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NYE GODE KRÆFTER HOS AMK EFTER ÅRSMØDET
Af Aldrig Mere Krig

AMK fik mange nye kræfter ind på foreningens ordinære årsmøde, der på
grund af corona blev afholdt på Zoom i maj – med 17 deltagere.
Gustav Sieg Sørensen rykkede op til selve hovedbestyrelsen fra sin suppleantpost. Mogens Godballe blev nyvalgt til bestyrelsen, sammen med Martin
Mørch og Stephan Paul Schneeberger, der nu supplerer genvalgte Dorte
Lykke Holm som suppleanter.
Arne Hansen, Hermod Folke Hansen og Tom Vilmer Paamand fortsætter i
bestyrelsen. Hasse Schneidermann og Poul Pedersen udtrådte efter egne ønsker, og blev flot klappet ud for de mange års gode arbejde – som begge
heldigvis fortsætter med på andre områder i foreningen, men altså ikke som
medlemmer af bestyrelsen.
Valget betyder også, at bestyrelsen igen er blevet landsdækkende, hvor den
i nogle år udelukkende har været jysk. Bestyrelsen nedsatte sig igen med
Tom Vilmer Paamand som formand og Hermod Folke Hansen som kasserer, med hjælp til arbejdet fra Poul Pedersen.
☮

HUSK AFGHANISTAN I DEN KOMMUNALE VALGKAMP
Af Allan Vokstrup fra Fredsaktivisterne i Aalborg
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den underkuedes påtvungne svaghed, slavemoralens opportune strategi, der
skal ægge voldsmanden til medlidenhed og venlighed mod den undertrykte. I
så fald er pacifisme intet andet end et moralsk stockholmsyndrom. Det er afgørende, at ikke-voldelig praksis, som det var tilfældet med Jesus, fremstår som
en frivillig og derfor værdig modstand mod uretfærdighed, magt og vold. Det
var ikke principiel pacifisme, der kendetegnede Jesus' liv, men det at han i enhver ny situation valgte ikke at bruge magt.
Der bør med ”kristent anarki” ikke forstås en idealistisk pacifisme, men om
konkrete ikke-voldelige alternativer til magt. Det handler ikke om at hævde et
abstrakt moralsk princip, men om i konkrete forhold til mennesker at afvise
den vold og magt, som netop forsøger at hente sin retfærdiggørelse i abstrakte
moralske principper. Anarki som trospraksis skal tilsvarende forstås som konkrete forsøg på at skabe magtfrie rum, snarere end et politisk projekt eller
ideal. Kristendom i praksis indebærer et afkald på magt, men samtidig også et
kreativt alternativ til magten.
Artiklen er et stærkt forkortet kapitel fra bogen ”Guds rige er anarki”
af Johannes Aakjær Steenbuch, Fønix 2019.
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den underkuedes påtvungne svaghed, slavemoralens opportune strategi, der
skal ægge voldsmanden til medlidenhed og venlighed mod den undertrykte. I
så fald er pacifisme intet andet end et moralsk stockholmsyndrom. Det er afgørende, at ikke-voldelig praksis, som det var tilfældet med Jesus, fremstår som
en frivillig og derfor værdig modstand mod uretfærdighed, magt og vold. Det
var ikke principiel pacifisme, der kendetegnede Jesus' liv, men det at han i enhver ny situation valgte ikke at bruge magt.
Der bør med ”kristent anarki” ikke forstås en idealistisk pacifisme, men om
konkrete ikke-voldelige alternativer til magt. Det handler ikke om at hævde et
abstrakt moralsk princip, men om i konkrete forhold til mennesker at afvise
den vold og magt, som netop forsøger at hente sin retfærdiggørelse i abstrakte
moralske principper. Anarki som trospraksis skal tilsvarende forstås som konkrete forsøg på at skabe magtfrie rum, snarere end et politisk projekt eller
ideal. Kristendom i praksis indebærer et afkald på magt, men samtidig også et
kreativt alternativ til magten.
Artiklen er et stærkt forkortet kapitel fra bogen ”Guds rige er anarki”
af Johannes Aakjær Steenbuch, Fønix 2019.
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ICAN-rapportens hovedkonklusioner
Forsvaret praler rigeligt om deNATO har længe erkendt den trussel, som
atomvåben og andre masseødelæggelsesvåben
mange, der frivilligt ønsker at
udgør for landenes sikkerhed. Stigende spænblive værnepligtige – men lysten
til et mere permanent liv somdinger
sol- og risici øger kun incitamenterne til neddat viser sig hurtigt at være rustning.
stærkt
I stedet
begrænset. Mere end 80 procent
af for at fremskynde bestræbelserne på at
fremme
disse så villige forlader nemlig
for- atomnedrustning, har NATO bevæget sig
i denigen
modsatte
– i strid med sine egne mål og undergravende sin
svaret
straks retning
efter afsluttet
egen sikkerhed.
værnepligt.
• Selvom
Traktaten
om atomvåbenforbud
Forsvaret
langt fra har er nu en permanent del af folkeretten, og
nyder
global
støtte.
NATOs
brug
for bred
alle, er
det for
få, der
la- fjendtlige holdning er i direkte modstrid
egne interesser.
dermed
sig dets
rekruttere
videre. Dette
•trods
Vedreklamer
at tilslutte
kan NATOs medlemmer hjælpe med at forhinforsig
småtraktaten
30 milliospredning
af atomvåben,
nerdre
kroner
om året,
også efter åbne nye veje for nedrustning og hjælpe ofreneder
forikke
atomprøvesprængninger.
unge,
har været i trøjen –
•men
Mens
alliance fortsat
somNATO
har ”ensom
ikke-erkendt
inte- er en ihærdig/indædt modstander af traktaten,
der stærkuddannelser”,
og voksende støtte til traktaten i mange NATO-lande.
resse
forerforsvarets
•som
Endet
storsådel
af modstanden
kringlet
beskrives.mod traktaten, herunder fra NATO-lande, er baseretgiver
på myter
og misforståelser
samt bevidste
Dette
fortsatte
problemer med– kvaliteten,
somusandheder.
Hærens Konstabel- og
•Korporalforening
Selv om en fuldstændig
af atomvåben
måske
forbliver
et fjernt
beklager afskaffelse
det: ”Manglende
evne til at
fastholde
konstabelmål, bør
visionentidogmedfører
planlægningen
af NATO
”ikke-nuklear
alliance”
gruppen
i længere
ærgerlige
udgiftersom
til hele
tiden at rekruttere
i overensstemmelse
ogbegynde
uddannenu
nye– soldater
til erstatningmed
for den
dem,nye
somglobale
går.” norm.
En ikke oplyst del af de unge værnepligtige er i øvrigt kun hvad der kaldes
Støtten
til traktaten
inden
for NATO
teknisk frivillige,
hvilket
er tvangsindkaldte,
der så (kraftigt opfordret) melder
•sigMeningsmålinger
NATO-lande
har vistpåovervældende
støtte i offent”frivilligt” for at ifå11
lidt
ekstra indflydelse
deres værnepligt.
ligheden for
traktaten. dropper 10-12 procent ud, og de seneste to år er 80
Undervejs
i værnepligten
•værnepligtige
Flere end 50blevet
tidligere
statsledere,
udenrigsministre
–
anmeldt
til auditørkorpset
for heltog
at forsvarsministre
udeblive fra tjeneste,
samt selv
tidligere
generalsekretærer
for FNkan
ogbetyde
for NATO
har indtrængende
hvilket
for ”frivilligt
værnepligtige”
op til–seks
måneder i
opfordret
de nuværende
ledere AMK
til at ”vise
mod og
tilslutte
fængsel.
Nogle
få af dem spørger
om hjælp,
fordristighed”,
den enklesteogmåde
at
sig traktaten.
slippe
ud på er pludselig at udvikle en samvittighed, og så blive nægter i stedet
•– og
Parlamenterne
i Italien, Holland
Spanien, har udtrykt bred støtte til
vi hjælper naturligvis
så godt viogkan.
traktaten,
tilbonus,
handling.
Nægtere
har og
denopfordret
yderligere
at de ikke bindes til totalforsvarsstyrken,
•som
Flere
end 1.000
parlamentsmedlemmer
lovet
at arde tidligere
militært
værnepligtige gør.i NATO-landene
Disse har nemlighar
pligt
til ved
krig
bejde
foratattage
få deres
respektive
lande
med. fem år. For selv kortidsansatte i
eller
krise
uniformen
på igen
de næste
•Forsvaret
Mere end
400 byer
i NATO-stater,
herunder Paris,
Berlin,
gælder
pligten
frem til pensionsalderen,
og for
op tilAmsterdam,
36 måneder.
Oslo,lov
Barcelona,
Edinburgh,
Losop
Angeles
har opforDenne
blev strammet
gevaldigt
i 2019,og
ogWashington
viser igen, atDC,
Forsvarets
bedret
deres
respektive
nationale
regeringer
at ratificere traktaten.
hov
altså
langt
fra kan dækkes
alene
af de så til
opreklamerede
frivillige.
☮
Af Tom Vilmer Paamand

⚫
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ALT FOR FÅ NÆGTER
Af
Henning
Sørensen
NATO
frem
mod år

2030
Selv
NATO
fortsat fungerer
en unge
”atomalliance”
Underom
Første
Verdenskrig
var dersom
en del
mænd, som af samvittighedspå
kort ikke
sigt, kunne
bør NATOs
medlemmer
anerkende
og fængselsstraffe. Ofte
grunde
være soldater.
De blev
idømt lange
acceptere,
at de
sultestrejkede
dekan:
i protest. Det var selvsagt uholdbart at have ikke-kriminelle
•siddende
Arbejdei fængslerne.
på at mindske
rollevedtog
i deresFolketinget en lov, der mu13.atomvåbens
december 1917
forsvar samt
i deres kunne
sikkerhedspolitik
doktriner, Det var verdens anden
liggjorde,
at nægterne
udføre civiltog
statsarbejde.
hvilket de alle allerede er enige om gennem ikkemilitærnægterlov.
I spredningstraktaten
1918 oprettedes den (NPT).
første nægterlejr i Grib Skov. Militærnægterorganisati•onen
Tage
skridtMere
til atKrig
mindske
risikoen
utilsigtet eller
uforsætlig
af I
Aldrig
har senere
sat for
en mindesten
der, hvor
dennebrug
lejr var.
atomvåben,
herunder atantal
fjerne
våben
framåtte
alarmberedskab.
1930erne
steg nægternes
så alle
meget,
at der
oprettes endnu en næg•terlejr
Frit og
åbent diskutere
og undersøgetilmulig
og steg
konsekvens
af enmari Kompedal.
Efter tilslutningen
NATOform
i 1949
nægtertallet
eventuel
fuldstændig
ikke-nuklear
alliance,
herunder
de ikke-atombevæbkant.
Der blev
oprettet en
tredje nægterlejr
i Oksbøl.
I denne
lejr var jeg som
nede iNATO-landes
rolle i opnåelsen og opretholdelsen af den.
nægter
24 måneder i 1954-56.
• I Tilskynde
til ogi lette
drøftelse og udforskning
en mangfoldighed
af natisin anmeldelse
Præsteforeningens
Blad af minaferindringsbog:
”Fra mit
livs
onale holdninger
politikker
vedrørende
atomvåben
blandt medlemskraldespand”,
skrevogden
nu afdøde
sognepræst,
Arnold Østergaard
Frandsen,
at merne.
tiden i militærnægterlejr på mig havde virket som et højskoleophold. I nuti•den
Styrke
denmilitærnægterne
globale norm mod
atomvåben
ved De
at støtte
traktatentilogsociale
opgiveog
kommer
ikke
i nægterlejre.
udstationeres
grundløsorganisationer.
kritik af den, engagere sig konstruktivt med TPNW-stater, samt
kulturelle
tilskynde
andre lande
for NATO
– hvad
enten
det er partnere,
rivaler
Nogle
år i 1970erne
varuden
nægtertallet
så stort,
at det
påvirkede
militærets
soleller andre
at tilslutte
sig traktaten.
datertal.
Men –nutilerogså
antallet
af militærnægtere
meget lavt. Derimod strømmer
•detSelv
sig traktaten,
med de 27
ind tilslutte
med frivillige
af beggestartende
køn til militæret.
Viikke-atombevæbnede
udsættes jo fra vugge medtil
lemmer
NATO.
urne
for enafintens
militærforherligelse. Folkekirken har med soldaterhjem og
feltpræster ladet sig spænde for militarismens vogn. Alt for få militærnægtere
Hvis
NATOs
medlemmer
er oprigtige
seriøse
medoghensyn
til at reducere☮
går ind
i et livslangt,
organiseret
arbejdeogmod
militær
militarisme.
de sikkerhedstrusler, som atomvåben udgør, og nå målet om global atomnedrustning, må ER
de begynde
nu. De skal
arbejde for atIKKE
bringe
alliancen i overHVORFOR
MILITÆRETS
KLIMAUDSLIP
REGULEREDE?
ensstemmelse
med den
juridiske
norm,
der er fastsat
af traktaten
og støt-i
Efter krav fra USA,
blevnye
militære
udslip
af drivhusgas
fritaget
for regulering
tet
af en stor del1997.
af detParis-aftalen
internationale
Kyoto-traktaten
frasamfund.
2015 fjernede godt nok undtagelsen,
Når overlod
NATO formulerer
målnationer,
og strategier
forville
2030
og videre,
bør udslip.
man
men
det så til desine
enkelte
om de
skære
i militære
benytte
lejligheden
til om
at opstille
en klar vision
for sin fremtidige
rolle udslip
som
Og i FNs
konvention
klimaændringer,
er rapportering
om militære
en ikke-nuklear
alliance,
”hvor atomvåben
ikke dog
er etjust
legitimt,
effektivt
eller
frivilligt,
og derfor
ofte fraværende.
NATO kom
med en
bombastisk
ønskeligt
nogen.
Rusland,
eller
Nordkorea.
udmeldingforsvarsmiddel
om at reducerefor
frem
mod Ikke
2050,for
men
målet erKina
alt for
ukonkret.
Ikke
vorenoget
allierede.
Ikkegrundlag
for os.” for at undtage militær forurening. Alle ☮
Der for
er ikke
rimeligt
Detbør
afsluttende
citat erfor
af reduktion
seks tidligere
norske ministre: forsvarsminister
udslip
indgå i kravene
af drivhusgasemissioner.
En underAnne-Grete Strøm-Erichsen,
udenrigsminister
Tore Godal,
forsvarsskriftsindsamling
er derfor sat i gang,
for at presseBjørn
det kommende
klimatopminister
Eldbjørg
Løwer,
statsog udenrigsminister
Magnehelt
Bondevik,
møde
COP26
i november
til at
fastsætte
strenge grænserKjell
for udslip
uden
udenrigsminister
KnutAMK
Vollebæk
samt statsog udenrigsminister
Thormilitære
undtagelser, hvilket
naturligvis
har tilsluttet
sig.
☮
bjørn Jagland, fra den norske avis Aftenposten 21. september 2020.
Ceobs.org/governments-must-commit-to-military-emissions-cuts-at-cop26
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NÆGTERLIVET ER KOMMET PÅ MUSEUM

Kompedal Plantage er rig på historier, og med oprettelsen af militærnægterlejren i Kompedal i 1917 kom der endnu flere til. Silkeborg Museums afdeling i
Kjellerup har frem til den 24. oktober en udstilling om nægternes dagligdag
med arbejde i plantagen, de provokerende løjer, oprør og brande – fra 50ernes civile ulydighed til 70ernes hærværk.
☮
Læs mere på MuseumSilkeborg.dk/kalender-2

Efterhånden blev nægtertypen
jo en anden, kan man sige. Jeg
ved ikke, om de blev mindre idealistiske, men det gav nogle andre
udslag – mere ballademagere.
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