NYHEDSBREV for Aktionsdag TID TIL FRED
Kære tilhængere for fred. Hermed det første nyhedsbrev fra initiativtagerne til den fælles fredsdag d. 6. april 2015.
Siden de første møder i efteråret 2014 nåede vi frem til en fælles beslutning taget under konferencen Sæt freden på
dagsordenen d. 7. februar 2015 i Folkets Hus på Nørrebro. Ca. 50 tilhængere for fred besluttede, at gennemføre det vi nu
kalder ”Aktionsdag – TID TIL FRED”. Dette arrangement kommer primært til at foregå på Den Røde Plads ved Nørrebro
Hallen. Indtil videre er vi i gang med at planlægge dagen med fokus på, at mange forskellige mennesker dukker op. Vi er
klar over at kampen for fred kræver inkludering af alle kræfter, der ved at krigens konsekvenser skaber fattigdom og
flygtninge, krænkelser af menneskerettigheder, forringer vores natur og at der også er stærke økonomiske og politiske
magtcentre på spil når det handler om indkøb af våben, droner og kampfly.
I forbindelse med Aktionsdagen – TID TIL FRED er der dannet flere temagrupper, der bl.a. arbejder med
menneskerettigheder, miljø, forringelse af den sociale velstand, de politiske krige, konfliktløsning og stop for køb af
kampfly til den danske hær.
Temagrupperne vil ha’ deres egne mødesteder rundt om i København d. 6. april, hvor de vil dele fredsmaterialer ud og
være i dialog med folk, der ønsker det.
På selve dagen vil vi også afvikle et motions- og cykelløb for fred. Det vil fungere som et slags orienteringsløb med
symbolske stop for fred. Nogle af disse stop vil bl.a. være ved Maersk, Kastellet og Christiansborg.
På Den Røde Plads vil alle de tilsluttede organisationer være tilstede med boder, bannere, flag og fredsmaterialer.
Desuden vil der være musik, teater, ansigtsmaling, fredstalere og et menneskeskabt fredstegn. Aktiviteterne vil være
målrettet til både børn og voksne uanset hvilken kultur man tilhører.
Kl. 14.30 samles alle fra mødestederne på Den røde Plads efter en fælles march ad Nørrebrogade.
Hver lørdag inden d. 6. april vil der være gadeaktioner hvor vi vil dele flyers ud. Vi mødes på Nørrebros Runddel kl. 12 og
deler ud til kl. 13. Vi vil lave freds-selfier på de sociale medier, løbende sende pressemeddelelser til medierne og d. 15.
marts er der fælles kreativ arbejdsdag, hvor vi vil lave banner og andet der skal bruges på aktionsdagen.
18. marts er der fællesmøde for alle involverede og interesserede i Verdenskulturcenteret, Nørre alle 7, kl. 19.
Vores hjemmeside er i gang med at blive opdateret. www.tidtilfred.nu
Alle ønsker og henvendelser vedr. deltagelse, som organisation eller enkeltperson kan gøres til den daglige koordinering.
Kontakt:
Den daglige koordinering: dgl@tidtilfred.nu - Telefon: Gerd 51780906 – Lizette 20761109 – Claus 28956035
4. marts 2015
Med fredelige hilsner
Den daglige koordinering

