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P a c i f i s m e 
M i l I t æ r n æ g t e l s e 
C i v i l   u l y d i g h e d 

I k k e v o l d 
F r e d s  –  o g 

K o n f l i k t l ø s n i n g  
Efter min mening bliver vi trukket rundt i 
manegen af den dækning, man ser i de almindelige medier. Man har 
længe fortalt, at nu var de sidste rester af Gadaffis styre snart færdige 
Læs  Misinformeringen om Libyen side 7 

Adgang til de sultende skal i første række 
Sæt politiske hensyn til side og skab adgang til de sultende på Afrikas 
Horn. Det er budskabet til FN. 
Læs: Fra Dansk Flygtningehjælp   side 5 

Kontakt med fire forskellige kommercielle 
forlag i Danmark som synes temaet er spændende og at den er vel-
skrevet, men som ikke er interesseret i at udgive den fordi de ikke tror 
de kan tjene penge på den. Hovedbestyrelse har derfor besluttet at 
Aldrig Mere Krig støtter udgivelsen økonomisk.  
Læs: Kommende bog om ikkevold   side 5 
Det er bizart nu at vide, at jeg er anklaget 
som kriminel på grund af min indsats for at forhindre de krigsfor-
brydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som trænes i NEAT.’ 
Læs:   Krigen stopper her!  side 12 
I den sidste del af den kolde krig - og også 
senere - sandsynliggjorde en række internationale klimaforskere, at selv 
en begrænset atomkrig ville medføre en global ultimativ 
miljøødelæggelse.   Læs:  Atomvåbenproduktion i USA side  7 
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Fredsvagten København 5 sept. 2011 

 

Fra fredsfestivalen i   
København september 2011 
 
 

 

 
2 måder at demonstrere på: Enten skal der stå mere end 100.000 
demonstranter på slotspladsen - eller gør som FREDSVAGTEN. 
Læs under Kommentarer: Om Fredsvagten 10 år    side 3 
 

 ALDRIG MERE KRIG  stiftet 17. oktober 1926. Dansk sektion af  

  War Resisters International   (Krigsmodstandernes internationale Forbund)                                                      
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Kommentarer                     Peter Henning 

 
FANGELEJRE 
I orientering på P1 den 25. august fortaltes om en uafhængig juridisk komite. Denne 
komite afslørede at det med hensyn til Guantánamo og lejren/fængslet i Kabul ikke 
var sket nogen ændring i fangernes forhold. Der var nedsat nye komiteer - men de var 
ligeså handlingslammede som tidligere. Vi må med sorg konstatere at præsident 
Obama har det mere i munden end i handling. Det hjalp ikke at han fik nobelprisen. 
Det ses også i farcen om et selvstændigt Palæstina. Før dette problem er løst bliver 
der ingen fred i mellemøsten og oprøret i mellemøsten medfører at mange af staterne 
bliver kritiske overfor styret i Israel. Tidligere præsident Clinton har udtalt at man 
skal anerkende Palæstina som medlem af FN. Det havde været bedre om det var 
omvendt. At Obama handlede i stedet for at holde flotte taler. ph 
 
DANSK RET under politisk pres 
I sagen omkring det kurdiske ROJ TV har byretten vraget 11 vidner ud af 13 ønskede 
- medens anklageren har fået godkendt alle sine 17 vidner. Radio og TV nævnet med 
den borgerlige Scherfig som formand - har ved to gennemgange ikke fundet noget 
unormalt terroristisk i ROJ TV udsendelser. Nogle vil huske at der var problemer 
med at få godkendt vores tidligere statsminister Fogh Rasmussen som ny NATO 
generalsekretær. Det var som om at Tyrkiet fik lovning på en retssag mod ROJ TV 
mod at stemme for Fogh. Tyrkiet er det land der har flest Kurdere. Disse har gennem 
mange år været forfulgt. Her i landet boende kurdiske tyrkere vil umiddelbart - hvis 
man spørg dem fortælle at de er tyrkere. I mellemøsten findes der spredt omkring 60 
millioner kurdere. ph 
 
 
TAK NORGE 
Det blev en stærk oplevelse hvordan nordmændene tacklede den voldsomme terror 
dåd. Først troede man som vanligt at det var muslimer. Det skete også i gamle 
Danmark. Nordmændene lod sig ikke forføre til at styrke terrorbekæmpelsen. I hvert 
fald vil man bruge tolerante humanistiske og demokratiske midler. Herhjemme kunne 
man fx læse i Frederiksborg amtsavis/dagbladet (vel den største venstreavis i DK) - 
endda i en leder læse at "dødsstraf er for humant til ham". Jeg sendte et læserbrev 
som ikke blev optaget og en korrespondance med chefredaktøren viste at man ikke 
havde modtaget andre læserbreve derom. Det er faktisk meget værre at ingen læsere 
har reageret mod denne HÆVN følelse. Heldigvis har valget vist noget andet. En 
meningsmåling viste før valget at der nu var flertal imod krigene. Det sørgelige er 
blot at hovedbegrundelsen var at det var for dyrt. Det er vore fly i Libyen helt klart 
og hvor mange tusinde civile har de dræbt? ?42 døde har det kostet - men det kom i 
anden række. Peter Henning. 

FREDSVAGTENS ØNSKE ET FREDSMINISTERIUM. 
Nu da de radikale skal med i regeringen må de kunne aktiveres for et 
fredsministerium. Kresten Helveg Petersen var nedrustningsminister fra 1968-71. 
Vores krigsministerium har fået alt for let spil. Der har været alt for mange 
økonomiske skandaler.  
Dette ministerium trænger til et ægte fredsministerium. I øvrigt viser oprøret i 
Egypten og Tunis at oprørets grundlag var unge der havde lært at læse og skrive og 
dermed sende SMS beskeder. 1/6 af verdens befolkning kan iflg. FN ikke læse og 
skrive. Var det ikke en skandinavisk opgave at hjælpe til et fredeligt oprør? Vi har 
historisk erfaring fra 1813, 1814 og 1848, ph 
 
Ny regering 
Så fik vi den ny regering - efter en valgkamp hvor krige og klima slet ikke blev 
drøftet. Globalt set var det kun vore egne i grunden små økonomiske problemer. 
Klimaet er dog taget op i regeringens målsætning.  
Den ny regering kan slet ikke blive værre end den der var. Set var et pacifistisk 
vinkel så er det de radikale, udviklingsminister Friis Bach, klimaminister Martin 
Lidegaard og kulturminister Uffe Elbæk vi umiddelbart skal påvirke.  
Så må vi håbe at der også blandt socialdemokrater og SF kan findes mennesker der 
vil arbejde for fred. Enhedslisten har fremsendt 
forslag til konfliktforskning og har med sit nu 3 gange 
så stort mandattal som før valget fået en meget større 
indflydelse og dem må vi også søge at påvirke med 
ideer. Et andet håb er at den økonomiske krise vil 
påvirke oprustningen.  
Selv jægersoldaten fra de konservative har for nylig 
udtalt at vi nok ikke skal have ny flystyrke!! Vi må 
håbe at vi ikke får en ny præsident som Obama - som 
holder fine taler - men når der skal handles, handles 
der lige modsat. Ph 
 
JESPER KLEIN 
Jesper Klein er død - han nåede ikke at se 
regeringsskiftet. Klein var formand for kunstnere for 
fred. Stillede sig ofte til rådighed til møder og fester. 
Fx fredsvagten havde stor fornøjelse af hans bidende 
ironiske og humoristiske taler.  
Klein var ellers kommet over en knoglesygdom og 
havde smidt krykkerne. I flere år udgav Jesper Klein 
en slags årbog hvor han gjorde grin med med aktuelle 
emner. Gå på biblioteket og lån disse bøger.  ph 

http://taler.ph/
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FREDSVAGTEN 10 ÅR. 
Den 19. oktober har fredsvagten 10 års fødselsdag. Det er jo faktisk en sørgedag at 
fredsvagten har stået hver dag i 10 år foran Christiansborg. Det må være dansk 
rekord. Den bedste ros vi har fået - fik ´vi for et par år siden af Margrethe Vestager 
(nu økonomi og indenrigsminister) Hun udtalte at der er 2 måder at demonstrere på, 
Enten skal der stå mere end 100.000 demonstranter på slotspladsen - eller gør 
som FREDSVAGTEN. Fra 1968 var Kresten Helveg Petersen u-lands og 
NEDRUSTNINGSMINISTER. Vores ny u-landsminister Chr. Friis Bach kommer fra 
Mellemfolkeligt Samvirke, der er grundlagt af bl.a. AMK under navnet 
Fredsvennernes Hjælpearbejde i 1944. Han må kunne påvirkes. Måske tillige 
klimaminister Martin Lidegaard. Så er der Enhedslisten - der på sit årsmøde havde 
nogle fredsforslag. Her har især medlemmer af liste Ø et stort ansvar. ph  
 
    
Læserindlæg  
Henning Sørensen 26.7.2011 
ANDERS BREIVIK, NAZISME, KRISTENTRO OG MILITARISME 
Bortset fra nazisterne, hvis formand over for Ekstra Bladet har utrykt forståelse for 
Anders Breiviks udåd, er jeg sikker på, at alle danske lider. Med vort norske 
søsterfolk i dets dybe sorg. For kristne mennesker har det yderligere voldt smerte, at 
Anders Breivik betegner sig selv som ”fundamentalistisk kristen”. 
Derfor var det ord i rette tid, at flere ledende kirkefolk bl.a. Karsten Nissen, Viborg, 
har udtalt at Breiviks holdninger og handlinger intet har med kristendom at gøre. 
Disse ord havde dog haft mere troværdighed, hvis de pågældende også i forvejen 
havde taget afstand fra militær og militarisme i almindelighed og vort lands 
deltagelse i angrebskrige og besættelser i særdeleshed. Disse foreteelser har samme 
rødder i menneskesindet som den grusomme forbrydelse i Norge. Som evangeliet 
taler til mig, er kristentro og militær uforenelige størrelser. 
 
11.7.2011 
Soldater som vildfarne får 
Søndag den 10. juli blev der i den danske folkekirke prædiket over teksten i 
Lucasevangeliet, om manden der havde 100 får; men da et af dem fór vild forlod han 
de 99 øvrige og ledte efter får nr. 100 indtil han havde fundet det. I vort lands 
nuværende situation er de 99 får at ligne ved det befolkningsflertal, der passer deres 
arbejde og dermed sikrer, at vort land kan fungere som et af de gode samfund i 
verden. Det vildfarne får i den bibelske beretning er de, der er vildført af 
militærpropaganda og for vanvittig høj betaling, misbruger deres oftest gode evner i 
militæruvæsnet. De mest vildfarne har endog meldt sig til at deltage i danske 
angrebskrige og besættelser i fjerne lande. En del af disse måtte bøde med livet for 
sin fejltagelse netop den søndag da der i kirkerne blev prædiket om de vildfarne får. 

Alle der har forståelse for militærets nedbrydelse af dansk folkelige egenart bør nu 
intensivere arbejde for at overbevise flest mulige soldater om at de bør give sig til at 
bestille noget nyttigt, og ganske særlig t bør arbejdet med at advare de yngste 
årgange mod militarismens gift styrkes. Af Henning Sørensen 
 
23.6.2011 
KIRKERNES VERDENRÅD ØNSKER KRIG ULOVLIGGJORT 
Siden Kejser Konstantin i 312 konverterede til kristendommen, har kirkerne med alt 
for få undtagelser bakket krige, militær og militarisme op. Ja kirkerne har endog et 
begreb: ”Retfærdig krig”, der gennem tiden tilsyneladende har retfærdiggjort alle 
krige. Der har dog især i første del af forrige århundrede været en del kirkefolk der 
var aktive i antimilitaristisk arbejde. Dette fortæller jeg om i min i 2002 udkomne 
bog KRUDT UDEN KUGLER.  
Men i vor tid bakker stort set alle i den danske folkekirke militær og krigsdeltagelse 
op bl.a. med soldaterhjem og feltpræster: ”Samme præst som gav mig dåben har 
velsignet mine våben”, skrev forfatteren Mogens Linck. Nu har Kirkernes 
Verdensråd der tæller 340 kirker i 120 lande, deriblandt vor folkekirke vedtaget en 
udtalelse der ”afviser krig til fordel for retfærdig fred”. Denne udtalelse er selvsagt 
ikke forpligtende; men måtte den skabe nytænkning hos danske kirkefolk. 70% af 
hver årgang bliver konfirmeret i folkekirken, tænk om de ved samme lejlighed blev 
vaccineret mod militær og militarisme. Af Henning Sørensen 
 
 

 

Kommentar: 
At kaste en tomat mod ordensmagten 
er jo i princippet en voldelig handling     
Og desuden usømmelig behandling af 
fødevarer. 

 

 
  

               ,  
Kommentar til regeringsgrundlaget mht. asyl- og fredspolitik. 
Af Arne Hansen 
Hvad Danmark skal gøre her og nu mht. asylpolitik (forstået som adgang til at søge 
asyl og retssikkerhed i asylsagsbehandlingen), så er det bedre end VKO men ikke 
godt nok. Der er intet der tyder på, at vi kan være sikre på at vi vil komme til at 
slippe for hjerteskærende udvisninger til lande som f. eks. Syrien. 
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Regeringsgrundlaget nødvendiggør at ”nogen” fortsætter vores arbejde med konkrete 
sager. De indskrænkede asylgivningskriterier inkl. humanitært ophold, der stammer 
fra Fogh-regeringernes tid, består umiddelbart uantastet og der er ingen humant 
konstruktive offensive asylpolitiske tiltag for selv (og i samarbejde med andre lande) 
at tage hånd om verdens nødstedte flygtninge. Ikke engang en forøgelse af FN-kvoten 
på 500 (omend man glædeligt nok vender tilbage til beskyttelsesbehovskriteriet igen).  
  
Og der er stadig en strudsepolitisk tavshedens politik mht. tabuemnet at man i mange 
år har gjort stort set alt hvad der har været muligt for at forhindre at også reelle 
flygtninge med et beskyttelsesbehov i at kunne bruge deres konventionsbestemte ret 
til at søge om asyl - og regeringsgrundlaget støtter endog at det er fælles EU-politik 
jfr. Frontex - gennem at man kun vil skrive om at vil forhindre illegale indvandrere 
adgang til EU, og således bortdefinerer den uanstændigt inhumane flygtningepolitik i 
EU, som senest har manifesteret sig i det græske asylkaos som var en direkte følge af 
den humant og retsligt aldeles uansvarlige illegitime udlicitering af asylpolitikken til 
Gadaffis regime, der end ikke havde underskrevet flygtningekonventionen, og da 
også i vidt omfang sendte asylsøgere ud til døden i ørkenen (hvis de ikke havde 
penge til at bestikke). Jfr. http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/-
100410HGammeltoft-H-EU-asylpol64.htm  
 Og så søgte og læste jeg i udenrigsafsnittene for om den nye regering så i det 
mindste ville føre en human flygtningepolitik på den lange bane ved at forebygge at 
mennesker skal få brug for beskyttelse uden for deres eget land gennem at satse på 
bekæmpelse af den strukturelle vold i verden? Og her er der glædeligvis positive 
tiltag mht. støtte til økonomisk udvikling og udvikling af demokrati og miljø- og 
klimapolitik. Man finder også brug af ordene fred og fredelig. Men i den praktiske 
politik bliver det stort set kun til konkrete tiltag om at kunne gribe ind militært (også 
udenom FN) og i samarbejde med Nato og EU, altså af den type vi lige har set et 
eksempel på i Libyen med 25.000 døde med det formål at beskytte civilbefolkning 
for at opnå (bl.a.?) det man kalder "fred", som reelt kun er en negativ fred ved brug af 
vold (krig og oftest diskriminerende besættelse).  
  
Hvorimod al konkret operativ snak om en strategi for at skabe en bæredygtig positiv 
fred med opbygning af en gennemgribende fredskultur med ikkevoldelig 
konfliktløsnings- og oprørsløsningsmetoder til at gå hånd i hånd med 
udviklingspolitikkens perspektiv med afskaffelse af den unødige strukturelle vold 
rent faktisk er fraværende (bortset fra en vag snak om demokrati).   
Regeringsgrundlaget taler godt nok om atomafrustning, men kun mht. Mellemøsten. 
Dette cementeres af at vi stadig skal være tæt allieret med USA (atommagten over 
alle). Regeringsgrundlaget taler dog pænt for nordisk samarbejde bl.a. om at være 
med i etablering af en atomvåbenfri Zone omkring Nordpolen. Men jeg søgte 
forgæves efter noget operativt værktøj i form af blandt andet det fredsforsknings-

institut som de andre nordiske lande har (og Danmark tidligere har haft lidt af). Der 
er jo en verden til forskel på hvordan Norges Stoltenberg taklede Breivik-massakren 
og hvordan Bush 11.09.2001 og Fogh tegningekrisen.  
 
Jeg beklager at måtte virke som lidt lyseslukker, men faktisk er mit ærinde at vi må 
se kendsgerningerne i øjnene og være åbne overfor f.eks. et fredsforskningsinstitut, 
som jeg nu vil håbe at Enhedslisten vil stå fast på som et af deres valgløfter, der så 
absolut må være spiseligt for regeringspartierne, som jo vist selv taler om at 
bekæmpe moppekulturer. Og selvom jeg ikke har stemt på EL så håber jeg også EL 
vil prioritere, at Danmark (indtil en indsats for en fredskultur og afskaffelse af den 
økonomiske og sociale uligheds strukturelle vold har slået igennem) vil kræve at 
regeringen skal arbejde for en solidarisk fælleseuropæisk og global human 
asylpolitik.  Altså Fri os fra den selvtilfredse negative freds selvskabte 
krigsflygtninge, hvis eksistens vi vist stadig ikke vil se i øjnene. Eller tager jeg helt 
fejl? Denne kommentar gør ikke krav på at være udtømmende mht. mangler i 
regeringsgrundlaget. Så det der ikke står noget om her kan ikke tolkes som 
ligegyldigt og forhåbentligt vil forfatterne forsvare sig på samme vis. 
Om dette emne kan også henvises til ”Guide til folketingsvalget” på 
http://www.arnehansen.net/110914Guide%20til%20folketingsvalget.htm    
Arne Hansen. 

 

Fra en anonym bidragyder 
har Aldrig Mere Krig fået 
1.000 kr  + alternativt mærkat. 
 
Kommentar: 
Til de egentlige ”morderne” må  
vel medregnes de regeringer m.v.       
der giver hærene deres opgaver og 
ordrer og betaler udgifterne dertil. 
dvs. i et demokrati må det så også 
være vælgerne og skatteyderne. pp 

 
FLAG PÅ HALV DEN 5. SEPTEMBER Af Henning Sørensen 
Folketingets militaristiske partier har vedtaget, at der skal flages til ”ære” for 
soldaterne den 5. september. Som modstander af en hvilken som helst militær 
foreteelse støtter jeg den pacifistiske organisation Aldrig Mere Krigs opfordring til i 
stedet at flage på halv stang i protest mod vort lands krigsdeltagelse og i sorg over 
såvel de mennesker, som danske soldater har dræbt i fremmede land, som over de 
ung e danskere M/K der vildført af militærpropaganda har sat livet til under fjerne 
himmelstrøg. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/%1f100410HGammeltoft-H-EU-asylpol64.htm
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/%1f100410HGammeltoft-H-EU-asylpol64.htm
http://www.arnehansen.net/110914Guide%20til%20folketingsvalget.htm
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At flage for at hylde soldaterne er efter mine begreber misbrug af dannebrog. 
At flage på halv stang i protest mod krig og militarisme er i overensstemmelse med 
det budskab korset i vort flag udtrykker.  
 

 
FOLKEKIRKEN, FRAKILTE OG FELTPRÆSTER 
I Kristkirken i Kolding er der nu ansat hele tre præster, der alle har det tilfælles, at de 
ikke vil vie fraskilte, hvilket sandsynligvis vil øge hastigheden i faldet i folkekirkens 
medlemstal, og det forekommer mig i strid med kristendommens budskab om 
syndernes forladelse. Derimod er der i høj grad brug for præster i folkekirken der 
tager afstand fra kirkens støtte til vort lands krigsdeltagelse og vort folks 
militarisering, som kommer til udtryk bl.a. i feltpræsteordningen og ”kristelige” 
soldaterhjem. 
I 1930 vakte det kirkeligt og folkeligt røre, da godt 100 præster, de fleste i 
folkekirkerne, stiftede Dansk Gruppe af Antimilitaristiske Præster, der tog afstand fra 
en hvilken som helst militær foreteelse og opfordrede ungdommen til at nægte 
militærtjeneste. Det vil kræve væsentlig mere mod, at genetablere denne 
organisation, end at sparke til fraskilte mennesker der i forvejen ligger ned. 
 
Fra Dansk Flygtningehjælp  
(videresendt af Arne Hansen) 
Adgang til de sultende skal i første række 
Sæt politiske hensyn til side og skab adgang til de sultende på Afrikas Horn. Det er 
budskabet til FN, når Dansk Flygtningehjælps Internationale chef Ann Mary Olsen i 
dag skal tale ved FNs topmøde om den humanitære katastrofe i området. 
FN har indkaldt til mini topmøde om den humanitære situation på Afrikas Horn. 
Målet med topmødet er at fastholde opmærksomheden omkring Hornet, der lige nu er 
ramt af den værste tørke i 60 år, og sikre de nødvendige ressourcer til den omfattende 
humanitære indsats i Somalia, Kenya, Etiopien og Djibouti. 

Topmødet samler FNs generalsekretær, ministre fra FNs medlemslande, 
statsoverhoveder fra de berørte lande samt regionale og internationale NGOer – 
blandt andet Dansk Flygtningehjælp, der som en af de største internationale 
humanitære organisationer i området, skal bidrage med sin viden om den nødvendige 
indsats, behov og mangler. 
 
”Der er brug for en markant anden tilgang til nødhjælpsarbejdet i Somalia, hvis vi 
skal redde hundrede tusinder fra at dø i løbet af de næste måneder,” det siger Ann 
Mary Olsen, international chef for Dansk Flygtningehjælp, der tager til New York 
fredag, for at være blandt talerne ved topmødet. 
”Adgang til ofrene for sult og krig i Somalia er stadigvæk et stort problem. Derfor er 
det nødvendigt at alle parter – i og uden for Somalia – taler og arbejder sammen om 
at stoppe kampene, fjerne restriktioner på nødhjælpsarbejdet og sikre de nødvendige 
ressourcer. Menneskeliv skal sættes over politiske hensyn, så vi, der bringer 
nødhjælp frem, får optimale muligheder for at gøre det, vi er bedst til,” siger Ann 
Mary Olsen. Ann Mary Olsen var for nylig i den somaliske hovedstad, Mogadishu, 
hvor Dansk Flygtningehjælp bl.a. dagligt uddeler 100.000 måltider mad og udleverer 
nødhjælpspakker til nyankomne flygtninge. 
 
”Lige nu hjælper Dansk Flygtningehjælp omkring 450.000 flygtninge i regionen. Det 
lyder af meget, men det er langt fra nok. Det er et af vores budskaber på topmødet. 
Over 12 millioner mennesker er afhængige af hjælp udefra lige nu. 
Flygtningehjælpen kan gøre sin del – og udvide indsatsen til næsten at nå en million. 
Hvis forholdene gør det muligt,” fortæller Ann Mary Olsen. Dansk Flygtningehjælp 
har arbejdet med hjælp til nødlidende på Afrikas Horn siden 1998 og er i dag en af de 
helt centrale aktører i den tørke og krigsramte region i Østafrika. Dansk 
Flygtningehjælp yder lige nu hjælp til omkring 450.000 mennesker på Afrikas Horn 
– i Somalia, Somaliland, Puntland og i nabolandene Kenya og Etiopien. På grund af 
den nuværende krise har Dansk Flygtningehjælp i løbet af året løbende øget 
indsatsen. 
 
Kommende bog om ikkevold 
Skrevet af Majken Jul Sørensen, 240 sider 
Den har arbejdstitlen ”Værdige våben – ikkevold for en fredelig fremtid.” Det bliver 
en fagbog om konflikter, ikkevold og alternativer til krig. Den største del af bogen er 
en præsentation af vellykkede eksempler på konflikthåndtering uden brug af vold. 
Her præsenteres eksempler fra blandt andet Indien, Serbien, Brasilien, Argentina, 
Burundi, Angola, Guatemala og Colombia. De to sidste kapitler sætter på en 
pædagogisk måde eksemplerne ind i den teoretiske sammenhæng. Fagområdet freds- 
og ikkevoldsstudier vokser internationalt, men som I ved findes der stort set ingen 
litteratur om emnet på dansk. Majken har haft kontakt med fire forskellige 
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kommercielle forlag i Danmark som synes temaet er spændende og at den er vel-
skrevet, men som ikke er interesseret i at udgive den, fordi de ikke tror de kan tjene 
penge på den. Hovedbestyrelse har derfor besluttet at Aldrig Mere Krig støtter 
udgivelsen økonomisk med 20.000 kr. Direkte støtte 5.000 kr og vi køber 100 stk af 
bøgerne for 150 kr. pr. stk, som vi så kan sælge af.  
 
 
Som efterskrift skriver forfatteren: Andre verdener er mulige – hvis vi vil! Jeg har 
skrevet denne bog fordi jeg ønsker at øge kundskaben om ikkevold og synliggøre 
hvad fred med fredelige midler er. Derfor er dette en fagbog, og ikke et politisk 
manifest. Men afslutningsvis vil jeg opfordre til handling. Som mennesker er vi 
forpligtiget til at bruge vores viden til at skabe en bedre verden for alle mennesker. 
Vold og krig er sociale konstruktioner som vi har lært så tidligt i livet at vi tager dem 
for givet. Men selv om det kan virke uoverkommeligt at skille sig af med gamle 
vaner, så er det fuldt mulig både for individer og for samfund at ændre sig.  
Menneskets potentiale for at samarbejde har samme mulighed for at blive den nye 
dominerende ”sandhed” om hvad det vil sige at være menneske, som vold har haft de 
sidste århundreder. 
Jeg har argumenteret for, at der altid findes alternativer til vold, og vist mange 
eksempler på hvordan modige mennesker har valgt at bekæmpe vold uden selv at ty 
til vold. 
Mennesket ikke har nogen medfødt voldelig natur som forhindrer os i at skabe et 
samfund fri for vold, krig og militarisme. Du har derfor pligt til at gøre noget, for 
andre verdner er kun mulige hvis alle som drømmer om dem gør sin del af arbejdet. 
I kapitel 7 så vi at det i høj grad vores opfattelse af os selv som sætter begrænsninger 
for udviklingen af fredskulturer. De forskellige former for direkte, strukturel og 
kulturel vold er tæt forbundet, og der er mange etablerede sandheder som skal 
dekonstrueres og bekæmpes før der bliver plads til fredskulturerne.  
Det kan føles uoverkommeligt at vide hvor man skal ende og begynde. Men som vi 
har set gennem eksemplerne i denne bog, så findes fredsarbejderne i alle væbnede 
konflikter, selv om de sjælden får den opmærksomhed og synlighed som de fortjener. 
Og der findes mange ting som såkaldt ”udenforstående” kan gøre for at skabe mere 
fred. At skabe fredssamfund kræver at almindelige mennesker som du og jeg tager 
ansvar for hvordan verden udvikler sig. Fred er alt for vigtigt til at overlades til 
eksperter og politikere, for det handler om fremtiden for os alle.  
Selv om stater og regeringer har en rolle at spille i forhold til at skabe mere fred med 
fredelige midler, så er vi nødt til at tage sagen i egne hænder og selv lære os det vi 
behøver for at forvandle vores nuværende voldskultur til en fredskultur. 
Radikal ikkevoldstræning kommer næppe på skoleskemaet med det første. Jeg føler 
mig ganske sikker på at Elise Boulding har ret når hun skriver at en af de vigtigste 
forudsætninger for at skabe en fredskultur er at våge, at drømme om utopia. At vi må 

øve os i at forestille os det vi ønsker os, for ellers kan vi heller ikke se hvilke skridt 
som er nødvendige for at komme derhen. Nogen må gå foran og drømme stort. Hvis 
ingen havde turdet forestille sig en verden uden slaveri, eller at kvinder skulle have 
stemmeret, så havde vi heller ikke haft det i dag!  
Men mange forestillinger om Utopia er endt i de værste mareridt – det 
kommunistiske Sovjetunionen og Hitlers nationalsocialistiske Tyskland er nogen af 
de værste eksempler på hvor galt det kan gå når folk med statsmagt og alle midler til 
disposition begynder at sætte sine tanker ud i livet. I arbejdet for fredskulturer er 
respekt for forskellighed derfor altafgørende. Og hvis vi skal nå frem til utopierne – 
og jeg bruger med vilje flertal – kræver det mange mennesker som arbejder aktivt for 
fred, og dedikere deres liv til det. 
Vejen til et mere retfærdigt samfund betyder at uretfærdigheden skal frem i lyset og 
at visse konflikter skal eskaleres. Man kommer langt med at øge respekt og forståelse 
for forskellighed, men vi skal ikke underkende at der findes reelle interessekonflikter.  
Som vi så i afsnittet om strukturel og kulturel vold er det naivt at tro at de som nyder 
overflodens privilegier frivilligt vil give dem fra sig. 
Vi ved relativt lidt om hvad det er som gør at nogen mennesker bliver fredsaktivister 
og opretholder deres engagement gennem årtier, mens andre involverer sig i 
fredsarbejde i kortere perioder af deres liv. Og den allerstørste gruppe er den som 
lever et mainstream uden nogensinde at tale magten midt i mod og kritisere 
militarisme. Men det er aldrig for sent at begynde. Det som karakterisere 
vedholdende aktivister er, at de simpelthen ikke kan forestille sig et liv uden 
fredsaktivisme. De tilrettelægger resten af deres liv så det passer med deres identitet 
som aktivister, og de har aldrig nogen oplevelse af at ”Nu er vi i mål”. Selv når de 
oplever at en specifik kampagne ender med at de når deres mål, så vil de altid 
fortsætte, så længe de oplever at der findes vold og uretfærdighed i verden Det er 
naturligvis et krævende liv som opleves som en lang kamp mod vold og 
undertrykkelse. Men samtidig er det et meningsfuldt og berigende liv hvor 
aktivisterne har oplevelsen af, at de gør en forskel, og at det de gør, er så vigtigt at det 
er deres moralske pligt at blive ved med at kæmpe.  
Hvad som er den rette form for ikkevoldskamp for dig som læser denne bog ved jeg 
ikke – men mulighederne er mange. Det eneste som ikke er mulig er at læne sig 
tilbage og lade som om verdens uretfærdighed ikke vedkommer os.  
En af de vigtigste personer i mit liv sagde en gang til mig, at ”den som ikke vil være 
en del af løsningen, er en del af problemet.” Der findes ingen mellemvej, men der er 
mange forskellige måder at bidrage til løsningen på. Ånden i Gandhis konstruktive 
program er det vigtigste budskab til den som vil betragte sig selv som fredsarbejder: 
At vi aktivt forsøger at skabe det samfund vi ønsker os, samtidig som vi aktivt 
bekæmper det vi er imod. I vor egen hverdag i Danmark er protest mod dansk 
engagement i den såkaldte ”krig mod terror” og militariseringen af vores samfund 
nogen af vigtigste sager. Man kan ikke skabe et fredssamfund så længe man aktivt 
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fører krig eller forbereder sig på den næste gennem at have færdig trænet soldater 
parat til at dræbe. Så længe vi ikke aktivt tager afstand fra de krige som Danmark 
deltager i, er vi med til at opretholde myten om at vold kan løse vores problemer.  
Så grip pennen og skriv et læserbrev, gå ud på gaden i demonstrationer, bidrag til 
mere retfærdig handel eller bliv ubevæbnet ”bodyguard” – for andre verdener er 
mulige. 
 
Atomvåbenproduktion i USA 
Af Holger Terp, Fredsakademiet 
Det atomvåbenindustrielle kompleks i USA er så vidt jeg ved det, ikke beskrevet på 
dansk. Atompolitikken i Danmark har lige siden 1945 beskæftiget sig generelt med 
atomfysik1, og atomvåben - eksempelvis deres udstationering og de forskellige 
opfattelser af, hvordan denne politik har påvirket vores allesammens sikkerhed. 
Men der er ingen her til lands der har beskrevet de miner, hvor råmaterialerne til 
kernevåbenproduktion er, fabrikkerne der fremstillede atomvåben, styrelserne der traf 
og stadig træffer beslutningerne i dybeste hemmelighed, atomvåbenforsøgene, samt 
deres miljømæssige og økonomiske omkostninger. 
Jeg fik ideen til projektet for et lille års tid siden og der mangler meget endnu. Det 
følgende er derfor smagsprøver på en meget omfattende og kompleks historie, der 
meget gerne må kommenteres og debatteres. Der er yderligere dokumentation om 
dette emne i Fredsakademiet. Stort set alle fremstillinger, kildemateriale, 
henvisninger og referencer er i sagens natur på engelsk. Forsvarsministeriet og 
energiministeriet har ansvaret for udvikling af kernevåben i USA ud fra et ønske om 
en delvis civil kontrol med udviklingen og politikken. Det hele begynder med 
Manhattan projektet under anden verdenskrig, stort set det eneste i denne 
sammenhæng der er beskrevet på dansk på grund af atomfysikeren Niels Bohrs 
deltagelse. 
Under den kolde krig var der to hovedretninger i udviklingen af atomvåben. Den 
første var at give dem større og større sprængkraft, mest smæk for skillingen - i håbet 
om at en atomkrig mellem supermagterne aldrig blev til noget og for det andet, at 
gøde disse masseødelæggelsesvåben så små, at de kunne anvendes på slagmarken - i 
håbet om, at ødelæggelserne kunne begrænses til et acceptabelt niveau. Den 
sidstnævnte tankegang gennemsyrer den aktuelle amerikanske tankegang om 
modernisering af landets  
kernevåben som eksempelvis udtrykkes igennem the Doctrine for Joint Nuclear 
Operations fra 2005 og fremefter, for som ambassadør Linton F. Brooks udtaler det i 
2005:  
"Ældre atomvåben systemer har ikke "nye præcisions-vejledningsteknologier som 
vores konventionelle systemer har det fulde udbytte af". Han tilføjede, ældre 
atomvåben "er heller ikke gearet til små angreb eller fleksibilitet i kommando, 
kontrol og angreb." I den sidste del af den kolde krig - og også senere - 

sandsynliggjorde en række internationale klimaforskere, at selv en begrænset 
atomkrig ville medføre en global ultimativ miljøødelæggelse. 
 
Misinformeringen om Libyen 
Fra STS International Solidarity, Vagn Rasmussen. 
Det er mit indtryk, at vi fyldes med løgne, når det gælder krigen mod Libyen: Den 
25. september bragte det franske nyhedsbureau AFP en artikel med overskriften: 
”Afrikanske lejesvende hærger i Gadaffi-by”. Underrubrikken lød: ”De hårde kampe 
om Muammar Gadaffis fødeby Sirte i Libyen forstærkes af hævngerrige, afrikanske 
lejesoldater”. AFP’s historie cyklede rundt i hele verden. Uddrag blev også bragt den 
25. september både på DR’s og TV 2 tekst-tv. Men hvad byggede historien egentlig 
på: En mand, der hævdede at være lektor, ringede (formentlig fra en mobiltelefon), 
men angiveligt fra Sirte og sagde til AFP, at afrikanske lejetropper myrdede løs på 
befolkningen – endda med luftværnskanoner – og at de Gadaffi-tro styrker havde 
indrettet deres hovedkvarter under byens største hospital. ”De hævnede sig”, sagde 
lektoren, ”for 80 procent af Sirtes nuværende befolkning stammer fra Misrata 
længere mod vest, som har været en oprørerbastion under opgøret med Gadaffi.” 
 
Man kan dårligt åbne for sit fjernsyn, sin radio eller sin avis uden at blive fyldt med 
historier fra de vestlige nyhedsmedier om, hvor forfærdelig Gadaffi er, og hvor 
meget, han er hadet af civilbefolkningen i Libyen. Set i det lys er det nærmest 
ubegribeligt, at Sirte og andre Gadaffi-tro byer, man har løbet stormløb imod i lang 
tid, ikke er blevet ”befriet” for længe siden. I det hele taget var det 
bemærkelsesværdig, hvad man dog kunne få at vide den 25. september. 
Den 25. var også dagen, hvor Al Jazeera måtte meddele, at det nye regimes tropper 
havde måttet opgive at ”befri” Sirte – endnu engang. De havde nu trukket sig ”taktisk 
tilbage”. Al Jazeera måtte også skrive, at det endnu ikke var lykkedes for TCN-
styrkerne at ”befri” ørkenbyen Bani Walid såvel som, at Gadaffi-tro styrker var gået 
til angreb på en oase. 
 
Al Jazeera fik engang et vist ry for ”at forsvare det arabiske forår”. Men forsvaret 
havde sine meget stærke begrænsninger. For Al Jazeera udsendes fra den olierige og 
stenrige stat Qatar og for penge, der stammer fra den enevældige emir. Det var OK, 
at Al Jazeera forsvarede de etiopiske oprørere i begyndelsen, indtil Mubarak blev 
afløst af andre kræfter inden for det store egyptiske militærapparat. Det er også OK, 
at Al Jazeera tager palæstinensernes mod israelerne, men så er det stort set også slut, 
for man vover ikke at træde emiren, som betaler gildet, over tæerne. Qatar er også 
hjemsted for den amerikanske overkommando for tropperne i Mellemøsten. Og 
emiren har også hjulpet NATO og Vesten med at sende specialstyrker til Libyen, som 
har medvirket til at erobre Tripoli.  Læs Al Jazeeras artikel her: 
http://www.intersol.dk/intersol/english_articles 

http://www.intersol.dk/intersol/english_articles
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Den 25. september blev også dagen, hvor den udenlandske involvering i Libyen blev 
bekræftet endnu engang. Det skete i form af offentliggørelsen af en rapport fra den 
britiske tænketank Royal United Services. I rapporten hævder tænketanken, at de 
udenlandske tropper fra otte lande udleverer våben til oprørerne, og at de har spillet 
en vigtig rolle i erobringen af Tripoli: ”I hele fire måneder arbejdede de udenlandske 
specialstyrker på at forberede oprørernes angreb på hovedstaden Tripoli”, står der 
bl.a. i rapporten. Den kan læses her: http://politiken.dk/udland/ECE1401988 
 
OPRØRERNES SAMMENSÆTNING 
Meget tyder på, at det også var unge menneskers krav om frihed, der startede det 
libyske oprør, men disse kræfter blev skubbet til side til fordel for afhoppere fra 
Gadaffis regime, forretningsfolk m.m. Man kendte ikke engang navnene på alle 
medlemmer af Det Nationale Overgangsråd (TNC), som ledelsen snart kom til at 
hedde. 
Et problem lige fra starten var, at TNC manglede militære muskler. Dette blev delvist 
løst, da general Abdal Fattah Yiunes, som havde været indenrigsminister i Gadaffis 
regering, snart blev overtalt til at bryde med regeringen. Yiunes fungerede derefter 
som leder at TNC's hær, indtil han og to andre ledende officerer blev skudt af 
sikkerhedsvagter fra TNC i slutningen af juli. Dette medførte, at Yiunes’ stærke klan 
vendte sig imod overgangsrådet. Samtidigt ledte man med lys og lygter efter folk, der 
kunne kæmpe på TNC’s side. Man lavede en aftale med den fundamentalistiske 
gruppe, Al-Haraka Al-Islamiya Al Libiya Lit-Tahghir, forkortet LIFG, en Al Qaeda-
gruppe, som i Afghanistan var blevet trænet af CIA under krigen mod Sovjet, men 
som senere vendte tilbage til Libyen.  
 
Men uden NATO’s bombardementer fra luften og fra havet med de mest 
sofistikerede våbensystemer (bortset fra rene atomvåben) i mere end 100 dage, så 
kunne hverken udenlandske styrker og islamister formentlig have kunnet vælte 
Gadaffi, for så upopulær var hans styre ikke i den brede befolknings øjne. Efter min 
mening bliver vi trukket rundt i manegen af den dækning, man ser i de almindelige 
medier. Man har længe fortalt, at nu var de sidste rester af Gadaffis styre snart 
færdige. Efter at have hørt og læst historier af denne art i månedsvis, som jo bare er 
med til at øge vores forvirring, er jeg i stigende grad søgt til alternative medier som 
globalresearch.ca og countercurrents.org, som også har haft journalister i Libyen, for 
at supplere med det, som de skriver. 
 
På globalresearch.ca fandt jeg blandt denne artikel, som giver en helt anden 
fremlægning af krigen mod Libyen, end den, vi er vant til: 
http://intersol.dk/intersol/english_articles/2334/destroying-a-countrys-standard-of-
living-what-libya-had-achieved-what-has-been-destroyed 
 

Her en lidt tilrettet maskinoversættelse til dansk (poul pedersen) 
Ødelæggelse af et lands levestandard: Hvad Libyen havde opnået, hvad er der 
blevet ødelagt. 
24. September 2011  Af professor Michel Chossudovsky 
"Der er ingen fremtid" under et NATO-sponsoreret Al Qaeda oprør. Mens en "pro-
demokrati" rebel regering er etableret, er landet blevet ødelagt. På baggrund af 
krigspropaganda, er Libyens økonomiske og sociale resultater i løbet af de sidste 
tredive år, blevet brutalt vendt: Den [Libyske Arabiske Jamahiriya] har haft en høj 
levestandard og en robust daglige kalorieindtag per indbygger på 3144. Landet har 
gjort fremskridt inden for folkesundheden, og siden 1980, er børnedødeligheden 
faldet fra 70 promille levendefødte til 19 i 2009. Den forventede levealder er steget 
fra 61 til 74 år i samme årrække. (FAO, Rom, Libyen, Country Profile,) 
Ifølge dele af "Progressive Venstre", som har støttet NATOs R2P mandat: 
"Stemningen i Libyen, især i Tripoli, er absolut, som om der er bare en følelse af 
eufori overalt. Folk er utroligt glade for at starte på en frisk. Der er en reel følelse af 
genfødsel, en følelse af, at deres liv er begyndt på ny. (DemocracyNow.org, September 
14, 2011 fremhævelse) 
 
Oprørerne præsenteres som "befriere". Den centrale rolle, som al-Qaeda tilknyttede 
terrorister inden for oprørernes rækker, er ikke nævnt. "Starte på en frisk" i kølvandet 
på ødelæggelse? Frygt og social desperation, utallige Dødsfald og grusomheder, 
rigeligt dokumenteret af uafhængige medier. Ingen eufori ....  
En historisk vending i landets økonomiske og sociale udvikling har fundet sted. 
Opnåede forbedringer er ødelagt. NATO-invasion og besættelse markerer en 
ødelæggende "genfødsel" af Libyens levestandard. En forbudt og uudtalte sandhed: en 
hel nation er blevet destabiliseret og ødelagt, dets folk drevet ud i afgrundsdyb 
fattigdom. Formålet med NATO bombninger fra starten var at ødelægge landets 
levestandard, dets sundhed infrastruktur, skoler og hospitaler, sit vand 
distributionssystem. Og derefter "genopbygge" med hjælp fra donorer og kreditorer i 
henhold til roret i IMF og Verdensbanken. Diktater af det "frie marked" er en 
forudsætning for indførelse af en vestlig stil "demokratiske diktatur". 
 
En hel nation er blevet bombet med de mest avancerede bomber, herunder uranbelagt 
ammunition. Allerede i august advarede UNICEF om, at bombningen af Libyens 
infrastruktur "kan udvikle sig til en hidtil uset sundhedsepidemi" (Christian Balslev-
Olesen fra UNICEF er Libyen kontor, august 2011). 
I mellemtiden har investorer og donorer positioneret sig. "Krig er godt for 
erhvervslivet". NATO, Pentagon og det Washington-baserede internationale 
finansielle institutioner (IFI) fungerer i tæt koordinering. Hvad der er blevet ødelagt 
af NATO vil blive genopbygget, finansieret af Libyens eksterne kreditorer i henhold 
til "Washington Consensus": 

http://politiken.dk/udland/ECE1401988
http://intersol.dk/intersol/english_articles/2334/destroying-a-countrys-standard-of-living-what-libya-had-achieved-what-has-been-destroyed
http://intersol.dk/intersol/english_articles/2334/destroying-a-countrys-standard-of-living-what-libya-had-achieved-what-has-been-destroyed
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"Helt konkret har Verdens Bank blevet bedt om at undersøge behovet for reparation 
og restaurering af tjenesteydelser inden for vand-, energi-og transportsektoren 
[bombet af NATO] og i samarbejde med Den Internationale Valutafond, at støtte 
forberedelse af budgettet [stramninger foranstaltninger] og hjælpe banksektoren 
tilbage på sine fødder [Den libyske Centralbank var en af de første offentlige 
bygninger der blev bombet].  
 
Libyens Udviklingstrofæer 
Hvad man end mener om Moamar Gadaffi, har den post-koloniale libyske regering 
spillet en central rolle i at eliminere fattigdom og udvikling af landets sundheds-og 
uddannelsesmæssige infrastruktur. Ifølge italienske journalist Yvonne de Vito, "Til 
forskel fra andre lande, der gik gennem en revolution - Libyen anses for at være det 
afrikanske kontinents ”Schweiz” og er meget rig og skoler er gratis for folket. 
Hospitaler er gratis for folket. Og betingelserne for kvinder er langt bedre end i andre 
arabiske lande. "(Rusland i dag, 25. august, 2011) 
Denne udvikling står i skarp kontrast til, hvad de fleste tredje verdens lande var i 
stand til at "opnå" i vestlig stil "demokrati" og "styring" inden for rammerne af en 
standard IMF og Verdensbankens strukturtilpasningsprogram (SAP). 
 
Offentligt sundhedsvæsen: Forud for NATOs "humanitær intervention" var det 
offentlige sundhedsvæsen i Libyen det bedste i Afrika. "Sundhedsvæsenet er [var] til 
rådighed for alle borgere gratis til rådighed af den offentlige sektor. Landet kan prale 
af den højeste læse-og uddannelsesmæssige standard i Nordafrika. Regeringen har 
[havde] væsentligt øget udviklingen i budgettet for sundhedsvæsenet .... (WHO Libyen 
Land Brief). Bekræftet af Levnedsmiddel-og Landbrugsorganisation (FAO), 
underernæring var mindre end 5%, med en daglig pr kalorie indtag af 3144 kalorier. 
(FAO kalorieindtag tal angiver tilgængelighed i stedet for forbrug). Den voksne 
”læsende befolkning” var i størrelsesordenen 89%, (2009), (94% for mænd og 83% 
for kvinder). 99,9% af unge kan læse og skrive (UNESCO 2009 tal). 
 
Kvinders Rettigheder: Med hensyn til Kvinders Rettigheder: Verdensbankens data 
peger på betydelige resultater. "I en relativ kort tidsperiode, opnåede Libyen 
universel adgang til primær uddannelse, med 98% brutto tilmelding til sekundære, og 
46% til de videregående uddannelser. I det sidste årti, øget pigers optagelse med 12% 
i alle uddannelsesniveauer. Ved sekundær og videregående uddannelse, undertal 
piger drenge med 10%. "(Verdensbanken Libyen Country Brief, fremhævelse tilføjet) 
 
Priskontrol over væsentlige fødevarer 
I de fleste udviklingslande har prisudviklingen på vigtige fødevarer været ”skyhøje”, 
som følge af deregulering, ophævelse af priskontrol og elimination af tilskud, under 
"frie marked" efter rådgivning fra Verdensbanken og IMF. I de seneste år, har 

fødevare-og brændstofpriser steget i spiral som følge af spekulative handel på de 
store råvarebørserne. Libyen var et af de få lande i den tredje verden, der opretholdt 
et system af priskontrol over væsentlige basisfødevarer. Mens de stigende 
fødevarepriser i nabolandet Tunesien og Egypten førte til social uro og politisk 
uenighed, blev systemet af fødevarer tilskud i Libyen opretholdt. 
 
Libyens aktiver konfiskeres 
Libyens frosne oversøiske finansielle aktiver skønnes at være i størrelsesordenen 150 
milliarder dollars, med NATO-lande med mere end $ 100 milliarder. 
Forud for krigen, Libyen havde ingen gæld. Faktisk lige det modsatte. Det var en 
kreditor nation investerer i afrikanske nabolande. R2P militær intervention er 
beregnet til at stå i spidsen for libyske arabiske Jamahiriya i spændetrøje i et 
forgældet udviklingsland, under opsyn af den Washington-baserede Bretton Woods-
institutionerne.  
I en bitter ironi, efter at have stjålet Libyens olierigdom og konfiskerede dets 
oversøiske finansielle aktiver har "donorsamfundet" lovet at låne (stjålne) penge 
tilbage til at finansiere Libyen efter krigen "rekonstruktion". Libyen er dømt til at 
slutte sig til rækken af forgældede afrikanske lande, som har drevet ud i fattigdom, 
som IMF og Verdensbanken siden gældskrisen i begyndelsen af 1980'erne: 
 
Pouls kommentar: 
Artiklen undlader at nævne noget om diktatur regimet, der brutalt og voldeligt 
udslettede enhver modstander. Jeg mener heller ikke at Natos motiv for indgreb var 
at røve og ødelægge, men tværtimod for at beskytte de svage mod en brutal 
overmagt. Men en velment hjælp kan jo med tiden vise sig være en bjørnetjeneste.  
Ligeledes kunne man jo ønske, at et så rigt land ville have givet udviklings- og 
nødhjælp sine fattige naboer på Afrikas horn. 
Men af respekt for ytringsfrihed så må vi lytte til andres argumenter. Og derefter 
forsøge at diskutere dem sagligt. Jeg mener ikke det fremmer fredsprocessen når 
USA og EU ”udvandrer” når Irans præsident siger ubehageligheder i FN  pp 

 
 
Flagdag 5 september 
Af Tom Paamand 
På flagdagen var bedste placering i pressen toppen af en 
helside på Bornholm. Og så var der selvfølgelig ham der lægen 
fra Tarm (og AMKs hovedbestyrelse), der fulgte opfordringen 
fra foreningen Aldrig Mere Krig, og kom i tv med det. Se 
interviewet på: http://www.tvmidtvest.dk/indhold/flagdag-
saetter-flaget-paa-halv 

http://www.tvmidtvest.dk/indhold/flagdag-saetter-flaget-paa-halv
http://www.tvmidtvest.dk/indhold/flagdag-saetter-flaget-paa-halv
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I interviewet siger Hermod bl.a.: 
Det er fordi vi synes at det er 
sorgens dag. Vi synes ikke det er 
noget der skal fejres på hel stang. 
Det er soldater der er omkommet 
men også civile. Vi vil opfordre 
folk til at tage afstand fra krig.  
Og det glæder os at Kirkernes 
Verdensråd her i foråret har sagt 
at der ikke er retfærdige krige. Vi 
mener konflikter ikke kan løses 
med vold, for vold avler vold.  

Og fra Arbejderen.dk 
Soldat nr. 42 dræbt i Afghanistan 
Blot to dage før den officielle danske flagdag for udsendte soldater mandag mistede 
endnu en dansk soldat livet i Afghanistan. Det drejer sig om den 22-årige Jacob Sten 
Lund Olsen, som blev dræbt af en vejsidebombe under en patrulje i Helmand-
provinsen. Fire andre soldater blev lettere såret ved samme hændelse, oplyser Hærens 
Operative Kommando (HOK).  Jacob Sten Lund Olsen er den 42. danske soldat, der 
mister livet i Afghanistan. Fredsaktivister opfordrede inden flagdagen alle til at sætte 
flaget på halv for at markere sorgen over den danske krigsdeltagelse. 
 
Vejle Amts Folkeblad | 06.09.201  
Fra pacifist til militær rygklapper 
Af HENNING SØRENSEN Irisvej 17, Grenaa 
I 1970erne og 80erne var organisationen Kristne for nedrustning i høj grad med til at 
præge såvel den kirkelige debat som den folkekirkelige profilering. 
En af denne bevægelses mere fremtrædende person var den mangeårige 
generalsekretær for Kirkefonden, pastor Kaj Bollmann, der nu er sognepræst i 
Jyllinge. Kristne for nedrustning eksisterer desværre ikke mere. 
 
Alligevel blev jeg dybt rystet, da jeg erfarede, at samme Kaj Bollman nu lader sig 
spænde for militarismens vogn, endda i en af dens mest modbydelige fremtrædelses-
former: Flagdagen til "ære" for soldaterne, hvor Kaj Bollmann var en central 
skikkelse i en mindehøjtidelighed på Jyllinge Kirkegård og i Jyllinge Kirke.  
 
Det ville være mere i overensstemmelse med evangeliet, og med Bollmanns egne 
ungdoms-idealer, om han i stedet kastede sine kræfter ind i arbejdet for at modvirke, 
at unge mennesker vildføres af militærpropaganda, men i stedet nægter 
militærtjeneste. 

Mudderkastning og Grøftegravning 
Af Poul Pedersen 
Efter min opfattelse er Mudderkastning og Grøftegravning ikke fremmende for nogen 
sag. Heller ikke vor tids allervigtigste. Arbejdet for FRED. Stands al krigsførelse. 
Krig ødelægger liv og vor Jord, og bruger råstoffer, arbejdskraft og kapital som 
kunne give alle jordens mennesker mulighed for at få mad og sundhed og en 
menneskeværdig tilværelse. Så er det sagt.    
Blandt kommentarerne til vor annonce med opfordring til at flage på halvstang den 5. 
september skrives bl.a. ”det er respektløs overfor de soldater der med livet som 
indsats løser en alt for stor opgave ude i verden”.  
Og ”Hvis man vil ændre dks krigspolitik, må man gøre det ved et politisk flertal. 
Sådan er den demokratiske verden nu engang skruet sammen”. 
Set ud fra dette perspektiv, er det jo ikke sikkert, at vor flagdagsannonce giver den 
ønskede effekt, hvis det skaffer os flere modstandere end medspillere 
Så længe vort demokratiske samfunds flertal mener, at det er en rigtig god gerning, at 
vort militær skal være med til at kæmpe for folks ret til frihed og demokrati og 
menneskerettigheder; så tror jeg mange unge mennesker vil føle sig mere eller 
mindre forpligtet til at melde sig frivilligt. Efter min opfattelse havde vort samfund 
vist føromtalte veteran fra Kosovo respekt og anerkendelse, hvis han havde fået 
ordentlig hjælp med sine problemer. Flaghejsning og taler gør det ikke alene. 
Vi må jo så forsøge at påvirke mennesker til at vælge et politisk flertal der vil 
arbejde for ikke voldelige konfliktløsninger i stedet for krig. 
 
 
Krigen stopper her!  
Af Majken Jul Sørensen  
  
En personlig historie om at vælge civil ulydighed for at vise hvor "krigen starter".  
For en uge siden deltog jeg i civil ulydighed sammen med tre venner fra det 
antimilitaristiske netværk Ofog, som led i en kampagne for at markere de steder, hvor 
krigen starter.  
 
Vi gik ulovligt ind i det militære testområde NEAT nær byen Luleå i det nordlige 
Sverige. NEAT står for "North European Aerospace Test-range". Det består af et 
område på 100 gange 360 kilometer afgrænset luftrum og 1.650 kvadratkilometer 
med "beskyttet område", der kan udvides til 3.000 kvadratkilometer - og er Europas 
største testområde for flyvning. NEAT er åben 24 timer i døgnet året rundt. Mellem 
1966 og 2010 blev våbenproducenter og militær fra mindst 24 lande uddannet på 
NEAT. og i 2009 afholdt NATO Response Force sin største øvelse her. Vores aktion 
var en del af en uges fredslejr, der kombinerer seminarer og handling under titlen 
"Krigen starter her - lad os stoppe den her". To dage før vi gik til radarstationen, 
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holdt vi en masseaktion uden for NEAT. 200 mennesker klædt i pink, den mest 
umilitaristiske farve der findes, holdt karneval for at fejre livet og for at protestere 
mod at krigsforberedelserne finder sted lige her. Efter en die-in, sendte vi 200 
lyserøde balloner i luften for at demilitarisere luftrummet.  
Med blot en håndfuld politi på stedet, 
gik de fleste af os ind i det "beskyttede 
område". Ved alle Ofogs aktioner 
opfører vi os altid ikkevoldeligt, vi tager 
ansvar for vore handlinger og er parat til 
at forsvare dem i retten.  
 
Kun omkring 20 blev arresteret. Det 
mest sandsynlige  er, at politiet ikke har 
kapacitet nok til at beskæftige sig med 
så mange ulydige mennesker. Jeg havde 
forberedt mig mentalt på min første anholdelse, så på trods af en vellykket aktion, 
følte jeg mig en anelse skuffet, da der ikke skete noget - og var glad, da jeg fik 
mulighed for at tage yderligere skridt ved at gå med til radarstationen senere. 
 
Til radarstationen 
Vores ekspedition til radarstationen på NEAT startede aftenen før, hvor vi sov i 
skoven. Vi gik så de 7-9 kilometer til radarstationen gennem en smuk skov - som 
absurd nok også er et naturreservat. I denne del af NEAT er der ingen hegn, bare et 
skilt for hver 30 meter der fortæller, at vi nu var i "beskyttet område". Undervejs 
plukkede vi multebær og blåbær, og fik en dukkert i et vandløb - og mødte en elg 
med to unge kalve. Den eneste ulempe ved naturoplevelse var milliarder af myg. 
 
På radarstationen var der kun en enkelt sikkerhedsvagt, der ventede på os. Som vi 
havde aftalt gik jeg hen for at tale med ham, mens de tre andre sørgede for at vi fik 
billeder af vores lyserøde banner mailet afsted, før alle telefoner og kameraer blev 
konfiskeret. Efter anholdelsen sad vi og ventede på politiet - med en frokost i det 
grønne ved radarstationen, hvor vi nød den utrolige udsigt. Politiet gad alligevel ikke 
hente os, så efter tre timer kørte en sikkerhedsvagt os ud af det "beskyttede område". 
Vores venner hentede os og kørte til fredslejren, hvor vi fik en varm velkomst. 
 
Empowerment og personlig frigørelse 
Til min egen overraskelse blev denne civile ulydighed en af de mest magtfulde 
oplevelser, jeg nogensinde har oplevet. Beslutningen om at bryde en lille lov for at 
forebygge langt større forbrydelser var for mig en virkelig befriende følelse, og jeg 
håber, at min handling vil opmuntre andre til at gøre det samme - endelig at tage et 
lille skridt til at sige nej til det, som du ved er forkert. På trods af at jeg har brugt 

mere end et årti i fredsbevægelsen og det meste af mit voksne liv sammen med 
mennesker, der mener civil ulydighed en normal aktivitet, er der følelsesmæssigt en 
enorm forskel mellem at støtte det og så selv være en del af det. Det er bizart nu at 
vide, at jeg er anklaget som kriminel på grund af min indsats  for at forhindre de 
krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som  trænes i NEAT. Ikke 
desto mindre vil jeg bære min nye identitet som kriminel med stor stolthed vel 
vidende, at jeg har søstre og brødre i denne form for kriminalitet rundt om i verden. 
Forhåbentlig vil flere folk slutte sig til os næste år i Luelå for at sætte spørgsmål ved 
en "sikkerhedslov", der beskytter krigsforberedelser bedre end mennesker. 
Majken Jul Sørensen er bestyrelsesmedlem i AMK. 
Læs også http://www.warstartshere.com/nyheter 
Oversat fra engelsk af Tom Vilmer Paamand. 
 
Lokalradio dialog 
 
Nysgerrige læsere af AMK-Nyhedsbrev har også mulighed for at følge med i 
fredsdebatten på Dialogs internetside  
http://www.arnehansen.net/dialog/fred 
hvor der ligger links til en skat af tidligere og stadig aktuelle interviews og optagelser 
om freds- og antikrigsemner. Frederikshavn Lokalradios Dialog-redaktion har 
produceret udsendelser i den hensigt at nuancere debatten så alle forhåbentligt kan 
blive lidt klogere og hvor der mulighed for at komme med kritik og forslag til nye 
emner og interviewofre. Interesserede kan læse mere om Dialog på 
http://www.arnehansen.net/071216omDialog.htm.  
 
I øvrigt kan man også under http://www.arnehansen.net/index5.htm 
læse artikler om krig og fred. Man kan også søge på de her nævnte internetadresser 
via www.fred.dk. Det er også muligt at tilmelde sig Arne Hansens freds-malingliste 
via post@arnehansen.net, som hyppigt rundsender såvel nyheder fra ovennævnte 
netadresser som tilsendte indslag om fred også fra abonnementer på internationale 
fredsbevægelsers sites.  
Og ikke mindst rundsendes nyheder om diverse fredsevents – som et supplement til 
http://fred.dk/home/kalender.htm  
Med fredelig hilsen 
Arne Hansen medlem af AMK 
 
 
 

Var DU militærnægter i Oxbøll? 
En museumsmand vil skrive historien om de nægtere, der efter krigen ryddede op 
efter tyskerne og de tyske flygtninge. Hvis du var med i Oxbøll, så kontakt Hermod 
på tlf.: 9737 3163 eller mail: info@aldrigmerekrig.dk. 

http://www.warstartshere.com/nyheter
http://www.arnehansen.net/dialog/fred
http://www.arnehansen.net/071216omDialog.htm
http://www.arnehansen.net/index5.htm
http://www.fred.dk/
http://fred.dk/home/kalender.htm
mailto:info@aldrigmerekrig.dk
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Udvalgte krigeriske beslutningsforslag 

 
 

Fremtid: Fuldt stop for Danmarks militære eventyr. Vedtages af ...  

 
 

19. marts 2011: Militært bidrag til en international militær indsats i Libyen.  
Vedtaget enstemmigt.  

 
 

17. december 2009: Militært bidrag til NATOs Operation Ocean Shield mod pirateri ud 
for Afrikas Horn. Vedtaget enstemmigt.  

 
 

9. december 2008: Styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke 
(ISAF) i Afghanistan.  Vedtaget af DF, KF, LA, RV, S og V. Imod var EL og SF.  

 
 

24. januar 2008: Sømilitært bidrag til styrkelse af den maritime sikkerhed ved Afrikas 
Horn.  
Vedtaget af DF, KF, LA RV, S, SF, V.  
EL og Torben Lund (SF) stemte hverken for eller imod.  

 
 

23. oktober 2007: Udsendelse af en kampvognsdeling til ISAF i Afghanistan.  
Vedtaget af DF, KF, LA, RV, S og V. Imod var EL og SF.  

 
 

1. juni 2007: Styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF 
i Afghanistan.  Vedtaget af DF, KF, RV, S, V og Leif Mikkelsen (UP). Imod var SF og EL.  

 
 

30. maj 2006: Videreførelse af et dansk bidrag til den multinationale sikringsstyrke m.v. 
i Irak.  Vedtaget af DF, KF og V. Imod var EL, RV, S og SF samt Høgni Hoydal (T).  

 
 

26. januar 2006: Fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak.  
Vedtaget af DF, KF, RV, S og V. Imod var EL og SF samt Jytte Wittrock og Lissa Mathiasen.  

 
 

25. november 2004: Udvidelse af det danske bidrag til den internationale 
sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan.  
Vedtaget af DF, KD, KF, RV, S og V. Imod var EL og SF samt Kuupik Kleist (IA).  
 
 
 

25. november 2004: Fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak.  
Vedtaget af DF, KD, KF, RV, S og V. Imod var EL og SF samt Kuupik Kleist (IA).  

 
 

2. juni 2004: Dansk styrkebidrag til NATOs håndhævelse af suveræniteten i luftrummet 
over Baltikum.  
Vedtaget af DF, KD, KF, RV, S og V. Imod var EL. SF stemte hverken for eller imod.  

 
 

2. december 2003: Udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke 
ISAF i Afghanistan.  Vedtaget af DF, KD, KF, RV, S og V. Imod var EL og SF.  

 
 

10. oktober 2003: Styrkelse af det danske bidrag til den multinationale sikringsstyrke i 
Irak.  
Vedtaget af DF, KD, KF, S og V. Imod var EL, RV og SF.  

 
 

15. maj 2003: Dansk militær deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Irak.  
Vedtaget af DF, KD, KF, S og V. Imod var EL, RV og SF.  

 

 

 
21. marts 2003 Dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak.  
Vedtaget af DF, KF og V. Imod var EL, KD, RV, S og SF samt Lars-Emil Johansen.  

 
 

28. maj 2002: Udvidet dansk maritimt bidrag til NATOs flådeoperationer i den østlige 
del af Middelhavet.  
Vedtaget af DF, KD, KF, RV, S og  . Imod var EL og SF.  

 
 

11. januar 2002: Dansk militær deltagelse i en international sikkerhedsstyrke i 
Afghanistan.  Vedtaget enstemmigt.  

 
 

14. december 2001: Dansk militær deltagelse i den internationale indsats mod 
terrornetværk i Afghanistan.     Vedtaget af DF, KD, KF, RV, S og V.  
Imod var EL, SF, Lissa Mathiasen og Thomas Adelskov.  

 
 

25. oktober 2001: Dansk maritimt bidrag til NATOs flådeoperationer i den østlige del af 
Middelhavet.  Vedtaget af CD, DF, KD, KF, RV, S, SF og V. Imod var EL.  

 
 

24. juni 1999: Udvidelse af operationsområdet for den NATO-ledede multinationale 
styrke i Albanien.  
Vedtaget af CD, DF, FP, KD, KF, RV, SF, S og V. EL stemte hverken for eller imod.  

 
 

 17. juni 1999: Dansk deltagelse i Kosovo.  
Vedtaget af CD, DF, FP, KD, KF, RV, SF, S og V. Imod var EL.  

 
 

28. maj 1999: Dansk maritimt bidrag til NATOs indsats på det vestlige Balkan.  
Vedtaget af CD, FP, KD, KF, RV, S og V.  Imod var DF, EL og SF.  

 
 

22. april 1999: Udvidet dansk militært bidrag til en NATO-indsats på det vestlige 
Balkan.   Vedtaget af CD, FP, KD, KF, RV, S og V.  
Imod var DF, EL, SF, Holger Graversen og Jytte Wittrock.  

 
 

13. april 1999: Dansk deltagelse i en NATO-ledet multinational styrke i Albanien.  
Vedtaget af CD, DF, FP, KD, KF, RV, S, SF og V . Imod var EL.  

 
 

8. oktober 1998: Dansk militært bidrag til en NATO-indsats på det vestlige Balkan.  
Vedtaget af CD, KD, KF, RV, S og V.   
Imod var DF, EL, FP, SF, Jytte Wittrock og Lissa Mathiasen.  

 
 

18. februar 1998: Dansk militært bidrag til en multinational indsats i Mellemøsten.  
Vedtaget af CD, DF, FP, KF, RV, S, V og Jacob Haugaard. Imod var EL og SF samt Hardy 
Hansen (S), Holger Graversen (S), Jytte Madsen (S), Lissa Mathiasen (S) og Thomas 
Adelskov (S).  

 
 

15. december 1995: Dansk deltagelse i implementerings-styrke for fredsaftalen for 
Bosnien-Hercegovina. Vedtaget af CD, FP, KF, RV, S, SF og V. Imod var DF og EL.  

 
 

31. august 1990: Et dansk orlogsfartøj samt eventuelt et forsyningsskib til Mellemøsten 
under FN.  
Vedtaget af CD, KF, KRF, RV, S, V. Imod var FP, SF og Erik B. Schmidt (S).  

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/beslutningsforslag/B89/som_vedtaget.htm
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20091/beslutningsforslag/B59/som_vedtaget.htm
http://www.folketinget.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/Samling/20081/beslutningsforslag/B24/index.htm
http://www.folketinget.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/Samling/20072/beslutningsforslag/B33/index.htm
http://www.folketinget.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/Samling/20071/beslutningsforslag/B6/index.htm
http://www.folketinget.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/Samling/20061/beslutningsforslag/B161/index.htm
http://www.folketinget.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/Samling/20051/beslutningsforslag/B139/index.htm
http://www.folketinget.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/Samling/20051/beslutningsforslag/B63/index.htm
http://www.folketinget.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/Samling/20041/beslutningsforslag/B43/index.htm
http://www.folketinget.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/Samling/20041/beslutningsforslag/B42/index.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20031/beslutningsforslag_oversigtsformat/B210.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20031/beslutningsforslag_oversigtsformat/B57.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20031/beslutningsforslag_oversigtsformat/B1.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20021/beslutningsforslag_oversigtsformat/B165.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20021/beslutningsforslag_oversigtsformat/B118.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20012/beslutningsforslag_oversigtsformat/B109.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20012/beslutningsforslag_oversigtsformat/B45.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20012/beslutningsforslag_oversigtsformat/B37.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20011/beslutningsforslag_oversigtsformat/B65.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19981/beslutningsforslag_oversigtsformat/B151.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19981/beslutningsforslag_oversigtsformat/B148.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19981/beslutningsforslag_oversigtsformat/B146.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19981/beslutningsforslag_oversigtsformat/B128.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19981/beslutningsforslag_oversigtsformat/B116.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19981/beslutningsforslag_oversigtsformat/B4.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19971/beslutningsforslag_oversigtsformat/B114.htm
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19951/udvbilag/FOU/B60_bilag19.htm
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105813&exp=1
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Kontakt:                  Landsadresse:  
 

Hermod Folke Hansen  Nørremarksvej 4, 
6880 Tarm  Telefon: +45 97373163  
E-mail: info@aldrigmerekrig.dk 
 

Besøg vores websted: 
www.aldrigmerekrig.dk 

Bank: Arbejdernes Landsbank,  
Reg. Nr:  5396  konto nr:  0309139  
Betaling på posthus: konto nr. 80237278.  
 

Regnskabsfører (kasserer):  
Poul Pedersen Fyrresvinget 35 8600 
Silkeborg, tlf. 8683 6690  
poulpedersen@energimail.dk 

 
Hovedbestyrelse:  

Geert Grønnegaard, Leragervej 8, 4174 Jystrup,  tlf.: 5752 8250   
Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm   tlf.: 9737 3163  Mobil: 2062 31263    
Mail: info@aldrigmerekrig.dk 
Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35, 9900 Frederikshavn   tlf.: 9842 5542  Mobil: 3042 
0818      Mail: post@arnehansen.net        http://www.arnehansen.net 
Majken Jul Sørensen, Sparsnäs 1010, 66891 Ed Sverige  
Mail: majken@fred.dk 
Frands Wisbech Frydendal, Friland 6, Feldballe, 8410 Rønde  tlf.:5176 8486  Mobil:  2283 
7634    Mail: fwf@frilands.net 
Peter Henning, Unnasvej 3, 3000 Helsingør.  tlf.: 2927 9615 
Mobil: 2927 9615     Mail:: peterkarlmarx@gmail.com 
Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg,  tlf.: 8683 6690,  Mobil: 4045 0847      
Mail:   poulpedersen@energimail.dk    
Suppleanter: 
Peder Frode Hansen Skårupvej 7, 7700 Thisted, tlf.: 9797 4215  
Tom Vilmer Paamand, Sportsvej 30 C, 8654 Bryrup   tlf.: 3694 8328  Mobil: 5051 0328  
Mail: tom@fred.dk      http://www.fred.dk/home/index.htm 
Per Harpøth Strunge, Gyvelvej 10, 6400 Sønderborg  tlf.: 6185 2779                    
Mail: perstrunge@hotmail.com 
 
AMK's Bestyrelse 

 
Geert            Arne               Hermod     Peter          Frands         Frode          Per   

 
Tom          Poul 

Redaktionen modtager gerne stof fra medlemmer og 
andre, helst i elektronisk form og udenlandske tekster 
oversat. Redaktionen gør opmærksom på at henvisninger/ 
artikler i bladet kan have indhold, der ikke nødvendigvis 
udtrykker redaktionens eller AMK’s holdninger. Stof til 
Redaktion Peter Henning og Poul Pedersen.  

 

 

Afs: Aldrig Mere Krig                                 B post 
Landskontoret 
Nørremarksvej 4 
6880 Tarm 
                        Til: 
 
 
 
 
 
 

Bliv medlem af AMK     
Støt freden - "knæk et gevær med os                                      
Der er brug for pacifistiske synspunkter mere 
end nogensinde.  Vi har brug for dig. Vi har 
brug for at blive flere   

 

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

__Oplysning om 
Aldrig mere krig 
 
Inkluderet i 
medlemskabet 
er bogen ”Krudt 
uden Kugler” og 
AMK's emblem 
 

__Enkeltperson            kr.  225    
 
__Par                          Kr. 300   
 
__Uddannelsessøgende Kr. 150  
 
__Pensionist                 Kr. 150 
 
__Civil Værnepligtig      Kr. 150 
 

 
Navn  
--------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tlf.  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-mail  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
At være pacifist er en livsholdning. Aldrig Mere Krig blev startet 
i 1926 og er i dag en af landets ældste fredsorganisationer. 
- derfor er AMK en gammel forening, der ikke kun kører på enkelte mærkesager 
- det er livet det drejer sig om, og den "sag" forældes ikke. 
Fred er en menneskeret -- Krig er en forbrydelse mod menneskeheden 
Konflikter bør altid løses med fredelige midler   
Læs principprogram og vedtægter: 
http://aldrigmerekrig.dk/vedtaegter/index.htm 
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