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INVITATION TIL ALLE MEDLEMMER AF FORSVARSUDVALGET 

 

 

Dialogmøde:  

Ikkemilitær sikkerhedspolitik i forhold til Rusland 

Lørdag den 13. juni kl. 11.30 - 13.00  

I Fredsteltet på Kæmpestranden ved Folkemødet på Bornholm 

Efter udviklingen i Ukraine optræder Rusland kun i danske debatter som et mål for 

sanktioner og militær oprustning. Men Danmark bidrager ikke til at løse konflikten ved 
at følge NATO's og EU's konfrontationspolitik. Hør forslag til en ikkemilitær dansk 

sikkerhedspolitik især i relation til Rusland.  

Ole Wæver er professor i international politik og leder af CRIC. 

Jørn Boye Nielsen, RIKOs formand. Aktuel med bog om international konfliktløsning. 

 

Arrangør: Fredsministerium.dk 

 

 

FREDSMINISTERIUM.DK 

Dialogmødet indgår i Folkemødets Fredshøjskole arrangeret af Fredsministerium.dk, 
som er et stadigt voksende netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet 

sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi.  

Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner gennem 

et fredsministerium, der kan være med til at udvikle og udføre et fredeligt alternativ til 

den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år. 

Vi foreslår at tage angrebet ud af forsvaret ved at etablere en fredsaktivistisk 

udenrigspolitik, så Danmarks internationale indsats i højere grad lever op til dets eget 

erklæret fredelige mål - med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk 

præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger.  

Ind til dette sker, er vores plan at udvikle et ”skyggeministerium”, der kan præsentere 

befolkning og politiske beslutningstagere for fredelige alternativer til krigspolitikken 
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FREDSMINISTERIUM.DK’s AKTIVITETER   

 

Efterlysning: En ambitiøs sikkerhedspolitik  

– kronik af Frants Villadsen, Tom Paamand og Hasse Schneidermann.  

 Fredsministerium.dk/pdf/kronik_fredsministerium.pdf 

 

Folkemødet på Bornholm 2013 med Fredstelt og Fredshøjskole  

 Fredsministerium.dk/pdf/fredshoejskolen_bornholm_juni_2013_version1_02.pdf  

 www.Jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE5614152/fred-kraever 

 

FN’s Internationale Fredsdag 2013  

Dialogmøde om fredsaktivistisk udenrigspolitik på Christiansborg med 
repræsentanter fra det offentlige videns- og forskningsområde og politikere. 

 Fredsministerium.dk/pdf/dialogmoede_version29-8-2013.pdf 

 Youtube.com/watch?v=_b40WxJB2Cw  

 

Folkemødet på Bornholm 2014 med Fredstelt og Fredshøjskole  

 Fredsministerium.dk/referater/kalender_beskrivelse_folkemoedet2014.pdf 

 Arnehansen.net/dialog/fred/140614Nikolaj+harlang64.htm 

 Arnehansen.net/dialog/fred/140602FrantsV-Fredstelt-Folkemoede64.htm 

 

FN’s Internationale Fredsdag 2014  

To-dages udviklingsseminar om samarbejde med 35 repræsentanter fra de forskellige 
fredsorganisationer. Oplæg med fredsforsker og tidligere FN-ambassadør.  

 ArneHansen.net/140920Fredsweekend/ 

 Goldendaysfestival.dk/event/war-over 

 

Folkemødet på Bornholm 2015 med Fredstelt og Fredshøjskole 

 Fredsministerium.dk/bornholm2015/fredshoejskolen_program_2015.pdf 

 

Oplysning om ikkemilitær konfliktløsning  

Vi har en ambitiøs ansøgning om økonomisk støtte inde hos udenrigsministeriets nye 

oplysningspulje for ikkemilitær konfliktløsning. Vores projekt sigter imod at øge 

fredsmiljøets fredskompetence til ikkemilitære konfliktløsning, og at bygge bro til 

andre relevante miljøers og aktørers viden med henblik på at anvende denne.  

 
Med fredelig hilsen  

FREDSMINISTERIUM.DK 
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