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Efter alt for mange år 

som krigsførende land, 

handler debatten om 

dansk tryghed og sik-

kerhed efterhånden kun 

om flere penge til 

forsvaret, hvilket krisen 

efter Ruslands angreb 

på Ukraine bidrager til. 

Det er en alarmerende 

og farlig udvikling, og 

øger risikoen for en 

storkrig i Europa.  

Der er dog aktuelt ingen militære trusler mod Danmark, og vi skal derfor sige 

nej til amerikanske tropper og udstyr på dansk jord og nej til NATOs krav om 

øgede militærudgifter og til NATOs atomvåbenpolitik. Verden har ikke brug for 

mere dødeligt isenkram, men for tillidsskabende samarbejde og nye 

nedrustningsaftaler.  

Det er selve våbenkapløbet, der er farligt, og det kan ende med et atom-

ragnarok bevidst eller ved et uheld. Danmark skal derfor aktivt støtte FNs 

forbud mod atomvåben, som et stort flertal af danskere står bag. 

Verden er overoprustet, mens FN's verdensmål er underfinansierede – de tal 

må vendes helt om. Klimapolitiske løsninger og opfyldelse af FN's verdensmål, 

kan give mere sikkerhed end de penge, der bruges på fortsat oprustning.  

Krige er i sig selv ødelæggende for miljø og klima, og den globale militær-

industris miljø- og klimaaftryk er grotesk stort.  

Fortsat klima- og miljøødelæggelse truer hele verdens sikkerhed med øgede 

konflikter om territorier, olie, vand og andre ressourcer, nye store migrations-

bølger og mulige nye krige. Det er vigtigere end nogensinde at klare klima-

problemerne og konflikter uden militær vold, der både dræber og lemlæster 

mennesker og ødelægger miljøet.  

Det er tvingende nødvendigt at styrke evnen og viljen til at løse konflikter med 

fredelige og ikke-militære midler. 

Vi er aktive med vores synspunkter på folkemødet, og på de 

næste sider kan du se, hvor du kan møde os! 



Krige har ingen vindere, så det må freden have! 

Torsdag den 16. juni 2022 kl. 12:00 – 13:00  

Pop Up-møde på Nordlandspladsen (B99) 

Mød fredsfolk om hvorfor det netop er sammen med fjenden, 

at fred og forsoning skal findes. 

Kom til uformel samtale i folkemødemylderet om fredelig konfliktløsning. 

Når krige ebber ud, fortsætter konflikterne ofte. Det er svært at opnå en 

retfærdig fred, som alle kan leve med – men dette må være målet. Perioden 

under og ”efter” Den Kolde Krig kan ses som en mangelfuld fredstilstand, da 

spændingerne fortsat ulmer. 

Ruslands angreb på Ukraine betyder, at det meste samarbejde med russerne 

er nulstillet. Men da resten af Europa skal leve med Rusland som nær nabo, 

må visionen om at skabe en fælles sikkerhedsstruktur fortsætte. En sådan 

kræver ikke enighed om alting, men skaber vej for den livsnødvendige 

kommunikation, der giver en chance for at konflikter ikke ender i mere krig.  

Netværket Fredsministerium har mod til at indse nødvendigheden af at tale 

fred og forsoning med fjender og despoter, da der jo ofte ikke er andre, der 

har magt til at forhandle.  

Kom og vær med! 

Danmark bør tilslutte sig FNs forbud mod atomvåben! 

Fredag den 17. juni 2022 kl. 13:00 – 14:00  

Pop Up-møde på Nordlandspladsen (B99) 

Mød fredsfolk, der vil have forbuddet ratificeret, og kræver 

at USA overholder det på danske baser.  

Kom til uformel samtale i folkemødemylderet om at afværge faren for 

atomkrig.  

Spørgsmålet presser sig endnu mere på, nu da Danmark åbner sine baser for 

USA – og ikke har nok styr på, om USA vil bryde vore lokale regler mod 

atomvåben på dansk jord. De dårlige erfaringer fra Thulebasen skræmmer, 

men heller ikke de borgerlige partier vil indskærpe dette.  

Internationalt i FN har et overvældende flertal af verdens folk skrevet under 

på, at atomvåben simpelthen er forbudt, hvilket nu er international lov. 

Danmark står med vor socialdemokratiske regering uden for det gode 

selskab, sammen med atommagterne, NATOs medlemmer og nogle 

uregerlige småstater. Danmark bør komme med i den fortsatte udvikling af 

forbuddet i Wien her i juni, ligesom Tyskland og Norge er det. 

Netværket Fredsministerium mener, at Danmark bør få underskrevet FN-

forbuddet og kræve, at USA overholder det herhjemme.  

Kom og vær med! 



Klimakampen må ikke drukne i militær oprustning! 

Lørdag den 18. juni 2022 kl. 10:00 – 11:00  

Pop Up-møde på Nordlandspladsen (B99) 

Mød fredsfolk om hvordan vi sammen stopper, at krig og 

oprustning ødelægger vores klima. 

Kom til uformel samtale i folkemødemylderet om den globale militærindustris 

grotesk store miljø- og klimaaftryk. Ruslands angreb på Ukraine fik sendt 

klimaet bag i køen igen. Truslen mod kloden forværres, imens der i stedet 

kastes penge på en oprustning, der i sig selv er ødelæggende for klimaet. 

Verden har behov en globalt bæredygtig sikkerhedspolitik, til gavn for klode 

og mennesker: Fred på jorden, fred med jorden! 

Nye grønnere energiformer vil bidrage til en bæredygtig udvikling med fred 

og stabilitet. Danmark bør tage angrebet ud af forsvaret og skabe en freds-

aktivistisk udenrigspolitik, fokuseret på ikkemilitær konfliktløsning, diplomati, 

udviklingsbistand og human migrationspolitik - i stedet for fortsat at for-

værre klodens problemer.  

Netværket Fredsministerium ved, at klimapolitiske løsninger, og opfyldelse af 

FN’s verdensmål, vil give os alle mere sikkerhed.  

Kom og vær med! 

Nej til Østersøen som krigens hav! 

Søndag den 19. juni 2022 kl. 10:00 – 11:00  

Pop Up møde på Nordlandspladsen (B99)  

Mød fredsfolk, der vil tage angrebet ud af forsvaret, og møde 

krig med ikkemilitær konfliktløsning.  

Kom til uformel samtale i folkemødemylderet om at møde krigstrusler med 

tilbud om gensidig nedrustning.  

Truslen fra Rusland skal tages alvorligt, men NATO er i forvejen så voldsomt 

militært stærkere, at løsningen ikke er at opruste endnu mere. Den uforsvar-

lige hast, som EU-forsvarsforbeholdet blev afviklet i, er endnu en Hovsa-

beslutning om Danmarks forsvars- og udenrigspolitik.  

I stedet bør Danmark udvikle løsninger, der bygger på vor historisk aner-

kendte indsats med forebyggende indsats gennem FN. Bornholm skal ikke 

gøres til missilbase for USA - på længere sigt må Rusland og Vesten mødes 

ikke gennem panser, men fredeligt og åbent, så Østersøen bliver et fredens 

hav. 

Netværket Fredsministerium vil tage angrebet ud af forsvaret, og sætte 

fokus på alt det som EU og NATO ikke gør: At møde krigstruslerne med en 

fredsaktivistisk udenrigspolitik, fokuseret på ikkemilitær konfliktløsning.  

Kom og vær med! 



Verden har ikke brug for mere militær, men for viljen 

og evnen til at løse konflikter med ikkemilitære midler! 

Alt for ofte vælger politikere at ”løse konflikter” ved at alliere sig med den ene 

part, og sende soldater og bomber mod den anden.  

Det skaber blot død og lemlæstelse af 

uskyldige mennesker, flere flygtninge og 

mere had. Folk i verden har fået et nega-

tivt syn på Danmark, som mange nu 

betragter som besættelsesmagt og en 

bøllestat.  

Fortsat dansk oprustning truer vores egen 

og andre folks sikkerhed og kan føre til 

atomkrig i Europa.  

Fredsministerium består af fredsgrupper, 

der arbejder for oprettelse af et freds-

ministerium i statsligt regi. Vi ønsker en 

ambitiøs, ikke-militær, bæredygtig freds- 

og sikkerhedspolitik, hvor USA ikke er lan-

dets nærmeste allierede.  

Vi skal ikke ruste op, men tage angrebs-

evnen ud af forsvaret og skabe en freds-

aktivistisk sikkerhedspolitik, fokuseret på 

ikke-militær konfliktløsning, diplomati, 

human migrationspolitik, humanitær 

bistand til resten af verden og effektive klimapolitiske løsninger. 

Vi arbejder med at præsentere befolkning og beslutningstagere for 

fredelige alternativer til nutidens krigspolitik. 

Klimapolitik er global sikkerhedspolitik! 

Lad os omruste, og skabe en fredsaktivistisk og 
bæredygtig sikkerhedspolitik sammen! 

Vil du være med i fællesskabet eller bare vide mere, så kontakt os! 

Find oplysninger og mere fredeligt på Fredsministerium.dk og Facebook 


