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1. Organisation ~ lokaler:

Året har varet præget af arbejdet med at få komiteens organisation 

til at fungere tilfredsstillende. Det har været vanskeligt at komme så 

vidt, og vi må desværre stadig indrømme« at vi ofte er meget sent på 

fv de, så en del af arbejdet må improviseres.

Vi har faktisk to gange måttet flytte. Første gang indskrænkede vi 

vort lejemål til det halve, og nu fra 1 . januar er vi altså flyttet 

til Gothersgade 8C, fordi Låne og Sparekassen skulle bruge vores hidtidi 

ge lokaler. Ved at flytte hurtigt efter at have fået besked fra Låne- 

og Sparekassen fik vi en afståelsessum, med hvilken vi har været i 

stand til at istandsætte de nye -lokaler, som vi har sammen roed Clarte, 

hvorved vore udgifter er blevet væsentligt mindre end tidligere.

Vi har i perioden haft to sekretærer, Annemarie Løppe-i bh ir: oc. Karsten 

Ronit. Efter flytningen i somroer lykkedes det Karsten ver vore samvit

tigheds-fulde aktivisters hjælp at få kontot et til at fungere nogenlunde 

tilfredsstillende. Karsten Ronit -holder op fra 15. februar.

S om« følge af, at vi ikke længere har bofællesskab med arbejderkonfe

rencen mangler vi forskellige dublikeringsfaciliteter, som vi nu enten 
må købe eller leje.

Vi har nogle aktivister arbejdende med vores kartoteker. Vi må henstille 

til alle vore medlemmer - organisationer som enkeltmedlemmer om at be

tale deres bidrag, når vi beder om det - vi kan nu engang ikke lave noge 

arbejde uden penge. Tidligere har vi desværre ikke haft mandskab til at 

rykke for kontingenter i tilstrækkelig grad. Vi håber nu, at vi kan. men 

I må også hjælpe til ved hurtig betaling.

2 . Økonomi:

Årsregnskabet, der endte 31.9. 198ø, vil blive forelagt under et dagsor
den punkt for sig.

Vor øjeblikkelige økonomiske situation er den, at vi dels med de første



kontingentindbetali nger for 1581 serot ved tilskud fra fonden af 9.

november i919 nogenlund«j har være t i s t a nd t i1 a t betale vor gæld pr.

31.12. 198o. H e n s c- ro t i.:Sligere næ vn »:, c'et er vi.gt i g t , at alle medlem-
mer betaler sn arest for 1981. Det er også vigtigt, at man i de lokale

fredsgrupper opfordrer sine medlemmer til at melde sig ind i Samarbejds

komitéen som enkeltmedlemmer, for derved at give den en .bredere basis 
og en større slagkraft.

3« Udgivelser;

Da vi i slutn ingen af 1979 beslutte de a t u dgive vort blad "Fred og sikk

hed " var det måske noget overilet. N.å r v i selv skel sige det, var bla-
det nu meget godt atbruge til uddel i n ig for at gøre Samarbejdskomitéen
kendt. Hr. fy af bladet på de 8 side r „ som vi bes lutrede at tage pen -
g e for , har vi desværre ikke fået det y ?J ,-5f f som vi håbede. Det er en

skam, for det er et nummer med et uhyre vigtigt indhold, som vi igen 

må opfordre vore lokal grupper til at søge udbredt.

Vore øvrige udgivelser af 4-sidede foldere til gratis 

derimod, så vidt vi kan skønne, saft en god virkning, 

brugt flittigt, og adskellige steder har man på lokalt

ud-deling har 

De er blevet 

plan benyttet

teksten til fol''er e og annoncer.

Vi har endvidere ladet trykke 3an Øbergs vigtige kronik i Politiken af 

29.io.8o, Sovjetunionens forslag til FNs generalforsamling 198o samt 

de 65o amerikanske lægers henvendelse til Oarter og Bresnjev.

Endelig har vi f orberedt udgivelsen af senator tidl NATO -general 

Hino Pastis pjece om eurorakketferne. Det er hans taler i det itai- 

xnske se na t, som i store træk sverer til, hvad ban sagde ved Sam- 

arbejdskomiteeens store Høring i december 1979. Pastis pjece håber 
vi på at kunne få ud i løbet af foråret.

Hed hensyn til "Fred og Sikkerhed" 

at vi skal se tider, lidt an, inden
e r C et det sid d ende arbejdsudvalgs 

vi udsender et nyt nu mmer.

fy. Underskriftskarapagnen.

Den er ikke gået så godt , som vi ku
let af underskrifter ca. 35.000.. Op
5 o .o o o , Vi m e n e r , at vi bør standse
et overskueligt tidsrum og igangsæt

op til forsvarsforliget.

5. Lokal-komiteer:

nne ønske. Pr. i.o. januar var antal- 

til landsmødet har vi rundet de 

underskrftsindsamlingen inden for

te andre' former for aktiviteter

Der er i det forløbne ar dannet en hel del lokale fred skomi. teer - 

nogle har tilsluttet sig Samarbejdskomitéen, men mange er uden nogen



f> formaliseret tilknytning til de eksisterenoe landsorganisationer. VI 

rj ”*■ t r det tor vigtigt u t i ■, o i. ci k o n o a ko u o o o e ro alle * -j 3 . = s c t formal, xa — 

og vi anser det for rimeligt at sende dem alle vore materialer og vore 

beretninger t så de er klar over, hvad vi laver og kan trække på vort 

kontor, uanset, om de er medlemmer eller ej.

Mange steder er de" gjort et glimrende arbejde med lokale annoncer, 

læserbreve, møder m.v. - vi skal specielt nævne Sønderborg og Vording

borg,

Der har været holdt mange lokale møder rundt om i landet, og arbejdsud

valgets medlemmer har ofte været ude og tale til møder af enhver 

størrelse. Afholdelse af møder en lørdag eftermiddag har vist sig at 

kunne samle mange mennesker i provinsen,

Til rådighed for møder har vi et videobånd til c a , 1 time og 3o minut

ter indeholdende M a i .Wechelmanns TV-udsendelse på svensk om milita- 

.iseringen i Vesttyskland. Endvidere har vi ~ i to forskellige udgaver ■ 

det 22 minutters lysbilledshow, som har været ude forskellige steder i 
og udenfor København,

Andre fredsorganisationer:

Efter den annonceakti on vi deltog i i efteråret sammen med on række an

dre f .redsorganisationer har vi regelmæssigt c a . hver 6 . uge afholdt et 

fællesmøde til gensidig orientering om vort arbejde og e v t , aftale om 

faciles aktioner, nar det er muligt. Den demonstration, der gennemførtes 

i København den 25. o % t o b e r var s å l e d e s s t ø t  t e t af ikke m i n d re end 4-4- 

organisationer - ca, :o fagføreninger, profesionelle sammenslutninger** 

og en lang række f redsorgani suttoner, b l .a . Hej til Atomvåben og Kvin

der for Fred, der begge står udenfor Samarbejdskomitéen.
0 )  ■
vi håber, at det også i fremtiden kan være muligt at lave fælles ar- ' 

rangementer med andre fredsoryanisationer.

6 . Gymnasieskole-arbejdet:

*5 Brogårds initiativ, blev sat i bladet "Gym- 

terialer til oplysning om arbejdet for fred og

an kan se, foreløbig gi y>>... anledning til af- 

mneuger på et par gymnasier. Arbejdet fortsættes.

7 . _Internatjonale kontakter:

Vi har haft. besøg af freds delegat ioner fra Ungarn, Sovjetunionen og 

DDR, Selv har vi haft delegationer i DDR og Sovjetunionen. Karsten

Den annonce, som på Sø
nasieskolen" angå end e
sikkerhed ha r , 53 v i d t
holdeise af nogle emne

Ronit og Viilum Hansen Ji a i været i Stockholm til møde med de nor 

o q  der igen et sådant møde i Oslo idiske fredsorganisationer, f tb-



ru ar, hvor der skal forhandles om om et nordisk samarbejde omkring 

"Norden som atomvåbenfri zone" og om et påtænkt fællesnordisk møde her

om i Alborg.

Vi har brevkontakt med Russell Foundation, som arbejder for europæisk 

atomafrustning.

Det siddende arbejdsudvalg anser det for vigtigt, at der gøres meget 

for at få nærmere kontakt med de vesteuropæiske fredsbevægelser - 

ikke mindst i Holland, Belgien og ngland.

Meta Ditzel har to gange været til møde i Bruxelles 

komite for fred og sikerhed.

I det store møde i Sofia i fjor efterår deltog fra 

Meta Ditzel og Anker Scherning, 4 fagforeningsfolk 

fra Nej til Atomvåben og en frø Kvinder for Fred.

i den europæiske

S amarbejdskomit een 

samt en repræsentant

8 . Anbefalerkredsen:

Det. siddende arbejdsud-valg har desværre ikke haft kræfter til at 

gøre noget for at få udvidet vor anbefalerkreds. Det kommende arbejds

udvalg bør gå igang hermed. Som forholdene har udviklet sig, er der 

ubetinget mulighed for at samle en liste, der ser ud af noget, Sam tidig 

skal der gøres en indsats f å Mat få inddraget de nye anbefalere både som 

aktive medarbejdere og som medlemmer (betalende) af Samarbejdskomi
téen .

Dette er i grove træk arbejdsudvalgets beretning for det forløbne år. 

Vi har ikke taget alle detaljer med. men vil naturligvis •mundtligt 

gøre rede for evt. problemer, som ikke er medtaget i denne skriftlige* 

beretning.

På arbejdsudvalgets ve gm
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