
 
 

 
 
 

VELKOMMEN TIL FÆLLESMØDE 
Lørdag 18. september 13.00 – 16.00 

Ubuntuhuset, Købmagergade 43, København 
 

Vi indleder fællesmødet 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.  
 

 
 

Jens Jørgen Nielsen er cand.mag. i historie og idéhistorie, forfatter og 

foredragsholder og rejsefører. Han taler og forstår russisk og har et 

dybtgående kendskab til russisk kultur og historie, har opholdt sig i mange af 

verdens brændpunkter og optræder derfor ofte i både danske og russiske 

medier med analyser og synspunkter. Jens Jørgen har skrevet flere bøger om 

Rusland og den nyeste ”Rusland på tværs” er på vej ud i boghandlerne.  



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Efter en kort pause skal vi gøre status over og planlægge efterårets og 

vinterens aktiviteter frem mod årsmødet og 10 årsjubilæet i februar 

næste år. 

 

Forslag til dagsorden 
 

Formalia: Valg af ordstyrer og referent samt godkendelse af dagsorden. 

 

Orientering fra Forretningsudvalg og bestyrelse  
 

Evaluering af afholdte arrangementer og oplæg 
• Militæret og klimaødelæggelserne på Klimafolkemødet 3. september. 

• Dansk-Russisk Forenings møde i Aarhus 11. september.   

 

Status vedrørende samarbejdet med ”Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark”  

• ICAN Cities Appeal kampagnen i Danmark.  
• Sidevents til våbenmessen i Aalborg 1.-2. september. (Don’t Bank on the Bomb) 

 

Status vedrørende det nordiske samarbejde 
• Opfølgning på Österlens Fredsfestival i Simrishamn 5.- 9. august.  
• Seminaret ”Venner ikke Fjender” på Anker Hotel i Oslo 12.-14. november. 

 

 

Udvikling af foredragstilbud til gymnasier, høj- og efterskoler 
I forlængelse af erfaringer med udvikling og afholdelse af foredrag om ”Militæret, magten og 
miljøødelæggelserne” i 2020 udvikler vi en platform med tilbud om foredrag. 

 

Udvikling af undervisningstilbud til folkeskolens ældste klasser 
I forlængelse af erfaringer med fredsundervisning på Herningvej skole i forbindelse med 

Fredsby Aalborgs markering af FN’s fredsdag 2020 udvikler vi en platform med 
undervisningstilbud.  

 

Udvikling af kommunikationsstrategi for at nå uden for egen ”boble”   
I forlængelse af vores erfaringer med henvendelse til politikere, presse og befolkning vil vi 
udvikle en selvstændig informationsplatform.  

 

Eventuelt  

Afslutning og aftale om næste fællesmøde 


