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Kære Fredsven/venner!                                                                                  Esbjerg 15/10 -19 

I forbindelse med Palæstinadage i juni viste vi filmen ”Mur af Jern” af Mohammad Alator om 
bosættelsernes konsekvenser for palæstinensernes daglige liv. Det var en gribende oplevelse, ærgerligt så få 
var kommet til arrangementet.
Der var godt fremmøde til Hiroshima-mindedag, og der blev udsmykket en 1 meter lang træske med 
fredshilsner på fra de fremmødte. Den skal afleveres til politikerne, så de kan tage skeen i den anden hånd 
og skrive under på forbud mod anvendelse af atomvåben. Det er endnu ikke lykkedes os at få en aftale i 
stand med en relevant politiker
Til Foreningernes dag i september havde vi lidt besøg og salg fra vores telt på torvet, og fremførte endnu 
engang vores lille fredseventyr-teater fra scenen.

I Norge er Bedstemødre for Fred aktive med ny løbeseddel hver uge om fredspolitisk emne, bl.a. om CO2 
udledningen fra militærets fly og tanks. Dejligt, hvis vi kunne få noget lignende her i Danmark !!!
Vi føler med kurderne i Tyrkiet og håber at Syrien og Rusland kan få stoppet dette myrderi på en 
forbundsfælle, som har været meget effektive til at bekæmpe IS. Godt den danske regering har sagt fra.
SIPRI (Det svenske fredsforskningsinstitut) har lavet en analyse af situationen i Mali i Afrika og anbefaler 
en forhandlingsløsning fremfor indsats af militærstyrker, som det danske folketing desværre ønsker.
Forholdet mellem de to supermagter USA og Rusland er det værste siden den kolde krig. DIIS (Dansk 
Institut for Internationale Studier) forslår at Danmark skal være en slags ”forandrings-agent” som kan 
genopbygger diplomati og tillid mellem de to lande, og få nedtrappet den spændte situation. Derfor vil vi i 
bestyrelsen skrive til politikerne i Udenrigspolitisk nævn og opfordre dem til at tage denne tanke til sig og 
henvise til dette danske instituts rapport om situationen og løsningsmulighederne. Se deres hjemmeside.

Krystalnatten ”Stop had og hetz, tal ordentligt”  lørdag 9.november kl. 19 på Torvet

Starter med tale fra Edward Korsbæk (Alternativet), fakkeloptog til Aktivitetshuset i Kirkegade med taler fra
enten DIIS (se ovenfor) eller SF. Derefter suppe. Vi regner med at have en lille salgsbod dernede. Mød 
talstærkt op og tag vennerne med til en skål dialogsuppe !!!

Julehygge med fredsdueklip, maling af fredssten m.m. onsdag 11.december kl. 19

Alle er velkomne til hygge med æbleskiver og julegløgg, mens vi fremstiller lidt fredelig julepynt eller bare 
snakker. Det foregår i det gamle fredsværksted, Willemoesgade 29 i baggården. Kom forbi og tag gerne 
familien med !!!

Du er altid velkommen til vores bestyrelses og aktivitetsmøder, kontakt os endelig, hvis du vil prøve at være med.
Følg os på www.peaceweb.dk  eller  www.facebook.com/EsbFredDanmark/?fref=ts

http://www.facebook.com/EsbFredDanmark/?fref=ts
http://www.peaceweb.dk/
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