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Flag på halv 5. sept.

ALDRIG MERE KRIG stiftet 17. oktober 1926 Dansk sektion
af War Resisters International (Krigsmodstandernes internationale
Pacifisme

MilItærnægtelse
Civil ulydighed
Ikkevold
Freds – og
Konfliktløsning
I er velkomne til at bestille ekstra eksemplarer af opfordringen, sende
indbydelsen videre til bekendte eller rette henvendelse til Aldrig Mere Krig med
forslag til andre organisationer eller enkeltpersoner, der kunne være interesseret i
at være medannoncører af flagdagen.
Vi takker for jeres opmærksomhed.
Venlig hilsen
Landsforeningen Aldrig Mere Krig

Pressekontakter og mere information om flagdagsannoncen:
info@aldrigmerekrig.dk
Aldrig Mere Krigs landskontor, v/Hermod Folke Hansen,
Nørremarksvej 4, 6880 Tarm. Tlf. 9737 3163
eller
Henning Sørensen, forfatter, f.h.v. skraldemand,
Villa Pax, Irisvej 17, 8500 Grenå. Tlf. 8632 1679.
Stop krigspolitikken - giv fred og frihed en chance.
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

Flag på halv den 5. september
Kære fredsven!
Så nærmer datoen 5. september sig, den dag da folketingets militaristiske partier har
bestemt at der skal flages for soldaterne.
Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade som
vi kan skaffe penge til. Med opfordring til at flage på halv i sorg over vort lands
krigsdeltagelse og vort folks militarisering.
Annonceteksten 2012:
”Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i flere
krige, har vedtaget at den 5. september skal være flagdag til ære for danske
soldater.
Som modstandere af militære løsninger er vi dybt bekymrede over, at vort
land deltager i angrebskrige og besættelser, og vi sørger over alle, civile
såvel som soldater, som lider og dør i dem.
Derfor opfordrer vi alle til at markere deres sorg ved at flage på halv stang
den 5. september.”
Vi håber at alle I, der var med sidste år, vil være med
igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med. Vi sætter ingen pris
for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i.
Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb.
Tilmeld jer hurtigt, hvis jeres navne skal med i annoncen.
Lige som sidste år kommer ide og initiativ til denne annonce fra: Henning Sørensen,
Irisvej 17, 8500 Grenå.
Bidrag kan indsættes på AMK s bankkonto: reg. 5396 konto 030 9139 eller
send en check til AMKs kasserer: Poul Pedersen Fyrresvinget 35 8600 Silkeborg

Marker modstand mod militær den 5 september.
Af Henning Sørensen Djursland
Siden jeg som skoledreng og avisbud i 1945 deltog i den landsdækkende
underskriftsindsamling mod dødsstraffens genindførelse over besættelsestidens
groveste landsviger, har freds og militærnægterarbejdet været mit liv ”spor nr 2”
(afholdssagen har førstepladsen)
Disse bevægelser var væsentlige elementer i mine arbejdsårs faglige og politiske
virke, og som pensionist har jeg bl.a. skrevet en bog om fredssagens og
militærnægtelsens historie, Krudt uden kugler (Forlaget Hovedland 2002)
Endvidere tog jeg initiativ til afsløring af en mindesten på det sted hvor den
første militærnægterlejr blev oprettet i efteråret 1918 (vort lands første og
verdens 2. militærnægterlov blev vedtaget kort før jul 1917)
Afsløringen fandt sted så nær 90 års dagen som muligt, nemlig den 11 november
2008 kl. 11.00. 90 års dagen for afslutningen af 1. verdenskrig. Nægterlejren
var oprettet nogle uger før, vi ved ikke bestemt hvornår; men vi ved at nægterne
i lejren , da de hen på eftermiddagen den 11 november 1918 hørte om
fredsslutningen afholdt en højtidelighed. Stenen stod i nogle måneder ved
adressen Gantekrogsvej 9, Mårum 3230 Græsted. I den siden ombyggede lejr er
der i dag et Røde Kors Center for uledsagede flygtningebørn. Desværre blev
stenen ødelagt antagelig af militaristiske personer; men nu har Aldrig mere Krig
besluttet at en kopi af den oprindelige sten skal afsløres den 5 september kl.
14.00 på den nævnte adresse. Jeg foretager som i 2008 afsløringen og vi håber
som i 2008 også at få bl.a. Klaus Rifbjerg som taler. Det vil glæde mig om
mange af læserne vil komme tilstede der.
Et par dage før indrykker Aldrig mere Krig også på mit initiativ en annoncee i så
mange af landets dagblade som vi kan skaffe penge til. I denne annonce
opfordrer vi folk til at flage på halv stang den 5 september i sorg over vort lands
krigsdeltagelse og vor ungdoms militarisering. De foregående år har ca 70
danskere m/k lagt navn til og støttet annoncen, det samme har en række
organisationer bl.a. nogle af Enhedslistens lokalafdelinger.
Jeg håber disse to aktiviteter, må blive synlige modstykker til den af de
militærvenlige partiers beslutning om at 5. september skal være flagdag til ”ære”
for soldaterne. Nærmere oplysninger kan ses på Aldrig mere Krigs hjemmeside.
Ligesom jeg også gerne fortæller om disse to pacifistiske/antimilitaristiske tiltag.
Jeg kan træffes på
telefon nr. 86 32 16 79
.

Vi gengiver her den
annonce der sidste år var
med i Kristeligt Dagblad. Vi
havde også en i Jyllands
Posten.

You can no more win a war than you can win an
earthquake."
- Jeannette Rankin, first woman member in US
Congress

Du kan ikke mere vinde en krig end et du kan
vinde et jordskælv

