NYHEDSBREV FEBRUAR 2021
Husk online seminar om fredsministerier søndag 31. januar 14.00 – 16.00
Du modtager endnu en gang invitation til det første af to møder om hvordan vi i Danmark og i
de andre nordiske lande sætter forslaget om statslige fredsministerier på den politiske
dagsorden. Under overskriften ”Hvor bliver fredsministerierne af?” skal vi både drøfte et
fremtidigt ministeriums mulige beføjelser og placering i forhold til andre ministerier og tale om,
hvordan vi kan fremme sagen i den politiske debat
Velkommen til fredsministeriums online årsmøde lørdag 27. februar 14.00 – 16.00
Medlem af folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen, indleder årsmødet med et
oplæg om sikkerheden i Grønland og Arktis, og på vores netop afholdte bestyrelsesmøde har vi
forberedt vores årsberetning og glæder os til en god, demokratisk debat om de fredspolitiske
udfordringer, som vores forslag til arbejdsplan og budget for 2021 skal gøre noget ved.
Har du forslag til behandling, så skriv til os senest 14 dage før årsmødet, altså før 13. februar.
Folkemødet i Allinge på Bornholm 17. – 19. juni
Vi har reserveret Store Lærkegård hele ugen og er officielt tilmeldt som arrangør, selv om
bornholmerne først tager stilling til om og hvordan mødet afholdes til marts. Der kan blive tale
om et helt eller delvist online-folkemøde. Vi i gang med at kontakte en række relevante
organisationer om samarbejde og mødedeltagelse og sender invitationer ud, når vi ved mere.
Konferencen om Nordisk Sikkerhedspolitik er udskudt til 18. september
På det omtalte bestyrelsesmøde besluttede vi på grund af Coronarestriktioner atter en gang at
udskyde vores konference. Den var oprindelig planlagt til at løbe af stablen på FN’s fredsdag i
2020 og nu ser vi frem til at afholde den som markering af fredsdagen i år.
Det nordiske fredssamarbejde er på vej til at finde fast form
Den 21. januar deltog vi i et fælles online planlægningsmøde, hvor man både skal arrangere et
sent efterårsseminar i Norge som opfølgning på sidste års møde ”Venner ikke fjender” og
samtidig medvirke til udvikling af den danske konference i september. På mødet foreslog vi og
Ida Harsløf fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed oprettelsen at et permanent
Nordisk Fredsråd i NGO-regi. Ideen blev godt modtaget, og på vores dagsordenen.
Nyt fra FORBYD ATOMVÅBEN - Kampagne om FN’s forbud mod Atomvåben.
Den nye danske anti-atombevægelse fejrede dagen da FN’s forbudstraktat trådte i kraft som
international lov den 22. januar. På opfordring fra græsrødderne blev der afholdt
forespørgselsdebat i Folketinget samtidig med at en opsigtsvækkende lys-manifestation på
Christiansborgs facade fandt sted. Der var en helsides annonce i information bl.a. med nyt om
en opmuntrende meningsmåling om danskerens syn på traktaten, og vi fik en kronik om sagen
af ICANs direktør Beatrice Fihn bragt i Altinget.
FACEBOOK-siden: https://www.facebook.com/100252575098156/videos/427206351849222
Husk at forretningsudvalget, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge
Ratzer mødes hver torsdag og kan kontaktes med mail til hasse.schneidermann@gmail.com
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 modtage flere nyhedsbreve, så send en mail til hasse.schneidermann@gmail.com
Vedtægter og privatlivspolitik er tilgængelige på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk

