
PÅSKEMARCH 86

d. 13.2.1986

REFERAT FRA, FÆLLESMØDE D. 5. FEBRUAR 1986 i Medborgerhuset, Blågårds Plads: 

Dirigent: Otto Glismann, AIC
Referenter: Tom Trier, NtA og Johnny Baltzersen, Samarbejdskomitéen.

Følgende punkter var på dagsordenen:
1. Paroler og materialer
2. Talere og kunstnerisk program
3. Rute og økonomi
4. Andet.

ad 1: Materialegruppen foreslog følgende paroler for marchen, som godkendtes:
* NORDEN ATOMVÅBENFRI ZONE - REGERINGSFORHANDLINGER NU
* NEJ TIL STJERNEKRIG - ATOMPRØVESTOP NU
* FOR FREDEN OG MENNESKEHEDENS FREMTID - STØT FNs FREDSÅR
* STYRK DIALOG OG SAMARBEJDE MELLEM ØST OG VEST
* NEDRUSTNING I ØST OG VEST
Materialegruppen arbejder på selvstændige løbesedler til hver parole. Dette giver 
mulighed for at uddybe parolen og konkretisere forslag til, hvad danske politikere 
og fredsbevægel.sen kan/bør gøre. Der var tilslutning til denne fremgangsmåde. 
"Parole-folderne" trykkes i begrænset oplag. Der udarbejdes en program- og rutefolder,
som trykkes i stort oplag til gadeuddeling.

I indlæg af bl.a. Lars Nielsen (NtA) og Anker Scherning (Samarbejdskomitéen) under
stregedes det, at arbejdet med udformning af teksterne til "parole-folderne" havde 
været positivt og konstruktivt, og der var indtil videre opnået enighed om en lang
række konkrete forslag og synspunkter.

ad.2: Efter forslag fra programgruppen og gennem drøftelse på mødet var der
enighed om følgende talere:
Rådhuspladsen: Anker Jørgensen (el. Ritt Bjerregård), Hermod Lannung samt 
Jan Mårtensson, fredsbevægelsens fællestaler (navn ikke fundet endnu) og/eller 
Willy Brandt/Karsten Voight (SPD)/Brune Kreisky, Johan Galtung
Der var enighed om, at der skal være højst 3 talere på Rådhuspladsen, så afhængig 
af tilsagn fra udenlandske talere må der senere foretages visse omrokeringer.
Skovshoved: Martin Rømer, FTF/DLF (el. Knud Christensen, LO el. Lillian Knudsen, KAD)
Vedbæk: Unge for fred tegner starten på Påskemarchen.

Spørgsmålet om dirigenter afgøres senere, når der foreligger tilslutning til Påskemarch
fra forskellige organisationer/grupper.

* Hvis der ikke opnås enighed om én fælles-taler for fredsbevægelsen, så foreslår
programgruppen, at der findes to talere.
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I skrivende stund er der fuldt tilsagn fra følgende kunstnere:
Rådhuspladsen: Kim Larsen med 4 venner. Ove Sprogøe læser prolog af Johannes
Møllehave. Ib Hansen (kgl. operasanger) synger. - Der er taget kontakt til 
en række andre kunstnere via Kunstnere for Fred.
Skovshoved: Trille synger voksen og børnesange.
Vedbæk: Unge for fred o.a. står for "opvarmningsprogram", der bl.a. omfatter
Samba-orkestre, der følger marchen hele vejen.
Svanemøllen: Der arbejdes på at få et muntert jazz-orkester til at give marchen 
en hjælpende hånd til det sidste stykke ind til Rådhuspladsen.

Langs ruten: Fra Unge for Fred, karnevalsgruppen "Krig og Fred", Ildfolket o.a. 
ligger der tilsagn om optræden af forskellig art langs ruten.

RUTE OG TIDER: Vedbæk kl. 9.30, Skovshoved kl. 13.00-13.45, Svanemøllen 15.00 
Rådhuspladsen 16-17.

Ildfolkets deltagelse: Teatergruppen har udarbejdet et større projekt til brug 
under påskemarchen. Det omfatter indslag i Vedbæk, på ruten til Skovshoved, 
optræden i Skovshoved, indslag i det indre København og optræden på Rådhuspladsen.
Der har i programgruppen været delte meninger om visse dele af Ildfolkets projekt, 
Alle,undtagen NtAs repræsentanter,var stærkt utilfredse med indholdet i teater
stykket på Rådhuspladsen.
På fællesmødet var utilfredsheden med stykkets indhold ligeledes meget stor og 
der var klart flertal for, at stykket enten måtte laves grundlæggende om eller 
som det blev foreslået bl.a. af Samarbejdskomitéen, måtte opføres efter Påskemarchen 
og således stå for Ildfolkets"egen regning".
Tom Trier og In<jer Staahl, NtA „understregede, at NtA ville trække sig,
hvis Ildfolket ikke fik lov til at opføre stykket på Rådhuspladsen, da NtA lægger 
afgørende vægt på denne del af Påskemarchen.

Nej til atomvåben blev fra mange af mødedeltagerne opfordret kraftigt til 
at overveje sin stilling og hele situationen frem til næste fællesmøde.

Da debatten om Ildfolkets Rådhusplads-stykke og Nej til atomvåbens holdning 
tog meget lang tid, blev der desværre ikke plads til at diskutere de resterende 
punkter på dagsordenen.


