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Kære Fredsven/venner!                                                                                  Esbjerg 14/3 -21                                                      

Siden sidst  
Vi deltog i Fredsministerium.dks landsmøde og Poul sidder atter i bestyrelsen og Lisbet er 2.revisor. Der 
bliver ikke fysisk deltagelse i Folkemødet på Bornholm, men der vil blive fabrikeret video med et budskab, 
da det meste af mødet nok bliver elektronisk pga corona-situationen. 

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 stadig alle til at gå ind 
på TFFs hjemmeside og skrive under  

New START forhandlingerne genoptages 
Møderne om reduktion af strategiske atomvåben (USA/Rusland) forlænges med 5 år. Tak til det 
amerikanske folk for deres valg af en ny præsident !! :o) 

Nordisk fredssamarbejde 
Vi satser på at få en fast repræsentant (Oluf) i dette forum 

FNs dag mod racisme er faktisk søndag 21.marts, vi beklager den forkerte dato i forrige fredsnyt !! 
Du kan deltage i to webmøder den dag: 

Findes racisme i Danmark?  ved Esbjerg Samarbejdet kl. 13.00-14.00 
Oplæg til debat med Mussa Utto, integrationskonsulent i Esbjerg Kommune, byrådsmedlem for 
Socialdemokratiet, oprindelig fra Eritrea 
Adgang til mødet, mail til poul@peaceweb.dk så får du tilsendt et link til GoToMeeting 

Freden og fredens bevægelser ved Aldrig Mere Krig  kl. 14.00-16.00 
Oplæg til debat med Ole Wæver, professor, Københavns Universitet, Forskningscenter for Løsning af  
Internationale Konflikter          adgang til mødet fra 13.45 ved at bruge dette link: 
https://us02web.zoom.us/j/86353500346?pwd=WnorNlkvOU9QWXlkTTRxTFRtUjQ0UT09 

mailto:poul@peaceweb.dk
https://us02web.zoom.us/j/86353500346?pwd=WnorNlkvOU9QWXlkTTRxTFRtUjQ0UT09


Læsekreds om bogen ”Refleksion” af Jens Smærup Sørensen torsdag 25.marts kl 15 webmøde 
Du kan stadig nå at være med, mail Poul poul@peaceweb.dk ang link til GoToMeeting 

Af kommende aktiviteter kan nævnes 
Måske GDAMS i april-maj, måske bod til 1.maj arrangement i Gryden, måske Al Nakba arrangement i juni 

Medlemskontingent for 2021 og støtte 
Du kan stadig nå 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 vil meget gerne om du/I flytter kontingentbetalingen til her i foråret, og vi er ved at finde en mulighed for 
at flytte vores bankkonto til en mindre ”belastet” bank. 
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

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

