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KOM TIL MØDE MED OLE WÆVER: ATOMTABUET ER UNDER PRES 
Faren for at atomvåben bliver brugt er større end nogensinde, og alt for få for-

står alvoren i dette. Det mener Ole Wæver, der er professor på Københavns 

Universitet og leder af CRIC, Forskningscenter for Løsning af Internationale 

Konflikter – og derfor ved rigtig meget om sikkerhed og forsvarspolitik. 

Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium og medlem af AMKs 

hovedbestyrelse. Han står bag et borgerforslagf, der opfordrer Folketinget til at 

underskrive og ratificere dansk tilslutning til traktaten, og er medinitiativtager 

til en kampagne, der skal oplyse om atomvåbens farlighed og forsøge at få 

50.000 borgere til at støtte borgerforslaget.  

HØR MERE DEN 10. OKTOBER KLOKKEN 13–15 I KØBENHAVN          ☮ 
Mødet foregår i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,  

og efterfølges af AMKs Årsmøde 15:30-17:00. 

Skriv under via AtomvaabenForbud.NU 
Danmark skal tilslutte  
sig FN-traktaten om  

forbud mod atomvåben 
SKRIV UNDER VIA ATOMVAABENFORBUD.NU! 
Aldrig Mere Krig er med til at starte denne nye atomvåbenkampagne, og det er 

ikke første gang. Vi var nemlig med under de første demonstrationer på Århus 

Havn i august 1959 og januar 1960 – mod losningen af raketsystemerne Nike 

og Honest John, der da blev opstilles i Danmark og kunne affyre atomvåben.  

Blandt arrangørerne var højskolelærer Carl Scharnberg, der fra sit udgangs-

punkt i AMK i sommeren 1960 med støtte fra en række andre fredsforeninger 

fik skabt ”Kampagnen mod Atomvåben”. I årene fra 1960 til 1963 gennem-

førte bevægelsen de sagnomspundne atomprotestmarcher fra Holbæk til Kø-

benhavn, der af mange opfattes som den første egentlige græsrodsbevægelse i 

Danmark siden besættelsestiden.  

På forsiden af AMKs daværende månedsblad inviteredes der til protestmarch 

med Carl Scharnbergs fortsat manende ord: ”Vi ved hvad der vil ske. At uanset 

hvor på kloden kernevåben anvendes, så vil det ramme os. Vi ved, at radioak-

tivt nedfald ikke spørger om landegrænser, om politisk system. Det rammer os 

alle. Derfor kræver vi af den danske regering, at den ved enhver lejlighed, gør 

det klart ude i verden, at Danmark fordømmer enhver form for anvendelse af 

kernevåben, uanset hvor og hvem, der foretager disse sprængninger.”  

Og til afslutning: ”Spørg os ikke hvorfor vi starter en kampagne mod atom-

våben. Det er vor pligt at gøre det. For vor egen skyld. For vores børns skyld. 

Kun en aktiv folkestemning kan fremkalde reaktioner. Hver enkelt kan hjælpe 

os. Hver enkelt kan svigte. Derfor marcherer vi.” 

I vor nutid har vi helt andre problemer, end for 60 år siden – men selv om 

gode aktivister dengang faktisk fik stoppet planerne om at få atomvåben i 

Danmark, er truslen fra dem fortsat en overhængende og alt for overset risiko.  

Men når 50.000 borgere med stemmeret har støttet dette borgerforslag, kan 

det blive fremsat i Folketinget – og gøre en forskel. Find dit NemID og en PC, 

og skriv under – for dette kan desværre kun gøres via internettet. 

Atomforbudstraktaten støttes allerede af to tredjedele af FNs medlemslande. 

Diverse slyngelstater har endnu ikke meldt sig til, inklusive Danmark og de 

øvrige NATO-lande. Men traktaten mangler faktisk kun støtte fra ganske få 

lande mere for at blive lovfæstet alligevel!  ☮ 

Læs mere om kampagnen og borgerforslaget på de næste sider. 

http://www.atomvaabenforbud.nu/
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/URU/bilag/21/1808779/index.htm
http://www.atomvaabenforbud.nu/borgerforslaget
http://www.holdt.us/to/ubuntu/
http://www.atomvaabenforbud.nu/
http://www.atomvaabenforbud.nu/
http://www.atomvaabenforbud.nu/
http://www.atomvaabenforbud.nu/
https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/download/55924/76130/
https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/download/55924/76130/
https://pure.diis.dk/ws/files/27984/KKBind1.pdf#page=216
https://janoberg.me/2020/08/08/nukes-are-not-only-history-discuss-this-on-august-6-and-9-and-all-other-days/
https://lykketoft.dk/atomkaploebet-er-saa-livsfarligt-som-nogensinde/
http://www.atomvaabenforbud.nu/borgerforslaget
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KÆRE STATSMINISTER... ET FORBUD MOD ATOMVÅBEN, TAK! 
Af Jessie Seehuusen, Hasse Schneidermann og Palle Bendsen

I anledning af 75 året for atombombningen af Hiroshima skrev Setsuko Thur-

low – en prominent overlever og langvarig forkæmper for afskaffelse af atom-

våben – den 18. juni til dig og bad dig som statsminister se til, at Danmark til-

sluttede sig den FN-traktat om forbud mod atomvåben, som 122 lande vedtog 

på FN’s generalforsamling i 2017.  

Traktaten pålægger de lande, der underskriver og ratificerer den, til ikke un-

der nogen omstændigheder at udvikle, afprøve, fremstille eller på anden måde 

anskaffe sig eller lagre atomvåben. Den forbyder enhver anvendelse af atom-

våben og ulovliggør trusler om anvendelse. Landene forpligter sig til ikke at 

deltage i aktiviteter, der kan fremme udvikling og brug af atomvåben. 

Setsuko Thurlow beskriver i sit brev, hvordan hun som 13-årig oplevede 

atombomben over hendes by, som øjeblikkeligt dræbte 140.000 af hendes 

medborgere. Hun beskriver de forfærdelige scener, hun var vidne til og fortæl-

ler, hvorfor hun og andre bombeofre sluttede sig sammen og gjorde det til de-

res livs mission at gøre opmærksom på de katastrofale skader fra atomvåben 

og afskaffelsen af dem til en højt prioriteret opgave.  

Setsuko Thurlow opfordrer dig og den danske regering til at tage skridt til at 

tilslutte sig FN-traktaten og pegede på, at ideen om ’atomar afskrækkelse’, 

som Danmark er tilhænger af, ikke tjener sit formål, men kun afskrækker mod 

nedrustning og paradoksalt nok tilskynder til yderligere spredning, fordi den 

tillægger atomvåben alt for stor værdi, militært og sikkerhedspolitisk. 

Hun advarer imod, at Danmark gennem sin alliance på den måde medvirker 

til at øge risikoen for atomkrig. Hun understreger samtidig, at der ikke er 

nogle juridiske hindringer for, at Danmark kan tilslutte sig traktaten. Den dan-

ske regerings svar kom hurtigt fra udenrigsminister Jeppe Kofod. Han skriver, 

at Danmark deler hendes vision om en atomvåbenfri verden. 

Udenrigsministeren kommenterer ikke opfordringen om, at Danmark tilslutter 

sig FN’s Forbudstraktat, men lover, at Danmark vil leve op til sit ansvar i for-

hold til FN’s Ikke-spredningsaftale fra 1968 og derigennem arbejde for atom-

nedrustning. Han forsikrer om, at Danmark deler NATO’s måde at komme en 

verden uden atomvåben nærmere på og skriver direkte, at ”For at sikre freden, 

vil NATO forblive en atomar alliance, så længe atomvåben eksisterer.”  

Han forsikrer om, at Danmark i høj grad vil støtte NATO’s arbejde med vå-

benkontrol, nedrustning og ikke-spredning og peger til slut på, at NATO- lan-

dene siden den kolde krigs ophør har reduceret deres atomarsenal i Europa 

med 90 procent. Vi glæder os over, at udenrigsministeren og regeringen deler 

Setsuko Thurlows vision om en atomvåbenfri verden.  

Men vi bliver dybt bekymrede, når vi præsenteres for ideen om at atomvåben 

kan bruges til at ‘sikre freden’, når vi tænker på de katastrofale humanitære 

konsekvenser brugen af atomvåben ville medføre, og som ikke kan overdrives. 

Derfor har vi indsendt et borgerforslag om, at Danmark skal tilslutte sig Trak-

taten om forbud mod atomvåben og er påbegyndt en kampagne, der både skal 

gøre opmærksom på borgerforslaget og informere om atomvåbens farlighed. 

Vi undrer os over, at regeringen stadig tror på terrorbalance og afskrækkel-

sesstrategi som garanti for fred. Mange tidligere tilhængere af atomar afskræk-

kelse mener nu, at afskrækkelsen i dag er undermineret og dermed ubrugelig.  

Det synspunkt tilslutter vi os. Den klassiske terrorbalance og afskrækkelse 

var baseret på kendt, sikker og ufejlbarlig teknologi og rationelle politiske le-

dere, noget som ikke er til stede i dag. Atommagternes ledere lægger nu min-

dre vægt på at føre forudsigelig og stabil sikkerhedspolitik baseret på langsig-

tede aftaler og traktater. De er i stedet i højere grad end tidligere spontane, ag-

gressive, selvcentrerede og fører nationalistisk politik baseret på militær magt. 

Vi ser positivt på, at Danmark vil arbejde imod spredning af atomvåben. Det 

er på høje tid, for der er stadig 14.000 atomvåben i verden. I mange år var det 

de fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, som havde atomvåben, men 

nu har de fået selskab af Israel, Indien, Pakistan og Nordkorea, og i de seneste 

mange år har samtlige lande stort set ignoreret Ikke-spredningsaftalen, der 

skulle have forhindret nye medlemmer af atomklubben. 

https://hrp.law.harvard.edu/arms-and-armed-conflict/75th-anniversary-atomic-bomb/
https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1969/23
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087
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Landene har ikke implementeret tidligere indgåede specifikke aftaler, især  

hvad angår det utvetydige krav til atommagterne om atomar nedrustning. Man 

har heller ikke opnået enighed om ratificering af traktaten imod prøvespræng-

ning af atomvåben. Forhandling om nye bilaterale reduktioner mellem USA og 

Rusland i antallet af affyringsparate sprænghoveder, og i det hele taget redu-

cere atomvåbnenes rolle, er heller ikke opnået. 

Der sker en langsom erodering af Ikke-spredningsaftalen, og vi er tæt på en 

verden uden internationale aftaler om atomvåben. USA har opsagt INF-aftalen 

med Rusland, og hvis ikke der sker et mirakel, så udløber kontrollen med land-

baserede mellemdistance atomvåben, og der er ikke udsigt til, at de to største 

atommagter vil sikre, at New Start-aftalerne om kontrol med de interkontinen-

tale atomvåben forlænges.  

De ni atommagter opruster i stedet deres atomarsenaler. Det Internationale 

Atomenergi Agentur og det anerkendte svenske fredsforskningsinstitut SIPRI 

peger på, at der blev anvendt 73 mia. $ på atomvåben i 2019, en stigning på 10 

procent fra 2018. Både Rusland og USA er i færd med at modernisere deres 

arsenaler, samtidig med at de udvikler mindre, taktiske våben, der udvisker 

forskellen mellem brug af konventionelle og atomare våben. 

Vi forventer, at den danske regering forud for den kommende reviewkonfe-

rence om Ikke-spredningsaftalen i foråret 2021 møder atommagterne med et 

utvetydigt krav om at de gennemfører den totale afskaffelse af deres atomvå-

ben, dvs. gennemfører den afrustning, som alle partnerlandene er forpligtet til i 

henhold til aftalens artikel VI.  

Den danske regering bør samtidig opfordre de øvrige lande til ikke at have 

atomvåben på deres territorier og opfordre alle partnerlandene til at afstå fra at 

bruge eller true med at bruge atomvåben.  

Det er vores forventning, at den danske regering vil gøre sit yderste for at 

overtale Danmarks NATO-allierede USA til at genoptage forhandlinger med 

Rusland om de opsagte eller næsten opsagte nedrustningsaftaler, ligesom vi 

forventer, at regeringen vil forsøge at påvirke de allierede atommagter til at 

stoppe deres unødvendige og bekymrende kvalitative og kvantitative udvikling 

og oprustning af deres atomare arsenaler. 

Vi deler i øvrigt Setsuko Thurlows opfattelse af, at Danmark godt kan bevare 

sit NATO- medlemskab, hvis og når man vælger at tilslutte sig Forbudstrakta-

ten. Vi er vidende om, at man både i de enkelte lande og på NATO medlems-

kredsens topmøder diskuterer, hvordan alliancen bedst opfylder forpligtelsen 

til atomar nedrustning, sådan som udenrigsministeren også skriver i sit svar. 

Naturligvis så vi helst, at NATO ændrede sine militære doktriner, væk fra af-

hængigheden af atomvåben, men glæder os over, at man nu i det mindste 

undersøger, hvilke af alliances juridiske 

forhold, der måtte forhindre alliancens 

lande i at tilslutte sig Forbudstraktaten. 

Skiftende danske regeringer har imidler-

tid valgt at vende ryggen til FN i forbin-

delse med tilblivelsen af Forbudstrakta-

ten, ligesom Danmark fraværende ved 

de afsluttende forhandlinger og vedta-

gelsen af den i juli 2017. 

De to tredjedele af FN’s medlemslande, 

der har vedtaget traktaten, er først og 

fremmest små og fattige lande i på den 

sydlige halvkugle, heriblandt østaterne i 

Stillehavet, som har lidt under de ameri-

kanske og franske atomprøvesprængnin-

ger – og lande, der ikke råder over atom-

våben selv. 

Men eftersom der i præamblen til FN-pagten både står, at medlemslandene 

vil ‘frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vor leve-

tid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden’ og at man vil ‘bekræfte 

troen på fundamentale menneskerettigheder, på menneskers personlige vær-

dighed og værd, på mænds og kvinders såvel som store og små nationers lige 

rettigheder’, opfordrer vi den nuværende regering til at slutte op om flertallet 

af verdens nationer og tilslutte sig traktaten. 

75-året for bomberne over Hiroshima 

og Nagasaki og FN’s 75-års jubilæum 

synes at være det helt rigtige år for et 

holdningsskifte i det spørgsmål.  

Når udenrigsministeren i sit svar til Set-

suko Thurlow ikke forholder sig direkte 

til hendes opfordring om, at den danske 

regering underskriver og ratificerer FN’s 

traktat om forbud mod atomvåben fra 

2017, håber vi naturligvis, at det lykkes 

at få 50.000 mennesker til at støtte det 

tidligere omtalte borgerforslag om, at 

Danmark skal gøre akkurat det. 

Let forkortet brev fra kampagnen for et Forbud mod Atomvåben. 
Læs det hele på:  AtomVaabenForbud.nu/ican – og skriv selv under! 

Borgerforslaget 

”Danmark skal tilslutte sig FN-

traktaten om forbud mod atom-

våben vedtaget på FN’s Gene-

ralforsamling den 7. juli 2017.  

  Folketinget skal derfor i denne 

folketingssamling iværksætte en 

proces, således at regeringen 

kan underskrive og Folketinget 

senere ratificere en dansk tilslut-

ning til traktaten.” 

I Norge har The Norwegian Aca-

demy of International Law analy-

seret Forbudstraktatens implika-

tioner for Norge, hvis Norge til-

trådte den, og Howard Law 

School’s International Human 

Rights Clinic skrev et tilsvarende 

memorandum.  

  Begge analyser synes at vise, at 

NATO-landenes eksisterende sik-

kerhedsaftaler ikke forhindrer det 

enkelte NATO-land i at tilslutte 

sig Forbudstraktaten. Når de ikke 

gør det, er det udelukkende af po-

litiske grunde, ikke juridiske. 

https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1969/23
http://www.atomvaabenforbud.nu/ican#SITE_FOOTER
http://www.atomvaabenforbud.nu/ican#SITE_FOOTER
https://legermotatomvapen.no/media/files/tpnw-implications-for-norway-executive-summary-25-sept-2018.pdf
https://legermotatomvapen.no/media/files/tpnw-implications-for-norway-executive-summary-25-sept-2018.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/05/Sweden_TPNW.pdf
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ATOM-APPEL FRA DANSKE DIGTERE I 1961 
Af Knuth Becker. H. C. Branner, Erik Knudsen, Ivan Malinovski, Villy Sørensen,

  
Klaus Rifbjerg, Hans Lyngby Jepsen, Halfdan Rasmussen og Lise Sørensen 
I Øst og Vest produceres og oplagres atombomber.  

I havene omkring os venter ubåde med langtrækkende atomraketter.  

I luften over os går atombombefly beredskabsvagt dag og nat. 

Nye atommagter opstår, og spredningen af atomvåben øges. Kernevåbenfor-

søg og eksperimenter med taktiske atomvåben finder stadig sted. Terrorbalan-

cen øger mistilliden mellem nationerne, fører til stigende produktion af våben 

med stadig større ødelæggelseskraft og skaber ny frygt.  

Mistillid og frygt kan blive årsag til skæbnesvangre fejlslutninger. Militære 

eller politiske fejlslutninger kan i en given situation udløse en atomkrig. 

Atomkrig vil uundgåeligt føre hele vor verden ud i en uoverskuelig katastrofe 

og vil for dele af den være ensbetydende med total undergang. 

Atter og atter i historiens løb opleves, at det forfærdelige sker og opfattes 

som uafvendelig skæbne. Trods, alle advarsler og trods indsigt, kærlighed og 

fornuft. Ikke blot fordi disse begreber i visse situationer nedvurderes, men 

også fordi de simpelthen løbes over ende af øjeblikkets argumenter og aldrig 

har øjeblikkets argumenter været stærkere og mere overbevisende, ingensinde 

var fremsynetheden svagere. 

Militær vanetænkning og politisk snæversyn har stillet sig hindrende i vejen 

for international afspænding, og den almindelige borgers beskæftigen sig med 

storpolitiske problemer er blevet latterliggjort af folk, som mener at have man-

dat til at lede udviklingen efter forældede militærpolitiske principper. 

Hvad nu end den specielle sagkundskab kan indvende – det er dog spørgsmål 

af så elementær art, at den enkelte har ret til, ud fra det materiale han over-

kommer og begriber, at danne sig en opfattelse – ellers er det slut med demo-

kratiet, og vi kan lige så godt lade en flok specialister tænke for os. 

Sagen her og nu drejer sig om stationering af atomvåben på dansk grund: – 

dette er både et konkret og principielt anliggende og kobler ind på det store 

perspektiv. Her kan landet give udtryk for en vilje, som kan blive forbilledlig, 

og det er denne vilje vi vil støtte og fremme. 

Vi må da kræve af den danske regering, at den modsætter sig stationering af 

enhver form for atomvåben på dansk område. Og vi må forlange af regeringen, 

at den indenfor FN og ethvert andet repræsentativt internationalt forum modar-

bejder verdens opdeling i atomvåbenblokke, at den, som vejen til almindelig 

nedrustning, aktivt går ind for et generelt forbud mod kernevåbenforsøg og 

yderligere spredning af atomvåben, og at den skridt for skridt søger at opnå, 

hvad der er muligt med dette mål for øje. 

Som udtryk for medansvar for udviklingen her i landet, og som manifestation 

af viljen til klar stillingtagen ud fra hvad vor samvittighed byder os, opfordrer 

undertegnede forfattere vore kolleger til, i skrift og tale, at støtte protesten 

mod placering af atomvåben på dansk område. Vi gør dette i håb om, og med 

det perspektiv, at Rapacki-planen og dermed beslægtede planer om en europæ-

isk atomfri zone en dag må blive realiseret. 

Den bestandige trussel, som skrækbalancen udsætter menneskeheden for, kan 

blive en vane, en jævn vantro overfor det forfærdeliges mulighed. Derfor vil vi 

yderligere opfordre til at støtte KAMPAGNEN MOD ATOMVÅBEN i dennes 

bestræbelser på at vække den danske befolkning til erkendelse af den fare, der 

truer alt levende og alt levendes udtryk indenfor vor civilisation. Selv om vi 

ikke hvert øjeblik kan leve med bevidstheden om denne fare, må der være. 

stunder, hvor den bliver en absolut realitet for sindet, og derved driver os til at 

udforme en blivende erkendelse og mening.  ☮ 

Under hård modstand fra de fleste politikere og medier bakkede en række 
kulturpersonligheder i 60erne op bag protesterne, der udover marcherne 

samlede tusinder i protest foran Sovjets og USAs ambassader i København. 

https://pure.diis.dk/ws/files/27984/KKBind1.pdf#page=212
https://core.ac.uk/download/pdf/12520898.pdf#page=36
https://pure.diis.dk/ws/files/27984/KKBind1.pdf#page=216
https://pure.diis.dk/ws/files/27984/KKBind1.pdf#page=216
https://pure.diis.dk/ws/files/27984/KKBind1.pdf#page=216
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FRYGTENS LOGIK: UHYGGELIG LÆSNING 
Af Peter Henning – mangeårig fredsvagt 

Poul Villaume har skrevet en bog om Den 

Kolde Krigs historie. Den starter med den 

russiske revolution. Som årgang 1930 har 

oplevede jeg den tid. Min far blev hårdt 

såret i slaget ved Somme i 1917. Her myr-

dedes/faldt en million soldater. Min far 

blev indædt modstander af krig. Han måtte 

flygte i1933 og kom til Danmark ved 

hjælp af Kvækerne. Blev lærer på Den In-

ternationale Højskole i Helsingør. Jeg hu-

sker tydelig slutningen af 1930erne.  

Bogen er uhyggelig læsning – at få genta-

get alle disse kendsgerninger om vor vest-

lige kristne verdens umenneskelige ad-

færd. Sovjet mistede 30 millioner døde, 

plus de 30 millioner Stalin myrdede. Det mest industrialiserede område vest 

for Volga blev fuldstændig ødelagt. Alligevel drømte Englands statsminister 

Churchill om at bevare en del af den tyske hær i1945 bevæbnet for at be-

kæmpe kommunisterne! Stalin blev lovet store krigsskadeerstatning og en ita-

liensk koloni – selv lovede Stalin ikke at blande sig i oprøret i Grækenland. 

Stalin fik retten til at gøre Balkan og Østtyskland til sovjetisk sikkerhedszone. 

Jeg vil lige nævne, hvad Villaume ikke har med, at Tyskland i 1928 lavede en 

aftale med Sovjet om uddannelse af tyske officerer og levering af krigsmateri-

ale. Den sidste levering fandt sted dagen før Hitlers krig mod Sovjet i 1941!  

Jeg vil nøjes med at omtale et område, nemlig Khrusjtjovs pralen med missi-

ler. USAs Eisenhower vidste bl.a. fra U2 spionagefly, at det var pral men be-

nyttede det til at forstærke Den Kolde Krig. Her bør erindres CIAs store selv-

stændige virke. I nyere tid aflyttede CIA forbundskansler Merkels telefon og 

øvede industrispionage. Obama måtte give en undskyldning.  

Vi har stadig en kold krig trods det at Gorbatjov opgav MUREN og nedlagde 

Warszawapagten. Hvad fik Sovjet til gengæld? I Sovjet blev Gorbatjov kaldt 

en forræder. Gorbatjov var vel naiv. Han troede, at Reagan ikke spillede skue-

spil. Helt i dag er CIA sikkert indblandet i Brasiliens Bolsonaros valg. Og 

hvad med Morales i Bolivia? Udviklingen i Sydamerika er generelt mærkelig.  

Jeg håber at vore mange udenrigspolitiske kommentatorer og politikere læser 

bogen og inddrager den i deres kommentarer.  ☮ 

Frygtens logik. Den Kolde Krig – en ny global historie. Gads Forlag. 

NU LUKKER OGSÅ KONFLIKTUNDERVISNINGEN I DANMARK 
De nordiske lande er kendt for fredsforskning og uddannelser i konfliktløs-

ning. Sverige har hele fire institutter med freds- og konfliktforskning. Norge 

har tre og Finland to. I Danmark har vi intet af den slags på finansloven. Mod-

sat vore naboer nøjes Danmark med adskillige militære forskningscentre.  

Vi har dog CRIC, Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter 

– men de får ikke bevillinger længere, og halter kun videre på lidt privat

fondsstøtte. CRIC blev oprettet af den forrige socialdemokratiske regering, 

men Mette Frederiksens regering har ikke genoptaget støtten – så på trods af at 

CRIC har haft en lang venteliste til deres undervisning i konfliktløsning, luk-

kes nu også denne sidste mulighed ned af pengemangel.  .tom  

MANGEL PÅ SOLDATER 
Militæret kan ikke skaffe tilstrækkeligt mange specialsoldater – de såkaldte 

jægersoldater. Det er glædeligt, at de unge mænd foretrækker et samfundsnyt-

tigt arbejde i stedet for det menneskefjendske militærhåndværk. 

Økonomerne forudser, at Danmark og den vestlige kulturkreds er i og står 

foran en alvorlig økonomisk krise. Den kan imødegås ved at spare på militær-

udgifterne. Hver krone til militæret er en forkert udgift! Henning Sørensen 

LYT MEST TIL HVAD DE GØR 
Præsident Trump er fortsat 

øverstkommanderende for 

USAs militær, og har været det 

siden 2017. Alligevel erklærede 

han på sin vante selvmodsi-

gende facon i september 2020:  

”Jeg siger ikke, at militæret er 

forelsket i mig. Soldaterne er, 

men Pentagons topfolk er sand-

synligvis ikke, fordi de ikke øn-

sker at gøre andet end at ud-

kæmpe krige, så alle de vidun-

derlige virksomheder, der frem-

stiller bomber og fly og alt an-

det, fortsat er glade.” 

Grafikken viser realiteterne bag Trumps handlinger. Han har nemlig også er-

klæret, at ”Vi har ramt vores fjende hårdere end nogensinde før, og det vil 

fortsætte”. Det er fortsat kun i de svulstige ord, han er en fredens mand. ☮ 

https://magasineteuropa.dk/berlinultimatum-og-atomkrigstrusler/
https://solidaritet.dk/kampen-om-den-kolde-krig/
https://warontherocks.com/2016/06/sowing-the-wind-the-first-soviet-german-military-pact-and-the-origins-of-world-war-ii/
https://www.armscontrol.org/act/2011-05/missile-gap-myth-its-progeny
https://gad.dk/poul-villaume
https://www.laraforfred.se/forskning
https://www.regjeringen.no/contentassets/b1848cd626784278b47a5126e78d0c08/freds--og-menneskerettighetssentrene-stategi.pdf
https://um.fi/fredsmedling
https://arbejderen.dk/indland/forsker-i-opråb-til-regeringen%C2%A0sæt-fredsforskning-på-finansloven
https://www.ft.dk/samling/20171/redegoerelse/r8/beh1/forhandling.htm#speak288
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hvor-er-de-nye-jaegersoldater-og-froemaend-svaert-tiltraekke-flere-aspiranter
https://www.commondreams.org/news/2020/09/08/despite-overseeing-soaring-civilian-casualties-trump-points-finger-pentagon-leaders
https://www.statista.com/chart/16079/weapons-released-by-the-us-coalition-over-afghanistan/
https://www.stripes.com/news/middle-east/us-airstrikes-in-afghanistan-near-record-high-after-trump-vows-to-hit-enemy-hard-1.602342
https://www.stripes.com/news/middle-east/us-airstrikes-in-afghanistan-near-record-high-after-trump-vows-to-hit-enemy-hard-1.602342
https://www.statista.com/chart/16079/weapons-released-by-the-us-coalition-over-afghanistan/


AMK Nyhedsbrev – September 2020 – ark 7

MAKE GARDENS, NOT WAR! 

Jingwen Yao er en omrejsende kunstner, der for tiden bor i økolandsbyen Su-

derbyn på Gotland. Deres lille landsby er nabo til en militærbase, som i takt 

med genoprustningen af øen pludselig er blevet meget aktiv – ofte med højlydt 

våbentræning. Kontrasten mellem naboernes krigeriske, og beboernes frede-

lige livsform, fik Jingwen Yao til at male disse billeder, hvor våben bliver af-

militariseret af plantelivet.               Se mere på Facebook.com/JingwenYao.Art 

https://www.suderbyn.se/ecovillage.html
https://www.suderbyn.se/ecovillage.html
https://www.armyrecognition.com/may_2019_global_defense_security_army_news_industry/fearing_russia_sweden_is_rearming.html
https://www.suderbyn.se/no-more-war.html
https://www.suderbyn.se/no-more-war.html
https://www.facebook.com/JingwenYao.Art/
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DANSK PRINS ER NU STATSSTØTTET VÅBENPUSHER 
Af Tom Vilmer Paamand  

Prins Joachim er blevet udnævnt til forsvarsattaché i Paris. Hermed kommer 

det danske kongehus med i en skandaleramt gruppe af kronede hoveder, der 

sælger våben på fædrelandets vegne. Forsvarsministeriet omtaler derfor prin-

sens nye funktion ret floromvundent, med at Joakim fra september skal ”for-

stærke samarbejdet på det sikkerhedspolitiske område med Frankrig”.  

Danmarks militære støtte til Frankrigs fortsatte kolonikrige er kun en del af 

dette job. Udenrigsministeriet forklarer nemlig i deres mere omhyggelige stil-

lingsbeskrivelse, at danske forsvarsattachéer i Frankrig også skal yde ”støtte til 

danske forsvarsvirksomheder, der ønsker at komme ind på det franske mar-

ked”. Spørgsmålet er selvfølgelig i hvor høj grad Joachims nye dobbeltrolle, 

oven i at være begunstiget prins, vil blive søgt holdt adskilt fra forsvarsatta-

chéens job med at støtte op bag det private erhvervslivs mest skamløse produ-

center – våbenpusherne.  

Det virker dog sandsynligt, at prinsetitlens muligheder for generel reklame 

for danske våben vil blive brugt, så prinsen kommer til at optræde under Dan-

nebrog på Frankrigs gigantiske våbenmesser, ”såsom EuroSatory, EuroNaval 

og Paris Air Show”, som det klart uddybes i jobbeskrivelsen. Prins Joachim 

har en langvarig uddannelse indenfor militæret, og var blevet tildelt graden 

oberst af reserven, men bliver til den nye stilling ophøjet til brigadegeneral.  

Stillingen er formelt ulønnet, for Kongehuset forventer at Joakim fortsat vil 

modtage sin kongelige bonus på 3,6 millioner kroner skattefrit om året. Intet er 

dog sparet ved denne ordning, selvom Forsvarsministeriet oven i yderligere 

betaler for Udenrigsministeriet nye prinseudgifter til tjenesterejser, kontor og 

repræsentation. Af hensyn til prinsens kongelige evner og øvrige aktivitet, er 

det nemlig nødvendigt også at ansætte en assisterende forsvarsattaché, der vel 

skal udføre det egentlige arbejde.  

Prinsen har også nogle måske nyttige års erfaring fra det mere ordinære er-

hvervsliv, da han har arbejdet for A.P. Moller Maersk Group i Hongkong og 

Frankrig. Maersk er kendt for globale våbentransporter for hvemsomhelst – 

lige fra Nordkorea til USAs to sidste angrebskrige mod Irak. 

Trods et statsligt job til prinsen fortsætter hermed privatiseringen af det dan-

ske kongehus, der jo længe har været opkøbt i bidder gennem nærkontakt med 

”gavmilde” folk fra erhvervslivet. Det bliver interessant at se i hvor høj grad 

prins Joachim fortsat lader sig indfedte, nu fra en stilling hvor våbenhandlens 

indbyggede korruption kommer helt tæt på.  ☮ 

 

DANMARK SÆLGER VÅBEN TIL KONFLIKT FOR PROFIT! 
Af Tom Vilmer Paamand  

Dansk våbenproduktion ender med statskontrol i lande som Egypten, Pakistan, 

Rusland, Saudi-Arabien og Tyrkiet. Det er desværre ikke en nyhed, selv om 

problemet har været dokumenteret i årtier. 

Den danske våbenkrejler Terma sælger krigsudstyr til krigsvillige nationer, 

der ikke overraskende bruger krigsudstyret til at føre krig med. Terma skorer 

kassen, og det er helt legalt – men alligevel er det firmaets absolut grimme 

profitlyst og ikke statens tilsvarende, der bliver mest hængt ud i overskrifterne. 

Danske våbenkrejlere overholder nutildags stort set altid lovens bogstav, 

både de lokalt danske og EUs regler. Det er heller ikke så svært, for som på 

fælles aftale sørger vore folkevalgte for en gennemhullet lovgivning med sær-

ligt fokus på manglende åbenhed. Danmark har aldrig selv haft en gennemført 

selektiv politik overfor den særlige slags handelspartnere, der bør rubriceres 

som totalitære. Bortset fra mod nogle få nøje frasorterede slyngler.  

I den aktuelle sag har Terma leveret elektronik til antimissil- og overvåg-

ningssystemer til kampfly og krigsskibe for De Forenede Arabiske Emirater – 

på trods af at en sådan eksport er lukket af våbenembargo. Våbenkrejlerne 

mærker dog ikke meget til begrænsninger, for den aktuelle eksport drejede sig 

https://politiken.dk/indland/art7899770/Prins-Joachim-udskyder-jobstart-efter-blodprop-i-hjernen
https://www.nytimes.com/1976/02/07/archives/dutch-prince-was-given-11-million-by-lockheed-dutch-prince-tied-to.html
https://www.cnbc.com/2007/06/07/british-arms-deal-money-funneled-to-saudi-prince-bbc-report.html
https://fmn.dk/nyheder/Pages/HKH-Prins-Joachim-ny-forsvarsattache-i-Paris.aspx
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/b7/index.htm
https://www.euronews.com/2019/11/26/france-s-war-in-mali-why-are-french-troops-still-fighting-jihadists-in-the-sahel
https://frankrig.um.dk/da/om-os/ambassaden/forsvarsomradet/
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B184/spm/6/svar/1673685/2214014.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B184/spm/6/svar/1673685/2214014.pdf
http://fred.dk/artikler/vaabprod/klapperi.htm
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/fad/members-fad/
http://kongehuset.dk/foto-video/hkh-prins-joachim-besoegte-industriens-dag
https://frankrig.um.dk/da/om-os/ambassaden/forsvarsomradet/
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/b184/20191_b184_som_fremsat.htm
http://kongehuset.dk/organisation-og-kontakt/okonomi/okonomi
https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=164702&mediaId=4684
https://shippingwatch.com/Services/article10433790.ece
http://tribunal.fred.dk/DOX/maersk.htm
https://www.information.dk/indland/2017/01/toppen-dansk-erhvervsliv-veksler-gaver-kammerherreuniform
https://www.bt.dk/nyheder/afsloering-prins-joachims-gyldne-finte
https://www.dfi.dk/en/viden-om-film/filmdatabasen/film/shadow-world-bag-om-den-internationale-vabenhandel
http://fred.dk/artikler/vaabprod/beret1315.htm
http://fred.dk/home/findfred.htm?q=vaabenproduktion&cx=partner-pub-015456678095152860058%3Alljupwfyuz8&cof=FORID%3A10
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/fad/members-fad/
https://www.information.dk/indland/2007/10/bare-spoergsmaal-holde-kaeft
https://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/vaaben
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008E0944
https://www.ft.dk/da/search?msf=&q=embargo&as=1&SortBy=SortDate&SortOrder=desc&sf=dok
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/uru/spm/108/svar/1547957/2001157/index.htm
http://fred.dk/artikler/vaabprod/fmvaaben.htm
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nemlig på vanlig vis med kreativt 

nysprog slet ikke om våben. 

Terma markedsfører ellers netop 

sin overvågningsradar til militære 

skibe i hele verden, og praler med 

at de er i særklasse gode til at op-

spore ”small targets which are ty-

pically used in asymmetric war-

fare”, samt til ”detection of thre-

ats and non-cooperative targets”. 

Og udstyret til kampfly hedder 

simpelthen ”Electronic Warfare 

Management System”. Terma er 

faktisk meget stolt over disse salg, 

som firmaet løbende har udsendt 

pressemeddelelser om. 

Grejet skal altså finde fjendtlige mål, men er alligevel defineret som ikke-

dødbringende materiel. Det er nemlig lykkedes fiffige embedsmænd at omde-

finere alt, så selv et kampfly er ikke-dødbringende – nu er det kun en fredelig 

platform, som der eventuelt kan anbringes våben på. I værste fald kan det kal-

des for dual-use, et civilt produkt, der også kan (og for det mest udelukkende) 

anvendes militært.  

Dygtige journalister har gravet stort og dygtigt for at få dokumenteret den ak-

tuelle sag, hvilket ikke mindst skyldes at dansk våbenhandel er grundigt mør-

kelagt. I en kort årrække var åbenheden lidt større efter stor indsats fra freds-

bevægelsen, men de daværende årsrapporter om våbeneksport blev afskaffet i 

2011, trods EUs regler. I EU rangerer Danmark nu nede på niveau med Bulga-

rien og Kroatien som de mindst åbne lande om våbensalg.  

Tilsløringen kom samtidig med et officielt forretningsfremstød for danske vå-

ben, som udstationerede officerer skulle hjælpe med at sælge. Der satses frem-

over på nye markeder i usikre lande, som for meget offentlighed kunne kom-

plicere åbenlyse salg til. Trods dette fremstød blev de danske medier pludselig 

meget tavse om omfanget af dansk våbenproduktion – da de ikke længere blev 

mindet om det i årlige rapporter.  

Atter en gang lover vore folkevalgte politikere nu at ”gøre noget”. De kunne 

starte med at stramme de gennemhullede love, samt ikke mindst genindføre en 

smule åbenhed på området. Det bør være muligt for politikere, journalister og 

andre folk at følge med i, om Danmark lever op til alle de humanitære krav, 

der normalt prales med.  ☮ 

LOVE BRICKS – HATE WAR 
”Våbenfirmaer er ikke en acceptabel samarbejdspartner for et legetøjsfirma”. 

Med denne parole gik AMKs tyske søsterorganisation DFG-VK succesfuldt på 

gaden mod et byggesæt fra Lego. Legetøjsgiganten havde skabt en miniature-

model af det avancerede helikopterfly Bell Boeing V-22 Osprey. Flyet indgik i 

en særlig teknisk serie, der rummer masser af tilsvarende interessante køretø-

jer og fly – men ingen af de andre er militære.  

Efter de udklædte aktivi-

sters meget omtalte protest 

har Lego nu pensioneret byg-

gesættet, og kalder produkti-

onen for en fejltagelse – men 

det vidste Lego godt. Sættet 

viste nemlig en fiktiv ”red-

ningsversion” af flyet, skønt 

V-22 Osprey udelukkende 

benyttes af USAs militær. Og 

Lego betalte licens til våben-

fabrikkerne bag flyet! 

Lego har ellers nogle stram-

me retningslinjer, der nok gi-

ver plads for bevæbnede pi-

rater og rummænd, men ikke 

for at klodserne afspejler nu-

tidige konflikter:  

”The LEGO Group sees 

conflict play as perfectly ac-

ceptable, and an integral 

part of children’s develop-

ment. We also acknowledge 

children’s well-proven abi-

lity to tell play from reality. 

However, to make sure to maintain the right balance between play and con-

flict, we have adhered to a set of unwritten rules for several years.  

The basic aim is to avoid realistic weapons and military equipment that chil-

dren may recognize from hot spots around the world. The purpose is for the 

LEGO brand not to be associated with issues that glorify conflicts and unethi-

cal or harmful behavior.”  .tom 

Læs aktionens omfattende dokumentation: LoveBricks-HateWar.dfg-vk.de 

https://www.terma.com/media/90380/terma_update_october_2008.pdf#page=7
https://www.youtube.com/watch?v=QXODsNNry0w
https://www.terma.com/press/news-2015/iomax-usa-archangel-aircraft-to-be-equipped-with-terma-modular-aircraft-self-protection-equipment/
https://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Fred-sikkerhed-og-retsorden/Beskrivelse%20for%20rammerne%20af%20udfoersler.pdf#page=14
https://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Fred-sikkerhed-og-retsorden/Beskrivelse%20for%20rammerne%20af%20udfoersler.pdf#page=14
http://fred.dk/artikler/vaabprod/klapperi.htm
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Transparency-Barometer-2018.pdf#page=8
https://finans.dk/forside/ECE12147977/staten-aabner-undersoegelse-af-termas-mulige-vaabensalg/
https://lovebricks-hatewar.dfg-vk.de/lovebricks-hatewar-start
https://www.lego.com/da-dk/categories/vehicles
https://www.lego.com/cdn/cs/aboutus/assets/blt84b740e1347b33e0/Progress_report2010.pdf#page=26
https://lovebricks-hatewar.dfg-vk.de/lovebricks-hatewar-start
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GRIEG VAR IKKE PACIFIST MEN KRIGSMODSTANDER 
Af Tom Vilmer Paamand 

Danskere har et særligt forhold til Nord-

ahl Grieg, som ikke engang nordmænd 

har. Hans sang ”Kringsatt Av Fiender” 

fik melodi af en dansker, og er fortsat en 

samlende fællessang – men dens freds-

vilje kan åbenbart også virke skræm-

mende, så nogle prøver at udnytte Grieg 

til et opgør med pacifismen.  

Modhistorien er korrekt nok, at Grieg 

deltog i et Royal Air Force angreb på 

Tyskland, hvor han omkom – men her 

glemmes ofte behændigt, at han ikke var 

med som soldat, men som krigskorre-

spondent. Grieg var for det meste en kri-

ger uden våben. Han var også Moskvatro 

kommunist og aktiv krigsmodstander, 

hvilket ikke var nemt at være med det parti. 

Grieg var dog ikke pacifist, på trods af hans kendte sang, der oprindeligt blev 

fremført i 1936 som en rimet tale til Oslos studenter. Sangen er et markant op-

råb om at gribe til aktiv handling uden våben mod krigens uret: ”Dø om du må 

– men øk det og styrk det”.

Pacifisme er netop aktiv krigsmodstand, ikke passivitet – men altid uden vå-

benmagt. Grieg var som alt for mange ”krigsmodstandere” voldsomt imod 

krig, men med en kattelem klar til hvis den helt rigtige kamp lige kunne vindes 

med våben i hånd. Og det var Anden Verdenskrig for Grieg – det dog valgte at 

være aktiv som krigskorrespondent, og ikke spilde sine gode evner som soldat. 

Griegs væsentligste budskab var dog tiltroen til en handlingens humanisme i 

os alle. Dette fik han mulighed for at sige direkte til danskerne et par måneder 

før sin død, da han i 1943 talte direkte til Danmark via BBC. Her skelnede 

Grieg omhyggeligt mellem den almene tysker og så de egentlige nazister. 

Grieg opfordrede især danskere og nordmænd til aldrig at glemme, at der fin-

des et andet og fredeligt Tyskland, som vi da måtte søge at kalde frem igen.  

Griegs aktivt humanistiske krigsmodstand var dog langt mere synlig i hans 

hjemland, hvor de norske lærere kæmpede en brav og våbenløs kamp mod et 

påbud fra den daværende ministerpræsident Quislings regime om at nazificere 

undervisningen. Lærerne vandt, og Quisling stod stærkt svækket tilbage.  ☮ 

Læs om lærerne: TheTeachersProtest.com 

NORDAHL GRIEGS TALE TIL DANMARK 
Under krigen i Norge tenkte jeg ofte på Danmark, det andre landet som ble 

overfalt 9. april. Danmark, tenkte jeg, ble nettopp rammet så skjebnesvangert 

av sin egen natur, det blide og yndefulle ble noe fiendtlig for Danmarks folk, 

fordi tanks og bombefly kunne innkretse dette lille, åpne landet på ingen tid.  

Her ute, i Amerika og England, har jeg truffet gamle og nye danske venner 

som kjemper for sitt lands sak. Men først og fremst var det ute på Atlanterha-

vet jeg så Danmarks frihetskjempere, sjøfolkene; tre-fire tusen skal det være 

av dem. Men det er en annen umerkelig krig, uten handlinger, som jeg ofte 

tenker på: selve møtet mellom tyskerne og det danske folk. Bak en mur av 

kulde mot de fremmede lever dansk ånd, dansk menneskelighet. Tyskerne pa-

truljerer langs muren. Hva tenker de på mens de stirrer inn?  

Undertiden kan det synes som det er en arvesynd av råskap og grusomhet i 

hele det tyske folk. Det lar ihvertfall sine soldater skyte uskyldige til bøsselø-

pene er glohete og det lar sine fangevoktere mishandle vergeløse. Men vi i 

Norge skal ikke glemme at det var til en tysker, pint i en tysk konsentrasjons-

leir, vi for bare få år siden ga Nobels fredspris. 

I Amerika så jeg de mennene som sammen med president Roosevelt fører 

kampen mot nazismen. Jeg skal her nevne to av disse lederne. Den ene er en 

danske, kjøbenhavnergutten William S. Knudsen, som er sjef for hele opprust-

ningen, og som er ansvarlig for at tanks og flyvemaskiner velter frem, for å 

befri også Danmark. 

Den andre er Wendell Wilkie, av tysk ætt og stolt over det. Når han står på 

platformen, bredbringet, stor åben og egger Amerika å at yde de allierte en 

hjelp uten grenser for å knuser Hitler-Tyskland, er det ikke naturlig for talerne 

etter ham å dvele ved den evige arvesynd i det tyske blod. 

Ja, det finnes et annet Tyskland, og om det er pint til underkastelse eller om 

det er beruset av medgang, skal vi kalle på det. Her har dansk ånd, i sin en-

somhet, en gjerning å gjøre. De tyske garnisonene som tramper langs den 

usynlige muren, kan her få bekreftelse på verdier som er nektet dem selv. An-

sikt til ansikt med dansk følelse av menneskeverd så nær og så fjern, vil det 

annet Tyskland kunne finne seg selv. 

Danmarks milde natur kan hjelpe til seieren, tross alt! Tilbake blir nazi-ty-

skerne. Med dem har Danmark, når timen kommer, nettopp i sin ånds li-

denskapelige krenkethet, sitt oppgjør å ta. Det vil få hjelp av alle frie folk, og 

av de underkuede — kanskje også blant dem som hører hjemme sønnenfor 

Danmarks grense. 

Citeret fra Nordahl Grieg: Samlede Verker 

https://avisendanmark.dk/artikel/debat-erindringsglimt-fra-min-fars-oplevelse-4-og-5-maj-1945
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2013/12/norges-stemme-forsvandt
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2013/12/norges-stemme-forsvandt
https://theteachersprotest.com/about-the-film-2/Danmarks%20krig
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AKTIV IKKKEVOLD SOM BEVIDST FORSTYRRENDE PROTEST I USA 
War Resisters League i USA skriver: Det vi 

ser på gaden, er ikke fredelig protest, 

men snarere ikke-voldelig protest, da 

demonstranterne søger at konfron-

tere og forstyrre det amerikanske 

politis vold. Til almindelige de-

monstrationer søges typisk tilla-

delse, og politiets tilstedevæ-

relse accepteres.  

Forskellen ligger ikke kun i 

sprogbrugen. Dagens protester 

finder typisk sted uden tilladelse fra 

staten, og er som forstyrrende handling 

netop ikke fredelig, men snarere konfron-

terende – hvilket netop gør dem til et oprør. At afspærre gader og blokere for 

sædvanlig aktivitet er ikke-voldelige modstandsmidler.  

Martin Luther King beskrev dette fra en celle i 1963: ”Direkte ikke-voldelig 

handling søger at skabe en krise og opbygge spændinger, så et samfund, der 

konstant har nægtet at forhandle, bliver tvunget til at konfrontere spørgsmål. 

Det søger at dramatisere et emne, så dette ikke længere kan ignoreres.”  ☮ 

 

FREDSKLIPZ OM KRIG OG FRED – NU MED GODT NYT! 
Følg med i nyhedsstrømmen gennem Toms kvikt opdaterede link til alverdens 

gode (og dårlige) historier, udenfor avisernes betalingsmure – herunder er et 

udpluk af de nyeste med mulige optimistiske konsekvenser: 

• Regeringen: Ny udenrigspolitik med demokrati og menneskeret 

• Danmark vil fordoble bidrag til WHO 

• Aftale baner vej for fred i Sudan efter 17 år med konflikt 

• Kosovo og Serbien indgår overraskende aftale 

• Fredsforhandlinger indledt mellem afghansk regering og Taliban 

• Norge har jobbet for løsning på Afghanistan-konflikten i en årrekke 

• Hamas og Israel indgår aftale om nedtrapning af vold 

• Norsk by sier nei til atomdrevne ubåter på kommunal kai 

• Udenrigsministeriet sender millioner til ungdomshus i Ukraine 

• Diplomater danner menneskemur om hviderussisk systemkritiker 

• Kvinnor Bröt Våldsspiral Med Fredliga Medel i Nigeria 
Listen med links rundsendes også via Arne Hansens mailliste – se overfor.   

Se nyeste klip på FRED.dk/artikler/fredsklip 

RADIO OM FRED OG FLYGTNINGE 
Radiomanden Arne Hansens kommer vidt omkring med nysgerrig mikrofon: 

Klimaforværringens og militarismens onde spiral 

Militarismen er gift imod at få opbygget den nødvendige globale fredskultur i 

samarbejde om klodens sikring imod både miljø- og atomkrigstruslen. 

Hør om militæret, magten og miljøødelæggelserne fra Klimateltet 

Hasse Schneidermann fra Fredsministerium fortæller om at en global ikke-

militær sikkerhedspolitik kan medvirke til opfyldelse af FNs verdensmål. 

Borgerforslag om annullering af ordren på 27 nye kampfly 

Forslagsstiller Birger Hansen uddyber begrundelsen om at opfordre Folketin-

get til at få annulleret Danmarkshistoriens største våbenhandel. 

Danmark sælger våben til konflikt for profit bl.a. til brug i Yemen 

Danske våben ender med statskontrol fortsat i lande som Egypten, Pakistan, 

Rusland, Saudi-Arabien og Tyrkiet, fortæller Tom Paamand fra AMK. 

Er Danmark på krigskurs ved at sende et krigsskib til Hormuz? 

Fredsministerium har skrevet til politikerne i Udenrigspolitisk Nævn og For-

svarsudvalget om risikoen for blodige misforståelser mellem Iran og USA. 

Hiroshimadag i Aarhus med kampagne for forbud mod atomvåben 

Reportage fra højtideligholdelsen i Århus af 75-årsdagen for atombomben 

over Hiroshima med oplysende foredrag fra mødet. 

Hiroshimadagen i København lancerede kampagne mod atomvåben 

75-årsdagen blev sat i perspektiv af formanden for Danske Læger mod Ker-

nevåben, Klaus Arnung og Hasse Schneidermann fra Fredsministerium. 

Kvinder for Fred i Gladsaxe planter fredsrose på Hiroshimadagen 

Isabella Mørch fortæller om Kvinder for Freds tilblivelse i 1980, og planter 

en rose på et område reserveret til atomkrigens massegrave. 

RIKO om at åbne op nationalt og internationalt igen efter Corona 

Interview med Jørn Boye Nielsen om en ny global orden, som i stigende grad 

bør være en globalisering nedefra, mere grøn og mere fredelig. 

Christian Friis Bachs nye initiativ: Warfair – Trade for Peace 
Initiativet importerer varer fra krigshærgede lande, da handel er det bedste 

redskab til at modvirke følgerne af krig, og skabe tro på en fredelig fremtid. 

Forsker John Scales Avery giver en oversigt over sine bogudgivelser 

Den nu 87-årige pacifist fortæller på engelsk om sit omfattende forfatterskab 

om alt fra kampen mod atomvåben og terrorisme til mere optimistiske titler. 

Om webmasteren på Fredsakademiet.dk Holger Terps liv og virke 

Bibliotekaren fortæller om sit store webarkiv med fredsbevægelsens historie. 

Arnes projekt er flyttet til webadressen FlygtningeogFred.dk. 
Samme sted kan du tilmelde dig til mail når der nyt.  

https://wagingnonviolence.org/wr/2020/07/revolutionary-nonviolence-view-on-us-uprisings/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/regeringen-varsler-ny-udenrigspolitik-ingen-maa-vaere-i-tvivl-om-hvor-danmark-staar
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12385701/
https://www.berlingske.dk/internationalt/aftale-baner-vej-for-fred-i-sudan-efter-17-aar-med-konflikt
https://www.dr.dk/nyheder/udland/20-ar-efter-blodig-krig-kosovo-og-serbien-indgar-overraskende-aftale
https://politiken.dk/udland/art7922917
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-historisk-mulighet-for-fred-i-afghanistan/id2741237/
https://jv.dk/artikel/hamas-og-israel-indgår-aftale-om-nedtrapning-af-vold
https://forsvaretsforum.no/sjo-ubat/tromso-sier-nei-til-atomdrevne-ubater-pa-kommunal-kai/161194
https://www.berlingske.dk/europa/udenrigsministeriet-kaster-danske-millioner-efter-ungdomshus-i-ukraine
https://www.dr.dk/nyheder/udland/diplomater-danner-menneskemur-om-sidste-fremtraedende-systemkritiker-i-hviderusland
https://operation1325.se/blogg/att-bryta-en-valdsspiral-genom-fredliga-medel
http://fred.dk/artikler/fredsklip/aktuel.htm
https://flygtningeogfred.dk/klimaforvaerringens-og-militarismens-onde-spiral/
https://flygtningeogfred.dk/hoer-om-militaeret-magten-og-miljoeoedelaeggelserne-her-og-d-13-juni-som-livestream-fra-klimateltet/
https://flygtningeogfred.dk/borgerforslag-om-annullering-af-ordre-paa-27-kampfly-hoer-birger-hansen-forklare-hvorfor-vi-skal-stoette-det/
https://flygtningeogfred.dk/danmark-saelger-vaaben-til-konflikt-for-profit-bl-a-til-brug-i-yemen-fortaeller-journalist-tom-paamand/
https://flygtningeogfred.dk/er-danmark-paa-krigskurs-mod-iran-ved-at-sende-et-krigsskib-og-en-helikopter-til-hormutzstraedet/
https://flygtningeogfred.dk/hiroshimadag-i-aarhus-og-kampagne-for-borgerforslag-at-danmark-skal-tilslutte-sig-fns-forbud-mod-atomvaaben/
https://flygtningeogfred.dk/hiroshimadagens-lancering-af-kampagne-for-at-danmark-skal-underskrive-fn-traktaten-om-forbud-mod-atomvaaben/
https://flygtningeogfred.dk/kvinder-for-fred-i-gladsaxe-deres-historie-og-moedet-aldrig-mere-et-hiroshima-d-6-august-2020-fortalt-af-isabel-moerch/
https://flygtningeogfred.dk/efter-corona-om-at-aabne-op-nationalt-og-internationalt-interview-med-rikos-joern-boye-nielsen/
https://flygtningeogfred.dk/christian-friis-bach-om-hans-nye-initiativ-warfair-trade-for-peace/
https://flygtningeogfred.dk/forsker-og-pacifist-john-scales-avery-giver-oversigt-over-sine-bogudgivelser-om-vore-udfordringer-the-scientist-and-peaceactivist-john-scales-avery-tells-here-about-his-many-books-relevant-for-mankin/
https://flygtningeogfred.dk/om-webmaster-paa-fredsakademiet-dk-holger-terps-liv-og-virke/
https://flygtningeogfred.dk/
https://flygtningeogfred.dk/
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FREDSMINISTERIUMS KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG ER UDSKUDT 
Coronaen har også udskudt Fredsministeriums konference 

om nordisk sikkerhedspolitik, der skulle have været holdt 

den 20. september. Muligheden for at gennemføre konfe-

rencen som en virtuel online begivenhed blev overvejet, 

men Fredsministerium valgte at fastholde den som et rigtigt 

møde mellem oplægsholdere og publikum, med håb om at en sådan fysisk ma-

nifestation vil have større offentlig og mediemæssig bevågenhed.  

Konferencen er nu planlagt til 28. februar næste år i Landstingssalen på Chri-

stiansborg, kombineret med Fredsministeriums ordinære årsmøde dagen før. 

Der er lagt op til en fredsweekend i København om ny ikke-militær nordisk 

sikkerhedspolitik med gæster fra hele Norden, så sæt kryds i din kalender!  ☮ 

 
AMK HOLDER ÅRSMØDE DEN 10. OKTOBER I KØBENHAVN 

  
ALDRIG MERE KRIGS ÅRSMØDE  

       10. OKTOBER KL. 15:30 

DAGSORDEN 

• Valg af ordstyrer og referent 

• Hovedbestyrelsens beretning 

• Indkomne forslag  

• Forslag til arbejdsplan  

• Valg af hovedbestyrelse og revisorer 

• Fastsættelse af kontingent 

• Tid og sted for Årsmødet i 2021 

• Eventuelt 
   

Aldrig Mere Krigs årsmøde bliver lørdag den 10. oktober i København i 

Ubuntu Huset, Købmagergade 43 fra klokken 15:30-17:00 – men vi starter 

allerede fra klokken 13 med 

et offentligt møde om den ny 

kampagne mod atomvåben. 

Årsmødet ligger normalt i 

april-maj, men har jo måttet 

udskydes. 

Vi holder høflig Corona-af-

stand i mødelokalet. Forenin-

gen giver op til 300 kroner i 

rejsetilskud mod fremvisning 

af bilag for udgifter over de 

første 100 kroner, beregnet 

efter billigste bus/tog pris for pågældende rejse.  

Tilmelding (og indsendelse af forslag til Årsmødets dagsorden) skal ske  

senest den 2/10 til Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm, 

mobil: 20623163 eller via e-mail til: info@aldrigmerekrig.dk. 

 

I forbindelse med møderne tildeler Aldrig Mere Krig tidligere udviklings-

minister Christian Friis Bach foreningens Fredsrose, fordi han har stiftet 

virksomheden Warfair, der importerer varer fra konfliktzoner og lancerer 

dem på det europæiske marked – læs mere i næste nummer af bladet.      ☮ 

 

Bemærk at artiklerne i PDF-udgaven ofte indeholder aktive blå links til flere oplysninger. 

Ansvarshavende redaktør: Tom Vilmer Paamand. Kortere tekster uden afsender er skrevet 

af redaktøren. Redaktionen modtager gerne stof fra medlemmer og andre, helst i elektro-

nisk form og med udenlandske tekster oversat.  

Redaktionen gør opmærksom på, at henvisninger og artikler i bladet, inklusive redaktørens 

egne, kan have indhold der ikke udtrykker foreningen Aldrig Mere Krigs holdninger.  

Giv gerne bladet videre. Genbrug af teksterne helst efter aftale og med kildeangivelse. 
  
 
 

Kontakt Landskontoret:  

 

Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4 

6880 Tarm. Telefon:  9737 3163  

E-mail: info@AldrigMereKrig.dk  

 
 

Besøg vores websteder:  

www.AldrigMereKrig.dk 

Facebook.com/aldrigmerekrig 

Regnskabsfører (kasserer):  

 

Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4 

6880 Tarm. Telefon: 2062 3163  

E-mail: info@AldrigMereKrig.dk  

Bank: Arbejdernes Landsbank  

Reg.  5396 Konto.  0309139  

Giro via posthus:  80237278  

MobilePay:  128443 – OBS: Nyt nummer! 

Hovedbestyrelse:  

 

Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35, 9900 Frederikshavn Tlf.: 9842 5542 

Mobil: 3042 0818. Mail: arne@aldrigmerekrig.dk  ArneHansen.net 

Hasse Schneidermann, Markmusvej 18, 8410 Rønde Tlf.: 2333 4460  

Mail: hasse@aldrigmerekrig.dk  Fredsministerium.dk 

Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm Tlf.: 9737 3163 

Mobil:2062 3163. Mail: hermod@aldrigmerekrig.dk  

Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg Tlf.: 8683 6690 

Mobil: 4045 0847. Mail: mailto:poul@aldrigmerekrig.dk PAXmusik.dk  

Tom Vilmer Paamand, Klemstrupvej 5, 8550 Ryomgård  Tlf.: 5051 0328 

Mail: tom@aldrigmerekrig.dk  FRED.dk 
 
Suppleanter:  

 

Dorte Lykke Holm, Strandbakkevej 9, 8305 Samsø Tlf.: 6076 9167 

Mail: dorte@aldrigmerekrig.dk  GrandmothersDanmark.dk 

Gustav Sieg Sørensen, Tårnvej 56, 7752 Snedsted  Tlf.: 5172 4673  

  
                                                Aldrig Mere Krigs bestyrelse  

     
Arne Hasse  Hermod Poul Tom 

Mail: gustav@aldrigmerekrig.dk  

http://www.holdt.us/to/ubuntu/
https://www.warfair.org/about
http://aldrigmerekrig.dk/aktuel/index.htm
mailto:info@aldrigmerekrig.dk
http://www.aldrigmerekrig.dk/
https://www.facebook.com/aldrigmerekrig?_rdr=p
mailto:info@aldrigmerekrig.dk
http://mobilepay.dk/da-dk/pages/betal.aspx?phone=128443
mailto:arne@aldrigmerekrig.dk
http://www.arnehansen.net/
mailto:hasse@aldrigmerekrig.dk
http://www.fredsministerium.dk/
mailto:poul@aldrigmerekrig.dk
http://www.paxmusik.dk/
mailto:tom@aldrigmerekrig.dk
http://www.fred.dk/
mailto:dorte@aldrigmerekrig.dk
http://grandmothersdanmark.dk/
mailto:gustav@aldrigmerekrig.dk


Til:

  Returadresse: Aldrig Mere Krig, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm 

Bliv medlem af AMK 
Støt freden – ”knæk et gevær med 
os 
Der er brug for pacifistiske 
synspunkter mere end no-
gensinde. Vi har brug for dig.
Vi har brug for at blive flere.
Vi arbejder på at finde 

alternativer til oprust-

ning og på at udvikle 

forsvarsformer, der byg-

ger på ikke-vold.  

Aldrig Mere Krig er ikke 

knyttet til noget parti el-

ler nogen religiøs for-

ening. 

 

_ Oplysning 

om 

Aldrig Mere 

Krig 

Inkluderet i 

medlemskab 

er emblem 

og et Aldrig

Mere Krig-

flag

  Enkeltperson  Kr. 225 

  Par  Kr. 300 

  Student mm.  Kr. 150 

  Pensionist  Kr. 150 

  Civil værnepligt  Kr. 150 

Navn 

−----------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse 

−----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tlf. 

−----------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail 

−----------------------------------------------------------------------------------------- 

At være pacifist er en livsholdning. Aldrig Mere Krig blev startet 

i 1926 og er i dag en af landets ældste fredsorganisationer. 

– derfor er AMK en gammel forening, der ikke kun kører på enkelte mærkesager

– det er livet det drejer sig om, og den ”sag” forældes ikke.

Fred er en menneskeret  – Krig er en forbrydelse mod menneskeheden 

Konflikter bør altid løses med fredelige midler 

Læs principprogram og vedtægter: 

AldrigMereKrig.dk/sider/vedtaegt.htm – se også Facebook.com/aldrigmerekrig 
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http://www.aldrigmerekrig.dk/sider/vedtaegt.htm

	Kom til møde med Ole Wæver: Atomtabuet er under pres
	Skriv under via AtomvaabenForbud.NU!
	Kære statsminister... Et forbud mod atomvåben, tak!
	Atom-appel fra danske digtere i 1961
	Af Knuth Becker. H. C. Branner, Erik Knudsen, Ivan Malinovski, Villy Sørensen,  Klaus Rifbjerg, Hans Lyngby Jepsen, Halfdan Rasmussen og Lise Sørensen

	Frygtens logik: uhyggelig læsning
	Nu lukker også konfliktundervisningen i Danmark
	Mangel på soldater
	Lyt mest til hvad de gør
	Make gardens, not war!
	Dansk prins er nu statsstøttet våbenpusher
	Danmark sælger våben til konflikt for profit!
	Love Bricks – Hate War
	Grieg var ikke pacifist men krigsmodstander
	Nordahl Griegs tale til Danmark
	Aktiv ikkkevold som bevidst forstyrrende protest i USA
	FredsKlipz om krig og fred – nu med godt nyt!
	Radio om fred og flygtninge
	AMK holder årsmøde den 10. oktober i København
	Fredsministeriums konference på Christiansborg er udskudt



