INVITATION TIL FOLKELIG MANIFESTATION FOR FRED
Mandag d. 6. april 2015 (2. påskedag)
Til foreninger, organisationer, initiativer og bevægelser
Konferencen ”Sæt fred på dagsordenen” d. 7. februar, indkaldt af netværket Tid til
fred – Aktiv mod krig, besluttede at organisere en folkelig anlagt aktionsdag for
fred i København d. 6. april.
Efter terrorangrebene i København er det om muligt blevet endnu vigtigere med
en sådan folkelig markering, der understreger muligheden af en anden vej for
Danmark end stadig mere krig, overvågning og terror.
En snes organisationer og initiativer har allerede tilsluttet sig – men der er plads
til og brug for mange flere.
Alle der kan tilslutte sig de to fælles paroler bør gå med:
* Det er tid til fred. Stop krigene! Stop dansk krigsdeltagelse!
* Det er tid til fred. Stop indkøbene af nye kampfly!
Derfor inviterer vi alle demokratiske kræfter - kræfter der vil kæmpe for
menneskerettigheder, for fred, for frihed og retten til befolkningens
selvbestemmelse - til at tilslutte sig og deltage på aktionsdagen. Vores invitation
vil nå ud til skole-, elev- og uddannelsesorganisationer, indvandrerorganisationer,
faglige organisationer m.fl.
Alle tilsluttede opfordres til at synliggøre sig selv og deres særlige krav og
dagsorden - på og under aktionsdagen med slagord og bannere, udklædning og
teater, uddelingsmaterialer, boder m.m.

Det næste møde for den fælles aktionsdag for fred er onsdag d. 18. marts kl. 19 i
Verdens Kultur Centret (i caféen), Nørre Allé 7, 2200 København N.

Den fælles fredsplads d. 6. april er på Den Røde Plads ved Nørrebro Hallen med
start fra kl. 12. Dette vil blive suppleret med en håndfuld ”hotspots” (mødesteder)
i København samt afviklingen af et motions- og cykelløb for fred.

Med hilsen og ønsket om en flot fælles aktionsdag for fred
Styregruppen for Tid til fred – Aktiv mod krig
København 2. marts 2015

For tilslutning og/eller yderligere oplysninger - dgl@tidtilfred.nu
Lizette Lassen – 2076 1109, Claus Kiær – 2895 6035, Gerd Berlev – 5178 0906

