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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:

AldrigMereKrig.dk/sider/vedtaegt.htm – se også Facebook.com/aldrigmerekrig

Dansk afvisning presset af, at Norge og Tyskland nu er
observatører i FN-traktat om forbud mod atomvåben.

Konfliktforebygning med Rusland nu! .................... 4
AMK har til udenrigsministeren beklaget, at Danmark
afviser konfliktdæmpende kommunikation med Rusland.

FE-chefens fortrængte minder om Afghanistan ...... 4
Mange mindeord udelader Danmarks første betænkelige
tid med fangemishandling og på uklart mandat.

Hvorfor har Danmark ingen fredsundervisning? ..... 5
Norge har et fredsgymnasium, hvor der undervises i
pacifisme, konfliktløsning og fred med fredelige midler.

Samfund i fredssystemer undgår krig ..................... 8
En del nationer har som i Norden udviklet fredsklynger,
der ikke fører krig mod hinanden.

For kvækere er pacifismen en grundpille................ 9
Alle har ret til liv, så krig og de samfundsmæssige årsager
til krige skal modarbejdes.

Tysk ikkevolds-anarkists tid i Danmark i 1917....... 10

Elever tegnede
fredsplakater til
globalt projekt

Ung tysker flygtede til Danmark for at undgå værnepligt i
Kejsertidens krige.

Blinde vinkler for fredskæmperne? ...................... 11
Underligt blindt at afvise kritik af Kinas og Ruslands
handlinger som vestlig propaganda.
... samt meget andet godt og fredeligt.
Støt via MobilePay 128443, så AMK kan arbejde for pacifismen!
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slagmarken. Som
de nordiske
lande,FREDSUNDERVISNING?
og for de hollandske provinser,
HVORFOR
HARblandt
DANMARK
INGEN
Af
Mogens
Godballe
blev
krigsmuligheden

utænkelig, da ikkevoldelige normer udviklede sig til at
de grænseoverskridende
forbindelser.
Ledere
kan fremme
nye normer der
og
Istyre
efteråret
2020 begyndte den første
klasse på
det norske
Fredsgymnasium,
værdier,
afviser
krig og fremmerGymnasiets
fred.
drives
af der
Halden
Montessori-skole.
introduktionsbog er ”Fred
I USA
blandtmidler”,
irokesernes
stammer
blevaffred
vedtaget
som en
med
fredelige
skrevet
på norsk
Jørgen
Johansen
og kerneværdi,
Majken Jul Søsom høvdingene
dedikerede
sig til.Irene
De omtalte
bogstaveligt
rensen,
og udgivet
på deres forlag
Publishing
2021. talt deres konføderation
Den Store
Fred eller Fredsforbundet.
De konsoliderede normer i
Beggesom
forfattere
er mangeårige
forFredsforbundet,
som
skere,
undervisere
ogunderstregede
aktivister in- respekt for andre, tilbageholdenhed med at
udtrykke
fjendtlighed,
konsensusbaseret beslutningstagning og fremme af det
denfor
pacifisme
og konfliktløsfælles gode. For
at styrke
værdierne
ningsarbejde.
Bogens
samler
hoved- om fred og enhed, begyndte møderne i Intertribal Council
med
recitation af legenden om, hvordan profeten og
essensen
indenforaltid
fredsog en
konfliktfredsskaberender
Deganawidah
og hans
forskningen,
startede i Norge
i tilhængere etablerede denne store fred.
I sum udgør
og normer
de principper og regler, der omkranser accep1960erne
medværdier
Johan Galtungs
artitabel
social
Ledere kan fremme i ord og handling – og samfund kan
kel
”Hva
er handling.
fredsforskning?”
kodificere
i love
og institutioner
Bogen er en
glimrende
indføring– ifredsfremmende antikrigsværdier. Ikkestridende
værdier
og normer
kan forstærkes og understøttes gennem kulturelle
de
vigtigste
begreber
i fredsforskninfortællinger,
symboler
og ritualer,
samtidig med at de også indbygges i institugen
krydret med
case-stories,
der vitioner
og juridiske strukturer.
ser
nødvendigheden
af freds- og konFor det tredje, kan fredsskabere
finde det mest rentabelt at fokusere på fredsfliktforskningsteorier
i dag, og deres
relaterede faktorer,
der er både
vigtige og foranderlige. Mens en positiv samanvendelse
i den virkelige
verden.
menhængende
historie
ikke kanindændres, efterhånden som tiden går, kan samBåde på mikroog makroplan
menkoblingen
i forskellige andre
områderalternativ
– såsom til
i handel
– forstærkes genføres
vi i et freds-ordforråd,
et befriende
den militærprofessionem bevidst
økonomisk
politik.
Som nævnt lå derMedierne
en eksplicit
for økonelle
krigsretorik,
der i dag
er opinionsdannende.
er strategi
i dag befolket
nomisk
integration bag
af de
europæiske
stater,
og økonomisk
udmed
kommentatorer,
derforeningen
henter deres
viden
og vinkler
fra den
militære forskveksling
optræder
også i andre fredssystemer,
såsom i stammesamfund.
nings
palæer,
og universiteternes
traditionelle ”internationale
politikforskOverordnede
institutioner
oprettes,ikke
oftefindes
ved atfredsforskning
anvende kendte
ning”.
Det er absurd,
at der kan
i Danmark
ogmekanisfredsunmer til tvistbilæggelse
eller beslutningstagning
på højerede
grænseoverskridende
dervisning,
selvom Danmark
har ført interventionskrige
sidste 20 år, og meniveauer.
Endelig,
kanmed
manforherligelse
vende tilbageaftilvold
historisk
forbundethed, og fortældierne
dagligt
er fyldt
og krig.
linger om tidligere forhold kan også re-kontekstualiseres til at fremme fred i
nu- og fremtid. Fremme af fredelig interaktion mellem samfund er ikke kun
værdifuld i sig selv, men kan også lette det regionale og globale samarbejde,
der er nødvendigt for at løse udfordringer for menneskelig overlevelse og trivsel, der spænder over grænser.
Udviklingen
af ikkestridende
socialefyrtårn,
systemer
en forudsætning
Norge
er på mange
måder et globalt
derkan
på være
internationalt
plan harfor
bidet internationale
samarbejde,
der er nødvendigt
foriatverden,
håndtere
sådanne
samdraget
positivt til fredelig
konfliktløsning
rundt om
herunder
i Melmenvævede
globale
udfordringer
som pandemier,
artstab,
atomspredning
og
lemøsten
– og
som stadigvæk
rummer
det anerkendte
PRIO
– Peace Research
klimaforandringer.
Institute
Oslo, der ”bedriver forskning i betingelserne for fredelige forbindelKort
uddrag
oversat
fra ”SocietiesInstituttet
within peace
avoid
war”
ser imellem
stater,
grupper
og mennesker”.
blev systems
grundlagt
i 1959
af
Sciences Communications 8, 17 (2021) – se RDCU.be/cAzMz
bl.a. Johani Social
Galtung.
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Kort KVÆKERE
om bogens indhold:
Først defineres
som mere end fravær af krig og
FOR
ER PACIFISMEN
EN fred
GRUNDPILLE
Af
Martin
medlemudviklende
af AMK samt
Kvækersamfundet
vold.
FredMørch,
er et aktivt
samfund
med en tydelig

fredskultur. Fred er
passivitet
den anden kind
til”,spændende
men en drøm
om et mere
Iikke
sidste
nummerogaf”venden
AMKs nyhedsbrev
var en
redegørelse,
for huhvormantman
og inkluderende
derud
harframenneskets
trivsel iJeg
centrum,
en i
dan
kan begrundesamfund,
pacifismen
en kristen vinkel.
er ikkei særlig
alle henseender
bæredygtig
verden.
teologisk
velbevandret,
så den
del vilGaltungs
jeg ikkevoldsformer
gå nærmere beskrives
ind på. også:
 Religion,
Direkte vold
og hermed også kristendom, er gennem tiderne blevet brugt både
som
Strukturel
vold,
der er en indbygget
vold i vores
samfundsstruktur.
et redskab
til frigørelse,
og til skabelsen
af mere
menneskelige samfund.
Men
Kulturel
vold,legitimering
der dræber af
kulturel
egenart.
også som
umenneskelighed,
undertrykkelse og krige, især
nårPsykisk
sindet.
den er vold,
blevetder
til forpester
redskab for
en statsmagt. Det kan der sikkert også findes
Naturligvis
nævnes også
ikkevold
fra de seneste
år. Der kan
er en
belæg
for i bibelcitater.
Uden
at gå med
ind i eksempler
egentlige teologiske
referencer,
ret
beskrivelseud
af fra
Gandhis
teknik
ogi livsstil,
mangrundig
forstå pacifismen
noget ikkevold
af sammesom
essens,
som
artiklen.samt af
vigtige
nyfortolkere
af ikkevoldsaktioner
som ArneenNæss
og Gene Sharp.
I den tradition,
der kaldes
Kvækerne er pacifisme
af grundpillerne.
For
Sidstnævnte
oplistede
i
sin
forskning
198
ikkevoldsmetoder
i
tre
kategorier:
nogle kvækere bygger det på tanker hentet fra den kristne tradition, for andre
1.
protestEtog
overtalelse.
fraMetoder
en mere for
sekulær.
fælles
udgangspunkt er betoningen af alle menneskers
2.
MetoderDet
forforklares
ikke-samarbejde.
ligeværd.
ved at ”der er noget af Gud i alle mennesker”, ”et fæl3.
for–ikkevoldelig
intervention.
lesMetoder
indre lys”
en fælles kerne,
afhængig af hvilke ord man vælger at bruge.
Den amerikanske
borgerrettighedsbevægelses
af ikkevold
er grundigt
Altså
at det ”guddommelige”
ikke er noget ellerbrug
nogen
udenfor mennesket,
beskrevet
med
Martin
Luther mennesker.
King og Rosa Parks som bannerførere, lige så
men det der
sker
i og iblandt
vel som de norske klimaktivister Natur og Ungdoms Sid Ned-aktioner.
Konfliktforståelse gennemgås med udgangspunkt i den såkaldte ABC Trekant, der viser
hvordan ”holdning – opførsel – indhold/modsætning” udgør elementerne i en konflikt.
En vigtig pointe er, at konflikter kan være positive, fx kampen for kvinders valgret i begyndelsen af 1900tallet.
Galtungs transcend-metode gennemgås, hvor
fokus er på kreative løsninger af konflikter, der
synes fastlåste. Religionens rolle i konflikter
gennemgås
i form af klodens
– ogogså
dilemmaet
tydeliggøres,
idet
Dette udgangspunkt
om allesstore
lige religioner
værd, betyder
at alle har
ret til liv, og
religioner
kan hente etisk stof
til fredelig
forståelse
og løsning af
konflikat
krige, ogbåde
de samfundsmæssige
årsager
til krige
skal modarbejdes,
dvs.
aktiv
ter, men også
til ilden”
hjerteblodi bliver
antastet. Der erog
enforskelgrundig
pacifisme.
Det”puste
har også
ført tilnår
engagement
både fredsbevægelse
historisk
gennemganggennem
af konflikten
Israel
Palæstina,
er en (deslige
klimabevægelser
tiden.mellem
Kvækerne
varog
aktive
i ”Theder
Underground
værre) klassisk
konflikt,
der er til
svær
at løse.
Endelig
tages mediernes
rolle op i
Railway”
der hjalp
slavegjorte
Canada
under
den amerikanske
borgerkrig.
konfliktoptrapning
og tid
løsning.
Vigtig erværet
her den
britiske
journalist Jake
Lynch,
Kvækerne
har i nyere
for eksempel
aktive
i Mellemfolkelig
Samder hari udviklet
Journalism
med kvækere
følgendeerhovedprincipper:
virke,
Noah og Peace
i Greenpeace.
Britiske
aktuelt aktive i Extinction
1.
Undersøg
sammenhæng,
og præsenter
årsager og
Rebellion.
Såkonfliktens
den fælles baggrund
kamp modog
krige,
og deres årsager,
kan begrundes
på
muligheder
fra
alle
sider
(ikke
bare
begge).
mange måder, men kernen, kampen for menneskeværd er fælles, uanset hvilke
2.
Giv stemme
synspunkter
alle
rammer,
vi hvertilisær
sætter denfraind
i. rivaliserende parter, og fra alle niveauer.
☮
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☮
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Elever fra 10. klasse på Højer Designefterskole har haft emnet ”Krig og
Fred” på skemaet. De unge fik skabt en
lang række flotte fredsplakater, vejledt
af designer Rikke Hansen.
På FNs Fredsdag udstillede skolen 50
af elevernes plakater, sammen med 100
fredsplakater af internationalt anerkendte kunstnere fra Iran, Kina, Mexico
og USA. Danske kunstnere som Gitte
Kath, Mervyn Kurlansky og Per Arnoldi
bidrog med tyve nye plakater.
Plakaterne indgår i Pasaj Collective-projektet ”20x20
Poster For Peace”, der blev startet som en reaktion på
krigstruslerne mod Iran i 2017, med en simultan kunstudstilling i Iran og USA. En af stifterne, Pouya Jahan,
kom til Højer, og præsenterede projektet.
Elevernes undervisning handlede
om at forstå, diskutere og arbejde
med demokrati,
Vi rejser tre politiske konsekvenser. For det første tyder vores fund på, at
konflikter og fred i bred forstand – for
flere faktorer er vigtige i dynamikken i at skabe og vedligeholde fredelige soså at omsætte det visuelt ved at designe
ciale systemer. Derfor kan det, i stedet for at lede efter en enkelt vej, være
plakater ud fra hvad den enkelte elev symere effektivt at tage en flerstrenget tilgang til at styrke positive samarbejdsrenes var vigtigst at sætte fokus på.
☮
lationer. For det andet fortjener ikkekrigsførende normer og værdier særlig
omtale, fordi de har de højeste scoringer af alle fredsvariable, og har tilsvarende stor betydning for et fredssystems resultat.
I modsætning til formodninger om, at materielle faktorer dominerer, kan
fredsorienterede værdier og normative principper være kritisk vigtige i udviklingen af ikkekrigsførende, prosociale mellemgrupper. Ikkestridende normer
og værdier kan blive så etablerede, at krig inden for systemet er utænkeligt.
For eksempel kom de historisk stridende schweiziske kantoner, eller krigsførende italienske kongeriger, efter at de i 1800erne blev sammensmeltet til henholdsvis Schweiz og Italien, til at opfatte sig selv som forenede ikkestridende
medlemmer
af et
fælles
nationalt
samfund.
På samme
mådefra
som
at Colorado
På næste
side
er flere
af elevernes
plakater.
Billeder
udstillingen
kan
og Kansas i en strid om
vandrettigheder
vil
mødes
i
retssalen
frem
for
på
findes på Facebook.com/hoejerdesignefterskole/photos
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SAMFUND
I FREDSSYSTEMER
UNDGÅR
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Douglas P. Fry, Geneviève Souillac, Larry Liebovitch et al.
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Plakaterne indgår i Pasaj Collective-projektet ”20x20
Poster For Peace”, der blev startet som en reaktion på
krigstruslerne mod Iran i 2017, med en simultan kunstudstilling i Iran og USA. En af stifterne, Pouya Jahan,
kom til Højer, og præsenterede projektet.
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konflikter og fred i bred forstand – for
flere faktorer er vigtige i dynamikken i at skabe og vedligeholde fredelige soså at omsætte det visuelt ved at designe
ciale systemer. Derfor kan det, i stedet for at lede efter en enkelt vej, være
plakater ud fra hvad den enkelte elev symere effektivt at tage en flerstrenget tilgang til at styrke positive samarbejdsrenes var vigtigst at sætte fokus på.
☮
lationer. For det andet fortjener ikkekrigsførende normer og værdier særlig
omtale, fordi de har de højeste scoringer af alle fredsvariable, og har tilsvarende stor betydning for et fredssystems resultat.
I modsætning til formodninger om, at materielle faktorer dominerer, kan
fredsorienterede værdier og normative principper være kritisk vigtige i udviklingen af ikkekrigsførende, prosociale mellemgrupper. Ikkestridende normer
og værdier kan blive så etablerede, at krig inden for systemet er utænkeligt.
For eksempel kom de historisk stridende schweiziske kantoner, eller krigsførende italienske kongeriger, efter at de i 1800erne blev sammensmeltet til henholdsvis Schweiz og Italien, til at opfatte sig selv som forenede ikkestridende
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