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Siden Sidst  

Kilde: Frederiksborg Amts avis, jan. 2009. 

Fotograf Karl Erik Frederiksen. 

Militærnægterforeningen sagde farvel un-
der stor presseomtale. En hel side i Politi-
ken og i TV  m.m. Er det med skadefryd? 
Det er sjældent militærnægterne  får om-
tale.  
Tænk, hvis AMK fik samme omtale!  
Nu er vi vel de eneste, der er tilbage.  

Det forpligter                              ph 

Militærnægterforeningen nedlagt. 

Professionelle soldater  

ønsker at kunne nægte.  

Det kan man kun i England Holland og 

Tyskland, og det skulle man kunne ifølge 

FN’s menneskerettigheder.             

Det danske forsvar benytter sig i stort 
omfang af kontraktansatte soldater, 
men de danske professionelle soldater 
kan ikke nægte krigsdeltagelse, hvis de 

får samvittighedsproblemer og fortryder 
deres kontrakt med militæret.  

War Resisters International  
Link til Rapport om professionelle solda-
ter i EU og deres  rettigheder til at 
nægte militærtjeneste. 
 
De danske regler for værnepligt og 

militærnægtelse kan findes her: 
Bekendtgørelse af værnepligtsloven, 

LBK nr 225 af 13/03/2006 

Bekendtgørelse af lov om værnepligtens 

opfyldelse ved civilt arbejde,           ur 

Mindesten skændet.   Fortsat fra side 1. 

Gerningsmændene havde overhældt stenen 

med tjære, stjålet den uerstattelige minde-

plade og bragt deres budskab på et Danne-

brogsflag. ”Aldrig mere krig og Kunstnere 

for Fred har mistet tålmodigheden. Der er 

trods anmeldelse til politiet den 5. januar 

intet sket. Den 29 januar er der stadig ikke 

sagsbehandler på. Vi udsendte derfor en 

pressemeddelelse. Vi er blevet opmærksom 

på, at politiet burde have oplyst os om, at 

vi skulle have været forsigtigere med det 

efterladte Dannebrogsflag af hensyn til evt. 

DNA spor. Vi mistænker en lille gruppe na-

zister for ødelæggelse stenen ved Gribskov 

lejren. De har før hærget i Helsinge og om-

egn. For nogle år siden er et af deres med-

lemmer dømt for kriminalitet. Fra politisk 

hold og fra politiet har man tidligere med-

delt at man vil gå mere aktivt ind i højre-

orienteredes voldsomheder.             (ph) 

I sidste uge af februar rykkede Peter Hen-

ning politiet, som oplyste, de ved en fejl 

”havde glemt at oplyse om, at sagen var 

henlagt” - ingen begrundelse.          

Foruden dette tilfælde er en mindesten ved 

Langelinie og skulpturen 'Ung såret mand' 

ved Frihedsmuseet skændet.  

I alle tre tilfælde drejer det sig om minde-

sten for tidligere modstandsfolk, jøder der 

blev deporteret og militærnægtere - Der  

tegner sig et mønster med grimme politiske 

undertoner. 

Sagen er nu rejst i folketinget iflg.  

Arbejderen 27. januar 2009.                           

Nyhedsbrev AMK   

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sede220109rightconscientiousobjection_/SEDE220109rightconscientiousobjection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sede220109rightconscientiousobjection_/SEDE220109rightconscientiousobjection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sede220109rightconscientiousobjection_/SEDE220109rightconscientiousobjection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sede220109rightconscientiousobjection_/SEDE220109rightconscientiousobjection_en.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6463
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6463
http://www.militaernaegter.dk/sw162.asp
http://www.militaernaegter.dk/sw162.asp
http://www.arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=53914&TS_ID=1&S_ID=37&C_ID=147
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Mindehøjtideligheden i Gribskov Militærnægterlejr  

Begivenheden er fuld beskrevet på internettet på Arne Hansens hjemmeside.  

Vi opfordrer de læsere, der ikke har computer til at rekvire-

re udskrift af talerne hos Peter Henning eller Ulla Røder. 

Henning Sørensens taler og oplæser digt "Du ungdom, som 

nægter i tide” af Thomas Christensen.  

Forfatteren Jørgen Knudsen taler. Se nedenfor og side 5 

Billeder:  

Henning Sørensen holder afsløringstalen 

Stenen med mindepladen  

Skuespiller og militærnægter Peter Larsen fortæller om 

ukrudts-happening i Forsvarsministeriet  

Skuespiller Anne Marie Helger der talte om  

krigs-kriminalgal-bananstaten  

og med godt skal ondt fordrives.  

Talerne Peter Larsen, Jørgen Knudsen, Helger og Henning  

Mindepladen for fred og militærnægtelse  

Leder af RK-Gribskovlejren som fortæller om de uledsagede flygtningebørn  

Bl.a. Haakon, Geert og Poul fra Aldrig Mere Krig  

Rifbjerg m.fl. militærnægtere lytter til historien om flygtningebørnene  

Kunstnere for Fred og enkelt journalist fra Dagbladet Arbejderen  

Militærnægteren Børge Persson, der talte varmt for nægtersagen og erklærede, at 

ærens mark er her hvor vi står.  

Talerne fra dagen i lyd: Hør her del 1:talerne af fredsaktivist Henning Sørensen, 

forfatterne Klaus Rifbjerg og Jørgen Knudsen samt skuespillerne Peter Larsen og An-

ne Marie Helger.  

Unge krigsflygtninge og  

gamle fredsaktivister  

 

Op med humøret  

for fred 

og  

militærnægtelse  

Alle 5 militærnægtende talere bag  

den afslørede mindesten  

for fred og militærnægtelse  

Forfatter Klaus Rifbjerg 

læser op af sit digt 

"støvlerne".  

Årgang 3, Nummer 1 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/081111Gribskovafsloering64.htm
http://fred.dk/artikler/ffiv/ffiv02-1/side24.htm
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-028-joergenknudsen.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-019-stenen.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-038-Peterlarsen.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-040-Helger.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-049-talervsten.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-050-pladen.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-059-rklejrleder.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-062-amkfolk.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-002-rifb.JPG
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-064-kunstfred.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-065-persson.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/081111afsrmilnaegtgribtaler64.mp3
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/081111afsrmilnaegtgribtaler64.mp3
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/081111afsrmilnaegtgribtaler64.mp3
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-060-unggl.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-060-unggl.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-069-igen.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-069-igen.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-069-igen.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-069-igen.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-067-Alle5talerevsten.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-067-Alle5talerevsten.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-067-Alle5talerevsten.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-025-rifbjerg.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-025-rifbjerg.jpg
http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/081111-025-rifbjerg.jpg
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På taget af dommedag 

En værdifuld bog af Qaali Ibrahim Schmidt-Sørensen, udgivet 2008 på CDR-forlag.  

En hyldest til livet.  

”Det er kontant viden, som kan forme min adfærd overfor andre mennesker, som nu 

lever i Danmark og gerne vil yde noget, men har vanskeligt ved at finde ud af, hvor-

dan de skal gøre, for at få lov til at yde noget i deres nye land, Danmark”, udtaler 

Erik Lau Christensen i sin anmeldelse af bogen. tlf. 5594 1210 

HÅNDBOG I IKKE-VOLD KAMPAGNER 

Ved en reception i Housmans Book Shop, London 

den 14. februar 2009 lancerede WRI den nye  

Håndbog i Ikke-Vold kampagner.  

Bogen er skrevet af Javier Gárate, som er koordinator for 

WRI‟s Ikke-Vold program. Formanden for War Resisters 

International Howard Clark holdt en tale om strategier for 

Ikke-Vold kampagner opfulgt af en diskussion omkring, 

hvad der skaber en effektiv Ikke-Vold kampagne. Bogen 

kan bestilles på e-mail info@wri-irg.org, web http://wri-irg.org 

Aktuelle og gamle bøger  

Himmelbroen af Unnilise Paus  

”Dette eventyr tilegner jeg alle trofaste, modige, sjæle venner, alle utopiske 

alternativister, som uden brug af vold eller magt, vil fjerne alle barrierer 

mellem mennesker, som ønsker indflydelse, dyppet i sandhed, tillid, retfær-

dighed og elskværdighed.  Bestil bogen hos forlaget: www.underskoven.dk. 

Tlf. 33150515 

To modstandsfolk har lagt deres erfaringer ud på Internettet  

I bøgerne er givet en lang række eksempler på,  hvorledes forfatteren og frihedskæmperen 

Aage Staffe har forsøgt at modvirke volden og dens uhyrligheder. Han skiver til redaktio-

nen: 

 ”Målgruppen er vor ungdom. Formål? Når vi har sat træskoene, vil vor indsats, også hvis 

forholdene ændres være tilgængelige. Vi vil med fakta, kommentarer og kritik påvise, hvor-

ledes autoriteter (regering med betalte proselytter) fordrejer historien med forskellige mid-

ler.  Flere af bøgerne leveres gratis i undervisningsøjemed. Forsendelse må man selv betale. 

www.befrielsen.dk - www.aage-staffe.dk.  

1000 nobelpriskandidater 
På Det internationale Fredsråds møde i København i anledning af Frederik Bajers 100 

årsdag for modtagelse af den første Nobel Fredspris - AMK er medlem af Danmarks 
Fredsråd og Peter Henning er AMK‟s repræsentant i rådet - var en tyk bog med 1000 

kvindelige kandidater til fredsprisen. Bogen er fra 2005 og er et amerikansk initiativ 
sammen med schweizerne. De kommer fra 150 lande.  

Desværre har den endnu ikke givet resultat. www.1000peacewomen.org  

Nyhedsbrev AMK   

http://www.cdr-forlag.dk/frames.html
http://www.housmans.com/
http://wri-irg.org/taxonomy/term/413
http://wri-irg.org/node/3855
http://wri-irg.org/taxonomy/term/413
http://wri-irg.org/node/3855
mailto:info@wri-irg.org
http://wri-irg.org
http://www.underskoven.dk/
http://www.befrielsen.dk/
http://www.aage-staffe.dk
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=196&L=1.
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Uddrag af  forfatteren Jørgen Knudsens tale:  

”… Mennesket er et dyr ligesom alle de andre dyr, men et dyr, som har været gennem en sær-

lig udvikling. …  Jeg springer en lang historie over og vælger mit tredje årstal til for 300 år si-

den, hvor der sker noget vigtigt netop med beklædningen. I begyndelsen af 1700-tallet udvikles 

den særlige beklædning, som kaldes uniform. Uniform vil sige én og samme form. En beklæd-

ning, der gennem de sidste 300 år har vist sine afskyelige muligheder. Vist har der også været 

krige, mange krige, længere tilbage i historien. Men uniformen gør det hele meget lettere. En 

uniform er – eller opleves af bæreren som – ansvarsfritagende. Iklædt en sådan mundering er 

det tilladt at slå andre mennesker ihjel, helst nogen som også har uniform på, bare med et an-

det snit og en anden kulør. Uniformen er det synlige udtryk for at man har overgivet ansvaret 

for sine handlinger til et andet menneske, en såkaldt overordnet. Man handler efter ordre, og 

det kan være fristende, når det drejer sig om noget, der trods alt er så problematisk som at 

dræbe medmennesker. Denne udslettelse af det personlige ansvar bliver skåret ud i pap, når de 

uniformerede også skal bevæge sig ens, i takt, hilse på særlige måder o.s.v. Ordet er hjerne-

vask. Man lystrer. Lydighed er en dårlig vane. Den vænner dig fra at tage ansvaret for dit eget 

liv og dine egne gerninger. 

 Hvor henter den, der befaler, sin ret til at befale på denne måde? Højere oppe fra. Jeg husker 

endnu de tyske soldaters bæltespænder under besættelsen for snart mange år siden. Der stod 

”Gott mit uns”. Det kan jo ikke være meget finere. Men mindre kan også gøre det, for i grunden 

handler det om påskud. I stedet for Gott mit uns kan man f.eks. sige kampen mod terror, det 

er lige så godt. Lysten til at volde skade ligger i os, jf. vores kannibalske fortid. Den finder 

uhyggeligt let sine påskud. Det vi kalder kultur, og som vi er glade for, søger at holde vore 

morderiske tilbøjeligheder på plads. Eller gør den? Jeg synes, der er lidt vaklen i geledderne. 

Der går ikke en aften, uden at vi kan forlyste os med at overvære, hvordan nogen slår nogen 

andre ihjel på fjernsynet. Det straffes de ganske vist for af rettens håndhævere, i hvert fald 

hvis de ikke har uniform på, men helt appelsinfri er den underholdning dog vel ikke. En kultur-

form, der falder kulturen i ryggen. 

Jeg er bange for, at lysten til at slå ihjel ligger i menneskets historie. Men i samme omfang har 

vi afskyen for at gøre det. Vreden over at det sker. Foragten for myrderiernes iscenesættere. 

Stoltheden over at trodse den dybe dumhed, der er tale om.  

Den krig, Danmark i dag deltager i, er ejendommelig på den måde, at vore modstandere ikke 

bærer uniform. Det behøver de øjensynlig ikke.  

Andetsteds i verden har Danmark såkaldte fredsbevarende tropper. I Afghanistan er vi af politi-

ske grunde, ikke af humanitære. Vi er der som NATO-medlemmer, men NATO er en forsvars-

pagt, og det er ude i hampen at sige, at vi dér forsvarer noget andet end Amerikas strategiske 

interesser. Vi er der i strid med folkeretten, idet vore soldater blander sig i en suveræn stats 

indre anliggender.  

 Afghanistan er et samfund af stammer med en svag centralregering og med en gammel traditi-

on for at fordrive fremmede. Englænderne betalte blodigt for forsøget på at få magten. Russer-

ne oplevede det samme, selv om de havde tre gange så mange tropper i landet, som NATO nu 

har. NATO gør klogt i at tage ved lære og lade afghanerne selv om, hvad der skal ske i deres 

eget land.            

 Tilbage til stedet her. I dag er det ikke militærnægterne, der er det store problem. Det er der-

imod de frivillige. Dem er der øjensynlig nok af. Så er det dér vi må sætte ind. Det er op imod 

vinden. Men det har det altså været i de sidste 800 000 år. 

http://www.arnehansen.net/081111joergenknudsen.htm
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 Kalender 2009 

Oktober 

2. 
 

 

30.  

 

Verdensmarch for Fred starter i  
New Sealand. Marchen slutter  

den 21. januar 2010 i Argentina. 

Verdensmarchen forbi Danmark 

Faste dage: 

Marts  

8. 

 

 
Kvindernes  

Internationale 

Kampdag 

Juli - August  

13.7.  

 

13.7. - 9.8.  

 

Fredsmarchdeltagere ankommer til 
Büchel i Belgien  

(se nedenfor 24.4-13.7) 

International Fredslejr i Büchel, Bel-
gien - Afskaf NATOs Atomvåben se-

nest i 2010. Bestil løbeseddel hos: 
hamburg at bombspotting.org 

(mere herom i næste nyhedsbrev) 

Maj  

24.  

Kvindernes  

Internationale  
dag for Fred og  

Nedrustning 

Maj 

2-3 el. 16.-17 

31. 

 

Generalforsamling AMK i Tarm 

Dalai Lama til København. 

August 

6.  

9. 

Hiroshima dag. 

 

Nagasaki dag. 

April  

1.  

3.-5. 

 
 

24.4 - 13.7.  

 

Retssag i Mölndal, Sverige - side 7 

NATO 60 år 

Aktioner m.v. i Baden Baden og 
Strasbourg - Side 17 
Fredsmarch Geneve - Büchel, Belgien 

Footprints for Peace 
www.footprintsforpeace.tripod.com 

Hver dag: FredsVagt ved  

Christiansborg.  

http://www. 

fredsvagt.dk/ 

Tlf. 23460793 

Marts 

7.-8.  
 

9. 

 
 

12. 

 

 

 
14.-15.  

 
 

 
 
 

21. 

28. 

 

Forberedelsesmøde i Strasbourg  

Se side 17 

Retssag i  Eskilstuna, Sverige.  

Se side 7  

LIVIAFONDEN u/stiftelse giver tre  

priser til personer eller grupper, som 

har vist nye veje ud af svære  

konflikter.  

Europæisk Freds Konference, Berlin 

Arrangør: European Peace Forum v/

GBMeV, World Peace Council, Associ-

ation for the Protection of Civil and 

Human Dignity.  

Demo Kbh. - Irak invasion årsdag  

DK - Officiel lancering af Verdens-

marchen i Danmark. 

Hver anden uge: Kvinder i Sort  

fredag i lige uger 

16.30 - 17.00. Tlf.: 

48708384 

Videre   

 

Vi, der et kort øjeblik 

lå ned, lad os rejse os. 

Vi der et kort øjeblik  

var lammede, 

lad os bevæge os.  

Vi, der bare er en dråbe i havet 

lad os være rede 

til at blive den dråbe  

der får bægeret til at flyde over.  

Giv aldrig magten over dig 

til mennesker 

der ønsker magt.  

Giv magten til de magtesløse 

så de kan kaste den bort 

og gengive mennesket 

dets værdighed.     

                                Karl Scharnberg      

Nyhedsbrev AMK   

http://www.verdensmarch.dk/
mailto:Hamburg@bombspotting.org
http://www.footprintsforpeace.tripod.com
http://www.fredsvagt.dk/
http://www.liviafonden.dk
http://www.gbmev.de
http://www.gbmev.de/
http://www.gbmev.de/
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AFRUSTNING NU!  
 

FRA 

 

TIL  

Retssag mod svenske afrustere. 

kl. 13 den 9. marts i Retten i Eskilstuna. Der vil være sammenkost, workshops, diskussi-

oner m.m. i løbet af dagen for alle der vil støtte op omkring deres aktion.  

baggrund i nyhedsbrev nr. 3 - 2008   

OFOG fredsaktivister, fra gruppen AVRUSTA, der natten til torsdag den 16. oktober 

trængte ind hos Saab Bofors Dynamics, en af Sveriges største våbenfabrikanter og vå-

beneksportører har modtaget et erstatningskrav på 1.166.000 sveske kroner til våbenfa-

brikanten. 

Martin Smedjeback og Anna Andersson er mistænkt for groft hærværk på grund af deres 

afrustningsarbejde sidste år på Saab Bofors Dynamics. De ødelagde mindst 14 granatge-

værer af typen Carl Gustaf M3, som skulle eksporteres, formodentlig til USA.  Se også: 

Interview i Democracy Now, det amerikanske radio- og tv show  og iransk TV. 

Billeder  

http://www.ofog.org/press/saab-kr%C3%A4ver-12-miljoner-av-aktivister 

http://www.ofog.org/press/vapen-till-usas-arm%C3%A9-desarmerade-i-natt 

http://fredikarlskoga.wikispaces.com/Carl+Gustav 

http://www.ofog.org/avrusta_aktionsvideo 

 

Andre sager på vej:  

Ulla Røder og svenske 

Per Herngren skal i retten 
i Mölndal den 1. april for 

deres besøg på Saab 
Microwave sidste år.   

Der vil blive arrangeret 
aktiviteter for supportere 

hele dagen.  
Kontakt Ulla Røder for 
yderligere oplysninger. 

Billeder fra aktionen:  
http://ickevald.net/

plogbill/
bildermicrowaveblivande-

plogbill.htm 

.   

  

Dom afsagt i retten i Karlskoga  

Catherine Laska og Pelle Strindlund fik en dom den 12 november 

på 3 måneders fængsel og 220.000 svenske kroner i erstatnings-

krav aktion mod våbenproducenten BAE Systems Bofors. Hele 

dommen kan findes her.  

Dommen er en forspildt mulighed for retssystemets side at stille 

sig på ofrenes side.  I juli 2006 blev fem fredsaktivister i Dublin 

frikendt efter en lignende aktion, hvor de i februar 2003 uskade-

liggjorde et amerikansk militær fly som var på vej til krigen i Irak. 

Aktivisterne fra gruppen Avrusta er sammen med andre allerede i 

gang med at planlægge nye ikke-voldsaktioner.”Vi må ikke lade 

uretfærdige love og straf som beskytter våbenforetagenderne 

stoppe os i kampen for fred og solidaritet”, siger Catherine.. 

Aktivisterne mener at have ret til at gribe ind fysisk mod den 

svenske krigsmaterieleksport, som er blevet øget fra 4.4. milliar-

der i 2000 til 9,6 milliarder i 2007. Modtagerlandene indbefatter 

diktaturer og lande der krænker folkeretten som Saudi Arabien, 

Indien og USA. 

Kontakt: Catherine Laska, +46(0)735618342 og  

Pelle Strindlund, +46(0)735813926  

. Per Herngreen før aktionen 

http://aldrigmerekrig.dk/
http://www.ofog.org/avrusta-0
http://www.democracynow.org/2008/12/9/sweden_ranks_second_in_the_world
http://www.youtube.com/watch?v=993rDfUIRdc
http://www.ofog.org/avrusta_bilder
http://www.ofog.org/press/saab-kr%C3%A4ver-12-miljoner-av-aktivister
http://www.ofog.org/press/vapen-till-usas-arm%C3%A9-desarmerade-i-natt
http://fredikarlskoga.wikispaces.com/Carl+Gustav
http://www.ofog.org/avrusta_aktionsvideo
http://ickevald.net/plogbill/bildermicrowaveblivandeplogbill.htm
http://ickevald.net/plogbill/bildermicrowaveblivandeplogbill.htm
http://ickevald.net/plogbill/bildermicrowaveblivandeplogbill.htm
http://ickevald.net/plogbill/bildermicrowaveblivandeplogbill.htm
http://www.ofog.org/files/Laska,Strindlund%20dom.pdf


 8 

 

Liviafonden  En ny fond  under stiftelse 

uddeler 3 priser den 12. marts.  

”De lyse historier findes, og de skal fortæl-

les, så de kan brede sig. Det vil Liviafonden 

bidrage til. Vi giver priser til tre initiativer, 

og vi vil på vores hjemmeside fortælle rigtig 

mange historier, der giver håb og energi. 

Du kan være med til at bringe disse eksem-

pler frem.” Initiativkredsen til denne fond 

er:  

Else Hammerich, seniorrådgiver ved Center 

for Konfliktløsning, Kirstine Rønnov Due, in-

ternational koordinator Løgumkloster Høj-

skole, Poul Erik Christoffersen, stifter af 

Global Education & Innovation, Marianne 

Munis, underviser ved center for Konfliktløs-

ning, Sara Olsvig, medlemssekretær Den 

Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, Suzi 

Lyng Hansen, adm. direktør Dansk Kommu-

nikation ApS, Alexandre Benedicte Colin, 

projektkoordinator. Kontakt: Sirius Advoka-

ter, Holmens Kanal 7, 1060 K. e-mail: 

ifo@liviafonden.dk. 

Konfliktløsning 

Nekrolog: Et smukt menneske 

Lotte Christy var med til at udvikle Center for Konfliktløsning fra 1994. Lotte 

Christy havde altid spørgsmålet om krig og fred med sig, og hendes engage-

ment i ikke-vold stak dybt. Hendes liv, kun 59 år, vil sætte sig lange, leven-

de spor.                                                               Læs hele nekrologen her 

Else Hammerich, Information 17. januar 2009. 

Fletcher Summer Institute 2009  

tilbyder avanceret studie i ikke-

voldelig konflikt. Kurset foregår i Bo-

ston. Rundt om i verden: Ægypten, 

Vietnam, Burma, Vest Sahara mfl. 

har ikke volds kampagner gjort det 

muligt for folk at modstå undertryk-

kelse og uret uden brug af trusler 

om voldsanvendelse. Strejker, be-

sættelser, boykots, protester og se-

nest digital teknologi, gadeteater, 

humor og kulturelle aktioner er nye 

måder at underminere autoriteternes 

kontrol på. Disse metoder opbygger 

fællesskab og øger borgernes enga-

gement.   

Målene er blevet nået gennem en 

voksende og vedholdende ikke-

voldelige aktioner udført med 

”folkets magt”. Mere information hos 

International Center on Nonviolent 

Conflict, icnc@nonviolent-conflict.org 

Somalia. 

Igen en begmand til USA. Man støttede Etiopiens besættelse af So-
malia, fordi de var islamiske fundamentalister. Nu har Etiopien trukket 

sig tilbage - uden resultat. Forsker ved DIIS Bjørn Møller skriver at 
man skal lade Somalia selv finde ud af det. Der er store chancer for at 
det vil skabe ro i landet.                                                        ph. 

Nyhedsbrev AMK   

http://www.liviafonden.dk/
http://www.kvinderforfred.dk/rulle/2009/1/20091.html
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 Tidsskrifter og blade fra AMK’s sympatisører  

 
 

 

  

 

Servas er bladet, hvis du skal ud og rejse. Det har adresser og kontakter til familier over 

hele verden. Mange af kontakterne er kvækere, og bladet har en udpræget pacifistisk 

holdning. www.servas.dk/33111484.  

Friz Schweizerne udsender et stort alvorligt fint tidsskrift ‟Friz‟, ofte med specielle temaer. 

Miljøpolitik Et mere ydmygt lille blad vi får er ‟Miljøpolitik‟/35423672.  

Verden på Gaden Krigen og løgnene omkring den har fyldt meget i ’Verden på Gaden‟. Skriv til 

red@verdenpågaden.dk v/Birte Nyholm og Anna Rasmussen.   

Notat. Det gamle EU modstandsblad har ændret sig til et flot magsin/tidsskrift. Februar 

udgaven er, som de foregående, et temanummer om militært samarbejde. Når man tæn-

ker på, at det er på baggrund af en meget stram økonomi - er resultatet fint på de 30 si-

der. For eksempel konstateres det, at EU er verdensmester i våben eksport - større end 

USA. Danmark er godt med. Det lille Israel er  er verdens 6 største eksportør. Så vidt jeg 

husker er våbenfabrikationen i dag større end under den kolde krig !!  

Ellers er der artikler om Lissabon traktatens enorme satsning på militær. Om slappe eks-

port regler så der eksporteres til lande med borgerkrige og lignende. Om koloni styre. Om 

missiler. Om SHIRBRIGS nedlæggelse. (Se Nyhedsbrev nr. 3/2008). I mellemtiden er der 

oprettet en ren dansk organisation, som kun skal arbejde med Afrika. Dette kunne væ-

re  for at svække FN. Allerede tidligere øverstbefalende for de allierede vestlige styrker 

ved landgangen i Frankrig 1944 D. Eisenhover senere USA‟s præsident udtalte, at det far-

ligste var det militære "industri kompleks”.   

notat@notat.dk/86481600.      

News Speak.  AMK’s tidligere bladsamarbejdspartner KILFF har et flot trykt blad  med mange fine 

artikler. Professor i retorik Chr. Kock skriver om ’news speak‟ (NS): Koncentrationslejr er i 

NS-sprog: ‟En lejr, hvor man samler/koncentrerer noget eller nogen’ - meget pænt og or-

dentlig, ikke? I 1984 hører vi at en tvangsarbejdslejr på NS hedder en ‟joycamp‟. Disse ord 

kan man kalde eufemistisk NS, dvs. de skal skabe en gunstig holdning til det de henviser 

til. De er et afgørende redskab for regeringer i vore dage. Her er nogle ord som G. W. 

Bush' kommunikationschef K. Hughes, straks fra 2001 dekreterede, at man skulle bruge 

konsekvent at ‟business‟  blev til  ’employéers‟;  ‟parentes‟ blev til ’moms and dads; skat-

telettelser ‟tax cuts‟ blev til  "tax relief". Et velkendt dansk NS eksempel er 

‟udlændingeservice‟. KILFF/33231097.  

Zivil-courage. Tyskernes tidsskrift ‟Zivil-courage’ er lidt mere sprælsk. www.dfg-vk.de. 

 HJÆLP 
 

til   
 

GAZA 

Køkkenrullen. 

Kvinder for Fred har en flot og grundig 

temadækning af krigsforbrydelserne i Ga-

za. Vi tillader os at henvise vores læsere 

til Kvinder for Freds blad ”Køkkenrullen”, 

og takker for det flotte temanummer.      

Medlemmer uden adgang til computer 

kan rekvirere et udskrift heraf hos Ulla.  

Årgang 3, Nummer 1 

http://www.servas.dk
http://www.verdenpaagaden.dk/
http://aldrigmerekrig.dk/NYHEDSBREV_AMK_NOV_DEC_2008_HJEMMESIDEN.pdf
mailto:notat@notat.dk
http://www.tagstillingmand.dk/
http://www.dfg-vk.de
https://www.sos-borneby.dk/Vil-du-stoette/Giv-et-bidrag/Pages/default.aspx
https://www.sos-borneby.dk/Vil-du-stoette/Giv-et-bidrag/Pages/default.aspx
https://www.sos-borneby.dk/Vil-du-stoette/Giv-et-bidrag/Pages/default.aspx
https://www.sos-borneby.dk/Vil-du-stoette/Giv-et-bidrag/Pages/default.aspx
https://www.sos-borneby.dk/Vil-du-stoette/Giv-et-bidrag/Pages/default.aspx
http://www.kvinderforfred.dk/


 10 

 

Ingen finanskrise hos våbeneksportørerne.  

Et samfund kan være så ste-

net 

Et samfund kan være så stenet 

At alt er en eneste blok 

Og indbyggermassen så benet 

At livet er gået i chok 

 

Og hjertet er helt i skygge 

Og hjertet er næsten hørt op 

Til nogen begynder at bygge 

En by der er blød som en krop. 

          Inger Christensen 

Rustningsudgifter. 
Kun 5 % af Verdens samlede militærudgifter ifølge FN 
kunne afskaffe al analfabetisme sult og mange syg-

domme. Netop analfabetisme og sult er den væsentlig-
ste baggrund for de mange krige og vore indvandrere 

og flygtninge. Ifølge NEW AMERICAN FOUNDATION 
bruger USA 184 milliarder kr. på oprustning. USA eks-
porterer for dobbelt så mange våben som Rusland, 

England, Tyskland og Frankrig  tilsammen. Værre er 
det at 13 af de lande USA eksporterer våben til er ude-

mokratiske og mange er diktaturstater. 20 af dem er 
indblandet i væbnede konflikter.  

Kan vi i den kristne humane verden være det bekendt, 
og hvad kan vi gøre?  

USA brugte 291 milliarder kr. til atomvåben i 2008! ph. 

  
Nedrustning for Udvikling.  

Hvad ville du investere i, hvis dit lands befolkning var 
et af verdens fattigste? Den 10-12. februar var 
Svenska Freds repræsenteret v. Anna Ek og Linda 

Åkerstrøm ved en fredskonference med workshops og 
demonstrationer i Bangalore, Indien m. tema Nedrust-

ning for Udvikling; arrangeret sammen med Control 
Arms Foundation of India, Fedina og Christ Universite-
tet i Bangalore. Konferencen foregik samtidigt og i pro-

test mod det indiske forsvars flymesse Aero India 
2009, hvor Sverige var med i håb om afsætning af 126 

eksemplarer af  SAAB‟s Jas Gripen fly til Indien. Kort 
forinden, 27. januar indviede Saab kontor i New Delhi. 

info@svenskafreds.se 

Guantanamo. 

Danmark har sagt nej til at 

modtage fanger. Vi kender 

vores statsministers nære 

forhold til Bush som han 

ønsker fortsat med efter-

følgeren Obama. Fogh må 

have et medansvar for 

Guantanamo i øvrigt også 

for de ca.1900 CIA over-

flyvninger af Danmark. 

Egentlig burde vi modtage 

dem af rent menneskelige 

grunde.  ph. 

Nyhedsbrev AMK   

Granat mod krigsnægtere i  Athen.  

Den 24.2.2009 blev en granat kastet mod et kontor, et 

græsk  ‟immigrant sted‟  i Athen, mens et møde blev afholdt 

med over 30 folk fra flere organisationer, herunder  

Conscientious Objectors , “World Without Wars & Violence”. 

Amnesty International. Mødet handlede om nedrustning. Hel-

digvis kom ingen til skade. Man mener, angrebet ikke kan 

klassificeres som et individuelt tilfælde; men blev udført af 

en „under dække‟ terrorist organisation, som ønsker at frem-

provokere en stor bølge af vold. Vores organisationer søger 

løsninger gennem ikke-vold som vil give dynamik og essenti-

elle svar på tidens kriser. Det er klart, at man var samlet i 

forståelse af det nyttesløse i vold og planlagde de skridt som 

gradvist vil paralysere mekanismerne, som producerer vold.   

Klokas Konstantinos, kloas@kosmosxorispolemous.gr 

http://www.svenskafreds.se
http://www.aeroindia.in/aero-india-2009.html
http://www.aeroindia.in/aero-india-2009.html
http://www.gripen.com/en/MediaRelations/News/2009/saab_opens_office_in_india.htm
http://www.gripen.com/en/index.htm
mailto:info@svenskafreds.se
http://www.mundosinguerras.org/ingles/index.htm
mailto:klokas@kosmosxorispolemous.gr
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Moskva og St. Petersborg mål for britiske atomvåben  

På denne hjemmeside http://www.robedwards.com/ finder man et affotograferet hem-

meligt stemplet dokument, som inden det britiske forsvarsministerium nåede at fjerne 

det, blev affotograferet og offentliggjort af en atom-forsker Brian Burnell.  

Dokumentet afslører at målet for det Britiske Trident Atomvåbensystem var Moskva og 

St. Petersborg, og at Storbritannien indsatte Trident atom-raketterne (i 1980 af Margaret 

Thatcher) fordi de kunne forårsage et totalt sammenbrud af russiske byer ved at dræbe 

halvdelen af deres indbyggere.  

Dokumentet blev forberedt for den daværende chefrådgiver i videnskabelige anliggender, 

professor Sir Ronald Mason. For at sikre at sprængningerne ville påføre ”uacceptabel 

ødelæggelse” på Moskva og St. Petersborg, var regeringen villige til at lade bomberne 

eksplodere i jordhøjde for at maksimere det dødelige niveau af radioaktiv forurening. Alt 

sammen for at afskrække russerne fra et angreb med atomvåben mod Storbritannien.  

 

Storbritanniens atomvåbenpolitik i en nøddeskal er ikke at destruere hele byen eller  

dræbe et specifikt antal mennesker, men at skabe tilstrækkelig ødelæggelse til at byen 

vil bryde sammen som en funktionsdygtigt fællesskab ved at ødelægge 40% af byen 

med en atombombesprængning i luften. 40% af borgerne vil dø omgående og yderligere 

15% vil få alvorlige kvæstelser. Men dokumentet påpeger også at op til 30% af byens 

befolkning ville få dækning i underjordiske bunkers. Dette ville beskytte dem mod en 

eksplosion i luften, men ikke mod de bomber, der bliver sprængt i jordhøjde. Sidstnævn-

te sprængninger vil forurene 55-60% af byen med radioaktive doser og følgerne heraf 

ville være at folk i området ville dø. Mad, vand, luft og såvel ramte huse som bevarede 

huse vil være radioaktiv og være en fare for alt levende i mange år fremover. Fra atom-

våbenmodstandernes side beskylder man regeringen for at have skjult dokumentet med 

vilje for at undgå en saglig debat om udskiftningen af Trident.           Fortsættes side 12 

MoD har altid hemmeligholdt mod hvem og 

hvordan man ville anvende Trident Atomvåbne-

ne, og Home Office har senest i en rapport 

meddelt at Storbritanniens politik med overlæg 

fastholder uvished omkring præcist hvornår, 

hvordan og i hvilket omfang man vil anvende 

deres atomvåben som afskrækkelse. Det om-

talte dokument blandt flere andre var blevet 

frigivet fra statsarkivet i London ved en fejl og 

fjernet, påstår MoD, men dokumenterne var 

altså heldigvis allerede blevet affotograferet. 

Årgang 3, Nummer 1 

http://www.robedwards.com/
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Britisk atomvåbenfabrik AWE Aldermaston får amerikansk ejer.  

Fortsat fra side 11 

De ønsker ikke at nogen giver sig til at tænke alvorligt over de konsekvenser det har at 

bruge disse våben. Så længe disse våben findes vil der også være en, der vil udføre de 

nødvendige ‟Dr. Strangelove‟ beregninger for at målrette disse modbydelige, farlige, 

umoralske og ulovlige atomvåben.  

Retten giver kvinder lov at campere og demonstrere i fred.  

Netop derfor må verden være glade for, at de fredsaktivister, 

der i mere 24 år har holdt kampen mod atomvåben oppe i en 

kvindefredslejr udenfor atomvåbenfabrikken i Aldermaston 

langt om længe har fået rettens ord for at de ikke er krimi-

nelle. De fik en dom sidste år, der forbød dem at campere og 

udføre protestere udenfor fabrikken. Nu har de fået rettens 

endelige ord for, at de er i deres fulde ret til at campere og 

demonstrere udenfor hovedindgangen til denne dødsensfarli-

ge fabrik i Aldermaston, der altså er i fuld gang med at pro-

ducere næste generations atomvåben.  

JACOBS - amerikansk multinational koncern overtager britisk atomvåbenfabrik i 

Aldermaston.  

Juledag slap det ud, at JACOBS - en 11 milliarder om året international koncern, der gør 

i alt fra luftfart til olie og gas industri køber AWE Aldermaston. Regeringen påstår de sta-

dig har kontrollen over anvendelsen de britiske atomvåben, men det er meget svært at 

få øje på, når man samtidig tager i betragtning at fabrikken drives af et konsortium be-

stående af ”servicefirmaet” Serco (multinationalt firma, der blandt meget andet, også 

står for ledelsen af servicen på Københavns Metro; Locheed Martin (verdens største vå-

benfabrikant inkl.. produktion af de nye Joint Strike fightere, der skal kunne medbringe 

de nye typer atomvåben) og BNFL (mest kendt for deres elendige sikkerhed på atomom-

råder) og det faktum at USA sidder på 

produktion af reservedele til de eksi-

sterende Trident atomvåben. Mere 

om Aldermaston og Aldermaston Wo-

mens Peace Camps sag. Mere om  

Trident og de hemmelige dokumen-

ter. 

Tidligere dommer fra  

Den internationale Domstol i Haag  

bakker Skotland op.  

Tidligere vicepræsident for den Internationale 

Domstol i Haag , dommer Christopher Weera-

mantry holdt tale i Edinburgh. Han vil bakke op 

om den skotske regerings forsøg på at få de 

ulovlige Trident atomvåben ud af Skotland. Han 

forklarer også, at ikke-voldelig modstand mod 

atomvåben er en ret under international lov. At 

forsøge at beskytte menneskeheden for den ul-

timative katastrofe er enhver borgers ret.  

 

Nyhedsbrev AMK   

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/secret-nuclear-selloff-storm-1204979.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/berkshire/7871970.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/berkshire/7871970.stm
http://www.robedwards.com/2009/02/trident-condemned-as-barbaric-and-illegal-by-leading-judge.html#more
http://www.robedwards.com/2009/02/trident-condemned-as-barbaric-and-illegal-by-leading-judge.html#more
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Glædestårer - OBAMA blev valgt, og der var 

ikke et øje tørt. Men der er meget der skal for-
andres før drømmene er opfyldt.   

Vi opgiver ikke drømmen og håbet  om en 

bedre verden at leve i. 

Siden sidste AMK nyhedsbrev har vor verden 

mødt nogle voldsomme og ubehagelige sammen-

stød. Først kom Israels angreb mod Gaza og Ha-

mas. Israels enorme militæriske overmagt og 

voldsomhed - og de mange dræbte palæstinense-

re har på verdensplan givet palæstinenserne en 

stærk sympati. I nyhedsbrev nr. 3 beskrev vi 

Carters besøg i Nepal (ikke Bhutan). Når dette 

skrives er der endnu fred. Det lader også til at 

Carters indtryk, at man kan forhandle med Ha-

mas er rigtig. 

Valget i Israel blev som ventet en sejr til højreflø-

jen/krigsfløjen og et stort nederlag til den ellers 

tidligere så stærke fredsbevægelse. Vores uden-

rigsminister humanisten Stig Møller har sammen 

med sine EU kolleger stærkt kritiseret Hamas - 

men glemte kritikken af Israel.  

Forunderlig nok har Stig Møller til krigen mod Ta-

milerne i Sri Lanka - udtalt sig kritisk til regerin-

gens krigshandlinger der.  

Obama er nu tiltrådt som USA‟s præsident og har 

foreløbig signaleret en mere forhandlingsvenlig 

politik.  

Israel har indtil nu optrådt som USA‟s forlængede 

arm  - til at holde de arabiske lande i skak og her 

især Iran. Israel har jo tidligere bombet atoman-

læg i Syrien og Irak. Israel modtager en enorm  

"ulands " hjælp og militærstøtte fra USA. Mon ik-

ke Obama vil korrigere dette - især på baggrund 

af den økonomiske krise. For at løse alle konflik-

ter i Mellemøsten - må man starte med Palæstina

-Israel.    ph 

Gaza, Sri Lanka og Obama. 

Fred i Congo  

betyder at den institutiona-

liserede vold mod kvinder 

og børn bør stoppes.  

Voldtægt bruges systema-

tisk som et våben i krig og 

børn er tvunget til at flygte 

for væbnede grupper.  

Underskriv appel fra Amne-

sty International  til USA’s 

regering om at gribe ind. 

Se video hvor børn fra 

Congo fortæller om deres 

oplevelser som børnesolda-

ter. 

Årgang 3, Nummer 1 

http://www.kintera.org/TR.asp?a=lmKXJcMWIlJ5JsL&s=guIRK7NTKmIXJcNUIsG&m=joKPKONoF9LQH
http://www.youtube.com/watch?v=XIoJrrKixBM&tr=y&auid=4514280
http://www.youtube.com/watch?v=XIoJrrKixBM&tr=y&auid=4514280
http://www.youtube.com/watch?v=XIoJrrKixBM&tr=y&auid=4514280
http://www.youtube.com/watch?v=XIoJrrKixBM&tr=y&auid=4514280
http://www.youtube.com/watch?v=XIoJrrKixBM&tr=y&auid=4514280
http://www.youtube.com/watch?v=XIoJrrKixBM&tr=y&auid=4514280
http://www.youtube.com/watch?v=XIoJrrKixBM&tr=y&auid=4514280
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Afghanistan: USA er verdens stærkeste militærmagt og stærkere end de ti næst-stærkeste 

militærmagter tilsammen. Blandt dem er Storbritannien - men ikke Taleban; så hvorfor kan 

koalitionen mellem USA, Storbritannien og Danmark ikke bare vinde krigen over Taleban i 

Afghanistan? Kan det være, fordi idéen om militær styrke og sejr er tåbelig i det hele taget? For 

ellers er koalitionen da denne krigs oplagte vinder, ikke sandt? 

Men måske er denne krig også svær at vinde, fordi koalitionen kæmper for løgne: Den danske 

regering hævder, at den først og fremmest arbejder på genopbygning; men selvfølgelig slår 

soldaterne da igen, når der bliver skudt på dem. Fakta er, at af ca. 550 danske soldater er kun 14 

beskæftiget med genopbygning. Hvis vi nu antager, at resten af de danske soldater ikke triller 

tommelfingre, kommer spørgsmålet: Kan 14 soldater bygge lige så meget op, som over 530 

soldater kan ødelægge? Det kræver ikke militær fagkundskab at sammenligne dette at 

genopbygge et hus med et enkelt tryk på aftrækkeren til den kanon, som pulveriserede huset. 

Desuden er de danske soldater i Afghanistan ikke håndværkere fra en flinkeskole.  

De har bl.a. været på hærens kampskole, og de er så skrappe, at de har imponeret amerikanerne. 

”Awesome soldiers”, kaldte de dem. I Irak klarer amerikanerne selv at dræbe i størrelsesordenen 

100 mennesker (mest civile) for hver soldat, de mister, og jeg ser ingen grund til at tro, at de 

danske Jens‟er i Afghanistan scorer dårligere end dem. Kampene i Helmand-provinsen er krigens 

hårdeste, så hvor mange talebaner og civile afghaner skal vi tro, de godt 20 danske faldne helte 

har klaret at tage med sig i døden? 

Hvis den danske, ” konstruktive” indsats i Afghanistan skal opnå lidt troværdighed, så skal 

proportionerne rettes: Med over 500 tungt bevæbnede, ”awesome soldiers”, som skal sikre de 

danske lejre mod at blive rendt over ende, er 14 mand til ”genopbygning” ude af proportioner, og 

da er det mere konstruktivt bare at rejse hjem. Hvis regeringen både vil undgå at tabe krigen og 

vinde befolkningens tillid, skal 500 soldater følges op med meget mere end 500 aktivt konstruktive 

håndværkere, læger, sygeplejersker o.s.v., før vi kan håbe på, at afghanernes bundlinje for den 

danske indsats bliver positiv. 

Men måske kæmper regeringen hverken for at vinde krigen eller for noget andet ædelt formål. 

Den slags er både set før og aktuelt: USA‟s halvhjertede kamp i Irak tjener mange amerikanske 

interesser, selvom den hverken går mod sejr eller nederlag. Det er f. eks. amerikanske firmaer, 

som genopbygger efter skaderne og betalingen falder i irakisk olie. USA smadrer altså løs og 

indkasserer sin yndlingsvaluta for at reparere efter sig. Med tiden kan USA desuden få baser i 

Irak, og det kan de jo godt lide. 

Fogh trak Danmark i krig sammen med Bush og USA - uden at have danske interesser i hverken 

Irak eller Afghanistan at forsvare. Det var en vennetjeneste efter 9/11. Fogh gik ind i Irak med en 

løgn om masse-ødelæggelsesvåben og trak sig ud med en løgn om, at demokrati-situationen i Irak 

var blevet tilfredsstillende. Og måske Danmarks angreb på Irak og Afghanistan var 

hensigtsmæssigt, idet hensigten var at nå dét, der faktisk blev opnået:  

Fogh blev mere populær hjemme ved at spille stærk mand sammen med Bush. Fogh vandt det, 

han ville. Nu er Foghs mål nået, og han kan søge nye jagt- (eller magt-) marker. Krigen i 

Afghanistan tjener ikke længere noget formål; den fortsætter bare, fordi regeringen hverken kan 

finde ud af at vinde den eller at tabe den. 

Derfor er det op til jer, vore ”awesome soldiers”, at afslutte denne krig: I kan jo ikke vinde. Så tag 

hjem, inden i kommer til at deltage i mere, som I eller jeres familie vil fortryde. 

Vind eller forsvind af  Frands Frydendal, Spøttrup. 

Nyhedsbrev AMK   
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Årgang 3, Nummer 1 

Folkelig kontrol med Politiets Efterretningstjeneste. 

Stig Andersen, tidligere PET chef har i en meget skarp kronik kritiseret den mang-
lende folkelige kontrol med PET. Han konstaterer at den tekniske udvikling, som TV 

overvågning, telefon, kontrol, osv. har medført en stor udvidelse af PET‟s spioneren 
af borgerne. Den spændte terrorangst har medført en stor udvidelse af PET ansatte. 

Der er i dag PET ansatte i hver region. Her er en række citater: "PET kan nu uden 
(effektiv) domstolskontrol indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndighe-

der." "PET er ikke omfattet af reglerne om domstolskontrol ved brug af agenter". 
"Folketingets kontroludvalg…  skal have indseende - og altså ikke kontrol". Om 

domstolene svarer en dommer: "Ole, det er jo bare et spil for galleriet".  
Forsvarsadvokater, juraprofessorer, dommere har protesteret, og vi - folket får os, i 

angst for terroren, til at være det tavse flertal. Hvornår vågner vi?                   Ph 

Se også: Er Danmark et overvågningssamfund uden demokratisk kontrol?  
Og en artikel af Jacob Mchangama (CEPOS) 6.2.2009, Facebook. (uddrag af artik-

len): 
…Forsvarslovens § 17, stk. 1 nr. 1 lyder som følger: 

”Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren uden rets-
kendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for tele-

fonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation”…. 
… Forsvarsloven tillader med andre ord, at forsvarsministeren i ”krig eller andre 

ekstraordinære forhold” i hemmelighed kan iværksætte overvågning og aflytning.  
Dette skal ses i sammenhæng med, at forsvarslovens § 13 bl.a. tillader, at FEs akti-

viteter – der først og fremmest koncentrerer sig om udenlandske trusler -  

kan rettes mod danske statsborgere, hvis det vurderes, det er relevant for FEs ar-
bejde, samt at FE kan udveksle oplysninger med PET, f.eks. i form af hemmelige 

registre. ... 
…  Det forhold, at forsvarslovens § 17 er ekstremt vidtgående, skal sammenholdes 

med, at forsvarsministeren konsekvent nægter at svare på, hvorvidt forsvarsloven 
er i kraft og hvorvidt Danmark er i ”krig” eller der forligger ”ekstraordinære forhold” 

som følge af krigen mod terror eller konflikten i Afghanistan.  Forsvarsministeren vil 
alene orientere det folketingsudvalg, der beskæftiger sig med efterretningstjene-

sterne. Men dette udvalg har tavshedspligt og kan i øvrigt ikke træffe nogen afgø-
relser overfor forsvarsministeren...… Der findes da også en række domme fra den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der opstiller en række krav til efterret-

ningstjenesters brug af hemmelig overvågning, som skal respekteres, hvis hemme-
lig overvågning skal holde sig indenfor rammerne af retten til respekt for privatli-

vets fred og korrespondance. Det skal således være muligt for offentligheden at gø-
re sig bekendt med betingelserne for og anvendelsesområdet af sådan overvågning. 

Der skal også være regler, der fastlægger, hvorledes den indhentede information 
anvendes og udveksles. Endelig skal der være en uafhængig og effektiv kontrol. 

Forsvarsloven indeholder ingen af disse elementer Det må derfor antages, at det vil 
være i klar strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, såfremt For-

svarsministeren har givet FE adgang til at overvåge personer i henhold til denne 
lov. ... 

http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2009/02/06/er-danmark-et-overvagningssamfund-uden-demokratisk-kontrol/
http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=49376120957&h=6MMwD&u=p1HV4
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STJERNEKRIG 

Spørge Jørgen:  

Er du kommunist? 

14 år gammel spurgte min 

søn efter at have modtaget 

undervisning om besættel-

sen: 

- Far, er du kommunist? 

- Jeg er ikke medlem af DKP. 

– Du har da været medlem – 

ikke? 

 – Joh! 

– Hvornår blev du medlem? 

-I  1942. 

- Jamen, da var det jo for-

budt. 

– Ja, men da fandt jeg det 

rigtigt, fordi kommunisterne 

kæmpede mod det nazistiske 

voldsregime.  

- Hvornår meldte du dig ud 

far? 

- I 1948, da jeg fordømte 

Sovjet og øst staters forbry-

delser mod mennesker. 

– Jamen; i 1948 måtte man 

da godt være medlem – ikke? 

– Jeg vil ikke kaldes kommu-

nist, men gerne socialist, da 

de forsøger at forbedre vort 

demokrati med fredelige mid-

ler. 

Måske finder du dette banalt 

– men det skulle kunne bely-

se, at generelle vurderinger 

ofte rammer ved siden af.  

 

Når jeg som olding igen har 

meldt mig ind i et af de man-

ge eksisterende kommunist-

partier, skyldes det, at på 

trods af, at flere gamle kom-

munister har cement eller be-

ton mellem ørerne, er der al-

ligevel ret så mange, der 

kæmper aktivt mod oprust-

ning – mod krig. Dem støtter 

jeg, så godt jeg kan med de 

fattige evner Vorherre skæn-

kede mig.                                                                                    

Aage Staffe  

Tjekkiet og Polen:  Trojanske heste fra USA som 
skal splitte Europa?   
130 tjekkiske borgmestre fra Forbundet af Borgmestre 
mod Radaren samt aktivister fra den tjekkiske Nenasili 
(Ikke-voldsbevægelsen) var i Bruxelles for at møde 
medlemmer af Europaparlamentet  og for at proteste-

re imod "Star Wars"-planer. De deltog i en offentlig 
høring om den kontroversielle udbygning af USA's 

Missilforsvar i Tjekkiet og Polen. Der var protester i Madrid, København, Berlin, 
Rom, Palermo, Firenze, Milano, 
Turin, Budapest, og Buenos Aires.  
Mange internationale organisatio-
ner støtter også protesten, bl.a. 
Mayors for Peace, Pax Christi In-

ternational, World Without Wars 
og Europe for Peace. 

Fredsvagten er gået til filmen.  
I Lotte Svendsens film Max pinlig er 

Fredsvagten vist et par gange.  
Filmfestivalen i Berlin har givet filmen 

"hædrende omtale" . Tillykke. 

Tjekkiet missilskjold.      

2/3 af befolkningen er imod.  

130 borgmestre er imod.  

Mon dette vanvid hører op med  

USA’s ny præsident?   

Håb om forandring?  

Nyhedsbrev AMK   

http://www.europeforpeace.eu/
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NATO  

NATO og FN har indgået en aftale.  

Jan Øberg har opdaget det og omtalt det kritisk. I Jyllandsposten bringer man en stor artikel 

om FN‟s generalsekretær Ban Ki-Moon. Han har nu siddet i 2 år og har, ifølge JP, været pas-

siv - ikke taget standpunkt - har dårlig kontakt med sine medarbejdere og meget mere. 

Øberg  spørger om man i det hele taget kan lave en aftale med en sådant 

stærkt militariseret organisation som NATO? Vi har jo oplevet NATO‟s optræden i Georgien, i 

Ukraine, i Bosnien, i Afghanistan, hvor FN altid er kommet bagefter for at klinke skåre-

ne. I FN har man haft dårlig samvittighed, idet man gjorde aftalen hemmelig - heldigvis var 

NATO mere åben. Det er skammeligt at FN‟s generalsekretær lader sig sådan misbruge af 

USA, og at vi følger efter. Den forrige generalsekretær prøvede i det mindste at opponere 

lidt og det var under betydelig vanskeligere vilkår. I dag er Bush ude af billedet og efterføl-

geren synes at være betydelig mere realistisk. I Sydamerika er næsten alle regeringer ble-

vet kritiske mod USA. Kina har lært af Sovjets fejl, og prøver at tackle USA med mindre op-

rustning og med store investeringer i USA.. Kina opfandt krudtet - men det var os kristne 

europæere der brugte krudtet til krig. Nedlæggelsen SHIRBRIG et nordisk initiativ med at 

stille FN tropper og logistik til rådighed er måske et udtryk herfor. Vi vil ikke betale til FN. Vi 

vil ikke sende soldater til NATOs krig i Afghanistan. Vi overlader indsatser i Afrika  til billige 

dårligt uddannede FN soldater. Dårligt betalte og dårligt uddannede begår røverier, vold-

tægter m.m.. Det mindste FN - med vestlig støtte - kunne gøre var at vi sørgede for en god 

uddannelse og en bedre aflønning. At så ca. 5% af verdens militærudgifter kunne afskaffe 

analfabetisme, sult og mange sygdomme er jo en meget stor tragedie. AMK har støttet 

Øbergs institut økonomisk og det er vigtigt efter at den svenske stat er holdt med at støtte. 

Kilder: Arbejderen 16. december 2008. Jyllandsposten 4. januar 2009. Ph.              

NATO - BANDE KRIMINALITET  

NATO fylder 60 år, og uanset om Fogh ender som kransekagefigur i NATO eller ej, er der 

grund til at komme op af stolene nu. I dagene 3.-4. april mødes hele ‟Banden‟ i Baden-

Baden og Strasbourg for at fejre 60 års jubilæet og holde topmøde. Krigsalliances møde 

er ikke legitimt, og derfor mener WRI, at civil ulydighed er både nødvendigt og berettiget. 

WRI samarbejder med en lang række organisationer og partier, der afholder en sidelø-

bende  konference.  Målet med den civile ulydighed er effektivt at blokere NATO topmø-

det, med tusinder af mennesker på alle adgangsvejene til topmødet den 4. april, og der-

ved spolere infrastrukturen for topmødet. Der vil være et forberedelsesmøde den 7. og 8. 

marts i Strasbourg for at organisere masseblokaden og præsentere de forskellige grupper 

og organisationer for de forslag, en planlægningsgruppe allerede har forberedt. Alle delta-

gere vil derefter nøje planlægge og forberede aktionerne sammen, koordinere mobilise-

ring og pressemeddelelser m.m. Der vil være lejr og træning for aktivister. Kontakt An-

dreas Spreck, WRI‟s Militærnægter kampagne medarbejder. Tel. +44-20-7278 4040, fax 

+44-20-7278 0444. Skype: warresisters. E-mail: andreas@wri-irg.org. Det vil være en 

god ide, at læse  håndbogen og følge med på WRI‟s hjemmesider/tilmelde sig e-mailliste 

for opdatering af informationer. Så er du godt klædt på til deltagelse i civil ulydighed.  

Det er tid for at tilmelde sig. 

Årgang 3, Nummer 1 

mailto:andreas@wri-irg.org
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Meddelelser til og fra Bestyrelsen  

Vi har modtaget følgende fra medlem af 

AMK, Carl Bergstrøm-Nielsen: 

Kære AMK / Henning Sørensen 

...tak for bogen! Da den ankom, tænkte jeg 

at jeg ikke lige vidste om jeg orkede at læse 

en muligvis tør omgang igennem om freds-

bevægelsens historie. 

Imidlertid blev jeg meget overrasket over, 

hvor væsentlige informationer bogen inde-

holder. Da jeg for ca. 25 år siden var mili-

tærnægter, stødte jeg på AMK‟s materialer 

(en antologi red. af Jens Thoft bla, tror jeg) 

som fortalte om historiske erfaringer med 

ikke-voldstrategier. Det var umådelig op-

muntrende at kende til. Sørensens bog er 

igen en øjenåbner for mig der kan sammen-

lignes med denne opdagelse - den fortæller 

umådelig overbevisende om hvordan neu-

tralitetspolitikken historisk har reddet os fra 

ulykker i den helt store stil gennem begge 

verdenskrige. Jamen, det synspunkt burde 

jo være meget mere alment kendt og tages 

med i historieundervisningen... Og her er 

noget at fortælle videre om og diskutere 

med andre.  

Jeg må derfor se udsendelsen af bogen som 

en virkelig nyttig og nødvendig ting. Tak! 

Frivillige aktivister med bil søges  

til kørsel af plakatudstilling.  

Vi arbejder videre med vandreudstil-

ling med AMK‟s plakater, og vi bruge 

nogle friske aktivister med bil, der 

kan bringe udstillingen ud.  

Henvendelse til: Geert Grønnegaard. 

Der vil herudover blive sendt AMK 

plakater til Gymnasieelever med op-

lysning om at de kan downloade fle-

re AMK plakater på internettet. 

Generalforsamling 2009 
Vi har foreløbig afsat den 2.-3. maj eller den  16.-17. maj til AMK‟s årlige gene-

ralforsamling og årsmøde, der afholdes i Tarm.   

Dette blad udkommer så vidt muligt 4 gange årligt i det omfang redaktionen får indlæg til-

sendt, gerne i  elektronisk form. Vi beder om udenlandske tekster er oversat (tak). Medlem-

mer opfordres til at sende artikler. Redaktionen gør opmærksom på at henvisninger/ artikler 

i bladet kan have indhold, der ikke  nødvendigvis udtrykker redaktionens eller AMK’s hold-

ninger. Stof til næste nr. senest 14. april 2009. Redaktion Peter Henning og Ulla Røder. 

Nyhedsbrev AMK   
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Kr. 225,00 

 

Enkeltperson                                                                                                  

Kr. 300,00 

Kr. 150,00 Kr. 150,00 

Kr. 150,00 

AMK Militærnægterforeningen 

Bliv medlem af  AMK 

Par 

Uddannelsessøgende Pensionist 

Civil Værnepligtig 

Oplysning om: 

 Navn 

  Adresse 

  Tlf. 

   E-mail 

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.  

Inkluderet i medlemskabet er bogen 

”Krudt uden Kugler” og AMK‟s emblem. 

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 

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. 

Vi arbejder på at finde 

alternativer til oprust-

ning og på at udvikle 

forsvarsformer, der 

bygger på ikke-vold. 

Aldrig Mere Krig er ikke 

knyttet til noget parti 

eller nogen religiøs for-

ening. 

 

Arne  Hansen               Ulla Røder              Peter Henning     Geert Grønnegaard 

Hermod Folke Hansen   Frands Wisbech Frydendahl               Majken Jul Sørensen 

Poul Pedersen              Peder Frode Hansen                          Ann-Lis Andersen  

AMK ’s  Bes ty re lse              ( P S .  I  må  gerne  sende  je res  b i l leder  t i l  redak t ionen  så  a l le  kan  komme med  i  ga l le r ie t )  

Årgang 3, Nummer 1 

http://fred.dk/amk/amk-info.htm
http://fred.dk/amk/nedrust.htm
http://aldrigmerekrig.dk/vedtaegter/index.htm
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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, mobil 51 76 84 86 . 
Mail: fwf@fiberpost.dk 

 
Ulla Røder, Søndermarken 18, 3060 Espergærde,  

tlf./fax: 31625110,  
mail: fred542008-amkhb@yahoo.dk 

 
Peter Henning, Unnasvej 3, 3000 Helsingør.  

Tlf.: 49216563,  mail: phenning@mail.tele.dk 

Suppleanter: 

Ann-Lis Andersen,  
Bæksøvej 4, Hareskovby, 3500 Værløse.  

Tlf.. 44986688. Mail: arne-putte@get2net.dk 

 
Peder Frode Hansen,  

Skårupvej 7, 7700  Thisted,. Tlf.: 97974215 

Husk at  sende os  

din e-mailadresse. 
      

 

A L D R I G  M E R E  K R I G  

Porto  

5,00 

Besøg vores websted:   

www.aldrigmerekrig.dk 

 

Fred er en menneskeret  
Krig er en forbrydelse mod menneskeheden Kon-

flikter bør altid løses med fredelige midler  
 

Afs.: Folke Hansen 

Nørremarksvej 4,  
6880 Tarm 

                                                      

Landsadresse: 

Hermod Folke Hansen 

Nørremarksvej 4 

6880 Tarm 

Telefon: +45 97373163 

E-mail: 

info@aldrigmerekrig.dk 

Bank:  

Arbejdernes Landsbank,  

reg./konto nr.  

5396-0309139  

Betaling på posthus: 

konto nr. 80237278.  

Regnskabsfører (kasserer ): 

Poul Pedersen,  

Fyrresvinget 35,  

8600 Silkeborg,  

tlf. 8683 6690 

E-mail: 

poul.pedersen@post.tele.dk 


