitation afholder Aarhus Mod Krig og terror møde om FN's indsats for at 

forebygge og undgå krig og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kl. 11.00 til 18.00 i Huset 

Trøjborg, Kirkegårdsvej 53 i Aarhus. 

Husk at Fredsministerium holder næste fællesmøde den 14. november 13.30 – 16.00  

Her skal vi blandt andet drøfte hvordan vi kan støtte FORBYD ATOMVÅBEN kampagnen, planlægge 

konferencen om nordisk sikkerhedspolitik på Christiansborg den 28. februar næste år og forberede 
fredsministeriums årsmøde dagen før, lørdag den 27. februar.  

Du modtager udførlig dagsorden senere – men sæt allerede nu kryds i din kalender. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Fredsministeriums forretningsudvalg, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge 

Ratzer mødes hver torsdag og kan kontaktes på mail til  hasse.schneidermann@gmail.com eller på tlf. 

2333 4460. Vil du være medlem af Fredsministerium, sender du en mail til Carsten Andersen 

carstenand@hotmail.dk.  
 

Vil du støtte fredsministerium økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:  

Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485.          Fredsministerium har CVR-nr.  34742685.   

 
Vil du ikke at modtage flere nyhedsbreve så send en mail til hasse.schneidermann@gmail.com  

Vedtægter og privatlivspolitik er tilgængelige på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk   
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