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Nyhedsbrev AMK
Siden Sidst
Citat på forsiden er af Bruge Gagnon, formand for Det Globale Netværk mod Våben og Atomkraft i rummet.
se side 17
SHIRBRIG nedlægges til fordel for NATO Tropper. Det går den
forkerte vej!
Fra kilder i FN forbundet forlyder det, at FN’s SHIRBRIG nedlægges
til fordel for EU-hæren og Nato tropper.
Arne Hansen og
SHIRBRIC CIMIK afdelingen (G5) er forbindelsen mellem SHIRBRIG
Ulla Røder til ESF/EPA
styrkerne og civilbefolkningen i krigszonerne. NATO’s CIMIK ’Civil
i Malmø.
Se side 16
and Military Cooperation’ brigade kan deltage i kollektive ’artikel 5
NATO’ forsvarsopgaver inden de nationale grundlovsbestemmelsers
grænser, såvel som i ikke ’artikel 5 NATO’ opgaver i tilfælde af fredsbevarende operationer i ikke NATO lande ledet af NATO, FN, OSCE,
EU eller andre Internationale Organisationer.
Kan nogen forklare mig hvad SHIRBRIG CIMIC afdelingen (G5) gør
fremover, hvis SHIRBRIG nedlægges? Hvornår? Vil NATO’s CIMIK
helt overtage SHIRBRIG tidligere rolle som forbindelsesled til civilbefolkningerne i krigszonerne? Eller bliver det EU-hæren eller begge
dele. Jeg fornemmer det går den forkerte vej med mere militær kontrol og
LUK LEJREN: Flygtningene i Sandholm fik den 25.10 en
mindre og mindre civile til konfliktløshånd fra behjertede sjæle, der ønsker indbyggerne et anningsopgaver.
stændigt liv uden hegn og uden frygt. Mere end 2000 var
http://www.shirbrig.dk/html/g5.htm)
mødt op til demonstrationsmarch fra Allerød til lejren med
efterfølgende talere fra de mange støttende organisationer
og enkeltpersoner. 200 aktivister udførte cilvil ulydighed, og
hegnet blev klippet ned for at trænge ind og lukke lejrens
administrationsområde. Emil Nielsen pv. Luk Lejren udtaler i
brev til Røde Kors 16.10.2008:
‖Røde Kors burde varetage asylansøgernes interesse. Det
gør de ikke, når de blåstempler og legitimerer en diskriminerende asylpolitik og samtidig pålægger deres ansatte og frivillige en omfattende tavshedspligt, som forhindrer, at forholdene i lejrene kommer frem. Hvor meget man end ønsker
at fastholde billedet af neutralitet, så spiller Røde Kors en
klart politisk rolle i udførelsen af dansk asylpolitik‖. Omkring
60 aktivister blev anholdt og to blev tilbageholdt af det massivt fremmødte politi, der anvendte militærhelikoptere og
heste og smed tåregas mod demonstranter inkl. børn. Organisatorerne oplyser, at alle forholdt sig fredeligt, og at de var
glade for de nåede deres mål. Dette på trods af det massive
Nete 1981
politiopbud og sabotage mod S-tognettet, der forsinkede
demonstrationen. TAK for jeres ikke-vold indsats mod racis- Forside: DRK flygtningelejr Sandholm,
men i Danmark. Mere: http://luklejren.dk/; http://
KZ-lejr Bergen Belzen - 10000 ubegramodkraft.dk/spip.php?article8916; http://
vede lig. (billede leveret af Aage Staffe).
Gribskov Militærnægterlejr.
www.humanisme.dk/logbog/log133.php
ur
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Årgang 2, Nummer 3
Læserbreve fra medlemmerne
STORE FLY-BOMBER - Kilde: breve fra Geert Grønnegaard.
De fleste danskere, også mange politikere, tror det kræver rigtigt store bombefly og hangarskibe, som vi jo aldrig har haft at kaste store bomber over deres mål. De har endnu ikke
helt forstået, at det danske flyvevåben er i stand til at kan kaste store strategiske bomber
fra vores F-16 fly. I juli måned 2003 skrev journalisten Christian Brøndum at Joint Direct Attack Munition, JDAM, skulle bruges på F-16 fly, og at vi ville få de første i en serie af 200 leveret i løbet af få måneder. Aftalen om opgraderingen af F-16 flyene og indsættelse af de
nye smarte JDAM bomber blev til efter en aftale mellem den afgående forsvarschef Christian
Hvidt og generalerne i Pentagon i foråret 2002. Efter hjemkomsten fra Washington kunne
han stolt berette, at Danmark nu kunne være med blandt de bedste, når der skulle udføres
fredsskabende bombekampagner overalt i verden. Dette på trods af at Danmarks F-16 fly
angiveligt alene var blevet anskaffet for at vi kunne afvise indtrængen over de danske grænser med panserstyrker. Der var på det tidspunkt ingen der korreksede ham. Ingen påpegede
det markante skift fra at være et lille fredselskende land til pludselig at være en krigernation.
Det er næsten naturstridigt for det lille F-16 fly at fremføre så store bomber. Når det alligevel er blevet muligt skyldes det, de styresystemer, eller ild-ledningssystemer, den danske
våbenfabrikant Terma A/S, sammen med de to store svenske våbenfabrikanter koncernerne
Ericsson og SAAB m.fl., har udviklet for hovedentreprenøren Lockheed Martin. De blev derved til Pentagons ‖duksedrenge‖, der eksporterer bomber og styresystemer til bl.a. Israel og
Tyrkiet
Et ekstra plus for våbenfabrikanterne af denne type bomber er, at de skal kastes for at piloterne kan vende levende hjem. JDAM bomber er smarte bomber, til brug i elektronisk krigsførelse, og man må forstå, at det ikke er noget med at piloten bliver opmærksom på en indtrængende fjende, der passerer de danske grænser. Nej, det er bestemt fra et kontor i
Washington, hvad han skal ramme, baseret på efterretninger og satellitter. Teoretisk kunne
det være den kinesiske ambassade i Kabul, som bliver tastet ind på den danske pilots computer, som dagens bombemål. Ligegyldigt hvilke eufemismer de finder på med
‖præcisionsbomber‖ og ‖nålestik‖, så er og bliver flyvebombning noget brutalt slagteri, der
væsentlig rammer civile. Bomber de et hus, som måske/måske ikke skjuler soldater, dræbes
alle, også kvinder, børn, ældre; plus dem i nabohusene. Bagefter rapporteres det så, at man
har dræbt 52 ‖Taleban sympatisører‖, kurdiske oprørere, eller ‖militante Hamas-folk‖, hvordan de så ellers kan se det fra luften i en fart af 1000 km/timen!
Geert Grønnegaard retter en henvendelse herom til folketingsmedlem Villy Søvndal (SF) den
15. Juli 2007*: ”Hvis du går ind i forsvarsforliget, vil du ikke finde ét ord om hverken strategiske bombestyrker eller materiel til noget sådant. Det nærmeste man kan komme, det er
en post i materieldelen, hvor der står ‖Ammunition til F-16 (fase3), men uden angivelse af
beløb i forligsperioden. I dansk sprogbrug ville man bruge ordet ammunition om noget i retning af standardpatroner, som man køber i kassevis af til at putte i håndvåben eller maskinpistoler; men ikke som sådan noget som torpedoer, missiler og JDAM fly-bomber i 200.000
kr. klassen**.
fortsættes side 4
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Store Fly-Bomber
Fortsat fra side 3
Det ville være falsk varebetegnelse. Når flyvevåbnet så
bare, øjensynligt på eget initiativ, bestiller 200 JDAM
bomber, er de på vej til at
lave noget lyssky, som folketinget ikke har godkendt, og
som bringer danskerne op i
eliteklassen af potentielle
krigsforbrydere, som vi heller
ikke er blevet spurgt om vi vil
være med i. Hvorfor skal vi
være blandt de bedste og
hurtigste i verden til at bombe andre?
Hvis man kun ser rent militærteknisk, professionelt på
tingene og fjendernes liv er
ligegyldige, så følger den ene
tekniske smarthed efter den
anden – hurtigere ildkraft,
større bomber, flere dræbte i
hvert skud – sten, jernkugler,
granater, bomber, atombomber. Men så kold kynisme kan
almindelige mennesker ikke
leve med. De synes 35.000
kvinder og børn i Dresden var
for meget, andre 100.000 i
Hiroshima var endnu mere for
meget. Måske siger de at
ham der Arafat ikke var noget
at samle på, og at det da ikke
gjorde noget, om han blev
ramt af en kugle. Men, hvis
hans unge kone skulle ryge
med i købet, og tyve af hans
naboer, så bliver det også for
meget.‖ …
Der må altså være nogen, der
tør begrænse generalernes
bombe tørst. Vietnam-krigen
havde mere end moralsk offi-

ciel dansk støtte, og høgene
ville have vi skulle tage mod
atomvåben i dansk forsvar.
Billederne fra Hiroshima var
dog for friske, så folket rejste
sig i protest i Påskemarcherne. I den første march var
der ingen socialdemokrater
med, men næste march deltog Bodil Koch og satte sig
derved op imod Per Hækkerup og de øvrige høge. Efter
Anker Jørgensen gik med blev
det siden dansk politik at sige
nej til atomvåben. Nu er vi
ved en ny korsvej. Vi skal sige nej til store JDAM bomber
ombord på danske F-16 fly.
‖Jeg synes sagen er konkret,
og aktuel nok, til at føre frem
i Forsvarsudvalget. Fordi folketinget er på sommerferie,
skal de da ikke bare tillade
sig at oprette et bombeflyvervåben og indkøbe dertil hørende bomber for milliardbeløb på formodet efterbevilling‖. Der var en lille åbning i
forsvarspartiernes stilling til
problemet i år ved at mf. Mogens Lykketoft udtalte at socialdemokraterne var lorne
ved at tillade bombninger fra
fly i Afghanistan, netop med
henvisning til de uundgåelige
tab. Dette skulle vist nok have resulteret i, at flyvevåbnet
afdeling i Afghanistan har fået
nye instrukser, måske endda
i praksis et bombestop. Det
ville så være fint nok, men
stadig mener jeg, at stoppet
skal være principielt og ud i al
fremtid, politisk bestemt som

det danske folks vilje; og så
man derfor afmonterer hele
bombeophænget på F-16 flyene, og uddannelsen i bombeteknikken. Piloterne må ikke bombe, selvom de kan, og
måske endog har været dygtige til det. Selvfølgelig skal vi
så heller ikke købe flere af
disse bomber til det danske
forsvar. Enhver gennemsnitsdansker vil sige fra overfor
strategisk bombning udført i
hans navn og for hans skattekroner. Vi savner et politisk
slag i bordet. Vi vil overhovedet ikke se og høre om danske fly, (eller helikoptere for
den sags skyld også) der kaster store bomber i andre lande. Færdig! Ifølge den gamle
formand Mao bør det være
partiet, der styrer geværet,
ikke omvendt.
Den næste beslutning bliver
anskaffelse af Joint Strike
Fighteren, som Terma A/S
har en relativ stor andel i.
Disse jagerfly, er født realtime kommunikation til kommando centralen. Piloterne
kan afsende næsten alle
smarte nye bomber fra JSF.
Det var ingen ”svipser”, at
Forsvaret og ikke politikerne
søgte en ‖jurist med flair for
kampfly‖ til at ‖forberede informationerne til beslutningstagerne‖. Diskussionen går jo
reelt ikke på om vi skal have
disse JSF eller ej, men om vi
har behov for 35 eller 48 af
slagsen,
Fortsættes side 7
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Evig vedvarende Krig
I lyset af de internationale finans-, miljø-, energi- og sikkerhedskriser har USA’s forsvarsministerium i ’2008 Army Modernization Strategs’ regnet ud, at Den globale Krig mod Terrorisme kræver mere materiel. Den nye strategi handler om adgang til naturresurser og kontrol med oversøiske markeder, med tanke på Kina og Rusland, hvor konflikten i Ossetien og Abkhasien kun er
krusninger på overfladen, i forhold til det der er i vente. De scenarier, der er i dette nye strategidokument er blot en ny indpakning af det krige altid har handlet om, og det glider ned, hvis man
smører det hele over med nogle floskler om menneskerettigheder, frihed og demokrati. Faktisk
står det meste skrevet allerede med lidt andre floskler i VISION 2020, som USSPACECOMMAND
udgav i 1997.
Man taler om at USA vil få yderligere konkurrence om ressourcerne, idet de stadigt stigende befolkninger vil forbruge stadigt stigende mængder af føde, vand og energi. Derfor vil USA indsætte små hærenheder, som vil sikre ’den stærkestes overlevelse’ for USA og dets allierede i fremtidens ressource krige for vand, føde og energi.
Det 21 århundredes ressource krige, forudser man, vil kræve soldater der er engageret blandt
befolkningerne. Foruden forsvar af gammelkendte strategisk vigtige lufthavne, havne og broer,
skal man nu også kæmpe blandt og imod målets befolkning for at vinde krige. Dette kalder militæret, med brug af deres sædvanlige eufemismer for at generalerne anvender offensive handlinger sideløbende med forsvar og stabilitet eller civilt støttede aktioner. I denne cocktail af soldater og civile tilsættes informations-, kommunikations- og digital teknologier, som sammen skaber en netværksbaseret menneske soldat ’The Future Force Warrior’, som vil blande sig med
befolkningen og operere sideløbende med fjernbetjente, ubemandede robotvåbensystemer på
jorden og i luften. Lagre af elektronik, maskinel og og andet ’lego legetøj’ er allerede i flere år
blevet fremstillet i Dansk Industri og en stor del af forskningen er udført af studerende på Danmarks Universiteter, og derfor betalt for en stor del af skatteborgernes lommer allerede, uden
nogen politikere har gidet spørge, hvad befolkningen synes om denne forskning i for militæret.
Det officielle trusselbilledet er uændret, stadig de ideologiske, nu tillige kaldet langtidsterrorister, som vil bruge alle midler i deres kamp, herunder masseødelæggelsesvåben.
Endelig vil omkring en million frivillige soldater, på fly og skibe og andre flådefartøjer, opretholde
en konstant offensiv tilstedeværelse internationalt. Og ved at supplere relativt små amerikanske
brigade og kamp team, med stadig større flåder af fjernbetjente, ubemandede robot- skibe, ubåde, -fly, -tanks og andre væmmelige overraskelser fra laboratorierne, betalt af DARPA skjulte
formuer, vil Amerika kunne nedskære sit militær med maksimum effekt. (De skal dog fortsat
lønne en million lejesoldater). For at kunne kontrollere robotterne, herunder de netværksbaserede menneskesoldater, vil USA skulle bevare kontrollen over det indre luftrum og jordens exoatmosfæriske zone. Hvad mon militæret sparer herpå? Eller er det den civile rumfart, ESA f.eks.,
der betaler dette?
Det ydre rum er rygraden for efterretnings-, overvågnings- og rekognoscering tjenesterne. Sammen med US Missile Defence Agency udvikler USA’s militær for tiden udstyr baseret på rumfarten, der konstant kan overvåge kloden. USA’s militær vil udføre kontrol aktioner i rummet, for
at sikre frihed til at operere i rummet for USA og dets allierede, og om nødvendigt nægte en
modstander frihed til at operere i det ydre rum. Det lyder ’militærdemokratisk’. Hær-rum-styrker
er spredt over hele verden til støtte for USA bestræbelser på at kæmpe og vinde den globale
krig mod terror;
Fortsættes side 9
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KALENDER 2008 - 2009
2009
Oktober
2.

Verdensmarch for Fred starter i
New Sealand. Marchen slutter
den 21. januar 2010 i Argentina.

Sommer

Nato ud af Nordsverige

April
3-5.

U-TURN
FRA KRIG
TIL FRED

NATO 60 år
Aktioner m.v. i Strasbourg og Kiel.

Januar

Faste dage:

11.
17-18

HB møde
Reserver dage! Forslået til forberedelse til
NATO 60 år. Program følger.

18.-24.

Brenderup Højskole
Kursus i ikke-voldelig kommunikation
Tlf. 64442414

Maj 2009
24.

August
6.

Kvindernes
Internationale dag for
Fred og Nedrustning.
Hiroshima dag.
Nagasaki dag.

9.
2008
December
3.

Forbud mod klyngebomber:
International aftale underskrives.
Når denne aftale er underskrevet
dækker den også Danmark.

November

Afsløring af mindesten for fredsafslutning
Hver anden
for 1. Verdenskrig. ceremoni i Gribskov mi- uge:
litærnægterlejr, som modtræk til monument over faldne danske soldater. Se program side 14

11.

5.9 - 9.11

U-Turn, kvandrienale for samtidskunst
Carlsberg Tap E / Kunsthallen Nikolaj / Byrum. Se også side 12

14.-15.

International aktionsdag
mod den militære infrastruktur i Europa.
Krige starter fra Europa og giver afsæt for
verdensomspændende krige.
Lad os stoppe krigene fra Europa.

15.

Warszawa. Int. konf. om USA’s missil
forsvar og ny base i Polen. Stop the War
Initiative. stopwojnie.org.

14.-16.

Danmarks Fredsråd: Internationalt møde til
markering af 100 året for Nobelprismodtageren Fr. Baier...side 8

11. og 22.

Verdensmarch for Fred, møde 9.11. klokken 18, Cafe Pegasus, Mysundegade 28,
Kbh. V.og 22.11 i Stockholm Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40
(www.solidaritetshuset.nu), klokken 19.

Hver dag:

FredsVagt
ved Christiansborg.
http://www. fredsvagt.dk/
Tlf. 23460793
Kvinder i Sort
fredag i lige uger
16.30 - 17.00.
Tlf.: 48708384

ET SPLITSEKUND
Sammenlign tiden med et samlebånd, som
kører uendeligt.
Uanset om du vil eller ej, står du på det og
skal på et tidspunkt træffe en beslutning.
Hvis du uanset, om du har et splitsekund
eller timer til at træffe beslutningen, træffer
den uden at tænke på dine egne personlige
fordele og hensyn
– ja, så har du ikke noget at bebrejde dig
selv.
Citat: Aage Staffe,
www.aage-staffe.dk
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Ude og Hjemme
Hvad sker der med den civile indsats i Afghanistan?
Det ene øjeblik melder regeringen, at der skal ske en optrapning af den civile indsats i Afghanistan. Det næste øjeblik vil man sende jægersoldater og F-16 fly derned. Den britiske kommandant i Afghanistan, brigadegeneral Mark Carleton-Smith, udtalte til The Sunday Times, at de internationale styrker kan ikke vinde nogen afgørende sejr i det krigshærgede Afghanistan. ‖Den
optrappede konflikt kan kun løses, hvis de islamistiske oprørere er rede til dialog‖. Stabschef Mike
Mullen udtalte til Reuters i september »Vi kan ikke dræbe os til sejr«. De vestlige lande må gøre
mere for at hjælpe den civile befolkning i Afghanistan ved at investere i veje, uddannelse og
landbrug, men Ngo’erne kan ikke uden videre arbejde under den nuværende usikkerhed.
AMK medlem Geert Grønnegaard henviser en foreslået ―Genopbygningsstyrelse‖ under enten
Stats-, Udenrigs-, eller Forsvarsministeriet, hvor leder af Dansk Institut for Militære Studier
(DIMS) Mikkel Vedby Rasmussen, som medlem af Forsvarskommissionen har været med i de interne debatter om opbygningen af et ‖4. værn‖ oven i hæren, flåden og flyvevåbnet.
Nødhjælpsorganisationer som Røde Kors vil ikke arbejde under militær beskyttelse og derved blive en del af krigen. Nytænkning efterlyses! Civile i genopbygningsfolk skal ikke være r…. af 4.
division. Vi har ikke brug for flere militære værn, vi har brug for fredsskabelse; sidstnævnte er
ikke just, hvad militæret lever af.
Arne Hansen (AMK) henviser til Naomi Kleins bog: Chokdoktrinen (Klim, 2008, 667 sider). ”Man
skal bruge militæret til at smadre – så kapitalisterne kan få noget at genopbygge.‖ Ifølge Naomi
Klein har venstrefløjen været for selvtilfreds og har forsømt at udvikle ideer. ‖Man ændrer ikke
verden med e-mails og sms’er‖.
Peter Henning (AMK) foreslår: ‖Nu må vi forhandle i Afghanistan. Vi kan sende fredsobservatører
ned, hvis man gav dem de samme økonomiske og uddannelsesmæssige forhold som soldater.
Foreslår at vi får lavet en sådan styrke. Hvad vil det koste at sende en sådan styrke ud?
(formentlig mindre end det vi bruger på terrorbekæmpelse).
Det er imidlertid i sidste ende op til Anders Fogh Rasmussen at sikre genopbygningen, der tales
om, men hvor intet sker! Kilder: Politiken, 1.8.08; Information, 1.10.08; Modkraft.
Fortsat fra side 4:
eller om vi hellere vil satse på nogle flere ubemandede
droner også. Folketingets godkendelse er en formssag,
som sædvanlig. Debatten skal de jo holde, det siger
Grundloven. Hele den militære planlægning i NATO og EU
styrkerne bygger på Joint Strike Fighteren, som alene har
den elektronik, der kan fungere sammen med USA’s øvrige systemer (udviklet i Norden). Med mindre Danmark
melder sig helt ud af NATO, er vi påtvunget køb af Joint
Strike Fighteren.
*Brev og artikel i uddrag fra dokumenter fra Geert Grønnegaard. Kopi heraf kan bestilles hos red.
**I november 2007 oplyste medierne, at DK’s flyvevåben
havde været i USA for at øve sig i strategisk bombning
med satellitstyrede amerikanske bomber. Prisen var angivet til 150.000 kr. pr. stk. Andre medier nævnte prisen til
over 250.000,- kr. pr. stk.

Arne Hansen skriver i et brev af
9.9.2008 til SF: ”Det forlyder, at SF
nu i sit finanslovsforslag vil stemme
ja til de danske militærudgifter
(inklusive til hjemmeværnet) ... Støtter vi SF’ere så også i Afghanistan
den aktuelle bomning fra luften, som
ifølge Information d. 9.09.08 er tredoblet til 321 civile ofre i 2007 (Kilde:
Human Right Watch? … I øvrigt antager jeg som en selvfølge, at SF folketingsgruppen og HB i det mindste har
fået lov til at sætte et lille
(løsthængende?) figenblad i form af
øget støtte til ikkevoldelig konfliktløsning og forskning heri.‖
Se Arne Hansens hjemmeside.
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Vor Verden
Skriv en fisk af HB medlem Frands Wisbech Frydendal. (Gengivet frit efter Journalist Sven Strunk)
I dag sorterer alle voksne læsere brutalt i de tekster, de møder: Mange tekster springes helt over, få
tekster får en chance og endnu færre læses færdigt. De fleste moderne læsere beslutter allerede efter
overskriften og det første afsnit, om de vil læse videre eller gå i gang med noget helt andet. Hvis en
skribent altså man følger sin lærers råd fra dengang, hvor artige læsere af kedsomhed eller pligtfølelse hang på fra indledning over argumenter til en afsluttende konklusion, har hans tekst ikke en chance i dag. Jeg vil fortælle, hvordan man øger chancerne for sin tekst i det moderne mediebillede.
Man må nemlig leve med, at et moderne menneske tager sig enhver frihed til at ignorere både argumenter, konklusioner og hele tekster, som ikke falder i smag. Gammeldags argumenter, som forsøger
at tvinge læseren logisk frem til en bestemt konklusion, giver afsmag alene ved tvangen. Hvis en
tekst skal blive læst i dag, må den respektere læserens frihed og byde sig til med noget, som læseren
straks ser sin egen interesse i at tilegne sig.
Fortsættes side 16
Et internationalt møde i København
Det Internationale Fredsbureaus (IPB) årlige seminar om nedrustning, terrorisme og fattigdom: Udfordringer for fred og menneskerettigheder afholdes den 14-16. november 2008. Organiseret af International Peace Bureau og Danmarks Fredsråd. I samme anledning markeres 100 årsdagen for venstremanden Fr. Bajers modtagelse af Nobels fredspris i 1908. Klik her for Talerliste og program.

FredsVagten - 2500 Trommer for Fred og 7 år
Fredag 22. august 2008 havde fredsvagten stået foran Borgen
2500 dage. Der blev holdt trommedag 2500 Trommer for Fred
Kristina trommede løs, og Jesper Klein, formand for kunstnere
for fred, holdt tale, mens regnen trommede på paraplyen.
Søndag 19. oktober var dagen, hvor Fredsvagten havde markeret deres protest mod Danmarks krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan i 7 år.
I dagens anledning blev forsvarsordførerne fra Folketingets partier og enhver MF’er også inviteret. ‖FredsVagten tro vil vi ikke docere fredens korrekte udtryk, men blot prøve at finde
den indeni gennem venlig medfølelse med vore politiske modstanderes personer, såvel som
vi føler dyb medfølelse med alle forarmede, forfulgte og undertrykte folk i verden. Og ønsker
vore politikere skal begynde at synge fredsmelodien, frem for krigsmelodien.‖
Thorleif Andersen udtaler i et interview med DR-update 19. oktober 2008:
- Hvad får dig til at gøre det?
- Jeg er socialist og mener, at en bedre, en mere ligelige fordeling af magt og velstand i verden er en af forudsætningerne for fred; og det jeg enig med ikke socialisterne i FredsVagten
om.
- Fred, hvad skal der til, for at man får det?
- Vi skal først og fremmest i den vestlige verden ikke prøve at udbrede demokrati med våbenmagt og bruge det som dække over, at vi plejer vores egne interesser.
- Hvor længe bliver i ved med at stå her?
- Så længe, vi kan skaffe aktivister til at stå her. Der er nok ikke nogen meget hurtig løsning
på problemet.
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Årgang 2, Nummer 3
Grundlovskomitéen
Grundlovskomitéen-2003
stævnede Statsminister Anders Fogh Rasmussen med påstand om, at grundlaget for dansk
deltagelse i krigen i Irak i 2003 strider mod den danske Grundlov. Den 22.9.2008 fik Komitéen 3. instansbevilling til Højesteret. Der forligger ingen dato for sagens høring i Højesteret
endnu, men vi vil følge sagen løbende. Det bliver interessant at se omfanget af nullermænd
i hjørnet, som Fogh arrogant nedgør fakta om hans krigshandlinger til. Danmark har indgået internationale aftaler, hvor vi har afstået fra krig som politisk middel. Militære magtmidler mod andre stater må alene bruges som forsvar mod angreb eller som deltagelse i
sanktioner pålagt af FN. Irak-krigen foregår under amerikansk ledelse. Den danske hær er
altså reelt under ledelse af USA. Men i følge Grundlovens §20 kan Danmark kun afgive den
slags suverænitet til organisationer som NATO eller EU. Og når det sker, skal det desuden
ske med 5/6 flertal i Folketinget eller ved en folkeafstemning.
fortsat fra side 5
Krigen mod terror fortsætter de næste 30-40 år. Rumstationerne skal bygges, og minedriften på månen og
Mars startes op. Fremtidens energi ressourcer afhænger
heraf; det er jo hele sagen i en nøddeskal, at USA vil
sidde på hele klodens energiforsyningen. Som sagt i
Vision 2020, så gjort. Intet nyt under solen på det
punkt. Om miljøet bukker under inden alt det krigsgrej
er sendt i kredsløb, må eksperterne nok til at regne en
ekstra gang på!
Endelige fastsætter USA ’s nye ’militærjunta’ egenhændigt de nye regler, der kommer til at gælde det ydre
rum, der nu er dømt til at være en lovlig zone for angrebslysten militær aktivitet. (Det strider mod den populært kaldt ’Månetraktat’ ).

Dette er ikke Science Fiction, men vil meget hurtigt materialisere sig som fakta i vores virkelighed, som du, jeg og vores politikere, diplomater og jurister og andre eksperter må forholde os til. De fleste af oplysningerne ovenfor er hentet den 22. September 2008 fra en
artikel af Dr. Tom Clonan – The Irish Times Sikkerheds Analytiker. September 22, 2008.
For at gøre billedet endnu mere realistisk, vil jeg til sidst citere fra en artikel
‖Skærveknuseren‖ af Keld Stenum, Dagbladet Arbejderen, 19. Oktober 2008: ”Når den desperate kapitalisme opgiver at løse sine selvskabte problemer indadtil, har vi før set, at den
begynder at kigge udad. Hvad den ikke længere kan skabe selv, kan den røve fra andre.
Sagt med andre ord, de kapitalistiske staters udenrigspolitikker vil blive mere beskidt og
aggressiv, og indadtil vil man i stigende grad indrette på krigsforberedelse.‖
Dette vil naturligvis skabe en masse arbejde, men det er som at tisse i bukserne, det varmer lidt, men bagefter bliver det koldt. Militærproduktion, bygning af de tyske autostradaer
til det tyske krigsmaskineris hurtige fremrykning knækkede arbejdsløsheden, men desværre tog det efterfølgende mange millioner menneskeliv. Se billede side 1
Ulla Røder
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Nødråb - 250.000 TAMILER PÅ FLUGT FOR BOMBER
Åbent brev til udenrigsministeren om flygtningekatastrofe
afsendt d. 14.10.08.
Kære Udenrigsminister Per Stig Møller:
På vegne af Frederikshavn Multietniske Forening vil vi hermed henlede din opmærksomhed på den store humanitære katastrofe som i disse dage finder sted for øjnene
af hele verden.
Det drejer sig om at 250.000 tamiler i Vanni-området i Sri Lanka i øjeblikket er på
flugt foran de fremrykkende singalesiske regeringsstyrker. De har alle forladt deres
hjem og må overleve i det frie medens de er lette mål og værgeløst bytte for regeringstroppernes artilleribeskydning og flybombning.
De 250.000 flygtninge mangler alle elementære fornødenheder, som mad, husly,
lægehjælp til de sårede og mangler forbindelse til omverdenen efter at de ca. 20 internationale nødhjælpsorganisationer blev tvunget af regeringen til at rejse ud af
Vanni-området i august måned 2008.
Den Sri Lankanske regering tillader ikke journalister at komme ind i Vanni-området,
hvorfor flygtningene nu i månedsvis har været isoleret fra verden udenfor. Og vi i
verden udenfor kan derfor ikke følge med i vores medier om hvad der sker og kan
ikke se flygtningenes lidelser eller høre deres nødråb. Det er måske forklaringen på
at det for os ser ud som om reaktionen fra omverdenens og især de regeringsansvarliges side blot er blind ligegyldighed? Og altså har det heller ikke været muligt
for tamilske pårørende i udlandet at følge med i hvad der sker eller sende forsyninger til deres nødstedte familier og landsmænd. Så vi danske tamiler må leve i uvidenhed og stor frygt for vore familiers skæbne. Og det gælder også for andre danskere, at vi savner at vores danske regering tager initiativer til, at det internationale
samfund griber ind med en humanitær intervention for at stoppe den igangværende
store humanitære katastrofe.
Derfor vil vi appellere til den danske regering og folketing om at handle hurtigt med
at gøre det fornødne for at redde flest mulige menneskeliv. For her i oktober er
regntiden begyndt og det vil hurtigt være mange svage og svækkede af sult som
hurtigt vil bukke under på grund af regnen og kulden. Og det vil især ramme børnene. På vegne af Frederikshavn Multietniske Forening Frederikshavn
Vadivel Jeyaratnaganthan, formand, Email: vadivelpost@yahoo.dk og
Arne Hansen, kasserer, post@arnehansen.net.
Læs om den historiske baggrund for de tamilske krigsflygtninges lidelser her:
http://www.arnehansen.net/081012srilanka-konflikt.doc eller hør baggrunden på
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/081013ahSriLborgerkrig64.htm
Se video Sri Lanka’s statsterror mod Tamiler
http://www.tamilvoice.dk/nyheder20102008513.htm
10

Årgang 2, Nummer 3
Vedvarende Arustning nu!

FRA

TIL

Afrustere i Sverige slår til. OFOG fredsaktivister, fra gruppen AVRUSTA, har været
særdeles virksomme i de seneste måneder.
Efter vellykkede aktioner mod BAE i Helsingborg og Aimpoint i
Malmö under EPA, gik de atter i gang med
afrustningen natten til torsdag den
16. oktober hos 2 af Sveriges største
våbenfabrikanter og våbeneksportører.
Anna ’Alvin’ Anderson ogMartin Smedjeback
fra AVRUSTA-kampagnen brød ind hos våbenfabrikanten SAAB Bofors Dynamics i
Eskilstuna og gør tyve granatgeværer af typen Carl Gustaf ubrugelige ved at hamre og
ridse i dem. De ringede selv efter politiet efter endt arbejde. Anna og Martin blev løsladt igen torsdag aften med en anklage for
groft hærværk.

Martin: ” I mødet med fattigdommen fødtes et stille
løfte i mit sind – du skal
gøre noget i dit liv, som
mindsker fattigdommen”.

Alvin: ”Vi må vise, at det
samfund vi vil have ikke
bygger på den stærkes ret,
men på fælles ansvar for
hinanden og vores jord”

Samtidig fandt Catherine ’Cattis’ Laska og Pelle Strindlund ind på BAE Sytems i
Karlskoga, hvor de satte et skilt på døren til våbenfabrikken.
I denne fabrik produceres
våben, som anvendes i krig

Herefter begav de sig ind for at hamre og ridse løs på nogle Haubits 77B, der blev
kendt i forbindelse med den svenske våbeneksport skandale i 80’erne. Inden vagten
pågreb dem, fik de også ham ret løs på nogle våbendele som, ifølge skilte på stedet,
var på vej til Indien og USA.
Catherine og Pelle blev varetægt fængslet om eftermiddagen fredag.
Afrustning er noget vedvarende og derfor indbød Annika Spalde ved frokosttid
pressen i et offentligt forsøg på at komme ind på Bofors området i Karlskoga for at
fortsætte afrustningen, men da hun bliver mødt af politiet, lover hun at komme tilbage senere. Og det gør hun natten til lørdag, hvor hun, efter at have klippet hul i hegnet og gået ind for at fortsætte afrustningen, bliver pågrebet og løsladt igen klokken
seks om morgenen, men er fortsat ‖misstänkt for skadesgörelse och olaga intrång
stoppe mishandlingen. Det burde være lige
Pelle: ” Det er naturligt at gribe ind, når menså selvfølgeligt at skride ind, når virksomhenesker udsættes for overgreb. Det gælder,
der og regeringer organiserer militær vold i
hvis man hører hvordan en mand slår sin hustor skala”.
Fortsætter side 13
stru. Da ringer man på og forsøger at
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Anmeldeleser
”IckeVåld! Handbok i fredlig samhällsforandring”.
De tre forfattere Klaus Engell-Nielsen, Pelle Stridlund og Annika Spalde har skrevet
en superb håndbog i organisering af ikke voldelige aktioner, som også er en ikkevolds historiebog. Forfatterne fortæller med stor indsigt og klogskab. Der er en perlerække af fine henvisninger til fremtrædende ikke-voldsforkæmpere og deres argumenter for ikke-vold. De øser fra deres egne erfaringer om organisering og
gennemførelse af utallige aktioner. Indimellem skriver de deres egen historie og
deres daglige notater fra fængselsophold og betragtninger
omkring advokater og retssystemerne er beskrevet levende
og uden omsvøb. En bog alle aktive bevægelser, hvad enten
det drejer sig om klima, våben, menneskerettigheder, konfliktløsning, kan bruge som inspiration i deres arbejde. Den
henvender sig til dem, som har en almen interesse i denne
demokratiske kampform og til nuværende såvel som kommende aktivister.

U-TURN FRA KRIG TIL FRED?
‖U-TURN handler ikke om at gå tilbage ad
det samme spor, men om at bevæge sig i
nye retninger og opsøge situationer, hvor noget nyt kan opstå.‖
Jonh Kørner har bidraget til U-Turn festival
for samtidskunst med 16 krigsmalerier.
‖Jeg ville skildre den menneskelige faktor i
en krigssituation - det tragiske - og derfor er
der ingen våben, tanks eller bygninger. Fokus er på soldaterne og de lokale, dødsfaldene, ligene og hverdagen i en krig - som i Afghanistan kan være at hente vand fra en
brønd eller plukke opium. De lokale og soldaterne e skildret som jævnbyrdige, der bliver ikke taget side. Det er mennesket som er
i centrum.‖
Kørner har lavet serien, da han havde noteret sig tavsheden og ligegyldigheden overfor
det faktum at Danmark er i krig og at det koster menneskeliv. ‖Jeg har selv to små drenge. Hvis de engang ville i krig, at de var nødt
til det, at det gav mening for dem,

Bestilling af bogen hos:
Karneval förlag, Bondegatan 69,
116 34 Stockholm, Sweden
+46 08-668 98 00,
konakt@karnevalforlag.se
http://www.karnevalforlag.se/bocker/ickevald
10 kr. af forfatternes honorar sendes via. Palmecentrets Solidaritetsfond til Burma.

U-turn
Dan Perovschi
(untitled 2008)

ville jeg sikkert forsøge at holde dem tilbage
men det værste ville være, hvis folk var ligeglade, når eller hvis en af mine drenge
døde‖ (Kilde interview af Christian Skovbjerg www.uturn-copenhagen.dk.
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Årgang 2, Nummer 3
War Resisters International
NATO 60 år.
Ulla refererede fra forberedelseskonferencen
NATO 60 år i Stuttgart,
Tyskland. Der vil blive
afholdt en
konference og en massedemonstration.
Det blev lovet, at der ville blive en lejr
og aktioner, men konferencen levnede
ikke tid for aktivister til reelt at samles
om den planlægning, som man var
mødt op for. Kort sagt: Arrangementet
er ikke ikke-voldeligt, pacifistisk og aktivistisk nok; præget af store organisationer tilknyttet politiske partier. Se appellen side side 19.
MIT VINDUE - måske dit?
Har du et vindue mod gaden, vejen eller lign og du
vil fortælle at du er imod krig. Så kan du forstørre
det brækkede gevær - vort symbol til fx A3 format. Tape det på vinduet. Sæt en lampe bagved
med sparepære og evt. også et tænd/sluk ur. ph

Fortsat fra side 11
De løsladte fortsætter
Lørdag fortsætter Alvin og Martin tilbage
udenfor Saab Bofors Dynamics område i
Eskilstuna. De er nu mistænkt for forberedelse af samme handling, som de udførte natten til torsdag, dvs. ulovlig indtrængen og beskadigelser. Ifølge Svensk
Tekst-TV kan hverken politiet i Örebro
eller Eskilstuna kan bekræfte, hvor mange våben, som er ødelagt.

Om at forhandle med terrorister
Efter vellykkede forhandlinger med terrorister i staten Bhutan, er tidligere præsident
og nobelfredsprismodtager Jimmy Carter
og hans fredscenter er nu i gang i Palæstina og forhandler med de erklærede terrorister Hamas - som jo vandt demokratiske
valg. Hamas vil anerkende forhandlinger
som enten er anerkendt ved et valg eller
folkeafstemning. En foreløbig teknokratregering. Opløse sin milits, hvis opgaven
overtages af en upartisk international styrke. Vil anerkende våbenhvile i Gaza hvis
den senere udvides til Vestbredden. Vil anerkende internationale grænseovergange
til Egypten, såfremt disse kontrolleres af
egypterne. Der er flere mindre forudsætninger. De viser at hvis vi i Vesten er mere
fleksible så kan der opnås en fredeligere
udvikling til gavn for hele krisen i Mellemøsten. Der forhandles også med Syrien
(uddrag fra artikel bragt i Palæstina nyt sept.08)

Cattis: Jeg har været engageret i… Ingen
mennesker er Illegal… med at støtte mennesker, som tvinges til at leve i skjul efter
at have fået afslag på asylansøgninger.
Disse mennesker er ofte flygtet fra krige,
hvor våben der er fabrikeret i Sverige er
blevet anvendt. At kæmpe for papirløses
rettigheder hører for mig derfor tæt sammen med at kæmpe mod våbenindustrien
og militarismen. Sammen med OFOG har
Annika: ”Hvis denne umoralske
jeg foretaget aktioner mod våbenfirmaer,
virksomhed skal ophøre, komatomvåbenbaser og NATO for at stoppe demer det an på, at vi almindelige res virksomhed og dermed skabe den retfærdige, fredelige verden, som jeg ved er
medborgere griber ind mod
mulig
den”.
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Meddelelser fra Bestyrelsen
Afsløring af mindesten
for fred og militærnægtelse
i Gribskovlejren.
11.November 2008 - kl.10.55
Alle er velkomne.
Program:
Kl. 11 : Afsløring ved Henning Sørensen
Fredsafslutning for 1.Verdenskrig.
Talere:
Forfatteren Jørgen Knudsen
Forfatteren Klaus Rifbjerg
Skuespilleren Anne Marie Helger
Arrangører :
Aldrig mere Krig og Kunstnere for Fred.
www.aldrigmerekrig.dk / www.fred.dk
Husk varmt tøj
Det er tilladt at køre ned til lejren.
Storkevad trinbræt er lukket.
Kontakt Peter Henning, tlf. 29279615.
Tak til Billedhugger Aage Nielsen; Skov og naturstyrelsen; Tulstrup Grusgrav for
mindesten og Filmbus for transport.

Frivillige aktivister med bil søges til
kørsel af plakatudstilling.
Geert Grønnegaard har foreslået, at AMK
laver en vandreudstilling med AMK’s plakater. Vi vil forsøge med et pilotprojekt
på Sjælland, og håber at en gruppe af
AMK medlemmer vil organisere sig, så
udstillingen kan fortsætte i resten af landet. Derfor skal vi bruge nogle friske aktivister med bil, der kan bringe udstillingen ud. Henvendelse til
HB-medlem Geert Grønnegaard.
Der vil herudover blive sendt AMK plakater til Gymnasieelever med oplysning om
at de kan downloade flere AMK plakater
på internettet.

Enkelte medlemmer mangler stadig at
betale kontingent for 2008. Derfor vil i
finde et girokort vedhæftet dette nyhedsbrev som påmindelse. I kan også indbetale til AMK’s bankkonto. Se side 20

Bestyrelsen ønsker alle en fredelig jul og masser af god tid i det nye år.

Arne Hansen
Ulla Røder
Peter Henning
Hermod Folke Hansen Frands Wisbech Frydendahl
Poul Pedersen
Peder Frode Hansen

Geert Grønnegaard
Majken Jul Sørensen
Ann-Lis Andersen
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Årgang 2, Nummer 3
Bliv medlem af AMK
Der er brug for pacifistiske synspunkter mere end nogensinde. Vi har brug for dig.
Vi har brug for at blive flere. Støt freden - "knæk et gevær" med os.

Vi arbejder på at finde
alternativer til oprustning og på at udvikle
forsvarsformer, der
bygger på ikke-vold.
Aldrig Mere Krig er ikke
knyttet til noget parti
eller nogen religiøs forening.

Enkeltperson

Par

Kr. 225,00

Kr. 300,00
Pensionist

Uddannelsessøgende

Kr. 150,00

Kr. 150,00

Civil Værnepligtig

Inkluderet i medlemskabet er bogen
‖Krudt uden Kugler‖ og AMK’s emblem.

Kr. 150,00

Oplysning om:

AMK

Militærnægterforeningen

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.

Landsadresse: Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm.
Bidrag kan indbetales på posthus eller web-bank direkte til AMK’s konto i :
Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5396 0309139.
Læs principprogram og vedtægter: http://aldrigmerekrig.dk/vedtaegter/index.htm
En rettelse:
Nyhedsbrev nr. 2, august - september
2008:
I Nyhedsbrev nr. 2, 2008 citerer vi fra
Kvinder for Freds "Køkkenrullen" nr. 5,
2008 flg: Verdens regeringer bruger årligt 6.381.000.000.000.000 kr. til militær. Iflg. FN kan blot 4% heraf kan skaffe
mad, rent vand, boliger, skolegang og
læge-hjælp til alle nødlidende i Verden.
Tænk om Lomborg og hans fine økonomer havde tænkt i disse baner! http:/
www.kvinderforfred.dk/ (tal fra 2006).

‖Der skal altså "kun" være 9 nuller, men
det er også 6.381.000.000.000 gange for
mange kr. at bruge på militær!
Kærlig hilsen fra Aase, som har beløbet
fra Amnesty nov. 2007 (deres kilde:
SIPRI).”
Vi beklager fejlen. Ingen, udover Aase
har reageret herpå. De store tal er åbenbart ikke rigtigt er til at forstå, endsige
forholde sig til for almindelige borgere.
Formentlig en vægtig grund til at politikerne kan slippe af med at formøble så
mange skattekroner på krig. red.
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Siden Sidst (fortsat fra side 2)
Hos Europæisk Fredsaktion i Malmø
Indtryk fra Aldrig Mere Krigs repræsentanter, Ulla Røder og Arne Hansens deltagelse i Europæisk Fredsaktions aktiviteter i Malmø - skrevet af Arne Hansen, som deltog d. 18-20 september 2008 (red. af Ulla Røder)
NATO tager sig stigende indflydelse og våbenindustriens ordrebog vokser.
Den første aften i Malmø, torsdag den 19. september deltog Arne i en workshop om Natos
stigende indflydelse og militariseringen af EU. Indleder var fredsforsker Jan Øberg. EU udvikler sig mere og mere aggressivt og Nato involverer de europæiske lande.
Uden en våbenindustri til at score kassen og forsyne NATO med våben ville NATO's krigsfærd hurtigt ophøre. Derfor var der fredag formiddag en aktion mod våbenfabrikanten Aimpoint. 120 demonstranter mødte op til en fredelig demonstration, hvor 7 blev anholdt kortvarig for at hoppe over porten med et banner hvor der stod "Krige starter i Europa - lad os
også stoppe dem herfra". Anna fra det svenske fredsnetværk, OFOG, der har organiseret det
Europæiske Freds Forum, holdt tale.
Ray Street, formand for CND, den britiske kampagne mod atomvåben holdt et foredrag om NATO's
fælles kommando strukturer og om NATO’s bortforklaringer af interventionerne i Afghanistan og Irak.
Senere lagde demonstranterne sig på jorden som "dræbte" i en såkaldt 'die-in',
mens et skilt foran Aimpoint, der producerer
laserkikkertsigter til geværer til blandt mange andre, den amerikanske hær, meddelte:
"Produceret i Malmø - dræber i Irak".

Ikke-Vold Bevægelser
Fredag eftermiddagen var der workshop om ikke-voldsbevægelser, som blev ledet af Markus
Armstrong, fra Turning the Tide, også en velkendt aktivist fra den britiske Trident
Ploughshares bevægelse samt Andreas Spreck fra War Resisters International i London. På
workshoppen blev gennemgået en 8 trins model for succesfulde sociale bevægelser, og deltagerne skulle vælge mellem 4 forskellige aktivistroller.
Ulla Røder var med fra fredag aften under et oplæg omkring NATO anskuet fra forskellige
landes vinkel. Der blev opfordret til at mødes i Stuttgart den 4. - 5. oktober for at forberede
massive protester mod NATO i forbindelse med NATO's 60 års eksistens i foråret 2009. Nato
vil fejre dette i EU parlamentsbygningen, hvilket mildt sagt antyder, hvor vi er på vej hen, og
hvorfor der skal protesteres nu.
Fortsættes side 17
fortsat fra side 8. Man kan forestille sig, at man er en fiskehandler, som vil sælge en frisk fisk
til en kunde. Fiskens hoved er tekstens overskrift. Den skal være så kort, at den opfattes på
mindre end et sekund. Alligevel skal hvert af de få ord angive noget karakteristisk ved teksten. Overskriftens få ord må gerne være sat sammen på en usædvanlig eller ligefrem grotesk måde, det vækker nysgerrighed og interesse. Fiskens gæller er tekstens første afsnit.
Her ser man, om teksten er frisk. Den skal henvise til læserens tid, sted og liv med aktuelle
emner eller kendte personer. I det første afsnit skal man også nå at antyde for læseren, hvad
han får for at læse teksten færdig. Konklusionens væsen må altså ikke gemmes til sidst!
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Årgang 2, Nummer 3
Bruce Gagnon - Våben og atomkraft i rummet
Fortsat fra side 16
Lørdag fortalte formanden
Således bruges de amerikanske luftbombardefor Det globale Netværk
menter i Afghanistan som prøvekørsel af stjermod Atomkraft og Våben i
nekrigsprojektets satellitstyring af præcisionsRummet, Bruce Gagnon,
bombning. Det har så igen medført drab på
om USA's vidt fremskredne
mange afghanske og nu pakistanske civile formilitarisering af rummet.
søgskaniner. I øvrigt er USA ved at bygge 7
permanente jordbaser baser i Afghanistan som led i stjernekrigsprojektets omringning af Rusland og Kina for at opnå evne til at slå "fjenden ud" allerede under den første
atomvåbenbaserede angrebsbølge.
Også opstillingen af amerikanske radarer i Tjekkiet og raketter i Polen er en del af USA, NATO og allieredes 1. slags-strategi imod Rusland og Kina m.fl. Man markedsførte det så som
et "missilforsvar", for at få de europæiske landes politiske og økonomiske støtte; men det
ville ikke kunne stoppe en angrebsbølge af russiske raketter. Højest ville det kunne opfange
nogle af de raketter, som Rusland måtte have tilbage, efter et amerikansk førsteslagsangreb med atomvåben .
Meget apropos den nuværende finanskrise i USA så mente Bruce Gagnon, at USA's regering
satsede på at kompensere sin faldende globale økonomiske magt med at bruge sit militære
forspring til at udbygge stjernekrigsberedskabet, så de ville være i stand
til at kunne true alle på kloden med et angreb, hvis ikke USA fik
sin vilje i kampen om verdens ressourcer. (se artikel side 5)
Når der var så uforståelig ringe offentlig kritisk debat om stjernekrigsprojektet, så skyldtes det bl.a. den militære rumforskning og oprustning i
rummet kunne foregå i ly af at al rum teknologisk forskKiruna. ESA
ning og produktion havde både et markedsført civilt og
space center
et skjult militært formål, som tilsammen kunne give våhvor studerende underEU’s
benfabrikanterne en rigelig profit. Og så kan man som
6 . og 7. FP Ramme Programtilhører nemt lade tankerne gå tilbage til f. eks våbenfamer udfører mange forskellige
brikken Aimpoint som, Den Europæiske Fredsaktion havforsøg og rumflyvninger. Vi
de demonstreret i mod dagen før.
ses måske i Kiruna, Sveriges
Lørdag d. 20.9. var det en stor oplevelse at deltage i det
sidste ødemark, næste somEuropæiske Sociale Forums store demonstrationsoptog
mer til demonstration
igennem Malmø; over 10.000 deltog fra det meste af
(Billede: ESA)
jordkloden. (Relateret: Dagbladet Arbejderen, 30.9.08.
Fortsat fra side 16 Først når læserens interesse er vækket, skal man til servere fileten, fiskens kød. Oplysninger, forudsætninger og argumenter, som skal indtages og tygges igennem. I løbet af disse afsnit vil læseren springe fra eller falde til ro og læse færdigt. Han kan
endnu nå at fortryde, så der skal være saft og næring i det, og det hurtigt.
Hvis han indstiller sig på at læse færdigt, kan man hjælpe ham til også at huske teksten ved
at overgå hans forventning til sidst. En overraskende drejning af tekstens vinkel, noget morsomt, måske sågar noget frækt: Den perfekte afslutning på teksten er altså et slag med halen: Fisken er endnu mere levende, end man regnede med.
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Nyhedsbrev AMK
Eksperter specialister eksperter … i Georgien krisen!
Krisen i Georgien
Vores statsminister startede sin karriere med at fordømme smagsdommerne. Med sin egen
retorik ‖der er ikke noget at komme efter‖ og lignende var han selv med til at fremme ekspertvældet.
Når vi i dag læser, ser og hører i medierne, er vi nærmest oversvømmet af eksperter. Der
kan kun være meget få regulære specialister. Vi er alle afhængige – mere eller mindre – af
opvækst, politiske, religiøse holdninger m.m.. Ved at anføre ‖ekspert‖ for en kommentator i
stedet for at angive stilling, uddannelse m.m. fik man mange til at tro, at alt hvad denne
person sagde, var sandhed. Vi har nu oplevet krisen omkring Georgien. Her fulgte medierne
Bush og Rice i deres oratoriske angreb på Rusland.

Kendte kommentatorer glemte at orientere os realistisk. Faktisk var det præsident
Mikhail Saakashvili, der startede krigen – i ly af olympiadens åbning. Ved de foregående valg berettede valgobservatører, at det ikke var de mest demokratiske valg.
Der var flere større demonstrationer mod Saakashvili, og ved præsidentvalget opnåede han kun 53 % af stemmerne! Man glemte at fortælle om USA's store militære
aktiviteter – om russernes frygt for USA's missilskjold i Polen og Tjekkiet. Gorbatjovs brev blev glemt; også at man i sin tid lovede Gorbatjov ikke at opføre sig aggressivt. I dag er alle øststater medlem af NATO!
Heldigvis blev vestmagterne klar over deres fejltagelse. Slutresultatet blev en vattet udtalelse som russerne sikkert inderst inde har frydet sig over.
Det værste er dog at russerne har vedtaget at hæve deres militærudgifter med ca 25%.
Desværre har de ikke som kineserne lært af Sovjets nedbrud og bekæmpe stormagten USA
med økonomiske midler. Ifølge Berlingske Tidende er den kinesiske statsbank i dag verdens
største. Konklusionen er at vi må afskaffe ‖ekspertspecialist‖ vældet. Bekæmpe det med alle
midler.

Fredsduer til
Afghanistan

Peter Henning.
Den norske jurist Fredrik S. Heffermehl mener Nobels testamentariske ønsker
bliver forbigået af Nobelpriskomitéen. Efter Norge kom med i Nato udvalgte
man medlemmerne i forhold til mandattal i parlamentet. Der gik politik i prisen, og hidtidige medlemmer af komitéen røg ud. De havde været valgt ud
fra deres særlige viden eller interesse i fredsbevægelserne.
Pacifistiske ideologier er svære at klare i en efterkrigstid,
men ikke for evigt. Nobelkomitéen argumenterer, at f.eks.
kampen mod fattigdommen og jordens overlevelse er nødvendig for fred. Nu skader det ikke denne jord, at Al Gore
fandt ud af planeten havde åndenød, efter der var drevet rovdrift på den i
hele hans generations tid. Norske, prof. jur. Staale Eskeland påpeger at prisen skal gives til den person ‖som har virket mest eller bedst for folkenes
forbrødring og afskaffelse eller mindskning af stående armeer, samt dannelse
og udbredelse af fredskongresser‖. Jeg tænker mit. Tænk selv - eller måske
er der brug for nogle flere eksperter! Fredelig dialog er velkommen! Jeg sender et par fredsduer, hvis de kommer hjem fra Afghanistan.
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Årgang 2, Nummer 3
Appel - Nej til Krig - Nej til Nato
Appel vedtaget i Stuttgart 5. oktober 2008:
NEJ TIL KRIG - NEJ TIL NATO.
I anledning af militærorganisationen NATO's 60 års jubilæum, appellerer vi til alle folk om at komme til Strasbourg i april 2009 for at protestere mod NATO's aggressive militær- og atomvåbenpolitik, og fremfører vores vision om en retfærdig verden uden krig.
NATO er en voksende forhindring for at opnå fred i verden. Siden den kolde krigs afslutning har
NATO genopfundet sig selv som et redskab for 'det internationalesamfunds' militære aktioner,
herunder fremme af den såkaldte "krig mod terror".
I virkeligheden er den et aktivt instrument for den USA dirigerede brug af magt, med militære
baser på alle kontinenter, omgåelse af FN og international lov, accelererende militarisering og
eskalerende militærudgifter - NATO lande står for 75 % af verdens militærudgifter. I forfølgelsen,
siden 1991, af denne ekspansionistiske dagsorden, beregnet til at fremme strategiske og ressourcemæssige interesser, har NATO ført krig på Balkan under dække af såkaldt "humanitær krig", og
har ført syv års brutal krig i Afghanistan, hvor den tragiske situation eskalerer, og krigen har
bredt sig til Pakistan.
I Europa forøger NATO spændingerne, og bærer ved til våbenkapløbet med det såkaldte
"missilforsvar", et massivt atomvåbenarsenal og en slå først strategi for atomvåben. EU's politik
er mere og mere bundet til NATO. NATO's igangværende og potentielle ekspansion ind i Østeuropa og længere, og det "out of area"-operationer gør verden til et farligere sted. Konflikten i Kaukasus er en klar indikation af farerne. Enhver fremrykning af NATO's grænser forøger muligheden
for krig, herunder brugen af atomvåben.
For at nå vores vision om en fredelig verden, tager vi afstand fra militær reaktion på globale og
regionale kriser. Disse er en del af problemet, ikke en del af løsningen.
- Vi nægter at leve under atomvåbenterror og tager afstand fra et nyt våbenkapløb. - Vi må nedsætte de militære udgifter og overføre midler til opfyldelse af menneskelige behov i stedet. Vi må
lukke alle udenlandske baser.
- Vi er modstandere af alle militære strukturer, der bliver brugt til militær intervention. Vi må demokratisere og demilitarisere relationerne mellem folk og etablere nye former for fredeligt samarbejde for at bygge en mere sikker og retfærdig verden.
Vi opfordrer jer til at sprede denne besked i jeres områder og bevægelser, at komme til Strasbourg og Kiel og at virkeliggøre denne vision. Vi mener, at en verden i fred er mulig.

- Lejr for aktive personer onsdag aften den 1.april under
navnet International Resistance Camp. Der vil være ikke-vold træning.
- Ikke-voldelige direkte aktioner og civil ulydighed
- Konference torsdag 2. april- søndag 5.april med forskellige
konferenceaktiviteter.
- Stor international demonstration lørdag den 4.april sikkert med start kl.13

Verdensmarch for FRED, igangsat af ’World Without Wars’, en international
organisation for pacifisme og ikke-vold. Alle kan deltage. Hvorfor? Fordi vi kan
fjerne verdens sult med 10% af hvad der bruges på våben. Ved afskaffelse af
krig og vold, kan vi gøre det til menneskehedens forhistorie og tage et stort
skridt fremad for vores art.
Marchen starter de 2. oktober 2009 i New Zealand og slutter i Argentina den
21. januar 2010. Mere om den danske deltagelse følger.
EUROPA FOR FRED - et atomvåbenfrit Europa. Underskriv deklaration
19

Porto
5,00

Afs.: Folke Hansen
Nørremarksvej 4,
6880 Tarm

ALDRIG MERE KRIG
Landsadresse:
Hermod Folke Hansen
Nørremarksvej 4
6880 Tarm
Telefon: +45 97373163
E-mail: info@aldrigmerekrig.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank,
konto nr. 5396 0309139
Betaling på Posthus:
konto nr. 80237278
Regnskabsfører og kasserer:
Poul Pedersen, Fyrresvinget 35,
8600 Silkeborg,
tlf. 8683 6690

Hovedbestyrelse:
Geert Grønnegaard, Leragervej 8, 4174 Jystrup,
tlf.: 5752 8250
Hermod Folke Hansen, landskontoret.
Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35,
9900 Frederikshavn, tlf.: 98425542.
Mail: post@arnehansen.net
Majken Jul Sørensen, Internationalt udvalg,
Grevlingevejen 19, 9017 Tromsø, Norge.
Mail: majken@fred.dk
Frands Wisbech Frydendal,
Ginnerupvej 5B, Krejbjerg, 7860 Spøttrup.
Tlf.: 97563223, mail: fwf@fiberpost.dk

E-mail:
poul.pedersen@post.tele.dk

Ulla Røder, Søndermarken 18, 3060 Espergærde,
tlf./fax: 31625110,
mail: fred542008-amkhb@yahoo.dk.

Besøg vores websted:
www.aldrigmerekrig.dk

Peter Henning, Unnasvej 3, 3000 Helsingør.
Tlf.: 49216563, mail: phenning@mail.tele.dk

Redaktion:
Peter Henning og Ulla Røder
Deadline næste nr. 3.1.2009

Suppleanter:
Ann-Lis Andersen,
Bæksøvej 4, Hareskovby, 3500 Værløse.
Tlf.. 44986688. Mail: arne-putte@get2net.dk
Peder Frode Hansen,

Har du fået e-mail, så send os
Skårupvej 7, 7700 Thisted,. Tlf.: 97974215
adressen. Nyhedsbrev pr. e-mail er
gratis — pr. post koster det 7 kr.

Fred er en menneskeret
Krig er en forbrydelse mod menneskeheden Konflikter bør altid løses med fredelige midler
20

