FREDSMINISTERIUMS POP-UP-EVENTS 2017
Torsdag 15. juni kl. 13.30 – 14.30 på Nordlandspladsen
Mød fredsfolk med drømme om Østersøen som Fredens Hav
Truslen fra Rusland er overdrevet - NATO og Rusland bør afstå fra oprustning og offensive
øvelser.
Danmark har nu været et krigsførende land gennem flere årtier, har soldater med i den blodige
borgerkrig i Syrien, køber krigsfly til milliarder og planlægger stærkt øgede forsvarsbevillinger
for at imødegå "truslen fra Øst". Fredsministerium mener truslen er overdrevet, og synes ikke
Danmark skal bøje sig for NATOs krav om øgede militærbudgetter. Det er våbenkapløbet der
er farligt, og vi er imod militarisering af Bornholm og øerne i Østersøen. Vi opfordrer i stedet
både NATO og Rusland til at afstå fra oprustning og offensive øvelser. Vi arbejder for at
Østersøen bliver et Fredens Hav, for der findes alternativer: Tag angrebet ud af forsvaret ved
at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger.
Lørdag 17. juni kl. 15.00 – 16.00 Nordlandspladsen
Mød fredsfolk med alternativer til ny kold krig i Europa
Et våbenkapløb med Rusland kan føre til krig - hør om realistiske alternativer til oprustningen!
Danmark har nu været et krigsførende land gennem flere årtier, har soldater med i den blodige
borgerkrig i Syrien, køber krigsfly til milliarder og planlægger stærkt øgede forsvarsbevillinger
for at imødegå "truslen fra Øst". Fredsministerium mener truslen er overdrevet, og at det
netop er våbenkapløbet med Rusland som kan føre til krig. Danmark bør ikke bøje sig for
NATOs krav om øgede militærbudgetter. Det er våbenkapløbet der er farligt, og vi opfordrer i
stedet både NATO og Rusland til at afstå fra oprustning og offensive øvelser. Vi foreslår
realistiske og gennemprøvede alternativer til krigspolitikken med fokus på FN, ikkemilitær
konfliktløsning, nedrustningsforhandlinger og afståelse fra offensive øvelser – også i
Østersøområdet.
Søndag 18. juni kl. 10.30 – 12.30 ved Brandstationen
Mød fredsfolk med alternativer til krigen mod terror
Krigen mod terror er en fiasko - hør om realistiske alternativer med fokus på diplomati og
bistand.
Danmark har nu været et krigsførende land gennem flere årtier, har soldater med i den blodige
borgerkrig i Syrien, køber krigsfly til milliarder og planlægger stærkt øgede forsvarsbevillinger.
Fredsministerium mener, at den såkaldte krig mod terror er en fiasko, der blot har medført
død, lemlæstelse, øgede flygtningestrømme og mere terror. Vi foreslår at Danmarks
internationale indsats i højere grad skal leve op til dets eget erklæret fredelige formål – med
en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene.
Tag angrebet ud af forsvaret gennem realistiske, gennemprøvede og virkningsfulde
alternativer med fokus på FN, ikkemilitær konfliktløsning, diplomati og humanitær bistand.
Alle 3 præsentationer afsluttes således:
Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet for et fredsministerium i statsligt regi.
Vi sætter freden på den politiske dagsorden ved at invitere til uformel samtale rundt omkring i folkemødemylderet Kom og vær med!
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