I efteråret 2014 så et nyt fredsinitiativ dagens lys under overskriften ”Tid til fred – aktiv mod krig”. Lørdag d. 7. februar
blev det besluttet under konferencen ”Sæt fred på dagsordenen” at gennemføre ”Aktionsdag for fred”. Datoen for
denne fredsdag er d. 6. april (2. påskedag) og vil foregå på Den Røde Plads ved Nørrebro Hallen. En snes organisationer
har allerede tilmeldt sig. Den næste måned vil aktivister mobilisere alle de kræfter, der ønsker at freden bliver et
vigtigere tema end den krigsdagorden, der præger både den danske og globale politiske scene.
Tiden er kommet til at folk uanset alder, køn, kultur, politisk og religiøs overbevisning går sammen for at skabe en ny
fredskultur, der både inkluderer kampen for den personlige og sociale ytringsfrihed, retten til at eksistere uden konstant
at blive truet på sin eksistens og med ønsket om at samtlige artikler i FN’s Menneskerettighedserklæring bliver
overholdt både af politikerne, firmaerne og medierne.
Det globale menneske i sameksistens med deres venner og familie oplever, at deres hverdag dagligt bliver splittet og det
lige fra at ens arbejde bliver taget fra en til man bliver nødt til at flygte fra sit hjem, fordi såkaldte allierede har besluttet
at føre krige med hære der både er armeret med skydevåben, torturmetoder, bomber, fly, droner og overvågning.
Siden 11. september har krigene eskaleret og enhver fredelig modstand bliver enten tiet ihjel eller mistænkeliggjort til
at være terrorisme.
I Danmark er freden og den menneskelige tillid truet pga. en fuldstændig overdreven overvågning, fordi der rundt om i
landet er placeret ca. 500.000 kameraer i det offentlige rum. Altså 1 kamera til 10 personer. Denne overvågning
argumenteres med ”at det er for at skabe tryghed”, men virkeligheden er den modsatte og minder om tiden før den
kolde krigs ophør hvor ”vest” beskyldte ”øst” for at kontrollere alle dens medborgere.
Udover kameraovervågning er der (u)visheden om digitalovervågning. Mange føler sig overvåget af deres banker eller
gennem NemID eller af firmaer der spammer os med tilbud blot fordi vi kigger på deres hjemmesider. Man kan spørge
sig selv om dette har noget med krig at gøre? Overvågningssamfundet er en del af den førte politik, for hver eneste gang
det politiske system toner frem i medierne og påstår, at sikkerheden er truet, så gribes der til metoder, hvor den enkelte
og den sociale helhed trues på sin integritet. For selv vores mest private samtaler tjekkes uanset om det er vores
telefoner eller e-mail. Denne form for kontrol skyldes et system, der er i vildrede og ikke ved bedre end at bekrige
almindelige mennesker.
Aktionsdagen for fred vil være et åbent og positivt arrangement, hvor vi vil samle alle og ikke ha’ fokus på det der indtil
nu har splittet os. For vi tror på det bedste i mennesket og ved at ønsket om fred i alle tider ligger latent som et af
menneskets dybfølte ønsker for at kunne leve som et helt menneske uden frygt for krigens trusler og dens altid negative
konsekvenser for alle mennesker.
På dagen vil der foregå aktiviteter for både børn og voksne. Musik, teater, ansigtsmaling, fredstalere og et
menneskeskabt fredstegn.
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