
Esbjerg Fredsbevægelse                          

Kære Fredsven/venner!                                                                                  Esbjerg 1/4 -20    

Coronavirus og fredsarbejdet
På grund af risikoen for at sprede virussen, er stort set alle forsamlinger af mennesker aflyst, og det gælder 
jo selvfølgelig også her hos os. Det er rigtig ærgerligt, at Klimapåskemarchen blev aflyst, hvor miljø og fred 
gik hånd i hånd, men meget nødvendigt og fornuftigt. 

For øvrigt blev USA's militærøvelse Defender Europa 2020 aflyst !!!       Tak for din underskrift !!

Så derfor vil vi i stedet lave virtuelle kampagner, som man kan støtte op om hjemme fra. Se nedenfor

GDAMS    (Global Day of Action on Military Spending)   fredag 10.april  –  onsdag 6.maj
Hvis ikke det var aktuelt før, så er det da i den grad aktuelt nu, at de svimlende beløb, der bruges på 
militæret i hele verden, i stedet bruges til civile formål, nemlig at afbøde den økonomiske krise, som er og 
bliver en følge af coronavirussens hærgen på jordkloden.

Derfor vil der, i perioden fra 10.april til 6.maj, hver eneste lige dag efter kl. 12, kunne findes nye vigtige 
oplysninger og argumenter for nedrustning på vores hjemmeside, Facebook og Twitter. Du må så meget 
gerne like dem og sende dem videre til venner og bekendte. Der er som bekendt masser af penge at hente 

 SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) offentliggør tallene for verdens militærudgifter 
fra det forrige år, og derefter starter GDAMS kampagnen.

I Tyskland kører fredsbevægelsen en kampagne netop om at omdirigere pengene fra milllitæret, og den har 
det fine bogstavrim   ”Geld für Gesundheit !!” Har du gode slogans eller ideer, så skriv gerne til os.

Medlemskontingent for 2020 og støtte
Tak til dem der allerede har betalt !! Vores konto er stadig åben for indbetalinger  :o)

                           Danske Bank  reg.nr. 1551  konto nr. 672  4426   
        
Enkeltperson 100 kr.  -                 Husstand 150 kr.                       - Organisation 300 kr.  
Vi modtager også gerne støttebeløb på samme konto, alt bliver modtaget med kyshånd.

Du er altid velkommen til vores bestyrelses og aktivitetsmøder, kontakt os endelig, hvis du vil prøve at være med.

Find os på:

Esbjerg Fredsbevægelses hjemmeside     www.peaceweb.dk    

Facebook                                                  https://www.facebook.com/EsbFredDanmark/

Twitter                                                      https://twitter.com/EsbFredDanmark

https://twitter.com/EsbFredDanmark
https://www.facebook.com/EsbFredDanmark/
http://www.peaceweb.dk/
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