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Siden sidst  
Borgerforslaget Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben har kun fået 1.922 
underskrifter, hvor 50.000 er påkrævet, for at det kommer i Folketinget til debat. I stedet afholdes en 
forespørgselsdebat på Christiansborg herom i dag fredag 22/1 fra kl 10 og samtidig offentliggøres en dansk 
opinionsundersøgelse, som viser 92% opbakning til et forbud mod atomvåben i befolkningen. 
Opmuntrende! 
Krystalnatten blev til et webmøde, med oplæg af Oluf Dragsbo om asocial adfærd på nettet, hvor hver 7. 
kommentar er hadefuld og 3 ud af 4 hadske kommentarer kommer fra mænd. Se rapporter og artikler fra 
Institut for Menneskerettigheder og Videnskab.dk. 
Julehygge blev en munter aften, og der blev klippet adskillige karton fredsduer og hjerter med fredstegn, 
men det pisregnede resten af december måned, så ophængning bliver først december 21. 

Deklaration ”Omstil militære udgifter til globale løsninger” fra TFF   Jan Øberg, dansk fredsforsker i 
Lund Sverige, har med kollegaer taget initiativ til denne deklaration og vi opfordrer alle til at gå ind på TFFs 
hjemmeside og skrive under:  

Oveni de store globale problemer, vi skal have løst, er så kommet Coronaen. Deklarationen argumenterer 
for at verdens prioriteter er – lad os sige, perverse. For eksempel så koster alt hvad FN gør bare 3% af 
verdens militære udgifter. 
TFF – Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund – foreslår derfor at alle lande 
omgående reducerer militærudgifterne med 50%. Det vil frigøre 1000 milliarder dollar – ja, du læste rigtigt. 
Dette ufatteligt store beløb skal bruges til at få løst de globale problemer – som klimaforandringen, 
fattigdommen, sulten etc – og hjælpe os med at komme igennem den omfattende økonomiske krise, som 
Coronaen forårsager. 
Et sådan skift vil også vise at verdens regeringer er villige til at gennemføre en politik for virkelig 
nedrustning og samtidig skabe reel menneskelig og fælles sikkerhed til gavn for hele menneskeheden. 
I en civiliseret verden burde dette være sund fornuft. 

 Læsekreds om bogen ”Refleksion” af Jens Smærup Sørensen torsdag 28.januar kl 15 webmøde 
Du kan stadig nå at være med, ring Poul ang link til Go To Meeting 

Seminar om statslige fredsministerier søndag 31.januar kl 14-16 via Zoom 
Nordiske lande men også GAMIP Global Alliance for Ministers and Infrastructures for Peace. 
Se link på fredsministeriets kalenderside: http://www.fredsministerium.dk/21kalende.php  

Fredsministeriets årsmøde lørdag 27.februar kl. 10-16 via Zoom 
Oplæg ved Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiiit om Grønland og Arktis 
Se link på fredsministeriets kalenderside: http://www.fredsministerium.dk/21kalende.php  
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FNs dag mod racisme tirsdag 23.marts 
Esbjerg Samarbejdet er med på at markere dagen, vi foreslår et webmøde med oplægsholder fra det danske 
Institut for Menneskerettigheder m.m. Mere herom i næste Fredsnyt 

Medlemskontingent for 2021 og støtte 
Så er det atter tid for at betale kontingent på vores konto i 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 være med 
Følg os på www.peaceweb.dk  eller  www.facebook.com/EsbFredDanmark/?fref=ts 
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