GIV FREDEN EN STEMME I DET POLITISKE LANDSKAB!

PROGRAM FOR

FREDSHØJSKOLEN
FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 2015

SÆT FREDEN PÅ DAGSORDENEN
Deltag i Fredshøjskolen, hvor fredsaktivister, forskere,
kunstnere, politikere - og du selv - vil tale om hvordan
vi sammen skaber et fredsaktivistisk Danmark.

FREDSTELTET PÅ KÆMPESTRANDEN J26

TORSDAG 11. JUNI 2015

Torsdag 11.6. 18.00 - 18.30

Kvinders magt til at stoppe krig
Annelise Ebbe

Torsdag 11.6. 15.00 - 15.30

Åbning af Fredsteltet: Fredsministerium og fredspolitik
Hasse Schneidermann
Vi prøver at skræve fra ambition til virkelighed for at sætte en ny dagsorden for fredsførelse,
der kan forhindre den næste krig. Fredsministerium.dk er paraplyorganisation for danske
fredsorganisationer og aktivister, der arbejder for oprettelsen af et egentligt fredsministerium i
Danmark.
Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium.dk,
Fredsministerium.dk

Kvindernes Internationale Liga for Fred & Frihed har sammen med sin internationale
moderforening 100 års jubilæum. Organisationen arbejder for fred og frihed med ikkevoldelige midler, og for med feministisk vinkling at fremme politisk, økonomisk og social
retfærdighed. Hør om årets fredsjubilar.
Annelise Ebbe er forfatter og fredsarbejder
KvindeFredsLiga.dk

FREDAG 12. JUNI 2015
Fredag 12.6. 10.00 - 11.00

Torsdag 11.6. 15.30 - 16.30

Fredscirkel: Freden starter i os selv
Dorte Lykke Holm

Nej tak til køb af nye kampfly!
Carsten Andersen
Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil
fastholde Danmark som deltager i angrebskrige. Hør om sammenhængen mellem kampfly og
rammerne for udenrigs- og forsvarspolitik, og hvad kampfly betyder for fremtidens velfærd,
arbejdsmarked og socialpolitik.
Carsten Andersen er talsmand for kampagne Nej tak til køb af nye kampfly.
NejTakTilNyeKampfly.wordpress.com

Forestil dig at alle fredselskere også er fredsskabere! Vi har denne ene Jord og mærker at krig
og ufred gror. Hvordan forholder vi os når vi mærker vrede? Hvordan kan vi som individer
skabe fred? Inspireret af oprindelige folks fredspraksis inviterer vi dig i cirklen hvor alle
stemmer bliver hørt!
Dorte Lykke Holm er omstillingsagent
Hummingbee.dk
Fredag 12.6. 11.30 - 13.00

Fredelig konfliktløsning
Jørn Boye Nielsen og Anette Stubkjær

Torsdag 11.6. 16.30 - 17.00

Tid til fred - aktiv mod krig
Gerd Berlev
Fredsbevægelsen i København rykker med initiativ og aktion. Hør om det forudgående arbejde
og meget mere om det kommende - og de udfordringer vi står med. Opbygning af en aktiv
fredsbevægelse med hele spektret af krigsmodstand fra borgerlige over antiimperialister til
miljøaktivister og flygtninge.
Gerd Berlev med i ansvarsgruppen for Tid Til Fred - Aktiv Mod Krig
TidTilFred.nu
Torsdag 11.6. 17.30 - 18.00

Kunstnere må sige sandheden
Pernille Grumme

Konflikter er uundgåelige og vold altid en mulighed, så evnen til fredelig konfliktløsning er en
nødvendig kompetence. Med udgangspunkt i de mange igangværende voldelige konflikter og
krige i verden fokuserer vi på hvordan man kan afslutte voldelige konflikter og krige uden at
lægge kim til nye.
Jørn Boye Nielsen er formand for RIKO, og aktuel med bog om international konfliktløsning.
RIKO.nu
Annette Stubkjær er forperson for KUs Consilium med fokus på freds- og konfliktstudier.
CRIC.ku.dk/consilium
Fredag 12.6. 13.00 - 14.00

Uden sandhed ingen fred. Vi vildledes til at acceptere, at den udefra kommende trussel kun
kan bekæmpes med våben. Kun ved at afsløre magtens økonomiske interesser i krig og
oprustning, kan vi bremse denne kyniske militære, finansielle og kulturelle magtelites stræben
efter globalt herredømme.
Pernille Grumme er skuespiller og formand for kunstnere for fred
KunstnereForFred.dk

1

Ti krav til en anstændig asylpolitik
Bedsteforældre for Asyl
Vi krævet en anstændig asylpolitik. I over otte år har Bedsteforældre for Asyl sat fokus på
asylansøgernes forhold i Danmark med særlig opmærksomhed på børnene. Kom og hør især
om de uledsagede mindreårige flygtninge, deres (manglende) retsstilling, og om mødet
mellem asylansøger og lokalsamfund.
Bedsteforældre for Asyl
Bedsteforaeldreforasyl.dk
Facebook.com/groups/BedsteforaeldreneForAsyl
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Fredag 12.6. 14.30 - 15.30

Fredag 12.6. 18.00 – 18.30
Henrik Ginderskov spiller

Om kunst, dialog og fred
Jens Galschøit
Ofte er der hundredevis af frivillige med, når Jens Galschøit arrangerer sine kunstneriske
happenings for fred og retfærdighed, der foregår med hele verden som scene. Hør ham
fortælle om sin aktivistiske kunst, fra den kendte Svinehunde over Flygtningeskibet til den
aktuelle Abrahams Børn.

Henrik Ginderskov slutter fredshøjskolens første dag af med egne og andres sange om
kærligheden og fredens vilkår i dagligdagen. På de seneste folkemøder har Henrik optrådt som
fast fredstroubadour og du hører ham i og uden for fredsteltet alle dagene.
Henrik Ginderskov er sangskriver og sanger.

Jens Galschøit er billedhugger og kunstner
Aidoh.dk

LØRDAG 13. JUNI 2015

Fredag 12.6. 15.30 - 16.30

Lørdag 13.6. 10.00 – 18.30

Valgkamp mellem os og dem - eller et nyt vi?
Anne Nielsen
Uzma Ahmed
Valgkampagnerne udstiller udlændinge, indvandrere, efterkommere, flygtninge, asylsøgere og
muslimer som et Dem, der står i modsætning til Os - og som udgør en fare for Os og Det
Danmark Du Kender, når partierne konkurrerer om stramninger på udlændingeområdet. Hør
om Et Nyt Vi, som inkluderer alle!

Krig mod krig med Pink Army
General Ruseus
General Ruseus fra den lyserøde hær kommer til Bornholm. Tag en pause fra livets larmende
alvor, og kig fordi fredsteltet hvor vi leger krig mod krig. Pink Army er et internationalt opensource netværk for kunstnere og aktivister, der har erklæret legetøjskrig mod alle verdens
rigtige krige.
General Ruseus - commander in pink
PinkArmy.net/network/copenhagen.html

Anne Nielsen, SOS mod Racisme,
SOSmodracisme.dk
Uzma Ahmed, Initiativtager til ligestillingsselskabet De Brune Feminister
Fredag 12.6. 16.30 - 17.00

Arne Würgler spiller
Gør oprør - der er brug for et dansk forår! Hør en garvet protestsangers musik med indhold og
bid, og altid med noget på hjerte til en splittet, bange og usikker tid uden større vision og
sande værdier. Her er et bud på mangfoldighed, den fælles historie og ikke mindst - den gode
fest.
Arne Würgler
sanger, sangskriver og foredragsholder
ArneWurgler.dk

Lørdag 13.6. 10.00 - 11.00

Fredscirkel: Freden starter i os selv
Dorte Lykke Holm
Forestil dig at alle fredselskere også er fredsskabere! Vi har denne ene Jord og mærker at krig
og ufred gror. Hvordan forholder vi os når vi mærker vrede? Hvordan kan vi som individer
skabe fred? Inspireret af oprindelige folks fredspraksis inviterer vi dig i cirklen hvor alle
stemmer bliver hørt!
Dorte Lykke Holm er omstillingsagent
Hummingbee.dk
Lørdag 11.30 - 13.00

Ikkemilitær sikkerhedspolitik i forhold til Rusland
Jørn Boye Nielsen og Ole Wæver

Fredag 12.6. 17.30 . 18.00

Voluntør på den besatte Vestbred
Lis Gilager
Lis Gilager er netop kommet hjem fra et arbejdsophold i flygtningelejren Jenin Camp på den
besatte Vestbred. Hør om livet i lejren, om projektet NotToForget Women og om lejrens
Freedom Theatre - samt om besættelsesmagtens regler og repressalier, og problemerne ved
ind- og udrejse som voluntør.
Lis Gilager arbejder med internationalt menneskerettighedsarbejde, særligt om Palæstina.

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 Forskningscenter for Løsning af
Internationale Konflikter
CRIC.ku.dk
Jørn Boye Nielsen er formand for RIKO, og aktuel med bog om international konfliktløsning.
RIKO.nu
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Lørdag 13.6. 13.00 - 14.00

Lørdag 13.6. 17.30 – 18.00

Fred som et handlekraftigt projekt
Nana Sofia Hansen, FN forbundet

Arbejdet mod tortur
Tue Magnussen

Hvordan skaber vi en bredere forståelse af, at FN, dialog, konfliktløsning og den fredelige
konfrontation på langt sigt er mere handlekraftig end de militære svar, når verden brænder.
Hvordan sætter vi ord på fredens styrke som det stærke projekt? Hør om FN-forbundets
arbejde på at finde svar.

Arbejdet mod tortur har gennem mere end 40 år været en dansk mærkesag, men er det nu
under udvikling eller afvikling? Om antitorturkonventionens betydning, det medicinske arbejde
til støtte for torturofre og om en række FN-menneskeretskonventioner, der bør inkorporeres i
dansk lov.

Nana Sofia Hansen er bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, og cand.scient.adm. med speciale i
konfliktløsning.
FNforbundet.dk

Tue Magnussen er aktiv i Antitortur Støttefonden.
ATSF.dk

Lørdag 13.6. 14.30 - 15.30

SØNDAG 14. JUNI 2015

Nej tak til køb af nye kampfly!
Carsten Andersen
Andreas Krogh

Søndag 14.6. 10.00 – 14.00

Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil
fastholde Danmark som deltager i angrebskrige. Hør om sammenhængen mellem kampfly og
rammerne for udenrigs- og forsvarspolitik, og hvad kampfly betyder for fremtidens velfærd,
arbejdsmarked og socialpolitik.
Carsten Andersen er talsmand for kampagne Nej tak til køb af nye kampfly.
NejTakTilNyeKampfly.wordpress.com/
Andreas Krogh er redaktør på info-hjemmeside
Nytkampfly.dk

Krig mod krig med Pink Army
General Ruseus
General Ruseus fra den lyserøde hær kommer til Bornholm. Tag en pause fra livets larmende
alvor, og kig fordi fredsteltet hvor vi leger krig mod krig. Pink Army er et internationalt opensource netværk for kunstnere og aktivister, der har erklæret legetøjskrig mod alle verdens
rigtige krige.
General Ruseus - commander in pink
Pinkarmy.net/network/copenhagen.html
Søndag 14.6. 10.00 - 11.00

Lørdag 13.6. 15.30 - 16.00

Fredsmorgensang – som optakt til Fredscirklen
Fredscirkel – Freden starter i os selv

Finn Sørensen spiller
En gang var han bryggeriarbejder og musiker i Røde Mor. I dag er Finn Sørensen en
fredselskende og socialt engageret politiker. Begge dele hører man tydeligt, når han griber
guitaren og synger sange om fælleskab og fred fra den evigt aktuelle Mors bagkatalog, der
stadig kan ruske, røre og bevæge.

Vi synger sammen kraften frem i morgentrætte struber med Hasse Schneidermann, Tom
Vilmer Paamand og Dorte Lykke Holm. Kom og syng med i Fredskoret – og inspireret af
oprindelige folks fredspraksis inviterer vi dig i cirklen hvor alle stemmer bliver hørt!

Finn Sørensen er gammel musiker med en fortid i Røde Mor
Finn-Sorensen.dk

Afslutning i Fredsteltet
Hasse Schneidermann

Lørdag 13.6 16.00 - 17.00

Workshop - Samarbejde i fredsbevægelsen
Tom Vilmer Paamand
Rundt om i landet er der mange fredsorganisationer, der hver på sin vis protesterer mod krig
og arbejder for freden. Workshoppen inviterer til dialog om hvordan vi kan øge samarbejdet,
koordinere vores aktiviteter og samle de gode kræfter, så freden kan blive sat mere effektivt
på dagsordenen.

Søndag 14.6. 13.30 - 14.00

Nu er det vigtigt at få fat på hvordan vi fortsætter fredsarbejdet med alt det nye vi har lært,
og sammen med alle de nye vi lærte at kende. Visionerne må ikke glemmes, men gøres mulige
med konkret planlægning - så vi fremover kan argumentere sagligt om realistiske alternativer
til krigspolitikken.
Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium.dk,
Fredsministerium.dk

Tom Vilmer Paamand er formand for Aldrig mere Krig
AldrigMereKrig.dk
Fredshøjskolen 2015 er finansieret af medlemsbidrag fra Fredsministerium.dk
og støttet af Græsrodsfonden, Ellen Hørups Fond, 1. Maj Fonden, Rød Fond og Den
almennyttige Fond af 15. september.
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Tidspunkter
10.00 – 11.00
11.00 - 11.30
11.30 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 14.30
14.30 – 15.30

15.30 – 16.30

16.00 – 17.00

Torsdag 11.6.
TELTHOLDET MØDES

TELTHOLDET ARBEJDER OP

TELTHOLDET ARBEJDER OP
14.00 -15.00
Officiel åbning af Folkemødet
på Cirkuspladsen
15.00 -15.30: Åbning af Fredsteltet
Fredsministerium og fredspolitik
Hasse Schneidermann
15.30 -16.30:
Kampagnen mod køb af nye Kampfly
Carsten Andersen

16.30 – 17.00:
Tid til fred – aktiv mod krig
Gerd Berlev
17.00 – 17.30 Ingen programsat aktivitet
Kom inden for i fredsteltet
17.30 – 18.00 17.30 – 18.00:
Kunstnerne må sige sandheden
Pernille Grumme
18.00 – 18.30: 18.00 – 18.30: Kvinders magt til
at stoppe krig, Annelise Ebbe

Fredag 12.6.

Lørdag 13.6.

Søndag 14.6.

10.00 – 11.00:
Fredscirkel
Dorte Lykke Holm
Ingen programsat aktivitet
Kom inden for i fredsteltet
11.30 -13.00:
Fredelig konfliktløsning
Jørn Boye Nielsen (RIKO)
Annete Stubkjær (Consilium)
13.00 -14.00:
10 krav til en anstændig asylpolitik
Bedsteforældre for asyl
14.00 – 14.30:
Ingen programsat aktivitet
Kom inden for i fredsteltet
14.30-15.30:
Om kunst, dialog og fred
Jens Galschøit
15.30-16.30:
Os og Dem eller et nyt Vi?
Anne Nielsen, SOS racisme
Uzma Ahmed, Brune feminister

10.00 -11.00 :
Fredscirkel
Dorte Lykke Holm
Ingen programsat aktivitet
Kom inden for i fredsteltet
11.30 -13.00:
Ambitiøs ikke militær sikkerhedspolitik
Jørn Boye Nielsen (RIKO)
Ole Wæver (CRIC)

10.00 -11.00: Fredsmorgensang med
Tom, Hasse og Fredskoret
Fredscirkel med Dorte Lykke Holm
Ingen programsat aktivitet
Kom inden for i fredsteltet
11.30-13.00:
Åbent telt
General Ruseus, Pink Army

13.00 – 14.00:
Fred - et handlekraftigt projekt
Nana Sofia Hansen, FN forbundet
14.00 – 14.30:
Ingen programsat aktivitet
Kom inden for i fredsteltet
14.30-15.30:
Kampagnen mod køb af nye Kampfly
Carsten Andersen / Andreas Krogh
15.30 – 16.00:
Finn Sørensen spiller

13.30 -14.00:
Afslutning af Fredsteltet
Hasse Schneidermann
14.00 – 15.00: Officiel
afslutning af Folkemødet,
Ingen programsat aktivitet

16.30 – 17.00:
Arne Würgler spiller

16.00 – 17.00:
Samarbejde i fredsbevægelsen
Workshop v. Tom Vilmer Paamand
Ingen programsat aktivitet
Kom inden for i fredsteltet
17.30 – 18.00:
Arbejdet mod tortur
Tue Magnussen (ATSF)

Ingen programsat aktivitet
Kom inden for i fredsteltet
17.30 – 18.00:
Voluntør på den besatte vestbred
Lis Gilager

18.00 – 18.30:
Henrik Ginderskov spiller

Hele dagen: Krig mod Krig
med General Ruseus, Pink Army

Aften: Fællesspisning og
Fællesmøde på St. Lærkegård

TELTHOLDET ARBEJDER NED

Hele dagen: Krig mod Krig
med General Ruseus, Pink Army

