
 
 

 
 
 

 

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2021 

 
Velkommen til fællesmøde den 18. september i København.  

 

I forlængelse af vores velbesøgte online fællesmøde om Bæredygtigt forsvar 13. juni med 

Allan Vokstrup, Fredsministerium, Fredsaktivisterne i Aalborg og Palle Bendsen, NOAH, Friends 
of the Earth Denmark, inviterer vi nu på et fysisk et af slagsen. 

 

Lørdag den 18. september 13.00 – 16.00 afholder vi efterårets fællesmøde i Ubuntuhuset,  

Købmagergade 43 i København. Vi indleder mødet med oplæg af Jens Jørgen Nielsen om 
hvordan vi efter krigen i Afghanistan får gjort op med den krigsaktivistiske udenrigspolitik og 

forhindret ny kold krig mod Rusland og Kina. Efter den vigtige debat skal vi planlægge 

efterårets og vinterens aktiviteter frem mod årsmødet og 10 årsjubilæet i februar næste år. 

 

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

Militæret og Klimaødelæggelserne på Klimafolkemødet 2. – 4. september. 

 

Som tidligere annonceret kan I fredag den 3. september kl. 10.00 – 11.00 opleve Hasse 
Schneidermann og Palle Bendsen tale fra fællesscenen om ”militæret, magten og 

miljøødelæggelserne”, når der er Klimafolkemøde i Middelfart.  Oplægget er en opdateret 

version af det, vi live streamede fra det alternative folkemøde i juni sidste år. 

 
Du finder Klimafolkemøde programmet her: 

https://klimafolkemoedet.dk/wp-content/uploads/Klimafolkemodet-program-2021.pdf  

 

Du finder link til vores oplæg fra 2020 her:  

https://www.klimatelt.dk/2020/militaeret-magten-og-miljoodelaeggelserne  
 

Konferencen på Christiansborg 18. september er aflyst. 

 

Vi beskrev i seneste nyhedsbrev, hvordan vi flere gange på grund af Corona-nedlukning havde 
valgt at udskyde vores planlagte konference om ny nordisk sikkerhedspolitik. Vi skrev, at vi 

planlagde at afholde den et par dage før FN’s fredsdag og her efterlyse en fredsaktivistisk 

udenrigspolitik i forlængelse af tilbagetrækningen fra Afghanistan og erfaringer med Danmarks 

krige i øvrigt. 
 

På bestyrelsesmøde den 12. juli besluttede vi imidlertid af flere grunde at aflyse konferencen. 

Vi frygtede at bruge kræfter på et arrangement, der ikke flytter noget politisk og som kun 

tiltrak folk fra fredsmiljøet, der ville komme til at lytte til ”kloge folk og forskere”, der siger 

det, de fremmødte allerede ved i forvejen – og som i øvrigt ikke omtales i pressen. 

  

 

 

 

https://klimafolkemoedet.dk/wp-content/uploads/Klimafolkemodet-program-2021.pdf
https://www.klimatelt.dk/2020/militaeret-magten-og-miljoodelaeggelserne


 
 

 
 
 

 

 

Österlens Fredsfestival i Simrishamn 5.- 9. august. 
 

Helge Ratzer og Hasse Schneidermann deltog i den på alle måder inspirerende og succesfulde 

Österlens Fredsfestival i Simrishamn 5.-9. august. I det store cirkustelt med et publikum 

bestående af lokale borgere og nordiske freds- og miljøfolk præsenterede vi både Forbyd 

Atomvåbens og fredsministeriums aktiviteter, for fred på jorden og fred med jorden. 
 

Vi deltager nu aktivt i det evaluerende og opfølgende samarbejde, hvor der er planlagt online 

møde 24. september. 

 
Du finder programmet her: 
https://www.facebook.com/fredsfestival2021/photos/pcb.344341027157663/34434039049106

0/  
 
Her er et link til afslutningen på Hasses oplæg: 
 https://www.youtube.com/watch?v=xVALE3da-6Q   
  

Seminaret ”Venner ikke Fjender” på Anker Hotel i Oslo 12.-14. november. 

 

Vi har deltaget i udviklingen af det nordisk-russiske seminar ”Venner ikke Fjender” på Anker 

Hotel i Oslo 12.-14. november, hvor fredsskabelse, fredskultur og opgør med fjendebilleder 
skal skabe grobund for udvikling af en demilitarisering af Arktis og Østersøen – en fredspolitik 

for det nordlige Europa. Invitationer med det foreløbige program er sendt ud og nogle af jer 

har sandsynligvis allerede tilmeldt jer seminaret og planlagt jeres rejse frem og tilbage. 

 
Det er på dette seminar vi skal drøfte vores idé om dannelse af et koordinerende Nordisk 

Fredsråd, der kan fungere som samtalepartner i forhold til Nordisk Råd og Ministerråd, 

Østersørådet og Arktisk Råd. 

 
Dansk-Russisk Forenings møde 11. september 13.30 i Dokk1, Aarhus.  

 

Hasse Schneidermann holder oplæg på Dokk1 i Aarhus 11. september kl. 13.30 om, at 

”Danmark og Rusland bør samarbejde om FN's verdensmål i Østersøregionen”, når Dansk-
Russisk Forening holder møde om ”Klimakrisen i Rusland” og om forholdet mellem Danmark og 

Rusland.  

 

Du finder link til programmet her: https://www.dkrus-aarhus.dk / 

 
Århus mod Krig og Terror holder Fredsfestival 10. oktober. 

 

Hasse Schneidermann er inviteret til at deltage i et panel om fremtidens sikkerhedspolitik og 

fredsbevægelsens opgaver når Århus mod Krig og Terror afholder deres årlige fredsfestival den 
10. oktober 12.00 – 17.00, hvor Jan Øberg indleder om konflikten mellem USA og Kina.  

 

Følge med på deres Facebook side her:  https://www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror/  

 
 

https://www.facebook.com/fredsfestival2021/photos/pcb.344341027157663/344340390491060/
https://www.facebook.com/fredsfestival2021/photos/pcb.344341027157663/344340390491060/
https://www.youtube.com/watch?v=xVALE3da-6Q
https://www.dkrus-aarhus.dk/
https://www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror/


 
 

 
 
 

 

 

Samarbejdet med ”Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark”  
Som I allerede ved har vi intensiveret samarbejdet i netværket som holder møde hver anden 

mandag.  Herfra formåede vi med hjælp fra Enhedslisten at få kaldt udenrigsministeren i 

samråd forud for NPT-gennemgangskonferencen og er nu i gang med at følge op på det.  

 

ICAN Cities Appeal Danmark 
På Hiroshimadagen 6. august lancererede vi dansk version af ICAN Cities Appeal, i forsøg på at 

få danske byer og kommuner til at opfordre regeringen til at tilslutte sig FN’s forbudstraktat, 

fordi det er borgerne i deres kommuner, der er udset som bombemål. Det skete med 

udsendelse af brev til alle landets borgmestre, indrykning af en helsides annonce i dagbladet 
Information og udsendelse af en pressemeddelelse.   

 

Du finder materialet her: http://www.atomvaabenforbud.nu/cities-appeal  

 
Omtale i Dagbladet Arbejderen her: https://arbejderen.dk/debat/ican-i-danmark-opfordrer-

borgmestre-til-at-appellere-om-at-danmark-tilslutter-sig-fns-traktat-om-forbud-mod-

atomvaaben/ 

  
Dont Bank on the Bomb / Sidevents til våbenmessen I Aalborg 1.-2. september  

Som introduktion til et dansk ”Dont Bank on The Bomb” initiativ, der skal formå danske 

pensionskasser banker til ikke længere at investere i atomvåben-produktion, afholder vi den 1. 

og 2. september en række sideevents når våbenindustrierne afholder deres årlige konference 

og salgsmesse i Aalborg. I har flere gange modtaget invitationen, så her er blot link til den 
netop afsendte pressemeddelelse. 

 

Nyt fra forretningsudvalget om Grønland og Arktis 

 
i forlængelse af Hasse Schneidermanns oplæg om oprustningen i Arktis på Aarhus mod Krig og 

Terrors debat møde 1. juli på DOKK1 i Aarhus, blev vi kontaktet af Anders Fenger fra 

Dagbladet Arbejderen, der netop har publiceret denne artikel med en række citater fra ham.   

 
Du finder link til artiklen her: https://arbejderen.dk/udland/ung-groenlaender-afviser-usas-

militaer-og-kolde-krig-i-arktis/ 

 

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

 
Husk at forretningsudvalget, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge 

Ratzer mødes hver 14. dag og kan kontaktes med mail til hasse.schneidermann@gmail.com  

 

Vil du støtte fredsministerium økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Arbejdernes 
Landsbank Reg.nr. 5394 Kontonummer 0253853. Fredsministerium har CVR-nr.  34742685.   

 

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

 
Vores privatlivspolitik er ligeledes tilgængelig på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk   
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