
 

 
 

EN DAG OM KRIG & FRED PÅ RØNDE HØJSKOLE TIRSDAG 29. MARTS  

 

15.30 – 18.00: WORKSHOPS PÅ HØJSKOLEN 
 

Konflikter er uundgåelige og vold altid en mulighed, så evnen til fredelig 

konfliktløsning er en nødvendig kompetence. Med udgangspunkt i de mange 
igangværende voldelige konflikter og krige i verden fokuserer workshops på, hvordan man kan 

forebygge volden og på, hvordan man kan afslutte voldelige konflikter og krige uden at lægge 

kim til nye. Vi har vænnet os til ikke at løse konflikter med vold i vores private liv, i 

uddannelsesinstitutioner og på arbejdet. Tyendeloven som gav husbond ret til at slå tyende 

blev afskaffet i 1921. Spanskrøret, dvs. læreres ret til at slå elever, blev afskaffet i 1967 og 
forældres ret til at slå blev afskaffet i 1997. Vi stiller spørgsmålet om man kan overføre 

fredelig løsning af konflikter i dagligdagen til det politiske niveau og internationale 

konflikter. 

 

19.00 – 21.00: OFFENTLIGT MØDE I FOREDRAGSSALEN 
 

Danmark er en krigsførende nation – men er der alternativer til krigen?  

I løbet af 2016 skal dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik granskes og et nyt forsvarsforlig 

vedtages næste år. Folketingets flertal overvejer at sende soldater til krigen i Syrien, for at 

stoppe terroren og flygtningestrømmen mod Europa. Spørgsmålet er imidlertid om den førte 
politik i Mellemøsten og Nordafrika faktisk fører til mindskelse af terror, stabilisering og fred i 

landene og færre flygtninge på vej, eller det stik modsatte: Yderligere destabilisering, mere 

terror og større flygtningestrømme - samtidig med at danskernes demokratiske rettigheder og 

velfærd udhules. Danmark bruger krig mod terror – Hør om alternativerne!   
 

Oplægsholderne er Jørn Boye Nielsen der er formand for bestyrelsen i fredstænketanken 

Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) og Isabel Bramsen der er Ph.d. studerende i 

Centre for Resolution of International Conflicts, CRIC, KU og i øvrigt formand for RIKO. Den 
nye danske bog ”International konfliktløsning” er skrevet af de to sammen med professor 

Vibeke Vindeløv. 

 

Dagen om krig og fred er arrangeret af Rønde Højskole i samarbejde med SFOF 

Djursland, SF Djursland, Enhedslisten Djursland, Djursfred og LO Djursland 


