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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:

Ny vedtagelse udvider EUs muligheder til nu at kunne bidrage til
militære fredsstøttende operationer overalt i verden.

Dansk fredsbevægelses historie skal skrives ............... 6
Har du materialer til et kommende forskningsprojekt om dansk
fredsbevægelses historie?

Fredsforskning, undervisning og aktivisme ................. 8
Danmark savner en aktionsorienteret fredsforskning til at skabe
fred i samfund og mennesker på Jorden.

Fredsministerium har planerne klar! ........................ 10
To møder har sat gang i samarbejdet med de andre nordiske
lande om statslige fredsministerier.

Freden fortjener et museum ..................................... 11
Velkommen til offentligt online møde om et dansk fredsmuseum
den 9. maj.

AMK holder Årsmøde den 9. maj på Zoom ............... 12
... samt meget andet godt og fredeligt.

Arne Ungermanns
skitser til en plakat for
Aldrig Mere Krig...

AldrigMereKrig.dk/sider/vedtaegt.htm – se også Facebook.com/aldrigmerekrig
Støt via MobilePay 128443, så AMK kan arbejde for pacifismen!
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man afholdt
fredsbevægelsen
en række koordinerende
bedst kan arbejde
”mandagsfor
møder”
at opnå den.
og påMødet
møde var
denet15.
ledmarts
i AMKs
besluttede
arbejdeman
medatatfortsætte
forny sitsom
principprogram
et løst koblet
frem
netværk
mod foreningens
af ICAN-partner
100-års
organisationer
jubilæum i 2026,
og ivrige
og detenkeltpersoner
følges op medoget ændre
møde
navnet
9. maj om
til ”Forbyd
forskning,
atomvåben
både i fred
– ICAN
generelt
i Danmark”.
og i dansk fredsbevægelses historie.
Formålet
Du kan høre
er stadig
samtale
detforud
samme;
for at
mødet
arbejde
mellem
for dansk
Arne Hansen
tilslutning
og til
Hasse
FNs Schneiforbudstraktat
dermann ogog
hele
oplyse
Ole Wævers
om atomvåbens
oplæg: farlighed styrke og man håber i fremti☮
den at kunne
styrke atomvåbenmodstandens fælles ansigt udad til i forhold til
Flygtningeogfred.dk/fredsforsker-ole-waever-om-fredens-begreber
beslutningstagere og befolkning. Netværket skal fungere som et videns- og læringsforum,
på koordineringsmøder
hver 14. dag vil man kunne orientere
RADIO
OMogFRED
OG FLYGTNINGE
hinanden
Radiomanden
om egne
Arneaktiviteter
Hansens kommer
og sættevidt
fælles
omkring
initiativer
med inysgerrig
gang.
mikrofon:
Koordineringsgruppen
blev suppleret
Om
TurningPoints alternative
vej tilHelge
fred Ratzer,
i verdenog de skal nu varetage
sekretariatsfunktion,
kontakt tilogICAN-sekretariatet
Fjern fattigdom oghave
voldden
veddaglige
at lavedirekte
arbejdspladser
udvikle politiet. i
Geneve
og i et vist
omfang
fungeregrønt
som talspersoner
for netværket.
Er det muligt
at gøre
militæret
eller er det bare
greenwashing?
Man
på at
mødet
formulerefor
et argumentations-katalog,
der miljø.
skal tilGivebesluttede
det mening
kaldeat militæret
en bæredygtig indsats for
Jørgen Dragsdahls
om atomvåbens
farlighedom
ogatFNs
forbudstraktat og
bagevise
folketingsflertallets
forkerte påstande,
NATO-medlemskab
deltagelse
i ikkespredningsaftalen
(NPT)
dansk tilslutning
til forHans artikler
åbnede danskernes
øjne umuliggør
for atomkaprustningens
farlighed.
PLAN/e/T/FRED:
Omdiriger
fraEL,
militær
til klimaforsvar
budstraktaten.
Man vil
henvendemidler
sig til SF,
Alternativet
og De frie grønne
med
FNsopfordring
generalsekretær
om, at der
harafholdes
appelleret
et samråd
om klima-undtagelsestilstand.
i folketinget for at holde regeICANsog
nye
pjece om flertal
atomvåbens
sundhedsfarlighed
ringen
folketingets
fast på deres
synspunkter forud for NPT gennemUbehagelige facts
om hvad
en atomkrig
kan medføre
destruktion.
gangskonferencen
i august
og følger
henvendelsen
op medmht.
spørgsmål
til regeOmstilling
fra konflikt
til nedrustning
og fredelig
ringen
om hvorvidt
man agter
at sende observatører
tilkonfliktløsning
første møde om impleFNs 17 verdensmål
reducerer ikke den globale militære oprustning.
mentering
af FN-traktaten.
78%
af danskerne
siger
ja til
FN-traktaten
om forbud
modaf
atomvåben
Netværkets
nye store
fælles
satsning
er imidlertid
en lancering
en dansk
Kampagne
”Forbyd
har lavet
opinionsundersøgelse.
version
af ICANs
Citiesatomvåben”
Appeals kampagne
ogen
kontakte
samtlige danske borgRIKO:og
Anbefalinger
til Danmarks
strategitil regeringen
mestre
kommunalbestyrelser,
for atudenrigspolitiske
bede dem om at appellere
Centralt
er især
nøgleordene
og tillidsskabelse.
om
at Danmark
tilslutter
sig FNsmulighedsanalyse
forbudstraktat. Planen
er at lancere kampagFolketingsdebat
om at tilslutte
sig traktaten
om atomvåbenforbud
nen
på Hiroshimadagen,
den 6. august
og med hjælp
fra atomvåbenmodstanSocialdemokratiet
arbejdede
forskabe
international
afspænding...
dere
i så mange kommuner
som engang
muligt, at
lokal debat
om atomvåben og
Tilmeld dig mail,
når ider
er nyt, og se alt det gamle: FlygtningeogFred.dk
forbudstraktaten
overalt
Danmark.
☮
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USA ATOMOPRUSTER OG SPILLER FANDANGO MED KLODEN
Af Arne Nielsen
Hansen
FREDEN
FORTJENER
ET MUSEUM
Aldrig Mere Krig

Fint, at DR skriver om USAs nye vanvittige atomoprustning
Velkommen til offentligt
møde om
et dansk
fredsmuseum
drevetonline
af et korrupt
politisk
system,
der spiller fandango
Søndag den 9. maj 14.00
16.00
med –vor
allesammens sikkerhed.
Aldrig Mere Krig inviterer
dialogmøde
ommagtesløse,
etablering afogetleger
moderne
Mentil
DR
efterlader os
med i
fredsmuseum – et forskningsog oplevelsescenter om freduansvarlige
i Danmark.spil,
Mø-når
atomvåbenoprustningstilhængeres
det afholdes online via DR
zoom.
Få
adgang
via
dette
link
fra
13.45:
igen og igen undlader at fortælle om den nye FNtraktat
om forbud mod atomvåben. Og DR fortæller så
AldrigMereKrig.dk/zoom
heller
ikke
14.00: Velkomst og introduktionom bevægelsen Forbyd Atomvåben, der arbejder på atAldrig
få ogsåMere
Danmark
til at
tilslutte
sig at
dendeny
traktat.
Hasse Schneidermann:
Krig har
længe
ønsket
mange
Danmark
kan
som
NATO-medlem
godt
tilslutte
sig
FNs
forbudstraktat,
danske krigsmuseer blev suppleret med et fredsmuseum der kan formidlefordi
der
står i muligheder
NATO-traktaten
om at medlemsstaterne
skal anerkende
fredintet
og skabe
for oplevelser,
der både forandrer,
forundrer NATOs
og
nuværende
strategi
om
at
være
parat
til
som
de
første
at
bruge
forvandler den besøgende i stil med f.eks. Nobels Fredssenter atomvåben.
i Oslo. AMK
Danmark
skal
frasige
”beskyttelse”
af USA's
atomvåben,
har i mange
årblot
ønsket
øgetsig
fokus
og flere midler
til egentlig
danskhvilket
freds- netop
vil
øge Danmarks
sikkerhed
– fordi
andre lande
uden
forforske
NATOi konfliktløsså ikke kan
forskning,
og mener
at et dansk
fredsmuseum
også
skal
mistænke
Danmark
for
at
være
med
til
at
misbruge
den
påståede
usårlighed til
ning og fredsspørgsmål, og således blive kendt som et moderne forskningsindenfor
atomparaplyen
at opføre sig aggressivt i ledtog med USA.
og oplevelsescenter
i Danmark.
Hvis USAs atomoprustning sker for at øge NATO-landenes sikkerhed, så
14.10: Fredsmuseum i Aalborg – tanker og planer
skaber det selvfølgelig øget usikkerhed hos lande, der holdes udenfor. Derfor
Niels Erik Thomsen, Bestyrelsesformand i Fredsby Aalborg, der arbejder
presses f.eks. Rusland til også at opruste for at bevare sit atomvåbens afskrækfor etablering af et fredsmuseum i Aalborg, til formidling af den viden og
kelse, og så har vi igangsat en accelererende atomkaprustning, som vi så under
det engagement der samles omkring Verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed
Den Kolde Krig. Kun at tænke på sin egen sikkerhed vil give et ustabilt og
og stærke institutioner. På sigt etableres et virtuelt museum som forbindelhøjspændt forhold til omverdenen og vil på et eller andet tidspunkt ende i krig.
sesled til de øvrige fredsbyer og til FNs institutioner. I sin endelige form er
Derfor er der kun én mulighed for at skabe en bæredygtig sikkerhed og det er
Fredsmuseet en bygning, som samler de aktiviteter og formidler den viden,
at tænke sikkerhed som en problemstilling, som staterne logisk set er nødt til
som akkumuleres i projektet
at være fælles om, og som alle verdens stater og deres befolkninger derfor må
14.30:igennem
Fredsmuseum
som oplevelsescenter
sikre
samarbejde.
Malene
Agermose,
Oplevelsesdesigner
skrev i 2018
speciale
om ”Ethvordan
muHvor
parterne
ved vurdering
af handlemuligheder
altid
medtænker,
seum for fred”
på Aalborg
Universitet.
Meddet,
en teoretisk
og overblik
modparter
og deres
befolkninger
vil opleve
man selvballast
påtænker
at gøre.
over, at
hvordan
andre steder
verden,
er hun
optaget
af skabe
Altså
tænke fred
i denformidles
fælles sikkerhed,
som iden
afdøde
svenske
statsminister
et museum,
med det formål
Olof
Palme formulerede
det.”at påvirke individers sansning og følelser, så
de
indbydes
til
at
tage
forventning
og forestillinger
op til
revisiontil
ogmenneeventuMen vi må også udvide sikkerhedsbegrebet
fra staters
sikkerhed
elt ændre
dem”, designet
kan få indflydelse
i verden.
skelig
sikkerhed.
Og med så
de det
udfordringer
der her erpåi freden
øjeblikket
f.eks. med corona,
så
bliver
atomoprustning
blot
endnu
mere
vanvittig.
15.00: Dialog med mødedeltagerne
Med øget
tilslutning
mod
vil dette efterhånden
15.45
Refleksion
overtil
detFN-forbuddet
hørte og tanker
omatomvåben,
de næste skridt
bliver en international norm, så tilbageværende atomvåbenmagter – og lande
15.55: Afslutning
som Danmark, der lader sig beskytte af disse – derfor kunne betragtes som kriminelle af det solide flertal, der har valgt at stå udenfor.
☮
21

AMK Nyhedsbrev – April 2021

– ark 11
3

FORBYD ATOMVÅBEN
MØDET
– ICAN
MED
I DANMARK
OLE WÆVER
Af Hasse Schneidermann, medinitiativtager
Af Hasse Schneidermann

Den nye danske anti-atombevægelse
Lysten til at fejrede
tale sammen
dagenom
da freden
FNs forbudstraktat
og fredens bevætrådte i kraft som international
gelser lov
var den
stor,22.
da januar.
Aldrig Mere
På opfordring
Krig afholdt
fra bevægelet velbesen blev der afholdt forespørgselsdebat
søgt online dialogmøde
i Folketinget
om sagen
samtidig
denmed
21. marts.
at en opSamsigtsvækkende lys-manifestation
talen blevpåindledt
Christiansborgs
af Ole Wæver,
facadeder
fandt
er professor
sted. Manpå
indrykkede en helsides annonce
Københavns
i information
Universitet
medogresultatet
leder af Forskningscenter
af opmuntrende
meningsmåling der viste for
at 78%
Løsning
af adspurgte
af Internationale
danskereKonflikter
mener at Danmark
(CRIC). skal
tilslutte
Wæversig
uddybede
traktaten,
sine
ogsynspunkter
fik bragt en ikronik
den efterfølgende
om traktatens
åbne
betydning
dialog mellem
af ICANs
deltagerne,
direktør Beatrice
der også
Fihn
talte
bragt
fredsvenner
i Altinget.fra Norge og Sverige, om også deres
måder
I løbetatafopfatte
det tidlige
freden
forår
på og
harhvordan
man afholdt
fredsbevægelsen
en række koordinerende
bedst kan arbejde
”mandagsfor
at
møder”
opnå den.
og påMødet
møde var
denet15.
ledmarts
i AMKs
besluttede
arbejdeman
medatatfortsætte
forny sitsom
principprogram
et løst kobfrem
let netværk
mod foreningens
af ICAN-partner
100-års
organisationer
jubilæum i 2026,
og ivrige
og detenkeltpersoner
følges op medoget ændre
møde
9.
navnet
maj om
til ”Forbyd
forskning,
atomvåben
både i fred
– ICAN
generelt
i Danmark”.
og i dansk fredsbevægelses historie.
Du
Formålet
kan høre
er stadig
samtale
detforud
samme;
for at
mødet
arbejde
mellem
for dansk
Arne Hansen
tilslutning
og til
Hasse
FNs Schneifordermann
budstraktat
ogog
hele
oplyse
Ole Wævers
om atomvåbens
oplæg: farlighed styrke og man håber i fremti☮
den at kunne
styrke atomvåbenmodstandens fælles ansigt udad til i forhold til
Flygtningeogfred.dk/fredsforsker-ole-waever-om-fredens-begreber
beslutningstagere og befolkning. Netværket skal fungere som et videns- og læringsforum,
på koordineringsmøder
hver 14. dag vil man kunne orientere
RADIO
OMogFRED
OG FLYGTNINGE
Radiomanden
hinanden om egne
Arneaktiviteter
Hansens kommer
og sættevidt
fælles
omkring
initiativer
med inysgerrig
gang.
mikrofon:
Koordineringsgruppen
blev suppleret
Om
TurningPoints alternative
vej tilHelge
fred Ratzer,
i verdenog de skal nu varetage
sekretariatsfunktion,
kontakt tilogICAN-sekretariatet
Fjern fattigdom oghave
voldden
veddaglige
at lavedirekte
arbejdspladser
udvikle politiet. i
Geneve
og i et vist
omfang
fungeregrønt
som talspersoner
for netværket.
Er
det muligt
at gøre
militæret
eller er det bare
greenwashing?
Man
på at
mødet
formulerefor
et argumentations-katalog,
der miljø.
skal tilGivebesluttede
det mening
kaldeat militæret
en bæredygtig indsats for
Jørgen
om atomvåbens
farlighedom
ogatFNs
forbudstraktat og
bageviseDragsdahls
folketingsflertallets
forkerte påstande,
NATO-medlemskab
deltagelse
i ikkespredningsaftalen
(NPT)
dansk tilslutning
til forHans artikler
åbnede danskernes
øjne umuliggør
for atomkaprustningens
farlighed.
PLAN/e/T/FRED:
Omdiriger
fraEL,
militær
til klimaforsvar
budstraktaten. Man vil
henvendemidler
sig til SF,
Alternativet
og De frie grønne
med
FNsopfordring
generalsekretær
om, at der
harafholdes
appelleret
et samråd
om klima-undtagelsestilstand.
i folketinget for at holde regeICANs
nye
pjece om flertal
atomvåbens
sundhedsfarlighed
ringen og
folketingets
fast på deres
synspunkter forud for NPT gennemUbehagelige facts
om hvad
en atomkrig
kan medføre
destruktion.
gangskonferencen
i august
og følger
henvendelsen
op medmht.
spørgsmål
til regeOmstilling
fra konflikt
til nedrustning
og fredelig
ringen om hvorvidt
man agter
at sende observatører
tilkonfliktløsning
første møde om impleFNs 17 verdensmål
reducerer ikke den globale militære oprustning.
mentering
af FN-traktaten.
78%
af danskerne
siger
ja til
FN-traktaten
om forbud
modaf
atomvåben
Netværkets
nye store
fælles
satsning
er imidlertid
en lancering
en dansk
Kampagne
”Forbyd
har lavet
opinionsundersøgelse.
version
af ICANs
Citiesatomvåben”
Appeals kampagne
ogen
kontakte
samtlige danske borgRIKO:
Anbefalinger
til Danmarks
strategitil regeringen
mestre og
kommunalbestyrelser,
for atudenrigspolitiske
bede dem om at appellere
Centralt
er især
nøgleordene
og tillidsskabelse.
om
at Danmark
tilslutter
sig FNsmulighedsanalyse
forbudstraktat. Planen
er at lancere kampagFolketingsdebat
om at tilslutte
sig traktaten
om atomvåbenforbud
nen på Hiroshimadagen,
den 6. august
og med hjælp
fra atomvåbenmodstanSocialdemokratiet
arbejdede
forskabe
international
afspænding...
dere
i så mange kommuner
som engang
muligt, at
lokal debat
om atomvåben og
Tilmeld dig mail,
når ider
er nyt, og se alt det gamle: FlygtningeogFred.dk
forbudstraktaten
overalt
Danmark.
☮
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USA ATOMOPRUSTER OG SPILLER FANDANGO MED KLODEN
Af Arne Nielsen
Hansen
FREDEN
FORTJENER
ET MUSEUM
Aldrig Mere Krig

Fint, at DR skriver om USAs nye vanvittige atomoprustning
Velkommen til offentligt
møde om
et dansk
fredsmuseum
drevetonline
af et korrupt
politisk
system,
der spiller fandango
Søndag den 9. maj 14.00
16.00
med –vor
allesammens sikkerhed.
Aldrig Mere Krig inviterer
dialogmøde
ommagtesløse,
etablering afogetleger
moderne
Mentil
DR
efterlader os
med i
fredsmuseum – et forskningsog oplevelsescenter om freduansvarlige
i Danmark.spil,
Mø-når
atomvåbenoprustningstilhængeres
det afholdes online via DR
zoom.
Få
adgang
via
dette
link
fra
13.45:
igen og igen undlader at fortælle om den nye FNtraktat
om forbud mod atomvåben. Og DR fortæller så
AldrigMereKrig.dk/zoom
heller
ikke
14.00: Velkomst og introduktionom bevægelsen Forbyd Atomvåben, der arbejder på atAldrig
få også
Danmark
til at
tilslutte
sig at
dendeny
traktat.
Hasse Schneidermann:
Mere
Krig har
længe
ønsket
mange
Danmark
kan
som
NATO-medlem
godt
tilslutte
sig
FNs
forbudstraktat,
danske krigsmuseer blev suppleret med et fredsmuseum der kan formidlefordi
der
står i muligheder
NATO-traktaten
om at medlemsstaterne
skal anerkende
fredintet
og skabe
for oplevelser,
der både forandrer,
forundrer NATOs
og
nuværende
strategi
om
at
være
parat
til
som
de
første
at
bruge
forvandler den besøgende i stil med f.eks. Nobels Fredssenter atomvåben.
i Oslo. AMK
Danmark
skal
frasige
”beskyttelse”
af USA's
atomvåben,
har i mange
årblot
ønsket
øgetsig
fokus
og flere midler
til egentlig
danskhvilket
freds- netop
vil
øge Danmarks
sikkerhed
– fordi
andre lande
uden
forforske
NATOi konfliktløsså ikke kan
forskning,
og mener
at et dansk
fredsmuseum
også
skal
mistænke
Danmark
for
at
være
med
til
at
misbruge
den
påståede
usårlighed til
ning og fredsspørgsmål, og således blive kendt som et moderne forskningsindenfor
atomparaplyen
at opføre sig aggressivt i ledtog med USA.
og oplevelsescenter
i Danmark.
Hvis USAs atomoprustning sker for at øge NATO-landenes sikkerhed, så
14.10: Fredsmuseum i Aalborg – tanker og planer
skaber det selvfølgelig øget usikkerhed hos lande, der holdes udenfor. Derfor
Niels Erik Thomsen, Bestyrelsesformand i Fredsby Aalborg, der arbejder
presses f.eks. Rusland til også at opruste for at bevare sit atomvåbens afskrækfor etablering af et fredsmuseum i Aalborg, til formidling af den viden og
kelse, og så har vi igangsat en accelererende atomkaprustning, som vi så under
det engagement der samles omkring Verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed
Den Kolde Krig. Kun at tænke på sin egen sikkerhed vil give et ustabilt og
og stærke institutioner. På sigt etableres et virtuelt museum som forbindelhøjspændt forhold til omverdenen og vil på et eller andet tidspunkt ende i krig.
sesled til de øvrige fredsbyer og til FNs institutioner. I sin endelige form er
Derfor er der kun én mulighed for at skabe en bæredygtig sikkerhed og det er
Fredsmuseet en bygning, som samler de aktiviteter og formidler den viden,
at tænke sikkerhed som en problemstilling, som staterne logisk set er nødt til
som akkumuleres i projektet
at være fælles om, og som alle verdens stater og deres befolkninger derfor må
14.30:igennem
Fredsmuseum
som oplevelsescenter
sikre
samarbejde.
Malene
Agermose,
Oplevelsesdesigner
skrev i 2018
speciale
om ”Ethvordan
muHvor
parterne
ved vurdering
af handlemuligheder
altid
medtænker,
seum for fred”
på Aalborg
Universitet.
Meddet,
en teoretisk
og overblik
modparter
og deres
befolkninger
vil opleve
man selvballast
påtænker
at gøre.
over, at
hvordan
andre steder
verden,
er hun
optaget
af skabe
Altså
tænke fred
i denformidles
fælles sikkerhed,
som iden
afdøde
svenske
statsminister
et museum,
med det formål
Olof
Palme formulerede
det.”at påvirke individers sansning og følelser, så
de
indbydes
til
at
tage
forventning
og forestillinger
op til
revisiontil
ogmenneeventuMen vi må også udvide sikkerhedsbegrebet
fra staters
sikkerhed
elt ændre
dem”, designet
kan få indflydelse
i verden.
skelig
sikkerhed.
Og med så
de det
udfordringer
der her erpåi freden
øjeblikket
f.eks. med corona,
så
bliver
atomoprustning
blot
endnu
mere
vanvittig.
15.00: Dialog med mødedeltagerne
Med øget
tilslutning
mod
vil dette efterhånden
15.45
Refleksion
overtil
detFN-forbuddet
hørte og tanker
omatomvåben,
de næste skridt
bliver en international norm, så tilbageværende atomvåbenmagter – og lande
15.55: Afslutning
som Danmark, der lader sig beskytte af disse – derfor kunne betragtes som kriminelle af det solide flertal, der har valgt at stå udenfor.
☮
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REFORM
OMSTIL MILITÆRE
AF USAS PRÆSIDENTS
UDGIFTER TILATOMKNAP?
GLOBAL PROBLEMLØSNING

FREDSMINISTERIUM HAR PLANERNE KLAR!

Af Jan
TomØberg
Vilmer– Paamand
Transnational Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

Af Hasse Schneidermann, genvalgt formand for Fredsministerium

USAs
Deklarationen
præsidenter
for TFFs
kan affyre
Globale
atommissiler
Omstillingskampagne:
med få minutters varsel, som et
ofte
Oveni
overset
de store
levnglobale
fra krigshysteriet
problemer,under
vi skalDen Kolde Krig. Det prøver et nyt
forslag
have løst,
at gøre
er så op
kommet
med, foreslået
Coronaen.
af TFFs
31 demokrater
dei Repræsentanternes Hus,
der
klaration
vil begrænse
argumenterer
eller helt
for fjerne
at verdens
denneprioririgeligt hurtige genvej:
teter
”At er
udstyre
– lad os
én sige,
person
perverse.
med denne myndighed medfører en reel risiko”, skriver
Forde.
eksempel
”Tidligere
så koster
præsidenter
alt hvad
har
FNudvist
gør en adfærd, der fik embedsmænd til at
udtrykke
bare 3% af
bekymring
verdens militære
over dømmekraften.”
udgifter. TFF
foreslår
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FREDSFORSKNING, UNDERVISNING OG AKTIVISME
Af Mogens Godballe, initiativtager i 1986 til verdens første fredshøjskole

Hvorfor er der brug for fredsforskning i Danmark?
Aktuelt eksempel på militarismen i Danmark: Militærprofessionen har en helt
særlig ideologi, korpsånd og selvforståelse. Alt sammen baseret på et militært
syn på trusler/konflikter. Aktuelt har der været en stribe sager med nepotisme,
korruption og lyssky virksomhed i det danske forsvar.
Disse sager bør beskrives, analyseres og sættes ind i en forståelsessammenhæng, der rammesætter dem i forhold til militarismens væsen og udtryk. For
nogle uger siden kom det frem, at danske militære chefer kort efter deres fratræden (som 62-årig pensioneres man normalt i forsvaret som følge af ”det
hårde og ansvarsfulde job”) bliver ansat af militærindustrien som konsulenter.
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gemt nu. sammen med den
nye
AMK
forsvarschef,
har kontaktnår
med
pressen
en historiker,
skal informeres.
der i øjeblikket
Den militærprofessionelle
skriver på miljøbevægelselvsens
forståelse,
historie,
stolthed
og som
oghar
monopolagtige
sagt han efterfølgende
forståelse gerne
af krig-fred
vil bruge
forsøges
noglesåledes
år på at
forske
fastholdt,
i ogselvom
skrive ministeren
fredsbevægelsens
forsøgerhistorie.
at rokkeDer
lidterved
derfor
det. begrundet
Der er således
håb, et
om
at
væld
en sådan
af emner,
fælles
derhistoriebog
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GUIDE TIL AFLEVERING AF MATERIALE
Aldrig Mere Krig har lejet et depot i Ryomgård lidt nordøst for
Århus, hvor du kan aflevere materialet efter aftale.
Vores landskontor kan i begrænset omfang hjælpe dig med at
få materiale hentet og bragt.
Undersøg dine gemmer
Læs ovenstående igennem og overvej om du selv, eller nogen
du kender, har materiale, som kan være interessant ud fra
tankegangen om, at det der ligner affald i dine øjne, kan være
guld for en historiker.
Pak dit materiale i kuverter og kasser
Det er vigtigt at du ikke på forhånd tænker på, hvordan og efter hvilke kriterier et senere arkiv skal opbygges. Det er interessant for forskeren at undersøge, hvordan du selv har ordnet
dit materiale.
Kontakt
landskontoret
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kort sagt
brug for:
Aftal
hvordan
materiale
kommer på
Når du kontak• Fredsforskning, derdit
tager
vigtige problemer
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gen med kritik af militariseringen/instrumentaliseringen af samfundslivet.
• Hvordan der
er det
pakket,(unge
og hvor
befindertil
det
• Fredsaktivisme,
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• Har
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konfliktløsning.
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mig en fredsforskning, der selvfølgelig er anvendt forskmulighed
for selv at sende
det eller transportere
ning, •hvorHar
derdu
opbygges
undervisningsog aktivistmiljøer
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Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm.
Fredsforskning
– baggrund
og kortinfo@AldrigMereKrig.dk
historisk oversigt:
Telefon: 9737
3163. E-mail:
I midten af 1960erne startede fredsforskningen lige så stille med nordmanden
Johan Galtungs bog: Hvad er fredsforskning? Siden har fredsforskningen bredt
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”the military
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FREDSFORSKNING, UNDERVISNING OG AKTIVISME
Af Mogens Godballe, initiativtager i 1986 til verdens første fredshøjskole

Hvorfor er der brug for fredsforskning i Danmark?
Aktuelt eksempel på militarismen i Danmark: Militærprofessionen har en helt
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korruption og lyssky virksomhed i det danske forsvar.
Disse sager bør beskrives, analyseres og sættes ind i en forståelsessammenhæng, der rammesætter dem i forhold til militarismens væsen og udtryk. For
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GUIDE TIL AFLEVERING AF MATERIALE
Aldrig Mere Krig har lejet et depot i Ryomgård lidt nordøst for
Århus, hvor du kan aflevere materialet efter aftale.
Vores landskontor kan i begrænset omfang hjælpe dig med at
få materiale hentet og bragt.
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BEGRAV STRIDSØKSEN!
Arne Ungermann (1902-1981) tegnede i 1976 en plakat for Aldrig Mere Krig.
Men typisk grundighed udførtes en række fine forarbejder i akvarel, farver og
blæk over blyant på karton. Efter en lidt militant start kom han igennem nogle
finurlige versioner af sværd til plovjern tættere og tættere på enkeltheden i den
endelige silketrykte plakat, med sol og glad fugl over en grav med stridsøkse.

Arne Ungermanns smukke plakat er desværre ikke til salg fra foreningen
for tiden, men kan købes på Dansk Plakatmuseum som køleskabsmagnet!
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