Fredsrelevant på Folkemødet 2019
- udvalgte oplevelser ved Tom Vilmer Paamand. FRED.dk/folkemoede

17:00-17:45 Seksuel vold i krig og konflikt Læger uden Grænser, UNFPA - FNs Befolkningsfond,
UNWomen - Debat: Kom med til debat om seksuel vold i verdens brændpunkter A2 - FN Byen
17:00-19:00 FN vil forbyde atomvåben - men Danmark tør ikke fredsministerium.dk - Debat: Mød
fredsfolk der tør drømme om at stoppe atomgalskaben. D99 - Pop-UpVed Brandstationen

Torsdag

18:00-19:00 Mands Minde med Per Stig Møller (del 1) Grundtvigsk Forum - Foredrag/tale/interview: Per
Stig Møller, tidl. minister (K), kigger tilbage på sit liv i et historisk og politisk perspektiv C25 - Grundtvig

13:00-13:30 Vesten mod Vesten Dagbladet Information - Foredrag/tale/interview: Hør Informations Rune
Lykkeberg fortælle om hovedpunkterne i sin nye bog Vesten mod Vesten F23 - Information

18:00-19:00 Klima & Krig - miljøudfordringer, folkevandringer og fred fredsministerium.dk - Debat:
Bæredygtige og klimapolitiske løsninger give mere sikkerhed end fortsat oprustning C34 - Klimateltet

13:00-13:45 Danmarks medlemskab i FN's Menneskerettighedsråd Institut for Menneskerettigheder Debat: Danmark er for første gang medlem. Hvilken forskel bør vi gøre? F6 - Menneskeret

18:00-19:00 Intet demokrati uden pressefrihed og modige journalister International Media Support - Er
pressefrihed mere værd end stemmeret? IMS og Danwatch om demokratiske rettigheder. A1 - Verdensmål

13:00-14:00 Hvis fjenden slukker for Danmark. Beredskabsforbundet - Foredrag/tale/interview: Hvad
sker der når elforsyningen forsvinder og befolkningen er i uvished over længere tid. F15 - Fællesskab
13:30-14:30 Ungdomspolitikere håndterer "Danmark under angreb" Forsvarsakademiet - Debat:
Dilemmaspil, hvor Danmarks kommende beslutningstagere bliver sat på prøve. A3 - Forsvaret
14:30-15:00 Er dine pensionspenge investeret ansvarligt? Dagbladet Information - Debat: Information
har undersøgt pensionsselskabers aktieinvesteringer og taler med to af hovedpersonerne. F23 - Information
14:30-15:30 Forfølgelse af digitale aktivister Mellemfolkeligt Samvirke - Debat: Mød tre unge, digitale
aktivister fra verdens brændpunkter A21 - Mellemfolkeligt Samvirke
15:00-15:45 Ungdomspolitikere i (forsvars)dilemma. Hjemmeværnet - Debat: Næste generation af
politikere debatterer forsvars- og sikkerhedspolitiske dilemmaer. H11 - Hjemmeværnet.
15:00-16:00 NATO at 70: Back to the Future? Center for Militære Studier - Debat: Hvilke
sikkerhedspolitiske udfordringer præger NATO-alliancen og det europæiske samarbejde? K11 - Tænketank
15:45-16:45 Er Danmark og Norden i sikkerhed? Nordisk Råd - Debat: Hvad skal være top of mind for
at holde Danmark og Norden i sikkerhed C35 - Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd
16:00-16:50 Krasnik, Fogh, Thorning og Libak : Hvad nu, demokrati? Google - Debat: Demokratiets
fremtid på årets Googledebat med højt til loftet, øl i glasset og propel i hatten A38 - Danchells Telt
16:00-17:00 Denmark's security role Center for Militære Studier - Debat: Hvordan kan et land med blot
5,7 millioner indbyggere påvirke international sikkerhedspolitik? K11 - Tænketanken
16:30-17:15 Krig og fred - hvor går grænsen? Rotary Danmark - Debat: Antallet af krige er faldene. Men
betyder det, at mere fred eller er truslerne blot forandrede? C31 - Rotary Danmark
16:30-17:30 Huawei eller Google - hvem er farligst? Enhedslisten - Foredrag/tale/interview: Journalist
Peter Kofod udlægger overvågningens veje og vildveje C5 - Enhedslisten

Fredag
09:00-10:00 Er der et nyt ungdomsoprør i gang? Efterskoleforeningen - Debat: Er unges klimastrejker
tegn på et nyt ungdomsoprør, der er på vej? Hør de unges mening! K12 - FRIDAY
10:30-11:15 Har medierne et ansvar i debatten om menneskerettighederne? Institut for Menneskeret Debat: Chefredaktører diskuterer deres ansvar i debatten om menneskerettighederne. F6 - Menneskeret
10:30-11:30 Soldater i gaderne Forsvarsakademiet - Debat: Hvorfor er der soldater ved grænsen og i
København? Paneldebat om Forsvarets nye nationale opgaver. A3 - Forsvaret
10:30-11:30 Ansvarlige og bæredygtige investeringer i Pensionskasser Mellemfolkeligt Samvirke Debat: Hvordan får vi investeret vores fælles opsparinger i en bæredygtig fremtid? A21 - MS
10:30-11:30 Når infrastruktur bliver politisk Nord Stream 2 AG - Debat: Gasrørledningen Nord Stream 2
er blevet en varm kartoffel i Danmark, men hvad er op og ned i sagen? K11 - Tænketanken
10:30-12:00 Intet demokrati uden pressefrihed og modige journalister International Media Support - Er
pressefrihed mere værd end stemmeret? IMS og Danwatch. A1 - Verdensmål
11:00-12:00 Fredsprocessen i Colombia Rotary Danmark - Foredrag/tale/interview: Hvordan går det
med fredsprocessen i Colombia? Hvordan skabes fred efter 60 års borgerkrig? C31 - Rotary
12:00-12:45 What is the future of U.S and European defense cooperation? Folk & Sikkerhed - Debat:
What is the future of U.S and European defense cooperation? H11 - Hjemmeværnet.
12:00-13:00 Menneskerettigheder i skolen - hvorfor nu det? Amnesty International - Debat: Hvordan
danner vi unge mennesker, så vi fremmer et samfund med større respekt for hinanden? G20 - Lærerforening

16:45-17:45 Mangfoldighed eller polarisering? Dansk Folkeoplysnings Samråd - Debat: Hvordan
styrker folkeoplysning sammenhængskraft i et mangfoldigt eller polariseret Danmark? C8 - Folkeoplysning

12:00-13:00 Er flygtningepolitik et klimapolitisk anliggende? DIPD - Danish Institute for Democracy,
CARE: Debat, der undersøger de politiske, moralske og etiske aspekter ved klimatilpasning C36 International Scene

16:45-17:45 Hvordan skal vi reagere på Terror? Finn Nørgaard foreningen - Debat: I 2015 ramte et
frygteligt terrorangreb dansk jord. I denne debat diskuterer vi, hvad vi har lært. E9 - Civiltinget

12:00-13:00 I krig med Terminator - fremtidens teknologi på kamppladsen Forsvarsakademiet - Debat:
Fremtidens krige er højteknologiske - Sikkerhedspolitiske muligheder. A3 - Forsvaret

17:00-17:30 Cyberforsvar & Cyberangreb - er vi på vej mod cyberragnarok? CenSec - Center for
sikkerhedsindustrien - Debat: Skal vi samle os i ét cyberforsvar? E8 - Medieteltet og Radio Folkemødet

13:30-14:30 Hvornår er demokrati demokratisk? CISU - Civilsamfund i Udvikling, Danish Lesotho
Network - Debat: Politikerlede - Demokrati er en skrøbelig størrelse H14 - Levende Hav

17:00-17:30 Industriens syn på forsvar og sikkerhed Center for Militære Studier - Debat: Hvordan
læser forsvarsindustrien udviklingerne på det sikkerhedspolitiske område? K11 - Tænketanken

13:30-14:30 NATO 70 år - tid til pensionering? Folketinget - Debat: Forsvarsordførere og
sikkerhedspolitiske eksperter drøfter fremtidsperspektiver for NATO C7 - Folketinget

1

2

13:30-14:30 Ny alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvarspolitik fredsministerium.dk - Debat:
Fredsministerium kovender virkeligheden, hvis USA ikke længere er Danmarks allierede E9 - Civiltinget

10:30-11:30 Klimaflugten Folkekirkens Nødhjælp, Folkekirken - Debat: Klimaforandringer sender
mennesker på flugt. Flygter vi også? C11 - Folkekirken

15:00-15:45 Forsvarsforliget - Genåbning eller kaos? Folk & Sikkerhed - Debat: Verden har på få år
ændret sig - Hvordan skaber vi større stabilitet, og hvad er Forsvarets rolle? H11 – Hjemmeværnet.

10:30-11:30 USA og Danmark i den nye verdensorden Atlantsammenslutningen - Debat: USA er
Danmarks sikkerhedsgarant - hvordan sikrer vi dette samarbejde bedst? C8 - Dansk Folkeoplysning

15:00-16:00 Hvis fjenden slukker for Danmark. Beredskabsforbundet - Debat: Hvad gør vi, når Danmark
kortsluttes af et cyber-angreb udefra og al infrastruktur går i sort? F15 - Fællesskabsscenen

10:30-11:30 Soldaten tæt på Forsvarsakademiet - Foredrag/tale/interview: Hvem er soldaten? Hvordan er
det at være udsendt og hvad laver en soldat, som arbejder i Danmark? A3 - Forsvaret

15:00-16:00 Hvor blev demokratiet af? DIPD - Danish Institute for Democracy - Debat: Demokratiet som
styreform er under pres verden over, hvor populisme vinder frem (på engelsk) C36 - International Scene

10:30-11:30 Samtale med den amerikanske ambassadør Venstre, DIPD - Institute for Democracy Interview: Hør den amerikanske ambassadør fortælle om Trumps syn på verden C36 - International

15:00-16:00 Ungdommens globale klimaoprør - fra protest til politik? KR Foundation, Dansk Ungdoms
(DUF) - Debat: Unge ledere fra klimabevægelser råber politikerne op, men lytter de? N10 - Politiken

11:00-12:00 Et barn af krig! Rotary Danmark - Foredrag/tale/interview: En generation der er opvokset
med krig og vold er ikke rustet til at føre et land videre. C31 - Rotary Danmark

15:00-16:00 Klima og ulighed - to sider af samme kamp? Mellemfolkeligt Samvirke - Foredrag: Verden
står midt i to kriser - stigende ulighed og klimaforandringer. Hvordan løser vi dem sammen? A21 - MS

12:00-13:00 Politikere i (forsvars)dilemma. Hjemmeværnet - Debat: Forsvarspolitikere lægger arm om
svære forsvars- og sikkerhedspolitiske dilemmaer. H11 - Hjemmeværnet - MHV903.

16:30-17:15 Den kolde energikrig - er energi også sikkerhedspolitik ? Dansk Energi, CONCITO,
Greenpeace - Debat: Hvordan hænger energi og sikker sammen? Og er trusselsbilledet reelt ? B2 - Klima

13:30-14:15 Battle of the Seas Forsvarsakademiet - Debat: Paneldebat, hvor kyststater mødes for at
drøfte havets strategiske betydning med Arktis som case. A3 - Forsvaret

16:30-17:30 Hvad stiller vi op med misinformation, fake news og løgne? Journalistforbundet - Debat:
Vincent Hendricks og Pierre Collignon tager kampen op mod misinformation. F12 - Dansk Journalistforbund

13:30-14:15 Will Denmark walk the talk in the Human Rights Council? DIGNITY, IWGIA - Debat: How
will Denmark improve the lives of women, tortured and indigenous peoples? A40-Verdensmål

16:30-17:30 Fremtidens Forsvar Forsvarsakademiet - Debat: Soldater nu en del af gadebilledet, hvor de
løser opgaver, tidligere forbeholdt politiet. Er dette det nye normalbillede for danske forsvar? A3 - Forsvaret

13:30-14:30 Genopbygningen af Syrien DIPD - Danish Institute for Parties, Det Konservative Folkeparti Debat: Hvordan genopbygges Syrien, og hvordan skal flygtninge vende hjem? C36 - International Scene

16:30-17:30 Pandapolitik og ytringsfrihed Galleri Galschiøt - Debat: Samtale om kunst og ytringsfrihed,
dansk storpolitik og forholdet til Kina D11 - Galschiøt kulturscene

13:30-14:30 Verden i forandring: Trump, Kina, Mellemøsten, klimaet mm. POV International - Debat:
Fem internationalister, der tilsammen dækker bredt, i gemytlig samtale om verdens tilstand F36 - POV

16:30-18:30 Oprustning gør ikke verden tryggere. Slet ikke nye atomvåben fredsministerium.dk - Mød
fredsfolk med drøm om atomvåbenfrit Norden og Østersøen som Fredens Hav. B99 - Pop-Up Nordland

14:00-15:00 Dansk forsvar - står vi alene? Europabevægelsen - Debat: Trump tøver i NATO, men
Danmarks forsvarsforbehold bremser os i at søge mod EU. Hvad gør vi? J4 - Europabevægelsen

17:45-19:00 Arabisk efterår i Tunesien Spejderne, Institut for Menneskerettigheder - Foredrag: Hvordan
støtter vi progressive kræfter i et land på massivt demokratisk tilbagetog? H14 - Levende Hav

14:00-15:00 EU situation room: hvordan løser vi verdens udfordringer? EU-Kommission - Workshop:
Klima, terror, plastikforurening - hvordan skal EU agere & hvor kan man selv gøre en forskel? C20 - Europa

17:50-18:50 Fake News og Folkeoplysning - hvem kontroller informationer? Atlantsammenslutningen,
Danmarks Biblioteker - Debat: Risikerer Folkeoplysningen selv at sprede Fake News C8 - Folkeoplysning

14:30-15:30 Råddenskab i Forsvarets ledelse Forsvarsakademiet - Debat: Forsvaret kommet i
skudlinjen og er endt med at være genstand for undersøgelser om nepotisme og inhabilitet. A3 - Forsvaret

18:00-18:45 Civilsamfundet under pres i Europa - hvad kan EU gøre? Amnesty - Debat: Hvordan kan
medlemmer af Europa-Parlamentet arbejde for at styrke civilsamfundet i Europa? F6 - Menneskeret

15:00-16:00 Civilsamfund under pres DIPD - Institute for Democracy, IMS - International Media Support Debat: Hvordan kan civilsamfund yde modpres, når stater undertrykker borgerne? C36 - International

18:00-19:00 Mands Minde med Per Stig Møller (del 2) Grundtvigsk Forum - Foredrag/tale/interview: Per
Stig Møller, tidl. minister (K), kigger tilbage på sit liv i et historisk og politisk perspektiv C25 - Grundtvigs telt

15:15-15:55 Trolde i den politiske diskurs Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet - Debat:
Journalister samler op på forårets valg til Europaparlament og Folketing - fik troldene indflydelse? C20 - EU

18:00-19:00 Er Danmark klar til krig? Hjemmeværnet - Debat: Vores svenske naboer forbereder
befolkning og forsvar på krig, men hvor klar er vi egentlig i DK? H11 - Hjemmeværnet - HJORTØ.

16:30-17:15 Robotter overvåger migranterne Politiken, Dansk Flygtningehjælp - Debat: Kunstig
intelligens giver nye perspektiver og dilemmaer i debatten om flygtningestrømme N10 - Politiken

18:10-19:00 Våben eller vindmøller? - Kun det sidste rummer håb! fredsministerium.dk - Nye
energiformer bidrager til fred, mens våbenproduktion understøtter en cyklus af konflikt og vold C34 - Klima

16:30-17:30 Et selvstændigt EU uden USA - er det den vej vi skal? RIKO - Debat: Hvordan påvirker
USA dansk udenrigspolitik? Skal Danmark hellere opprioritere samarbejdet med EU? E9 - Civiltinget

Lørdag

17:00-18:00 Konflikthåndtering for en bæredygtig fremtid! Netværk for økologisk folkeoplysning Debat: Debat om hvordan det er nødvendig at kunne håndtere konflikter A18 - Universitet + civilsamfund

09:00-10:00 Kan vi klare os uden at bevæge os frit i Europa? Europabevægelsen - Debat: Med Brexit i
tankerne udforsker vi betydningen af den frie bevægelighed og det indre marked. J4 - Europabevægelsen

17:30-18:30 Krig, fred og demokrati DIPD - Danish Institute for Democracy - Debat: Få et unikt indblik i
fredsprocesser i lande på tværs af 3 kontinenter - Sydamerika, Afrika og Asien C36 - International Scene

09:00-10:00 Morgenritualet: Ambassadørernes topmøde LEAD Agency - Debat: Frankrigs, Tysklands
og Storbritanniens ambassadører i topmøde om EUs fremtid i skyggen af Trump G32 - MeningsMinisteriet

18:00-19:00 Mands Minde med Per Stig Møller (del 3) Grundtvigsk Forum - Foredrag/tale/interview: Per
Stig Møller, tidl. minister (K), kigger tilbage på sit liv i et historisk og politisk perspektiv C25 - Grundtvig
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