Islands Brygge
Start. 20. maj 2017 fra klokken 12:00
Uden Sandhed – Ingen Fred
 Sandheden er krigens første offer – viden og oplysning er vores våben
• Passes af: Kunstnere for Fred
• Sted: DR byen Kaj Munks vej broen
Når uret bliver ret - bliver modstand en pligt
 Fascisme, nazisme og racisme er krigens redskaber
• Passes af: Folkebevægelsen mod Nazisme / Haandslag
• Sted: Mindesmærket for faldne frihedskæmpere - Christmas Møller Plads
Herfra og til verdensfred
 Alle folkeslag har ret til at forsvare deres jord, frihed, demokrati og
selvbestemmelse
• Passes af: Christianias Kulturforening / Girlfriend to Girlfriend / Idiotiet
• Sted: Fredens Eng - Mælkevej Christiania
Ja til bæredygtige løsninger – nej til kampfly
 Med krig følger krigsproduktion i stedet for samfundsgavnlig produktion og
social omsorg
• Passes af: Nej Tak til Kampfly – København / Valby og Sydvest mod Krig
• Sted: Hjørne: Trangravsvej/Butterfly 3-Way Bridge tæt ved Værnsfælles
Forsvarskommando
 Solidaritet og Fredspolitik frem for NATO-taktik
Frygten er krigens følgesvend – tryghed skabes kun med fred
• Passes af: Dansk Kurdisk Kvindeforening
• Sted: Torvegade/Knippelsbro Udenrigsministeriet
 Vi skaber fred
Krig er terror og bringer ikke fred
• Passes af: Fredsvagten
• Sted: Fredsvagten Christiansborg Slotspladsen

 Fremtiden er vores
Jordens ressourcer skal bruges i balance med naturen – fremtiden er vores
• Passes af: Greenpeace ”People vs. oil”
• Sted: Berthel Thorvaldsens Plads skråt overfor Klima- og Miljøministeriet
 Tryghed skabes kun med fred
Krig følges med samfundsødelæggelser, tortur og flygtningestrømme,
klimakatastrofer og genetiske skader gennem mange generationer
• Passes af: Studenterforeningen for Menneskerettigheder
• Sted: Københavns Byret Nytorv
 Den farverige fred favner folkets mangfoldighed
Samfundets ressourcer skal bruges til gavn for alle – samfundet er os
• Passes af: Fredsgartnerne
• Sted: Rådhuspladsen
 Klode over Kapital
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) og andre
handelsaftaler underlægger lande og deres befolkninger de multinationale
firmaer
• Passes af: Ungdom NOAH
• Sted: Jernbanegade 8 overfor Landbrug & Fødevarer
Islands Brygge
SLUT på Fredsløb – START PÅ FESTEN!

