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Kommentarer 
ARBEJDSLØSE SOM FREDSOBSERVATØRER 
Peter Henning, Helsingør. Fredsvagt gennem 11 år. 
Vi har for tiden mange unge arbejdsløse håndværkere og akademikere. Man har brugt 
en masse penge til pjattekurser. Hvad med at give dem mulighed for en uddannelse 
som fredsobservatører. En 4-6 måneders uddannelse med praktik. Nu har vi brugt 
milliarder af kroner til militæret. Har vi opnået noget?  
De fleste dræbte er civile. Udviklingen i Irak går iflg. DANIDAs og Udenrigs-
ministeriets blad helt i smadder - især når man tænker på demokrati og korruption. 
Afghanistan ser ud til at gå samme vej. Foreningen Aldrig Mere Krig forelagde for 20 
år siden et forslag om uddannelse til fredsobservatører. Det var dengang krigen rasede 
i Jugoslavien. Ingen medier var dengang interesserede og da slet ikke politikerne. 
Under krigen i Kosova drøftede vi en plan om at uddanne fredsobservatører (evt også 
beredskabskorps). Vi søgte dengang sølle 40.000 kr, men fik afslag. Samtidig brugte 
man 200.000 kr til en undersøgelse af franske planer om at erstatte soldaternes 
værnepligt med socialværnepligt. Jeg har mundtligt forelagt ideen til 
udviklingsminister Friis Bach, og vil snarest gå til Enhedslisten. De 20 millioner som 
Ø har fået på Finanslov ender måske som en gang teoretisk konfliktforskning.  
Når jeg nu er i gang. Iflg. FN er ca. 1/6 af verdens befolkning analfabeter. Hvem har 
gjort oprør i Egypten og Tunis? Dem, der har lært at læse og skrive. Det kunne blive 
den billigste og mest effektive terrorbekæmpelse. Selvom observatøruddannelsen ikke 
blev brugt, så vil en sådan uddannelse altid være til gavn for samfundet.  
 

 

FORTSAT RINGE KONTROL MED PET 
Af Tom Vilmer Paamand 
Der har ikke tidligere været den fornødne kontrol med PETs handlinger, og selv efter 
PET-rapportens mange afsløringer bliver resultatet, at borgernes muligheder for 
indsigt nu bliver endnu ringere. Fremtidige indkik bliver umulige, og samtidig nægter 
regeringen at åbne for den ellers lovede historiske indsigt for de aldrende registrerede 
i de op mod 1500 fortsat opbevarede personsager fra Den Kolde Krig.  
Det giver så aktuelt god plads til idiotiske kommentarer om at regeringen vil beskytte 
"folk med tidligere kontakter til Østblokken", men hvis der havde været noget som 
helst låddent i arkiverne, som VKO havde turdet vise frem, var det for længst kommet 
frem under deres ti års regeringstid. Jeg kunne så bidrage med en mere indlysende 
mistanke, at de centrale politiske aktører har været til "forebyggende samtaler" hos 
PET, hvor de er blevet orienteret om at hvis politikerne ønsker øget åbenhed, skulle 
PET da gerne gå forrest med alt for udvalgte gode eksempler - om dem. Men 
logikken er desværre nok langt mere brutal og kedelig. At systemet herhjemme ruller 
videre uanset regeringsfarve. Ikke som en skjult sammensværgelse men blot i tung 
inerti, hvor alt blir ved det gamle, fordi maskineriet blot knirkende bevæger sig videre 
ad fastlagte skinner. 
Den såkaldt historiske arkivering har vist sig at være et bekvemt smuthul for PET, de 
arkivet fortsat er i deres besiddelse, og fuldt søgbart for PET - også selv om det netop 
indeholder dokumenter, der efter loven skulle fjernes fra PETs adgang på grund af 
forældelse. En del betydningsfuldt historisk materiale er dog makuleret, muligvis 
fordi dette kunne dokumentere ulovlige registreringer foretaget af PET. 
Organisationsmapperne, som ellers har været holdt ude af alle undersøgelser for 
misbrug, da de officielt netop ikke var elektronisk søgbare - har også vist sig at være 
det alligevel. Når Blekingegade-kommissionen til sommer er færdig med sit arbejde, 
ophører det midlertidige makuleringsstop - og en bekvem glemsel kan opsluge de 
sidste ubekvemme pletter fra de gamle mapper. Rigsarkivet har dog krav på en del af 
indholdet, ud fra en bevaringsbestemmelse, der naturligvis er hemmeligstemplet.  
Regeringen har bevilget penge til et nyt magtesløst PET-tilsyn, og ved samme 
lejlighed fik PET selv bevilget dobbelt så meget som tilsynet, for besværet med at 
besvare eventuelle spørgsmål. Hvis dette nye PET-udvalg skulle snuble over ulovlige 
registreringer når folk høfligt spørger, kan det bede PET om at slette dem - men den 
ulovligt registrerede må ikke blive orienteret om dette. I stedet lyder den officielle 
instruks ”Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende 
meddelelse herom”. Alle har ret til at spørge, men udvalget har kun ret til at svare, at 
”PET ikke uberettiget behandler oplysninger om spørgeren”. Medlemmerne af det 
nye tilsyn bliver i følge justitsminister Morten Bødskov ”personer, som på ingen 
måde kan antastes; personer, som er kongerigets mest agtværdige”. 
 Jeg forventer et opkald... 
http://www.b.dk/nationalt/pet-faar-lov-at-skjule-ulovlige-registreringer 
  

http://www.b.dk/nationalt/pet-faar-lov-at-skjule-ulovlige-registreringer


AMK Nyhedsbrev – Nummer 1 – Marts 2013 
 

Ark 3  
TIDLIG KAMP MOD DRÆBER-ROBOTTER 
Dræberdronerne kom hurtigere i brug, end mange havde ventet, og har officielt dræbt 
næsten 5.000 mennesker. Nu forsøger aktivister at stoppe næste generation af 
drabsmaskineri. Gruppen har basis i organisationen Human Rights Watch, og blandt 
deltagerne er den amerikanske aktivist Jody Williams og mange andre fra den 
vellykkede kampagne mod landminer.  
Forslaget går ud på forebyggende at få verdens regeringer til også at forbyde hvad 
gruppen kalder fuldt autonome våben - altså selvstændigt opererende robotvåben, der 
ikke som nu fjernbetjenes af en pilot, men er i stand til at vælge og skyde på mål uden 
menneskelig indgriben. Sådanne våben eksisterer ikke endnu, og ligger måske tyve år 
ude i fremtiden, men militærindustrien arbejder allerede nu med at give deres 
eksisterende fjernbetjente våben større autonomi på slagmarken.  
Gruppen har udgivet rapporten "Losing Humanity: The Case Against Killer Robots" 
hvor de gennemgår problemet juridisk, teknologisk og etisk, og opfordrer til en 
international traktat, der forbyder udvikling, produktion og brug af fuldt autonome 
våben.  .tom 
http://www.hrw.org/news/2012/11/19/ban-killer-robots-it-s-too-late 
 
DANSK STØTTE TIL UDVIKLING AF DRONER  
"... Forligspartierne er enige om at tilskynde positivt til erhvervsfremmende tiltag og 
til et øget samarbejde mellem danske virksomheder og forsvaret med henblik på at 
sikre nyttiggørelse af forsvarets viden m.v. I den forbindelse besluttes det, at forsvaret 
kan støtte etablering af et dansk testcenter for ubemandede fly (UAV) og lign. ..."  
Fra den stort set enstemmigt vedtagne Aftale på forsvarsområdet frem til 2017:  
http://www.fmn.dk/videnom/Documents/Aftale_paa_forsvarsomraadet_2013-2017a.pdf   
 
DE FØRSTE FORNUFTIGE ORD FRA SØREN PIND 
Søren Pind, der er udenrigsordføreren for Venstre, skrev nedenstående for at hænge 
Villy Søvndal ud for at støtte Obama, hvilket vel er en relevant kritik:   
"Jeg sigter her til snigmord, der er eksploderet under den nuværende amerikanske 
præsident. Snigmord, foretaget fra luften, ud fra politiske betragtninger, godkendt og 
tilset af Præsidenten selv, ud fra såkaldte 'kill-lists'. Vi er med andre ord tilbage til 
dels en verdensorden, hvor den amerikanske præsident betinger sig ret til at initiere 
politiske attentater a la Kennedy og Johnson, samtidig med det sker ud fra rent 
politiske betragtninger, ikke militærfaglige. Der er ingen retssikkerhed, og 
vurderingen er, at denne politik har medført drab på flere end 1000 civile." 
Godt brølt, Søren Pind, selv om han og Villy Søvndal nok vil bytte synspunkt med 
hinanden igen, hvis Venstre overtager regeringsmagten. Citatet er fra i sommers, men 
blev trukket frem igen som led i en intern magtkamp i Venstre, hvor Søren Pind fik at 
vide, at resten af partiet ikke stod bag synspunktet.  Søren Pind støtter heller ikke selv 
et generelt forbud mod dræberdroner, når blot de anvendes ”forsvarligt og i overens-
stemmelse med vores kultur”.   .tom 

UDTALELSE: DANMARK GÅR IND I NY KRIG 
Regeringen har kastet Danmark ud i deltagelse i endnu et krigseventyr, denne gang i 
den afrikanske stat Mali. Påskuddet for denne krig mod et suverænt land, der ikke har 
angrebet Danmark, er atter 'krig mod terror' og 'hjælp til civilbefolkningen'.  
Disse begrundelser for krigen er langt fra sandheden. Tværtimod bliver vi med 
invasionen aktive deltagere i en krig for at sikre sig råstoffer og indflydelse på det 
afrikanske kontinent.  
USA, EU og Nato er i gang med en offensiv for politisk og økonomisk indflydelse i 
Afrika i konkurrence med Kina, der har store investeringer i Afrikas miner og 
olieressourcer. Den gamle kolonimagt Frankrig vil have sine kolonier tilbage. Vi har 
set, hvad vores indblanding og krige betyder i Irak, Afghanistan, Libyen og Syrien, 
nemlig drab på civilbefolkningen, kaos og ødelæggelse.  
I Syrien fører Vesten ikke åben krig, men har store aktier i en borgerkrig med det 
formål, at fremkalde et regimeskift i et suverænt land. De kræfter, som Vesten 
støttede og bevæbnede i Libyen, er tæt allierede med de muslimske terrorgrupper, vi 
nu skal føre krig mod i Mali.  
Vi tager på det bestemteste afstand fra Danmarks deltagelse i invasionen i Mali og 
siger nej til EUs og NATOs krige. 
Udtalelse fra Aarhus mod Krig og Terror - den 15. januar 2013.  
 
DEN TABTE KRIG 
Af Christian Juhl, MF for Enhedslisten 
I 2001 gik Danmark i krig i Afghanistan. På et halvt år skulle vi nedkæmpe Al Qaeda 
og trænge Taleban i defensiven. Ingen ved, om det er lykkedes, men krigen har nu 
varet i 12 år. Og nu trækker de vestlige lande sig ud, sådan da. For der er afsat 
anselige beløb til at træne og hjælpe den afghanske hær. 
Alt tyder på, at Danmark og de andre deltagere i krigen er kørt fast. Problemerne har 
ikke kunnet løses militært. Vi forlader et ødelagt land, der nu skal bygges op. Vi 
forlader et land med korruption og et land, hvor Taleban stadig trives, i hvert fald i 
det sydlige Afghanistan.  
Et land hvor narkoindustrien er i vækst. Mange år i fremtiden vil vi skulle yde enorme 
summer i udviklingsbistand til Afghanistan. Afghanistan er den største 
enkeltmodtager af bistand fra Danmark.  
Over en halv milliard pr. år er det planen at yde. Desværre har de forenede 
krigspartier i Folketinget ikke lært noget. De er så stolte af, at Danmark har været 
krigsførende nation, at de ikke kan se virkeligheden i øjnene.  
Hvorfor har danske politikere så svært ved at erkende det? Deres kolleger i både 
England og USA har for længst erkendt det. De er fornærmede, når Holger K. Nielsen 
eller andre siger, at krigen er tabt. Men det er jo virkeligheden.  
Afghanistan-krigen er et nederlag, som de krigs-glade kommer til at erkende, før eller 
siden. Målet om et demokratisk og fredeligt Afghanistan er fjernere end i 2001.  
When will they ever learn...  

http://www.hrw.org/news/2012/11/19/ban-killer-robots-it-s-too-late
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DANSK KRIGSDELTAGELSE I MALI 
Af Henning Sørensen, Grenaa 
Folketinget har travlt med at vedtage "reformer", der alle betyder forringelser for 
landets svageste. Og næppe er der udbrudt en krig, hvor den vestlige verden har 
økonomiske interesser på spil, før Folketingets partier (med Enhedslisten som 
hæderlig undtagelse) finder midler til, at Danmark kan deltage i krigen. Straks, da 
Frankrig gik i krig i Mali, sendte Danmark et transportfly med 40 soldater - M/K - til 
fronten. Og selv om der ikke er tale om kampsoldater, har krigsminister Nick 
Hækkerup ret i, at deltagelsen ingenlunde er ufarlig.  
Kort før jul udkom med støtte fra Aldrig mere Krig bogen: "På barrikaderne for fred", 
skrevet af den i 1977 fødte pacifist og fredsforsker, Majken Jul Sørensen. På bogens 
302 sider berettes om en lang række ikke-voldelige konfliktløsninger og forsøg på 
samme overalt i verden.  Måtte den særdeles spændende bog ligge på mange af det 
kommende forårs konfirmanders og nonfirmanders gaveborde og der modvirke den 
militaristiske pest, som desværre er udbredt blandt dele af ungdommen. 
 
HØR MAJKEN FORTÆLLE OM SIN BOG: "PÅ BARRIKADERNE FOR FRED" 
Majken Jul Sørensen har været i P1 Formiddag med Poul Friis, i  
P1s Apropos samt i lokalradioen FLR Dialog:  
http://www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2012/12/13101509.htm 
http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2013/01/21151902.htm 
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/130118MajkenS-BarrikaderFFred64.htm 
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/130128MajkenIkkevold2-64.htm 
 
DET KUNNE LIGE SÅ GODT VÆRE ROCKERE I MALI 
Journalist Thomas Ubbesen forklarede situationen i Mali i P1-programmer Verden 
ifølge Gram: ”Hæren, som var det sidste element af den maliske stat i området, forlod 
Nordmali sidste år, for at deltage i et kup - og efterlod et gigantisk tomrum. Så 
kommer et par tusind jihadister, hvilken afstamning de har, er sådan set ligegyldig, 
men de er de eneste bevæbnede og organiserede, og blir magtfaktorer i området. Hvis 
der havde været rockere, der kørte rundt på motorcykler i Sahara, kunne det være 
dem der var rykket ind.”  
http://www.dr.dk/P1/Gram/Udsendelser/2013/02/26114955.htm 
 
SKAB NEUTRAL REKREATION TIL SOLDATER 
Af Henning Sørensen, Grenaa 
Soldaterrekreationen i Holstebro er kun symptombehandling. I Indre Missions 
Tidende nr. 5 bringes to store artikler om KFUMs Soldater Rekreation, som KFUMs 
Soldatermission har indrettet i tilknytning til KFUMs Soldaterhjem ved Holstebro 
Kaserne. I artiklerne beskrives, hvordan KFUM søger at hjælpe unge, der har været i 
krig og har fået krigstraumer. Det er en god, kristelig gerning at hjælpe mennesker, 

som er i nød. Også når det som i disse 
tilfælde er en bitter frugt af selvskabt plage. 
Imidlertid vil jeg hævde, at den omsorg og 
hjælp, KFUMs Soldatermission yder, er og 
kan kun blive symptombehandling. Kun en af 
beboerne i de fire små lejligheder, som udgør 
KFUMs Soldater Rekreation, oplyser, at det 
har betydning for ham, at han er tæt på 
Soldaterhjemmet og tæt på Kasernen, hvor 
der er folk, som forstår ham. Som jeg ser det, 
er det netop der, problemet er.  
Modstanderne af den danske krigsdeltagelse 
bør finde sammen og oprette soldater-
rekreationsmuligheder i neutralt eller aller-
bedst i pacifistisk regi, så de krigstraume-
ramte kan hjælpes ud af årsagen til deres 
lidelse: Den militære tankegang.  
Umiddelbart efter 1. Verdenskrig oprettede 
danske slesvigere, som havde været tvangsudskrevne soldater i den tyske hær, 
organisationen: "Pacifistiske Krigsveteraner".  
De udførte et stort arbejde for at modvirke militær og militarisme. I følge sagens 
natur er denne organisation uddød med de sidste krigsveteraner, som blev pacifister. 
Men jeg har i mine unge dage mødt enkelte af dem.  
En tilsvarende organisation af nutidens krigsveteraner er ønskelig, men næppe 
sandsynlig. De danske slesvigere under 1. Verdenskrig blev tvangsudskrevne. Vor 
tids krigsveteraner har - lokkede af miitærpropaganda og høje lønninger - meldt sig 
som frivillige. 
 
Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) til Information den 30. januar:   
”Den danske indsats i Afghanistan har sikret det liv i frihed og tryghed, som vi lever 
herhjemme, og den har gjort, at du og jeg ikke behøver at bekymre os om terror.” 
 
HVER 6te UDSENDTE SOLDAT FÅR PSYKISKE PROBLEMER 
17 procent af de hjemvendte soldater lider af psykiske mén, har fået en psykiatrisk 
diagnose, købt medicin mod psykiske lidelser eller behandling for stofmisbrug. 
Forsvarsminister Nic Hækkerup misinformerede Folketinget ved at hævde, at det er 
samme andel som for den almindelige befolkning, men disse tal kan ikke direkte 
sammenstilles. Tallene stammer nemlig fra en opgørelse fra Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd, der gør opmærksom på at de undersøgte soldater er fra 
en særlig robust gruppe, da ingen med forudgående psykiske problemer bliver 
udsendt.   .tom 

http://www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2012/12/13101509.htm
http://www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2012/12/13101509.htm
http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2013/01/21151902.htm
http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2013/01/21151902.htm
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/130118MajkenS-BarrikaderFFred64.htm
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/130128MajkenIkkevold2-64.htm
http://www.dr.dk/P1/Gram/Udsendelser/2013/02/26114955.htm
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DEN AKTIVISTISKE UDENRIGSPOLITIK SKADER DANMARK  
Af Carsten Andersen 
Den aktivistiske udenrigspolitik er ifølge tidligere statsminister Anders Fogh 
Rasmussen, at dansk udenrigspolitik ikke skal kun være baseret på at varetage snævre 
danske interesser. Vi skal også være idealistiske og parate til aktivt at kæmpe for de 
demokratiske idealer på et globalt plan. Anders Foghs udenrigspolitiske vision består af 
fire punkter: 
• Danmark skal være med til at sætte den internationale dagsorden. 
• Dansk militær skal kunne sættes ind over hele verden. 
• Dansk bistandshjælp skal fortsat være på et højt niveau. 
• Danmark skal aktivt arbejde for global frihandel. 
Her har vi så en af beslutningstagernes fortælling om, hvorfor Danmark har ændret sig. 
Vi har oplevet en ændring fra at være et lille fredselskende land, der gennem FN 
arbejdede for fred og udvikling, til at Danmark er et aggressivt krigsførende land, der 
kan slå til overalt på kloden. Og hele denne ændring er ifølge Anders Fogh sket af 
idealistiske grunde og af ren og skær generøsitet. Det tror vi ikke rigtigt på. På den 
anden side gør venstrefløjens forklaring, om at imperialismen er ond os ikke meget 
klogere. Anders Fogh, Helle Thorning og Villy Søvndal vælger ikke den aktivistiske 
udenrigspolitik og dansk deltagelse i krigen mod Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien, 
fordi de er onde. Jeg er sikker på, de gør det af hensyn til Danmarks sikkerhed. Og så 
måske lidt fordi det er en betingelse for at kunne have regeringsmagten.  
Politikerne vurderer, at Danmarks sikkerhed bedst opnås ved at være så tæt allieret med 
USA som muligt, og en konflikt med USA øger risikoen for krig og ødelæggelse. Det er 
ikke så langt fra vores forståelse af at USA er den største aggressor og den største trussel 
mod freden. Det er helt i overensstemmelse med Bush-doktrinen, der fastslår, at fordi 
USA er den eneste supermagt, har USA ret til at gribe militært ind alle steder for at sikre 
"free enterprice". Foghs præcisering af at frihandel er et mål for vores aktive indsats, er 
som taget ud af Bush-doktrinen.  
Det er et knæfald for et ældgammelt retsprincip. Den stærkes ret. Det er et usympatisk, 
og vi har gode argumenter for at det øger krigsfaren. For at få en reel dialog, vi må forstå 
politikernes bevæggrunde, samtidig med at vi ved, den aktivistiske politik faktisk skader 
Danmarks sikkerhed. Alternativet til den stærkes ret er en international retsorden, der 
forbyder angrebskrige og som kræver og tilbyder fredelig konfliktløsning.  
FN er et forsøg på at etablere et sådant alternativ, men der er ingen international 
regerings- eller militærmagt bag FN, der kan tvinge stormagterne til at opføre sig pænt. 
Under den kolde krig holdt stormagterne hinanden i skak og det gav et spillerum for FN. 
Med USA som den eneste supermagt, er den eneste modmagt den folkelige modstand 
mod krig, som findes i alle lande. Vi ser det tydeligt, når grunden skal lægges til nye 
krige. Der foregår hver gang en kamp om verdensopinionen, krigspropagandaen skal 
fjerne folkenes modvilje mod krigen, og kampen om FNs blå stempel spiller en stor 
rolle. USA diplomater tager verden rundt og vrider armen om på små og store stater, for 
at få "lov" af FNs sikkerhedsråd til deres aggression. Og den, der ikke lader sig overtale, 

får USAs vrede at føle. Efter spillet om Irak krigen talte Bushregeringen åbent om at 
straffe Rusland, Frankrig og Tyskland, hver på deres måde.  
Samtidig arbejder USA for at svække og miskreditere FN, så USA lettere kan gøre som 
de vil uden at spørge om lov. Når det er nødvendigt for krigsmagerne at bruge så megen 
energi på kampen om folkeviljen, er det fordi, vi er stærkere, end vi selv tror. Modviljen 
mod krig ligger dybt i menneskene, og spørgsmålet om krig og fred kan vælte 
regeringer og starte revolutioner.  
Danmarks skift til den aktivistiske udenrigspolitik er et udtryk for at FN er svækket, og 
det er samtidig et led i yderligere at svække og undergrave FN og fredskræfterne. Det, 
at USA var næsten isoleret i FN i ønsket om krig mod Irak, styrkede den amerikanske 
fredsbevægelse i kampen om amerikanernes holdning. Og vore regerings opbakning til 
krigspolitikken svækker mulighederne for fredsbevægelserne i andre krigsførende 
lande. Det er vores ansvar at få vores regering væk fra krigspolitikken og tilbage på FN 
sporet. Det er det vi kan bidrage med til den internationale kamp for freden.  
Regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at der skal være et klart FN mandat, hvis 
Danmark skal involveres i krigshandlinger igen. Det er godt. Det kan vi støtte. Lad os 
holde regeringen fast på det. Men hvad gør Villy Søvndal? Første gang regeringens nye 
politik skulle bruges i praksis, fordi USA ikke kunne få et FN mandat til at vælte Assad 
i Syrien, så meldte Villy Søvndal sig i klubben Syriens venner, som krigsmagerne 
oprettede for - uden om FN - at skabe den nuværende krig i Syrien.  
Den aktivistiske udenrigspolitik har sammen med og i lige så høj grad som vores 
udlændinge- og flygtningepolitik skadet dansk anseelse i udlandet, bortset fra blandt 
vore nærmeste allierede. Den aktivistiske udenrigspolitik har ikke øget Danmarks 
sikkerhed. Tværtimod. Krigspolitikken gør Danmark til et legalt mål for 
krigshandlinger. Før vi blev krigsførende var et angreb i Danmark eller på danske 
ambassader yderst usandsynligt. Nu er det blot et spørgsmål om, hvornår det sker næste 
gang. Den aktivistiske udenrigspolitik skader Danmarks mulighed for at yde humanitær 
hjælp. Regeringen og NATO gør humanitær hjælp til en integreret del af krigsindsatsen, 
og nødhjælpsarbejderne bliver derved angrebsmål, som får behov for militær 
beskyttelse. Det arabiske forår viser, at man med politiske midler kan opnå 
forandringer. Der er i alle lande progressive kræfter, som vi kan støtte og samarbejde 
med. Det kan være fagforeninger, partier eller folkelige bevægelser. Krig ødelægger 
muligheden for at støtte dem. Udenlandsk indblanding og intervention får derimod 
befolkningerne til at slutte op om selv groft undertrykkende regimer.  
• Alternativet til krigspolitikken er for det første, at regeringen skal arbejde for 

sikkerhed og fredelige løsninger gennem FN.  
• For det andet, at regeringen og partier NGOer og bevægelser skal støtte 

progressive og fredssøgende kræfter i konfliktområder.  
• For det tredje, at vi skal samarbejde med og styrke de folkelige kræfter, som er 

den eneste modmagt til krigspolitikerne.   
Carsten Andersen er aktiv i Århus mod krig og terror. Læs teksten uforkortet på  
http://fred.dk/artikler/fredkult/skader.htm 

http://fred.dk/artikler/fredkult/skader.htm
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KAMPVOGN AFMILITARISERET MED LYSERØD MALING  
Hidtil havde en camouflagemalet kampvogn truet de forbikørende bilister ved 
Antvorskov Kaserne i Slagelse, men i november kom en aktivist forbi med en bøtte 
maling, og skiftede det militærgrønne ud til antimilitaristisk pink. I stedet for at 
signalere aggressiv militarisme, fik den pink bemaling det latterlige i dette fortidige 
militær-monstrum til at stå lysende klart. Aktionen blev filmet til en kommende DR2-
serie ”Frank ser rødt”, der starter i næste uge. Bemalingen var bevidst symbolsk og 
midlertidig med vandbaseret maling. Det lykkedes ikke at male kampvognen helt 
færdig, men kanonen stod flot i pink, da militær og politi rykkede ud. Kasernen 
anmeldte det som hærværk - der jo ellers, som navnet angiver, normalt er hærens 
handlemåde. Forvandlingen af kampvognen til et fredeligt symbol gik stærkt, men at 
få hele militæret gjort ikkevoldeligt går desværre lidt langsommere...    .tom 
 
KOLLEKTIV STRAF OG BLOKADE AF GAZA 
Af John Scales Avery, formand for Pugwasgh.dk 
Den 14. november, 2012, blev Ahmed Jabari, leder af den militære fløj af Hamas, 
myrdet af et målrettet israelsk missil. Timer forinden havde Jabas modtaget et udkast 
til en permanent fredsaftale med Israel. 
Mordet på Jabari må have været omhyggeligt planlagt for at hans opholdssted var 
kendt så præcist. Det sandsynlige motiv til drabet var at provokere det svar, der faktisk 
følger: affyringen af Hamas-raketter mod Israel. Benjamin Netanyahus regering 
reagerede på raketterne med et massivt angreb på civile mål i Gaza, en reaktion, der 
også synes at have været nøje planlagt i forvejen, og timingen motiveret af valget i 

Israel. Under den fjerde Geneve-konvention, er kollektiv afstraffelse en 
krigsforbrydelse. Artikel 33 fastslår, at "Ingen beskyttet person må straffes for en 
forseelse, som vedkommende ikke selv har begået. Kollektive straffe såvel som alle 
skræmme- eller terrorforanstaltninger forbydes."  
Artikel 47-78 medfører også væsentlige forpligtelser for besættelsesmagter, med 
talrige bestemmelser for den generelle velfærd for indbyggerne i et besat område. 
Således har Israel overtrådt Geneve-konventionerne ved sin kollektive afstraffelse af 
civilbefolkningen i Gaza som gengældelse for det stort set ineffektive Hamas-
raketangreb, som Jabari-drabet provokerede. Det større problem er imidlertid, det 
presserende behov for at hæve Israels brutale blokade af Gaza, som har skabt hvad 
Noam Chomsky kalder "verdens største open-air fængsel". 
Francis A. Boyle, professor i folkeret ved universitetet i Illinois, siger, at "Det, vi ser i 
Gaza nu, er stort set slow-motion folkemord mod de 1,5 millioner mennesker, der bor 
i Gaza ... Hvis du læser 1948-konventionen om folkedrab, fremgår det klart, at en 
instans af folkedrab er bevidst påførelse af levevilkår, beregnet til at skabe den 
fysiske ødelæggelse af et folk, helt eller delvis ... Og det er præcis hvad der er sket 
siden Israels indførelse af blokaden.”  
Med sin grænseløse militære og økonomiske støtte til Israel, er USA medskyldig i at 
tillade Israel at skabe en apartheid-stat endnu mere grusom end den verden en-
stemmigt fordømte i Sydafrika. 
http://www.countercurrents.org/avery221112.htm 
 
DJURSLAND FÅR FREDSNETVÆRK 
20 djurslændinge har dannet 'Djurslands borgere for fred og mod krig', så nu er freden 
kommet til Djursland. Eller rettere: Modstanden mod dansk krigsdeltagelse og 
Anders Foghs aktivistiske udenrigspolitik. 
Da to afdelinger af Enhedslisten i november inviterede borgerne på Djursland til 
dialog i teatersalen på Hotellet i Rønde om alternativer til dansk krigsførelse, mødte 
30 mennesker frem. I løbet af aftenen opstod ideen om et lokalt fredsnetværk på 
Djursland: 
- Hele 20 mennesker meldte sig spontant til dette fredsnetværk. Det var utroligt 
positivt, for ikke at sige helt fantastisk, fortæller Hasse Schneidermann, der er 
sekretær for Enhedslisten Syddjurs og en af initiativtagerne til mødet, hvor bl. a. 
Enhedslistens forsvarsordfører, folketingsmedlem Nikolaj Villumsen, holdt oplæg.  
Hasse Schneidermann forklarer, at baggrunden for ideen om at skabe netværket, 
blandt andet er at dansk krigsdeltagelse ikke har ført til de lovede resultater og har 
skabt mindre reel sikkerhed mod terror. Og at der næsten ingen solidaritet er med de 
tusindvis af danskere, der lider af krigstraumer - samtidig med, at krigene tærer for 
meget på vores velfærdssamfund. 
-  Vi diskuterede for eksempel, om det havde været rigtigt at deltage i krigene i Irak, 
Afghanistan og Libyen, og hvad der nu var det rigtige at gøre i forhold til udviklingen 
i Syrien, Iran og helt aktuelt Gaza. Det er den diskussion, vi gerne vil fortsætte. 

http://www.countercurrents.org/avery221112.htm
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HVORDAN KUNNE DET KOMME SÅ VIDT I MALI?  
Kommentar /analyse af Birthe Refslund  
Nu da gidselkrisen er slut i Algeriet, må det være muligt at tænke mere langsigtet, for at 
en lignende situation kan undgås i fremtiden andre steder.  
I det nordlige Mali har militante islamister indført sharia love med lemlæstelser, 
voldtægter og ødelæggelse af hundredårige mindesmærker som følge, og dernæst har de 
forsøgt at angribe det sydlige Mali, hvor 90 procent af befolkningen bor.  
Situationen i Mali er mere kompliceret end den som oftest beskrives, og politikerne bør 
gentænke deres udviklingspolitik. Islamisterne kaldet Ansar Dine og Al Quada har taget 
kontrollen over det nordlige Mali for at indføre et islamisk herredømme, kalifatet. Først 
allierede de sig med tuaregerne, som følte sig forfordelt af regeringen i hovedstaden 
Bamako og ønskede større selvstændighed.  
Da de blev udmanøvreret, samarbejdede de militante islamister med velbevæbnede 
terrorister fra de omliggende lande i Sahel, og især fra Libyen. Konflikten blev udvidet 
med gidseltagningen i Algeriet og kan hurtigt få internationale konsekvenser, med eks. 
terroristangreb i Europa.  
Den har fået tragiske følger for den maliske befolkning, der flygter i tusindvis til 
nabostaterne, så man må forvente et øget flygtningepres i Europa. Konflikten i det 
vestafrikanske Sahel-land har dermed større sikkerhedsmæssige og udenrigspolitiske 
konsekvenser end antaget. Danmark yder en ganske omfattende bistand til landet, men 
hvad vidste donorerne herunder Danida om de reelle politiske forhold i Mali?  
Da den tidligere regering faldt sammen som et korthus som følge af et militærkup, 
reagerede Vesten med forbløffelse, fordi Mali blev betragtet som godt på vej mod 
demokratiske tilstande, en "donorernes darling".  
Nu viser det sig, at der er tale om et korrupt styre, som øjensynlig baserede magten dels 
på bistandsmidler og dels på handel med narkotika. Der er altså tale om en regional 
konflikt, hvor Mali har fungeret som et transitland for narkosmugling i hele regionen. 
Narkoen kommer fra Sydamerika og smugles via Sahel til forbrugerne i EU.  
Syd for Sahara er stater ofte karakteriseret af et uformelt politisk system, patron – klient 
netværket, som løber parallelt med et svagt parlamentarisk system. Regerende politiske 
eliter baseret magten på deres egne etniske grupper. En leder, patronen, kan omgive sig 
med sine loyale tilhængere i gruppen.  
De er indbyrdes forbundne, således at han belønner sine støtter med givtige stillinger i 
administrationen og statslige virksomheder og midler fra bistanden, mod at disse til 
gengæld hjælper ham i mange situationer f.eks. når der er valg.  
Systemet forplanter sig i bredden og dybden og er statisk, fordi det gælder om at holde 
sig ved magten og ressourcerne med alle midler, bl.a. kontrol over 
sikkerhedstjenesterne, politiet og hæren.  
I følge forskere på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) kan en leder i et 
sådant patrimonialt system også forsøge at balancere mellem de forskellige etniske 
grupper og udpege ministre uden for sin egen gruppe, enten fordi de udgør en trussel 
mod hans magt eller kan støtte ham mod udbrydergrupper i hans eget parti.  

Derfor er det vigtigt at vide, hvordan magten i samfundet er fordelt, og hvilke 
magtfulde organisationer lederen/præsidenten må forsøge at balancere imellem.  
Men mindretallenes interesser bliver ikke tilgodeset, således som det er sket for 
tuaregernes vedkommende. Resultatet af det patrimoniale system er nepotisme og 
korruption. Det er nødvendigt at lytte til forskernes undersøgelser af politiske uformelle 
patrimoniale netværk, fordi disse er en af de væsentlige årsager til, at staterne syd for 
Sahara er så svage og sårbare, og derfor har brug for bistand.  
Statslige institutioner er sjældent velfungerende, der er vedvarende økonomisk 
stagnation til trods for relativt høje væksttal, fordi der ikke findes en omfordeling af 
ressourcer, og ydelser af offentlige goder såsom sikkerhed og stabilitet, infrastruktur og 
serviceydelser er minimale. Disse forhold gør sig også gældende i Mali. Den sydlige 
frugtbare del er befolket af agerbrugere, flertallet af befolkningen. Herfra stammer den 
nu afsatte præsident, og han sørgede for, at bistandsmidlerne fandt vej til egne 
tilhængere, hvorimod tuaregerne/nomaderne i nord forsømtes. Derfor har de uden 
resultat forhandlet om en delvis selvstændighed.   
Da regeringen faldt på grund af militærkuppet, opstod der et tomrum, og donorer og 
udenlandske politikere ved i dag ikke, hvem de kan forhandle med. Den siddende 
præsident anmodede franskmændene om at intervenere, da de militante islamister 
pludselig drog sydpå og truede med ikke blot at tage magten i den store by Mopti, men 
også hurtigt kunne nå Bamako ad de fine asfalterede veje.  
Når konflikten forhåbentlig afsluttes, skal der således findes en politisk løsning for en 
regeringsdannelse, da den nuværende svage regering ingen legitimitet har; få maliere 
har tillid til den. Det bliver en kompliceret proces, fordi den daværende regering heller 
ikke havde nogen troværdighed. Desuden er det uklart, hvad den militære elite vil.  
En mulighed for at komme i gang kunne være at involvere indsigtsfulde personer i 
Bamako, som ikke er så fedtede ind i de korrupte patron - klient netværk.  
Det er en forudsætning, at der ved en kommende regeringsdannelse stilles krav om en 
nødvendig løsning af tuaregernes problemer, således at de får del i bistandsmidlerne og 
tildeles en mere selvstændig status. Desuden skal der være krav om gennemskuelighed i 
bistanden fra top til bund i samfundet, ellers gavner den ikke.  
Spørgsmålet er om dette overhovedet er muligt. Vil den stærkeste gruppe igen sætte sig 
på magten via patron – klient relationerne, og vil de andre regeringsledere i Vestafrika 
ikke kræve, at netop den vender tilbage? Det er ikke et særsyn, at korrupte ledere med 
samme patron - klient politiske forhold holder hinanden ved magten for ikke selv at 
miste den. I hvert fald må udenlandske /danske forhandlere og donorer være bekendt 
med disse forhold og sætte sig ind i de politiske eliters prioriteter for at fremme en 
produktiv udvikling til afhjælpning af fattigdommen, som DIIS forskerne foreslår.  
Det kan bidrage til at gøre svage stater stærkere og mere stabile, og på langt sigt 
mindske risikoen for regional og international terrorisme. 
Birthe Refslund er tidligere seminarielektor, har været på syv års arbejde i Afrika og har 
Master i Afrika Studier. Artiklen er let forkortet og kan læses i sin helhed på:   
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/21-01-13/dansker-hvordan-kunne-det-komme-s-vidt-i-mali  
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FRA KRIGSMINISTERIUM TIL FREDSMINISTERIUM...  
Af Tom Vilmer Paamand 
Det sidste år har Aldrig Mere Krig været blandet ind i et projekt, der arbejder med 
etablering af et Fredsministerium og udnævnelse af en fredsminister i statslig regi. Her 
følger derfor en gennemgang af krigsministrenes funktion i nyere dansk historie, samt 
af de mange nedrustnings- og fredsministre, der allerede findes kloden rundt.  
Under Enevælden blev Kongens rolle som Hærfører og Krigsherre bistået af Krigs-
kollegiet, der først blev ændret til Krigskancelliet, og så i en periode til det mere 
anonyme Generalitets- og Kommisariatskollegiet. Dette blev i forbindelse med 
omvæltningerne op til den ny Grundlov afløst af Krigsministeriet i 1848 med en 
krigsminister i front.  
I 1905 fik ministeriet i stedet en forsvarsminister i front, men først fra 1950 blev 
Krigsministeriet omdøbt til et Forsvarsministerium, nu med civil departementschef. I 
nyere tid har vi kun haft en enkelt forsvarsminister, der ikke var militært trænet i det 
mindste som værnepligtig, nemlig Gitte Lillelund Bech fra 2010-11. Lige siden har 
Danmark haft forsvarsministre, selv om rollen i de senere årtier burde døbes tilbage til 
krigsministre. 
Fra 1968-71 fungerede Kristen Helveg Petersen som nedrustningsminister under den 
radikalt ledede Baunsgaard-regering. Hans embede erstattede dog ikke 
forsvarsministerens, der i samme periode var den senere rigsretsdømte Erik Ninn-
Hansen. Kristen Helveg Petersen var mest kulturminister, men hans fulde titel lød 
minister for kulturelle anliggender og minister for teknisk samarbejde med 
udviklingslandene samt nedrustningsspørgsmål. AMKs formand Geert Grønnegaard 
var med til at udarbejde et radikalt forslag til ny våbenlov for ham. 
Sverige har haft flere nedrustningsministre, fx Alva Myrdal og Maj-Britt Theorin, 
sidstnævnte er fortsat FN-ambassadør i nedrustningsspørgsmål, en post der ikke findes 
i Danmark. Canada og New Zealand har haft adskillige Ministers for Disarmament 
and Arms Control. Den slags ministerposter bliver ofte oprettet til specielle 
anledninger, lige som da Connie Hedegaard var minister for FNs klimakonference. 
I Afrika har lande som Den Centralafrikanske Republik og Somalia haft et meget reelt 
behov for at nedruste stridende parter, og har derfor haft en række nedrustnings-
ministre, der skulle afruste alt fra lokale militser til hele befolkningsgrupper. I DCR er 
general Xavier Sylvestre Yagaongo udmævnt til Disarmament Minister. Fredsministre 
er der også nogle stykker af. Nepal har en Minister for Peace and Reconstruction, 

Salomonøerne en Minister for National Unity, Reconciliation and Peace og Sydsudan 
fik en Minister of Peace and CPA Implementation (Comprehensive Peace 
Agreement) efter sin uafhængighed. Danmark har ikke haft dedikeret fredelige 
ministre siden Kristen Helveg Petersen, men under udenrigsministeriet har et vigtigt 
udvalg levet et omtumlet liv. Presset af græsrødder og truslen om atomkrig besluttede 
en socialdemokratiske regering i 1980 at oprette Det Sikkerheds- og 
Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU), der med penge fra forsvarsbudgettet løbende 
skulle vurdere Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske position. En af dets fortsat 
mest omstridte medlemmer var journalist Jørgen Dragsdahl.  
I 1995 forsvandt nedrustningen, da SNU blev omdannet til Dansk Udenrigspolitisk 
Institut (DUPI), for siden i 2002 at blive til Dansk Center for Internationale Studier 
og Menneskerettigheder (DIIS). For at få nedrustningen med igen fik Enhedslisten i 
2012 indføjet i Finansloven, at regeringen vil "styrke grundlaget for, at Danmark kan 
bidrage med ikke-militære løsninger på internationale konflikter". Frem til 2015 giver 
regeringen derfor 8 millioner kroner årligt til etableringen af et "program om aktuelle 
internationale konflikter og nye tiltag inden for freds- og konfliktløsning". Resultatet 
er det nye Forskningscenter for løsning af internationale konflikter med Ole Wæver 
fra Københavns Universitet i spidsen. Også DIIS fik øget bevillingen med 10 
millioner kroner fremover. Målet er at "Danmark skal føre en aktiv og ansvarlig 
udenrigspolitik, der både fremmer en mere fredelig og retfærdig verden og plejer 
danske interesser". 
Ideen om dedikeret fredelige ministre et altså et verdensomspændende fænomen. 
Internationalt findes kampagnen GAMIP, som er Global Alliance for Ministries & 
Infrastructures for Peace, et globalt fællesskab til støtte for fredsministerier. 
Herhjemme har irritationen over alle de ressourcer, der går til at forske i krig på 
Forsvarsakademiet ført til græsrods-oprettelsen af Det Danske Fredsakademi, der nu 
er et projekt til vidensopsamling, som bibliotekar Holger Terp står bag. 
På FRED.dk har undertegnede i årevis brugt parolen: "Krigen var deres eneste svar. 
Kræv forskning og udvikling af ikkevoldelig konfliktløsning, gerne i et nordisk 
samarbejde mellem militær, nødhjælp og græsrødder", og nu står AMK så med bag 
forslaget om et officielt Fredsministerium, som Frants Villadsen har søsat. 
For naturligvis bør Forsvarsministeriet omdannes til, eller i det mindste suppleres 
med, et reelt Fredsministerium - der fx kan leve op til NATOs egen formålsparagraf, 
som overraskende nok kræver af sine medlemmer, at de skal "bilægge enhver 
international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler". 
Danmark kan læne sig op ad de mange års arbejde i diverse nedrustningspolitiske 
udvalg, der nu føres videre med det nyoprettede Forskningscenter, og udbygge dette 
som grundlag for et egentligt Fredsministerium. Også internationalt er der meget at 
lære af, når et dansk Fredsministerium skal bygges på et solidt fundament.  
Læs mere om fredsministerier på     
http://fredsministerium.dk/ 
http://www.gamip.org/ 
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KOM, KOM TIL FOLKEMØDE... 

 

 
Folkemødet på Bornholm er en ret ny politikfestival, som er et godt sted for aktivister 
og organisationer at få inspiration og møde mulige allierede. Mødet nyder megen 
opmærksomhed og i 2012 arrangerede over 280 partier, virksomheder, foreninger og 
organisationer tilsammen over 748 debatter, seminarer, taler, kulturelle arrangementer 
og workshops.  
En lykkelig begivenhed på sidste års folkemøde på Bornholm var, at det telt som var 
organiseret af det nystartede initiativ Fredsministerium.dk, samlede folk fra mange af 
Danmarks fredsgrupper og vakte på den måde håb om en ny samling af 
fredsbevægelserne.  
Siden sidste sommers folkemøde er Fredsministerium.dk vokset i styrke, og til næste 
folkemøde bliver teltet større og indsatsen for at samle fredsbevægelserne mere 
målrettet. Kom og vær med – årets Folkemøde er fra 13-16. juni!    Frands 
 
KVINDER I SORT FORTÆLLER OM SIDSTE ÅRS FOLKEMØDE I ALLINGE 
Vi havde som Kvinder i Sort valgt at fokusere på kvinderne i Afghanistan, og fik 
mange positive tilkendegivelser, lyder det fra Rita Dahlberg, der var en af de syv 
kvinder, der deltog i Folkemødet.. 
Kvinder i Sort er en del af Fredministerium.dk. Rita Dahlberg husker ikke blot tilbage 
på aktiviteterne, men også på fællesskabet med de øvrige deltagere. 
- Jeg husker med glæde det varme fællesskab og gode samarbejde os syv kvinder 
imellem i bjælkehytte med udsigt, fælles madlavning og aftenhygge.  
Selve Folkemødet og hele sceneriet vakte også begejstring.  
- Da jeg landede på kajen i Allinge torsdag eftermiddag var det første, jeg lagde 
mærke til et mylder af mennesker, som bevægede sig blidt og lydløst ind imellem 
hinanden. Og jeg tænkte: wauv, og dette skal jeg være en del af de næste to dage. 
Kvinder i Sort holdt sig heller ikke tilbage, og de var meget synlige på Folkemødet. 
- Vi var altid klædt i sort og parate til at rulle vores paroler ud ved passende 
lejligheder på udvalgte steder, hvor vi ikke var til at overse. Både på kajen og på 
cirkuspladsen, hvor den store scene var rejst. 
Så Kvinder i Sort lægger ikke skjul på glæden over en god oplevelse på Folkemødet. 
- Tak Allinge, tak Team Bornholm - vi ses helt sikkert igen en anden gang, lyder det 
fra Kvinder i Sorts Rita Dahlberg 

HØR RADIO OM FREDSAKTIVITETERNE PÅ SIDSTE ÅRS FOLKEMØDE 
Arne Hansen optog en del materiale til sit radioprogram FLR-Dialog: 
Dialog får en snak med et par bornholmske drenge Albert og Christian, som vi 
træffer i Fredsteltet under deres rundtur på Folkemødet:  
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/120615-2brh-drengeitelt64.htm  
Initiativtager til Fredsministerium.dk Frants Villadsen taler på Peoples Corner om 
fredsgørelse som modstykke til militarisering: 
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/120616FrantsVomFredsgoerelse64.htm  
Stemningsbillede fra Fredsteltet med sang og musik ved Helge Larsen (plus 
rigelig snak i baggrunden) optaget under Folkemødet:   
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/120615HelgeLarsen-synger-i-fredstelt64.htm  
 
KLASSISK MUSIKER FÅR AMKS FREDSROSE 
Oboisten Henrik Goldschmidt er hædret 
med AMKs Fredsrose for sit freds-
arbejde.  
Han har sammen med sin faste med-
spiller Anders Singh Vesterdahl i årevis 
arbejdet for at få folk fra ellers stridende 
lande til at skabe musik sammen i 
fredeligt sammenspil. Mest kendt er de 
for Middle East Peace Orchestra, hvor 
arabere og jøder spiller sammen for fred 
i Mellemøsten, men de to musikere har 
også på tilsvarende vis arbejdet meget 
med børn og unge, både herhjemme og i 
Mellemøsten. 
Henrik Goldschmidt har selv forklaret 
om visionen, at han i sine projekter 
samler alle de nationaliteter og 
religioner, der skal til for at "lave en 
rigtig god krig". Men ved i stedet at 
optræde sammen, kommer deltagerne 
om bag de fasttømrede fordomme, og 
møder mennesket, der altid gemmer sig bag ens fjendebilleder. 
"I en tid hvor Mellemøsten atter står i brand, er der hårdt brug for sådanne initiativer, 
der kan mindske spændinger og gøre dialog mulig - for kun dialog og samarbejde kan 
skabe varig fred", sagde Tom Vilmer Paamand fra AMK i sin tale ved overrækkelsen. 
Fredsrosen blev overrakt efter en velbesøgt koncert i Kastrup Kirke på Amager, hvor 
under Henrik Goldschmidt selv havde fortalt om sit fredsarbejde.  
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/121118HGoldschmidt-Fredsrose64.htm 
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KOM TIL ALDRIG MERE KRIGS ÅRSMØDE DEN 13.-14. APRIL 
Vi indleder lørdag klokken 13 med at spise frokost sammen. Selve Årsmødet foregår 
søndag fra klokken 10 og forventes afsluttet senest klokken 16. Lørdagen er 
traditionelt afsat til uformel debat af aktuelle emner, der berører os som pacifister. 
Lørdagens møde starter klokken 14:00 og er åbent for alle interesserede, også ikke-
medlemmer af AMK. Årets oplægsholder er Hasse Schneidermann, der pt prøver at 
bygge et nyt fredsnetværk op fra grunden af på Djursland. Hasse var medinitiativtager 
til ungdomsprojektmiljøerne Frontløberne og Kaospiloterne i Århus og har siden 
arbejdet med idé- og projektudvikling. Senest har han været generalsekretær i et 
alkohol- og narkotikapolitisk netværk bestående af 90 NGOer fra samtlige nordiske og 
baltiske lande. Emnet er Skabelsen af en Fredelig Fremtid. 
Fredsbevægelsen er gået helt i stå, så andre uhindret har kunnet sætte en dagsorden, 
der minder om en plan fra Pentagons høge. Vi har brug for en helt ny grundfortælling, 
til at definere hvor vi står, og hvor vi gerne vil hen. Ikke så meget snak om alt det vi er 
imod - men drømme om hvordan vi konkret tager de næste skridt for at skubbe til hele 
verden, så den triller mod en fredeligere fremtid. 
AMK serverer frokost, kaffe og aftensmad lørdag, morgenmad, frokost og kaffe 
søndag. Der er mulighed for overnatning på stedet, der fungerer som lejrskole - husk 
selv at tage sovepose eller lignende med. AMK giver op til 300 kroner i tilskud til din 
rejse mod fremvisning af billigste togbillet, for udgiften over de første 100 kroner. 

Kompedallejren ligger Kompedalvej 13, Gråmose, 7442 Engesvang, Silkeborg. 
Du kan blive afhentet på Engesvang station lørdag klokken 12:15 for de sidste ti km til 
lejren, hvilket passer med lyntoget fra København H med afgang klokken 8:50 og skift 
i Skanderborg. Husk at give os besked i forvejen, hvis du skal afhentes, og køres retur. 
Tilmelding og indsendelse af forslag, der ønskes optaget på Årsmødets dagsorden, 
skal ske senest lørdag den 6. april til: 

Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm, 
Tlf: 97 37 31 63, mobil: 20 62 31 63 eller via e-mail til: info@aldrigmerekrig.dk. 

Husk at anføre, hvis du ønsker vegetarmad, overnatning og afhentning i Engesvang. 
 
 
 
 
 
 

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  
Giro på posthus: nr. 80237278.  
 

Regnskabsfører (kasserer):  
Poul Pedersen Fyrresvinget 35, 8600 
Silkeborg, tlf. 8683 6690  
Poul@AldrigMereKrig.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: arne@aldrigmerekrig.dk   www.ArneHansen.net 
Majken Jul Sørensen, Sparsnäs 1010, 66891 Ed, Sverige.  
Mail: majken@aldrigmerekrig.dk     Ny bog: aldrigmerekrig.dk  
Frands Wisbech Frydendal, Rådmands Boulevard 8 1th, 8900 Randers.  
Mail: frands@aldrigmerekrig.dk     Tlf:  5176 8486. 
Peter Henning, Unnasvej 3, 3000 Helsingør    Tlf.: 2927 9615 
Mobil: 2927 9615. Mail: peter@aldrigmerekrig.dk  
Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg  Tlf.: 8683 6690 
Mobil: 4045 0847. Mail: poul@aldrigmerekrig.dk  www.PAXmusik.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@aldrigmerekrig.dk   www.FRED.dk  

AMKs Bestyrelse 

 
     

Geert Arne Hermod Peter Frands Frode 

 
 

 
 

 

Redaktionen modtager gerne stof fra medlemmer og andre, 
helst i elektronisk form og udenlandske tekster oversat. 
Redaktionen gør opmærksom på at henvisninger og artikler i 
bladet kan have indhold, der ikke nødvendigvis udtrykker 
redaktionens eller AMKs holdninger.  
 

Stof til Redaktion Peter Henning og Poul Pedersen. 
Tom Poul 

ORDINÆRT ÅRSMØDE I FORENINGEN ALDRIG MERE KRIG 
Søndag den 14. april klokken 10. Dagsorden: 

  Valg af ordstyrer og referent 
      Beretning fra hovedbestyrelsen og kasserer  
      Drøftelse og vedtagelse af arbejdsplan 
      Nominering af kandidater til årets fredsrose 
      Indkomne forslag  
      Eventuel årsmødeudtalelse 
      Fastsættelse af kontingent for 2014 
      Valg af hovedbestyrelse 
      Fastsættelse af sted for næste årsmøde. 
      Eventuelt 
 

mailto:info@aldrigmerekrig.dk
http://www.aldrigmerekrig.dk/
mailto:Poul@AldrigMereKrig.dk
mailto:info@aldrigmerekrig.dk
mailto:arne@aldrigmerekrig.dk
http://www.arnehansen.net/
mailto:majken@aldrigmerekrig.dk
http://www.aldrigmerekrig.dk/komntar/barrikade.htm
mailto:frands@aldrigmerekrig.dk
mailto:peter@aldrigmerekrig.dk
mailto:Poul@AldrigMereKrig.dk
mailto:Poul@AldrigMereKrig.dk
mailto:tom@aldrigmerekrig.dk
http://www.fred.dk/


AMK Nyhedsbrev – Nummer 1 – Marts 2013 
 

Ark 12  
 
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 
AMKs 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: 
www.AldrigMereKrig.dk/sider/vedtaegt.htm 

 

http://www.aldrigmerekrig.dk/sider/vedtaegt.htm
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