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Fredsrelevant på Folkemødet 2022 
- udvalgte oplevelser ved Tom Vilmer Paamand. Se med links: FRED.dk/folkemoede 

 Torsdag  
• TORSDAG 12:00 - 12:45: Nyeste trends & "lessons learned" fra krigen i Ukraine
G2 - PFA 
Er vi på vej mod en ny æra, hvor bæredygtighed ikke kun handler om klima? 
• 12:00 - 13:00: Forbehold eller ej - Der er krig nok til alle
C23 - Europa-Kommissionen 
Forsvarsforbeholdets skæbne er afgjort. Hvad får det af konsekvenser for Danmark og EU? 

 12:00 - 13:00: Krige har ingen vindere, så det må freden have!
B99 - Fredsministerium 
Mød fredsfolk om hvorfor det netop er sammen med fjenden, at fred og forsoning skal findes. 
• 12:00 - 13:00 : Stormagtsrivalisering og Ukrainekrisen
C16 - Atlantsammenslutningen 
Stormagtsrivaliseringen gør sit indtog på den europæiske scene, og krig i Europa er virkeligheden. 
• 12:30 - 13:30: Kan vi forsvare Bornholm, hvis russerne kommer?
F21 - Berlingske Media 
Krigen i Ukraine har sat fokus på dansk sikkerhedspolitik. Men hvad kan dansk forsvar egentlig? 
• 13:00 - 14:00: Kan erfaringerne fra grænselandet bruges i Ukraine?
B8 - Grænseforeningen 
Mød Christian Juhl (EL), Jørgen Kühl, Europa 
• 13:30 - 14:15: EU og krigen i Ukraine
C23 - Europa-Kommissionen 
Ukraine er invaderet af Rusland og EU gerne støtte Kiev ved at skabe tættere bånd. Men hvordan? 
• 14:00 - 14:50: Beskyldt for landsforræderi
F21 - Weekendavisen 
Claus Hjort Frederiksen taler om FE-sagen og sigtelsen for landsforræderi med Hans Mortensen. 
• 14:00 - 15:00: Fremtidens forsvar i en mere brutal verden
H12 - Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet 
Verden omkring os bliver mere brutal - hvad betyder det for fremtidens forsvar? 
• 15:15 - 16:15: Simi Jan og Afghanistan: Når krigen er personlig
G22 - Aller Media 
Kan man skamme sig over sine politikere som menneske og mor - og samtidig formidle troværdigt? 
• 15:30 - 16:30: Fremtidens værnepligt
H12 - Folk & Sikkerhed 
Skal værnepligten indsættes operativt som i Norge? Hvordan bliver fremtidens værnepligt? 
• 16:30 - 17:20: Er der en fremtid for FN?
C16 - FN-forbundet, Atlantsammenslutningen 
FN blev skabt for at bevare freden. Nu er et FN-land angrebet et andet. Er tiden løbet fra FN? 
• 17:00 - 17:50: Kunstværk i storpolitik - Vestens og Kinas ændrede relation
D11 – ArtPolitico med Jens Galschiøt 
Vesten og Kina mødes i nye frontlinjer - mange ser Taiwan som det næste brændpunkt. 
• 17:00 - 18:00: Hvor er Rusland på vej hen?
F31 - POV International 
Påvirkningen af Østersøregionen og det nordlige EU-område. 
• 17:00 - 18:00: Ruslands invasion af Ukraine
H12 - Forsvarsakademiet 
Panelet tager temperaturen på den aktuelle situation i Ukraine og debatterer relevante spørgsmål. 
• TORSDAG 18:00 - 19:00: Danmarks støtte til optagelse af Ukraine i EU
J3 - AUD: Association af Ukrainere i Danmark, Bevar Ukraine 
Hvordan kan de dansk politikkere og samfundet hjælpe Ukraines rejse mod vest? 
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• TORSDAG 18:00 - 19:00: Rejs med Jan Grarup og Simi Jan til Sydsudan
A5 - FN Byen 
Jan Grarup viser billeder og interviewes af Simi Jan om hans rejse til Sydsudan. 
• 18:15 - 19:30: Kvinder, fred og sikkerhed
H15 - Kvinderaadet, CISU - Civilsamfund i Udvikling 
Kvinder, fred og sikkerhed: En samtale om feminisme i en krigstid 

 Fredag  
• FREDAG 09:15 - 10:00: Hvilket Europa efter Putins krig?
B1 - Netcompany 
Hvilket Europa kan vi forvente os efter krigen i Ukraine? 
• 09:30 - 10:30: Eksport som redskab i krig og klimakamp
G32 - EKF 
Hvordan åbner samhandel og grøn teknologi nye muligheder for et Europa i konflikt? 
• 10:00 - 11:00: Ukraine: Baggrunden for konflikten - en historisk forståelse
F31 - POV International 
Panelet opridser og diskuterer Ukraines historie i det 20. århundrede og frem til i dag 
• 10:30 - 11:00: Det arktiske dilemma
F22 - Dagbladet Information 
Hør Informations chefredaktør Rune Lykkeberg tale med Martin Lidegaard fra Radikale Venstre 
• 10:30 - 11:00: Talk: Stine Bosse, Thomas Senderovitz & Vydoinyk Mykhailo
J3 - Den Danske Europabevægelse 
- tager en status på Ukraine og flygtningestrømmen 
• 11:00 - 12:00: David mod Goliath: De militære operationer i Ukraine
F31 - POV International 
Hvordan er det lykkedes ukrainerne at yde så stærk modstand mod de russiske styrker? 
• 11:00 - 12:00: Effekten af det folkelige Forsvar.
H12 - Hjemmeværnet 
Hvordan har den seneste udvikling i Europa rykket ved betydningen af et folkeligt forankret forsvar? 
• 11:15 - 11:30: Diplomatisk arbejde i krigstid: Mød den ukrainske ambassadør
D9 - 3F 
Mød den ukrainske ambassadør. 
• 11:30 - 12:15: Hvor går Danmark hen, når bomberne falder i Europa?
N5 - Altinget 
En krig. Et kursskifte. En folkeafstemning. Vi tager temperaturen på relationen til DK's allierede. 
• 12:00 - 13:00: The Digital Iron Curtain
A6 - DIPD 
What can democracies do to counter disinformation in authoritarian regimes? 
• 12:00 - 13:00: Tiden efter krigen: Hvordan skal Ukraine genopbygges?
F31 - POV International 
Hvordan kan det internationale samfund bidrage til den enorme udfordring? Og hvem skal betale? 
• 12:45 - 13:30: Europa efter Putins krig
N11 - Politiken 
Truer en ny kold krig? Kunne den blive varm? 

 13:00 - 14:00: Danmark bør tilslutte sig FNs forbud mod atomvåben!
B99 - Fredsministerium 
Mød fredsfolk, der vil have forbuddet ratificeret, og kræver at USA overholder det på danske baser. 
• 13:00 - 14:00: EU og Rusland
F31 - POV International 
Fokus i denne debat er på EU-Rusland forholdet i et globalt perspektiv. 
• FREDAG 13:45 - 14:30: Fra udsendt til krigsveteran - til udsat
B2 - Folkekirken 
Samtale mellem en værnspræst og en tidligere udsendt - en veteran 
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• FREDAG 14:00 - 14:45: Ukraine efter krigen - en samtale med Ukraines ambassadør
C6 - Radikale Venstre 
Samtale mellem Ukraines ambassadør i Danmark Mykhailo Vydoinyk og Martin Lidegaard 
• 14:00 - 15:00: Fremtidens kampplads i lyset af Ukraine
H12 - Forsvarsakademiet 
Hvad kan Danmark lære af krigen i Ukraine i forhold til at ruste sig mod fremtidens trusler? 
• 14:00 - 15:00: Virker Putins løgne? Russisk meningsdannelse og propaganda
F31 - POV International 
Virker den? Hvordan kan veluddannede, velorienterede mennesker tro på Putins løgne? 

 14:50 - 15:50: Fred og Krig - En verden uden våben?
C16 - Folk & Sikkerhed 
Med krig i Europa, hvordan opnår vi fred? 
• 14:50 - 15:50: With or without NATO?
C16 - Atlantsammenslutningen, Folk & Sikkerhed 
In which ways does the war in Ukraine impact the NATO cooperation? 
• 15:00 - 15:45: Women’s role in creating sustainable peace
A6 - Den Internationale Scene 
Women shall be represented in peace processes and negotiations to secure sustainable peace 
• 15:00 - 15:45: Det danske forsvar i den nye verdensorden
D10 - Venstres Landsorganisation 
Det danske forsvar i den nye verdensorden 
• 15:00 - 16:00: Den europæiske sikkerhedsarkitektur i lyset af Ukraine
F31 - POV International 
Uanset udfaldet af krigen mod Ukraine vil den europæiske sikkerhedsarkitektur være forandret 
• 15:30 - 16:30: Kup, Kabul og Krigen i Ukraine
H12 - Forsvarsakademiet 
Tidens strømninger påvirker Forsvarets globale indsatser. Vi ser nærmere på udvalgte dilemmaer. 
• 16:00 - 17:00: European security and NATO expansion
B10 - Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
Should Sweden and Finland join NATO? 
• 16:35 - 17:20: Tættere på ukrainerne - i Danmark og Ukraine
B4 - Folkekirken, Folkekirkens Nødhjælp 
Hvad skal vi vide for bedre at forstå de krigsramte ukrainere i hjemlandet og her i Danmark? 
• FREDAG 17:00 - 18:00: Ukraine og menneskerettigheder - videolink fra Ukraine
F31 - POV International 
Jens Alstrup interviewer menneskerettighedsaktivist Fedir Danylchenko på videolink fra Butja 

Lørdag  
• LØRDAG 09:00 - 10:00: Politiken Historie præsenterer: Russerne på Bornholm
N11 - Politiken 
Morgentur til den russiske kirkegård: hør om den Røde Hærs faldne under besættelsen af Bornholm 
• 10:00 - 10:30: Forsvarspolitikken efter folkeafstemningen
N11 - Politiken 
Europahær, cyberangreb, stormagtsrivalisering og klimaforandring: hvad er de vigtigste prioriteter? 

 10:00 - 11:00: Klimakampen må ikke drukne i militær oprustning!
B99 - Fredsministerium 
Mød fredsfolk om hvordan vi sammen stopper, at krig og oprustning ødelægger vores klima. 
• LØRDAG 10:15 - 11:15: Bør man investere i våbenteknologi
G31 - Jyske Bank TV 
Bør investeringsselskaber, pensionskasser og banker investere i våbenteknologi? 
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• LØRDAG 10:30 - 11:30: Forsvaret efter folkeafstemningen
C26 - Folkebevægelsen mod EU 
Hvilke konsekvenser har resultatet af folkeafstemningen 1. juni? 
• 11:00 - 11:30: Forsvar i fremtiden: trusselsbilledet og forsyningssikkerhed
H7 - Danske Maritime 
Dialog med forsvarsminister Morten Bødskov 
• 11:00 - 11:45: Mød samfundets vagthunde over for efterretningstjenesterne!
B16 - Institut for Menneskerettigheder 
Hvem holder øje med dem, der holder øje? En debat om demokratidilemmaer 
• 11:00 - 11:45: Virksomheder i vælten
G2 - Det Udenrigspolitiske Selskab 
Refleksioner om at træffe de nødvendige og samfundsansvarlige beslutninger i en krigs- og krisetid 
• 11:00 - 12:00: Øget militær tilstedeværelse i Arktis?
H12 - Forsvarsakademiet 
Har krigen i Ukraine ændret det sikkerhedspolitiske billede i Arktis? 
• 12:00 - 12:45: Atter krig på europæisk jord - hvad nu?
D6 - Socialdemokratiet 
Arrangement med Jeppe Kofod og Morten Bødskov 
• 12:00 - 12:45: Youth fighting for democracy in Eastern Europe
C29 - Dansk Ungdoms Fællesråd, New Democracyfund 
Three young women share the personal stories of their daily fight for democracy and human rights 
• 13:30 - 14:00: Krigen i Ukraine: I dybden med Mikkel Vedby Rasmussen
G30 - Københavns Universitet 
Hvordan slutter krigen i Ukraine? 
• 14:00 - 15:00: Debat om Danmarks forsvar og oprustning
A26 - AOF Center Storkøbenhavn 
Vær med når politikere debatterer om Danmarks oprustning, forsvar og EU-hær 
• 14:25 - 15:10: Youth Foreign Policy Summit
A6 - DIPD 
Members of the Danish Youth parties discuss the foreign policy Situation 
• 14:30 - 15:30: Hvad betyder krigen i Ukraine for freden i Arktis?
C7 - Folketinget 
Debat om øget rivalisering i Arktis og konsekvenser for sikkerhedspolitikken 
• 14:45 - 15:30: EUs værdier - i frit fald eller styrkede efter krig og covid
C23 - Europa-Kommissionen 
EUs værdier er blevet grundigt tryktestet af 2 år med corona og krig. Står de stadig? 
• 15:00 - 15:45: Hvad betyder krigen i Ukraine for Verdensmålene?
A1 - 2030-Panelet 
Deltag i den svære samtale om, hvordan bæredygtig udvikling kan fortsætte gennem ufred 
• 15:00 - 16:00: Krigens regler og humanitær adgang
B18 - Advokatsamfundet, Læger uden Grænser 
Hvad sker der, når krigens regler ikke overholdes, og hvorfor er humanitær adgang vigtigt i krig? 
• 15:00 - 16:00: Selv krig har regler
A19 - Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, Læger uden Grænser 
Bliv klogere på krigens regler og forhold dig til krigens svære dilemmaer 
• 15:15 - 16:00: Fredsaftale til historisk valg i Colombia
A6 - DIPD 
Politisk deltagelse i Colombia 
• LØRDAG 17:00 - 20:10: Udenrigspolitik - hvad, hvornår, hvorfor?
N11 - Politiken 
Det internationale samfund er i en ny situation. Hvad sker der i dansk udenrigspolitik? 

 SØNDAG 10:00 - 11:00: Nej til Østersøen som krigens hav!
B99 - Fredsministerium 
Mød fredsfolk, der vil tage angrebet ud af forsvaret, og møde krig med ikkemilitær konfliktløsning. 


