Forsvarsministeriet
Til rette vedkommende

København, d. 8. april 2015

I forbindelse med afholdelse af event ”fredsløb” mandag d. 6. april (2. påskedag) kl. 12 – 14, blev
der opsat effekter til brug for løberne. Der var udvalgt 9 poster deltagerne skulle passere. Både
politi og kommune var orienteret om begivenheden, og havde ingen anmærkninger til dette.
Det var med beklagelse, at vi måtte konstatere at de opstillede effekter til vores Fredsløb var blevet
fjernet da løberne nåede frem til Forsvarsministeriet.
Effekterne var med fuldt overlæg ophængt i nærheden af jeres adresse, da den poltiske del af
fredsløbet på denne post handlede om indkøb af kampfly. Hel bevidst var alle effekter placeret
således at de ikke var i fysisk kontakt med jeres ejendom.
Ved henvendelse tirsdag d. 7. april i jeres reception, viste det sig at tilstedeværende MP/receptionist
var ganske klar over hvor tingene var, og at han havde stået for at fjerne effekterne.
Jeg pointerede ved afhentning, og gør det her igen, at jeg mener det er forkert og må være en
overskridelse af jeres beføjelser at fjerne andres ting, når de ikke er i direkte berøring med jeres
bygning. Bare fordi det ikke var aflåst, giver det ikke ret til at fjerne det.
Desuden bemærkede han ved overlevering at han og hans kollegaer havde brugt masser af tid på at
grine over fredsflaget, hvor han mente at fred var stavet forkert. Som han sagde, fred på engelsk
staves ”peace”. Til hans orientering oplyste jeg, at det var det italienske fredsflag, og at der derfor
stod ”pace”. Ansatte i Forsvarsministeriet kunne måske med held få mere uddannelse i fredskultur.
At der udvises arrogance overfor andres frivillige og aktive indsats for fred, at man tillader sig at
fjerne deres arbejde, og at man ovenikøbet efterfølgende udstiller sin egen skadefro væremåde er da
uhørt. Jeg er målløs, og håber ikke at andre skal opleve at ansatte i Forsvarsministeriet har
respektløs adfærd.
Jeg udbeder på det venligste om en kommentar og vil for god ordens skyld bemærke, at en
undskyldning for at forstyrre vores event vil være velkommen.

Med venlig hilsen og med ønsket om en verden i fred, Lizette Lassen

