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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

Grøde i fredsbevægelsen........................................ 4
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ikkemilitært forsvar.

Støt med reel aktivisme, ikke kampfly .................... 6
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en nutidig ikkevoldsstrategi.

Glemte fakta om NATO .......................................... 6
Politikerne glemmer, at NATO ikke har et bastant krav om
våbenmagt som modsvar til angreb.

Ikkevoldeligt forsvar mod hybrid krigsførelse ......... 8
En analyse anbefaler, at NATO bør indføre en græsrodsbaseret ikkevoldelig forsvarsstrategi.

Fyrtøjet – en soldat ødelagt af krigens rædsler ....... 9

НІ ВІЙНІ!
НЕТ ВОЙНЕ!
Nej til Krig!

Eventyrets symbolverden minder os om de store
menneskelige omkostninger ved krig.

2200 ukrainere straffes som desertører................ 10
Ukrainske mænd fra 18 til 60 år straffes af deres regering for
”ulovlig passage af statsgrænsen”.

AMKs Årsmøde den 14-15. maj på Fyn ................. 10
... samt meget andet godt og fredeligt.

Støt via MobilePay 128443, så AMK kan arbejde for pacifismen!
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RUSLANDS INVASION VISER VÅBNENES AFMAGT
Af Tom Vilmer Paamand

– Alle må opruste, for dialog nytter ikke mod despoter, lyder det alt for enstemmigt igen. Men Ruslands angreb på Ukraine viser helt modsat, at alle Vestens våben intet har nyttet, for oprustning og militær afskrækkelse var der
igen så rigeligt af. Alligevel har et alt for stort flertal i Folketinget just panisk
lovet, at løsningen igen er endnu flere våben.
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Heldigvis går flere og flere russere på gaden nu i protest mod krigen, trods
sammen
med
dit nyhedsbrev:
I PDF-versionen
står det
nederst
i den
medfølden
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regerings
nedbankning
af demonstranter.
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gende
email.
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du
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”НЕТ Вkoden
ОЙНЕ”, lyder råbet i Rusland, og modsvares af ”НІ ВІЙНІ”
i Ukraine: ”Nej til Krig!”
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Aldrig Mere Krigs nyhedsbreve udsendes tre gange om året til foreningens medlemmer.
Bemærk at artiklerne i PDF-udgaven indeholder aktive blå links til flere oplysninger.
Ansvarshavende redaktør: Tom Vilmer Paamand. Kortere tekster uden afsender er skrevet
af redaktøren. Redaktionen modtager gerne forslag til stof fra medlemmer og andre.
Artikler, henvisninger og links i bladet, inklusive redaktørens, kan have indhold, der afviger
fra foreningen Aldrig Mere Krigs holdninger.
Giv gerne bladet videre. Genbrug af teksterne helst efter aftale og med kildeangivelse.
Foreningen Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse:
Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35, 9900 Frederikshavn
Mobil: 3042 0818. Mail: arne@aldrigmerekrig.dk
Gustav Sieg Sørensen, Nørregade 50, 7700 Thisted

Tlf.: 9842 5542
Flygtningeogfred.dk
Tlf.: 5172 4673

Mail: gustav@aldrigmerekrig.dk
Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm

Tlf.: 9737 3163

Mobil:2062 3163. Mail: hermod@aldrigmerekrig.dk
Mogens Godballe, Fælledvej 11, 5400 Bogense

Tlf.: 5151 2946
AMK støtter budskabet i begge lande. Men mens mange jubler over
de
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GrandmothersDanmark.dk
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E-mail: info@AldrigMereKrig.dk
nedrustning. Afhold forhandlingerne i dialog mellem alle statslige og ikkeBank: Arbejdernes
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aktører samtLandsbank
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RUSLANDS INVASION VISER VÅBNENES AFMAGT
Af Tom Vilmer Paamand

– Alle må opruste, for dialog nytter ikke mod despoter, lyder det alt for enstemmigt igen. Men Ruslands angreb på Ukraine viser helt modsat, at alle Vestens våben intet har nyttet, for oprustning og militær afskrækkelse var der
igen så rigeligt af. Alligevel har et alt for stort flertal i Folketinget just panisk
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Aldrig Mere Krigs nyhedsbreve udsendes tre gange om året til foreningens medlemmer.
Bemærk at artiklerne i PDF-udgaven indeholder aktive blå links til flere oplysninger.
Ansvarshavende redaktør: Tom Vilmer Paamand. Kortere tekster uden afsender er skrevet
af redaktøren. Redaktionen modtager gerne forslag til stof fra medlemmer og andre.
Artikler, henvisninger og links i bladet, inklusive redaktørens, kan have indhold, der afviger
fra foreningen Aldrig Mere Krigs holdninger.
Giv gerne bladet videre. Genbrug af teksterne helst efter aftale og med kildeangivelse.
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da den konkrete
lovgivning
først
personer
kaldet for
”Fyn
for fred”
vil ”gå
imod strømmen
og arbejde
for dialog
nu
er
ved
at
blive
gennemført
med
tilbagevirkende
kraft
fra
krigsudbruddet,
så
og nedrustning”. De følger en model fra Kvinder I Sort ved at lave mindre akden
også
kani ramme
allerede
udrejste, hvis
disse
vender tilbage.
tioner
lokalt
fynske de
byer.
I Midtsjælland
kalder
en gruppe
sig ”Almindelige
Straframmen
fraog
bøder
op til 40.000
kroner, mod
til fængsel
fraTerror”.
3 til 5 år.
mennesker
for går
fred”,
i detpåsydjyske
”Sønderborg
Krig og
For
soldater
ogerembedsmænd,
ved
gentagelse,
øges med
fængselsstraffen
Landet
rundt
gode borgere og
også
gået
ind i arbejdet
at tage imod drade
stisk.
Enlige fædre kan
det samme
gælderhvilket
hvis der
er tregang
børnomi
nye krigsflygtninge,
og undtages,
ligefrem atoghjælpe
dem herop,
denne
familien.
Disse
kriterier
håndhæves
strengt.
En
mand
blev
således
pågrebet
favnes af stort set alle politikere og erhvervslivet – en stærk kontrast til den
ved
grænsen
sine to børn,
og en falsk
dødsattest
for hustruen.
tidligere
meremed
forbeholdne
modtagelse
af andre
flygtningegrupper.
Danmark
bør søgefår
at Folkemødet
hjælpe alle, på
derBornholm
flygter franu
krig
– også
mænd.
Mere traditionelt
atter
besøgukrainske
af fredsfolk,
arIkke
mindst,
da samvittighedsnægtelse
eni anerkendt
menneskeret.
☮
rangeret
gennem
Fredsministerium, derer
her
april kan holde
10-års jubilæum,
Læs mere
på AldrigMereKrig.dk/spred/?ukraflugt-a22
hvor en bred kreds af aktivister
og fagfolk
samles for at kikke fremad.
.tom
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Af Tom
Mogens
Vilmer
Godballe,
Paamand
tidligere højskoleforstander

For
Der de
er tydelig
fleste pacifister
march- og
er rytme
parallel
i eventyret
brug af både
Fyrtøjets
en officiel
optakt.
ikkevoldstaktik
Soldaten komog
væbnet
marcherende:
kamp helt
Én, to!
utilladelig
Én, to! Han
– af indlysende
havde lært af
grunde.
gå i takt,
Delsmen
er våben
kunnebare
han ikke
lære
den
livetsrette
frievej
gang?
– men
Soldaten
også, at
skal
ikkevolden
ned i træet,
mister
får en
enstrikke
væsentlig
om del
livet.
af Heksen
sin styrke,
tilhvis
bydermodstanderen
ham pengenemå
i den
tvivle
magiske
på, om
underverden
fredsaktivisten
med kaster
hunde,bomber
der er overnatureller ej.
lige
Ubevæbnet
væsener aktivisme
med øjne så
mod
store
en som
væbnet
tekopper,
magt ermøllehjul
altid risikabel,
og Rundetårn.
og vil ofte medføre
Et grundtema
dødsofre –slås
menallerede
en erklæret
fast: og
Han
konsekvent
kommer fra
pacifisme
krig og er
haringenting,
dog en visnuvelda
afprøvet
han har forladt
evne som
krigen
skjold
og sin
modbataljon,
det værste.
får han
Danmark
alt viaoplevede
noget overnaturligt.
selv både det
Hekgavnlige
sen laver og
en det
kontrakt,
problematiske
som han ibryder.
dette under
Han slår
den hende
tyske besættelse.
ihjel på et tidspunkt,
hvor
Aktuelt
han er
ikke
derkender
nu debat
noget
blandt
til fyrtøjets
pacifister,
magi.
om Der
hvorledes
er således
Ruslands
ikke tale
invasion
om egen
af
Ukraine
vinding. kunne
Han har
være
derimod
afværget,
ingenhvordan
impulskontrol,
et ikkevoldsforsvar
men handlerkunne
på følelser
have fungeog forret,
nemmelser.
og ikke mindst
Soldaten
hvilke
trækker
skridt
sinen
sabel,
uforberedt
og der befolkning
er ikke tale endnu
om en kan
advarsel
nå. Og
eller
faktisk
nogen form
har etfor
af tøven.
de andre
Han
tidligere
er vant østbloklande
til blodrusen,både
og forrået
forberedt
af krigen
og trænet
i forhold
et ikkemilitært
til det menneskelige.
forsvar, desværre dog kun til at fungere sammen med det militære.
IEventyrets
januar fremlagde
første tema
Litauens
er: Hvad
forsvarsministeriums
krig kan gøre ved særlige
mennesker.
afdeling
Her for
er der
civiltale
modstand
om en freenemlig
riding soldat
senestepåudgave
fri fodafuden
sin strategi.
generalerDokumentet
og sergenteropstiller
til at få fire
ham i
mål:
geled.atSom
styrke
krigsveteran
samfundetsermodstandsevne
han vant til blodrusen,
og sammenhængskraft,
og har derfor ingen
samtkvaler
at opbygge
med atviden
slå enog
ældre
færdighed
dame ihjel,
til både
I underverdenen
væbnet og ubevæbnet
hos hundene,
folkelig
hvor
modstand.
han beriger
sig,
Strategien
kan vi lide
har ham,
i særlig
hangrad
er helteagtig,
landets skytteforeninger
Men snart får vi
i fokus,
billedet
enafslags
en mand,
frivilligt
hjemmeværn,
der hele tiden der
skalafholder
dulme tomheden,
kurser i ubevæbnet
og ikke kan
modstand.
styre sineForsvarsministeriet
handlinger: En
udsender
krigstraumatiseret
løbende en
soldat,
opdateret
der ermanual
ved at gå
foricivil
stykker
ulydighed,
som menneske.
som befolkningen
opfordres
Fra beretninger
til at bruge
og studier
i tilfælde
kender
af udenlandsk
vi PTSD, posttraumatisk
invasion – ikkestressforstyrrelse:
kun som hemmelige
En person
Stay Behind-grupper,
med PTSD har generel
men også
forøget
åbentvagtsomhed.
i front mod uretfærdigheden.
Den mindste uventede
lyd
Manualen
får ham rådgiver
til at fareom
sammen.
mulighederne
Der skerforogså
”et en
civilt-baseret
forandring af
forsvar,
personligheden,
ikkevoldelig
måske
civilmindsket
modstand,
interesse
en anden
formåde
ting, som
for borgerne
han tidligere
at yde
varmodstand
engageretmod
i. Mindsket
aggression”.
evne tilManualen
at føle kærlighed
blev senest
og nærhed
opdateret
til sidste
andre år
mennesker.
under titlen
Mindsket
”Kamp interesse
uden våben:
for egen
ABCperson,
i Civilog
Modstand”,
ofte ligegyldighed
og er på og
et hundrede
besvær med
rigtatillustrerede
koncentrere
sider.
sig og
huske.
Litauens
Empati,
militærvæsen
følsomhed
er og
officiel
kærlighed
udgiver,
bliver
og har
til ustyrlige
”forståelse
impulser
for de uden
begrænsetisk
ninger,
og moralsk
der ligger
indhold.
i en væbnet reaktion, og anerkendelse af potentialet ved ikkevoldelig
Der er intet
modstand”.
moralsk kompas,
Borgerne
hankan
er frit
forrået,
afhente
menmanualen
heksen fra
hos
den
forsvarsminisjælelige unsteriet,
derverden
få den
pirrer
tilsendt
hans mod
eller og
downloade
handlekraft,
en kopi.
som han
Skytteforeningerne
har lært det i hæren.
afholder
Han
kurser
har givetvis
i den,ingen
og landets
penge,
børn
er kortluntet
opfordresog
til afstumpet
at bruge den
i overgangen
som malebog.
fra hæren
Manuatil
len
det fortæller
civile liv.om
Dervelkendte
er altså tale
aktionsformer
om en fattigfor
krigsveteran,
civil ulydighed,
der kaster
som ihærdigt
sig ud i noat
arbejde
get farligt.
efter
Han
reglerne,
bliver gal
omhyggeligt
på heksen,atfordi
misforstå
hun ikke
ordrer,
vil fortælle
og andet
ham,
fornuftigt.
hvad fyrtøjet
Litauens
kan. Han
manual
tager
er til
blandt
den store
andreby
baseret
med alle
på den
guldmønterne
erfarne ikkevoldsforsker
Gene
Han kommer
Sharp. Hans
til København.
kendte listeHer
medkunne
små tohan
hundrede
købe alle
gode
”kagekonernes
tips til effektiv
suk-ikkevoldelig
kergrise”. Men
kampsoldaten
citeres iersinødsel
helhed.
og infantil.
Litauen Han
har også
er et selv
forsømt
en stolt
barnhistorie
– kun stypå
området,
ret af begæret,
hvilket
bruger
åbenlyst
pengene
er grunden
vildt og
tilfår
at en
falske
sådan
venner.
officiel
Han
plan
bliver
nu findes.
smigret,
8

Litauens ulydige fortid genfortælles begejstret i manualen.
Også mange i Danmark kan nok stadig huske Litauens
såkaldte syngende revolution, hvor nationale sange
blev brugt som effektivt våben mod Sovjets magt.
Opbakning og sammenhold blev i august 1989
manifesteret i en 600 kilometer lang
menneskekæde fra syd til nord
igennem hele Baltikum,
i et fælles krav om
selvstændighed.

Original
af Vilhelm
Pilietinioillustration
pasipriesinino
= Civil Pedersen
modstand1838

LITAUENS
FYRTØJET –FORSVAR
EN SOLDAT
SATSER
ØDELAGT
PÅ IKKEVOLD
AF KRIGENS
– OGRÆDSLER
MILITÆR

Litauen har også grim en historie fra den tid, for løsrivelsen fra den altdominerende nabo blev ikke ublodig. Sovjet sendte i januar 1991 tanks og soldater
og opmærksomhed,
bruger hvor
materielle
får
modanerkendelse
landets hovedstad
i Kampen om han
TV-tårnet,
fjortengoder
blev som
dræbtvejen
og entil
et
hektisk
ødselt
liv.ikke
Begæret
tydeligterudlevet
jagten
på iprinsessen
masse
såret.
Heller
dennebliver
begivenhed
glemt, iog
just nu
januar an-lige
så
vel familier
som det til
skete
ved pengebegæret,
hvorhvor
han kasserede
mønterne
i underlagde
de dræbte
en civil retssag,
Sovjet-lederen
Mikhail
Gorverdenen,
indtil for
hankrigsforbrydelsen
kom til guldmønterne.
forhold tilvar
prinsessen
er med
der tale
batjov anklages
– for IGorbatjov
personligt
i beom
et
stærkt
patriarkat,
med
manden
som
det
handlende
og
tænkende
subjekt.
slutningen om angrebet. Også USA søgte at bremse Litauens uafhængighed,
Kvinden
objekt,
der gøresregeringen
noget ved.til at trække sin erklæring tilbage.
og havde er
i maj
1990enopfordret
En
rigtig soldat
må kysse
hende, jagennemsyrer
havde ret til manualen
det. Man kan
gisne
om han
Erfaringen
fra denne
brydningstid
– men
desværre
giver
hende
formfor
formilitærmagt
bedøvelse eller
narko, så
men
det virker
someretden
overgreb
og NATO,
noget
alternativ
ikke.
også en
stor en
glæde
på
hende.
ser vi brug
den manglende
følelsesmæssige
og det mandlige
Litauen
harIgen
åbenlyst
for bedre hjælp
udefra til at kontrol,
udbegær:
har lyst tilulydighed.
at kysse, såKendetegnende
det gør han. Der
begær og vitalitet i ham,
vikle påHan
sin planlagte
er er
også
og
inden for
PTDS-universet
handler
resolut og
men
forældede
ideer,
som at komme
sukkerhan
i benzinen
foregennytte-orienteret,
at
skruppelløst.
Vi hører
ikke
sagen fra
side, men der må være tale
ødelægge fjendens
biler
– effekten
erprinsessens
teknisk set tvivlsom.
om
en krænkelse.
Litauens
ikkevolds-strategi er desværre kun et supplement, og ikke en erstatHvad
detmidler,
at blivemen
krænket
ordets
oprindelige
betydning?
IfølgeSom
den
ning
forbetyder
militære
trods ialt
et slags
skridt i en
bedre retning.
danske
ordbog
betyder
at
krænke,
at
begå
overgreb
mod
nogens
ære,
selvfølelmajor Albertas Daugirdas, redaktør af udgivelsen, opfordrer sine læsere:
se
lignende.
Ordet virus,
krænkelse
bruges
til stærk
tider om
seksuelle ud
overgreb.
Ladeller
os blive
en usynlig
der kan
slå en
modstander
af kurs!
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Af Mogens
Tom Vilmer
Godballe,
Paamand
tidligere højskoleforstander

Der
For de
er tydelig
fleste pacifister
march- og
er rytme
parallel
i eventyret
brug af både
Fyrtøjets
en officiel
optakt.
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den rette
frievej
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Soldaten
også, at
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får en
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væsentlig
om del
livet.
af Heksen
sin styrke,
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i den
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underverden
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sen laver og
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problematiske
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dette under
Han slår
den hende
tyske besættelse.
ihjel på et tidspunkt,
hvor
Aktuelt
han er
ikke
derkender
nu debat
noget
blandt
til fyrtøjets
pacifister,
magi.
om Der
hvorledes
er således
Ruslands
ikke tale
invasion
om egen
af
Ukraine
vinding. kunne
Han har
være
derimod
afværget,
ingenhvordan
impulskontrol,
et ikkevoldsforsvar
men handlerkunne
på følelser
have fungeog fornemmelser.
ret, og ikke mindst
Soldaten
hvilke
trækker
skridt
sinen
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uforberedt
og der befolkning
er ikke tale endnu
om en kan
advarsel
nå. Og
eller
nogen
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de andre
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forsvar, desværre dog kun til at fungere sammen med det militære.
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første tema
Litauens
er: Hvad
forsvarsministeriums
krig kan gøre ved særlige
mennesker.
afdeling
Her for
er der
civiltale
modstand
om en freenemlig
riding soldat
senestepåudgave
fri fodafuden
sin strategi.
generalerDokumentet
og sergenteropstiller
til at få fire
ham i
geled.
mål: atSom
styrke
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samfundetsermodstandsevne
han vant til blodrusen,
og sammenhængskraft,
og har derfor ingen
samtkvaler
at opmed
byggeatviden
slå enog
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færdighed
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til både
I underverdenen
væbnet og ubevæbnet
hos hundene,
folkelig
hvor
modstand.
han beriger
sig,
Strategien
kan vi lide
har ham,
i særlig
hangrad
er helteagtig,
landets skytteforeninger
Men snart får vi
i fokus,
billedet
enafslags
en mand,
frivilligt
der
hjemmeværn,
hele tiden der
skalafholder
dulme tomheden,
kurser i ubevæbnet
og ikke kan
modstand.
styre sineForsvarsministeriet
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soldat,
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foricivil
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Stay Behind-grupper,
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men også
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i front mod uretfærdigheden.
Den mindste uventede
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til at fareom
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forsvar,
personligheden,
ikkevoldelig
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modstand,
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varmodstand
engageretmod
i. Mindsket
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kurser
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der kaster
som ihærdigt
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arbejde
get farligt.
efter
Han
reglerne,
bliver gal
omhyggeligt
på heksen,atfordi
misforstå
hun ikke
ordrer,
vil fortælle
og andet
ham,
fornuftigt.
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med alle
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smigret,
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Litauens ulydige fortid genfortælles begejstret i manualen.
Også mange i Danmark kan nok stadig huske Litauens
såkaldte syngende revolution, hvor nationale sange
blev brugt som effektivt våben mod Sovjets magt.
Opbakning og sammenhold blev i august 1989
manifesteret i en 600 kilometer lang
menneskekæde fra syd til nord
igennem hele Baltikum,
i et fælles krav om
selvstændighed.
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GLEMTE FAKTA
Ti OM
bud NATO
under Besættelsen

Uanset hvad politikerne hævder, er NATOs
1. Du maa ikke tage Arbejde i Tyskland eller Norge
hovedforpligtigelse ikke at stå klar med militær
2. Du skal lave daarligt Arbejde for tyskerne
magt, men at bilægge enhver strid ved fredelige
3. Du skal arbejde langsomt for tyskerne
midler. NATOs egen traktat fastslår dette:
4. Du skal ødelægge vigtige maskiner og Værktøj
”Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i
5. Du skal ødelægge alt, hvad der gavner tyskerne
De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver
6. Du skal forsinke alle tyske Transporter
international stridighed, i hvilken de måtte blive
7. Du skal boykotte tyske og italienske Film og Blade
indblandet, ved fredelige midler på en sådan
8. Du maa ikke handle hos Nazister
måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdigheden ikke
9. Du skal behandle Landsforræddere efter Fortjeneste [!]
bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller
10. Du skal værne enhver, som forfølges af tyskerne
magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med FNs formål. ...”
citerer
modstandsbud
fra sin
1943.
Artikel Bartkowski
5 er den eneste
del,disse
som danske
NATO husker
os på, som
musketer-ed:
”Deltagerne er enige om, at et væbnet angreb mod en eller flere af dem i
Europa eller Nordamerika skal betragtes som et angreb mod dem alle; og de
er følgelig enige om, at hvis et sådant væbnet angreb finder sted, skal hver
af dem under udøvelse af retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar,
Civilt forsvar har en række strategiske fordele med sig i forhold til den væbsom er anerkendt ved artikel 51 i De Forenede Nationers pagt, bistå den elnede kamp, især for svagere stater, der føler sig truet af mere magtfulde naler de således angrebne deltagerlande ved straks, hver for sig og i forståelse
boer. I sådanne kampe forbliver lokale civilbefolkninger mere sikre, og deres
med de øvrige deltagerlande, at tage sådanne skridt, derunder anvendelse
selvorganisering gavner landet i dets eventuelle overgang til demokrati, når
af væbnet magt, som hver af dem anser som nødvendige, for at genoprette
konflikten slutter. I dette omfang er en sådan strategi effektivt i overensstemog opretholde det nordatlantiske områdes sikkerhed. ...”
melse med NATOs politiske kultur og demokratiske principper.
Bemærk, at anvendelse af væbnet magt omhyggeligt er sat ud på et sideGenerelt kunne NATO, ved at gøre ikkevoldeligt civilt forsvar til en central
spor i traktaten. Våbenmagt er intet krav, men blot en mulighed. Der er
forsvars- og sikkerhedsstrategi for sine medlemsstater, omdefinere eksistenssiden kommet diverse delaftaler til, men dette er fortsat NATOs officielle
berettigelsen for sine militære styrker, når man prioriterer deres indsættelse til
grundlag. Artikel 5 forpligter kun medlemmerne til ved væbnet angreb mod
konventionelt væbnede kampe, og samtidigt stoler på brugen af et civilt ikkeen af dem at tage sådanne skridt, som hver af dem anser som nødvendige.
voldeligt forsvar mod hybrid- og oprørskrigsførelse.
Udfordringen i disse så upræcise krav til alliancen ved angreb, har fx vist
Som Afghanistan viste, var NATOs militær dårligt egnet til at vinde en krig
sig, når Tyrkiet har krævet Artikel 5-beskyttelse ved angreb fra Syrien, hvilledet af civile frem for en standardhær, og endnu værre rustet til at opbygge en
ket NATO blankt har nægtet. Modsat tilbød NATO til USA, at musketerdemokratisk praksis i landet. Kun mennesker selv vil, gennem organiserede
eden kunne træde i kraft efter 9-11. Dette blev til en direkte pinlig affære
handlinger på græsrodsniveau lokalt og nationalt, være i stand til at besejre lofor NATO, da et fælles NATO-bidrag skulle hjælpe under regimeskiftet i
kale oprør på længere sigt, og siden skabe mere sikre og demokratiske miljøer.
Afghanistan – men fra langt de fleste medlemmer kunne ”troppebidragene”
Internationale civile strukturer, der udvikler en god forståelse for, og viden
tælles på få hænder, der oven i forsøgte at slippe for direkte kamp.
om civil mobilisering, kollektiv civil modstand og græsrodsorganisering i volBundlinjen er, at en fuldgyldig reaktion fra et NATO-medlem ikke behøver
delige miljøer, vil være bedre stillet til at hjælpe lokalbefolkningen med at
være militær, men fx kunne være en diplomatisk delegation til angriberne –
håndtere oprør, end traditionelle militære alliancer kan.
for at forhandle om at få angrebet trukket tilbage. Resten af NATOs aftaler
Kort oversættelse fra Maciej Bartkowskis Ph.D-afhandling fra 2015:
er underlagt dette fredelige grundlag – som Danmark burde leve op til. .tom
”Nonviolent Civilian Defense to Counter Russian Hybrid Warfare”.
FRED.dk/artikler/krigrisk/NATOfakta.htm
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Uanset hvad politikerne hævder, er NATOs
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Afghanistan – men fra langt de fleste medlemmer kunne ”troppebidragene”
Internationale civile strukturer, der udvikler en god forståelse for, og viden
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