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LAD OS GØRE FOLKETINGSVALGET TIL ET FREDSVALG
KRÆFTER og
OGTom
MEDLEMSMØDER
AfFRISKE
Hasse Schneidermann
Vilmer Paamand

I 2021i fik
AMKserhovedbestyrelse
lidt udskiftning,
ogoverfor
en pæni tilgang
af friKrigen
Ukraine
det største problem,
Danmark står
dag. Danskerske
kræfter.
Efter
årsmødet
2022
blev
den
nye
flok
genvalgt
med
lidt
ombytnes oppustede leveomkostninger og krigen er uløseligt forbundet, og krigens
ning på
stolene, og nu
hele firetilsuppleanter.
afledte
omkostninger
er med
hovedårsag
prisstigningerne. Regeringen svar er
De
mange
fælles
hænder
har
hjulpet
aktivitetsniveauet,
så der
er blevetog
endnu flere milliarder til oprustning, derpåalligevel
ikke vil gavne
Danmarks
afholdt en sikkerhed.
række medlemsmøder – også åbne for andre interesserede. Tilbuddanskernes
det
har
været
opdelt
mindre
grupperpå,
foratoverskuelighedens
skyld,
og indFredsbevægelsen
børiføre
valgkamp
Danmark skal hæve
ambitionerne
budt
via
kalenderen
på
AMKs
hjemmeside,
og
på
AMKs
sider
på
Facebook.
drastisk, ved at skifte til en fredsaktivisk udenrigs- og sikkerhedspolitik med
Møderne har mest
på Zoom,
og har
været dejligt
forskellige,
prægetpå
konfliktløsningen
sat været
helt i front.
Danske
politikerne
skal prioritere
globalt,
af
de
HB-medlemmer,
der
har
stået
for
afholdelsen.
Her
er
et
af
oplæggene:
klima og velfærd i stedet for oprustning.
”Det er
svært for
mange
os, når livet,
vore håb
ommillioner
fred ofte mødes
foragt
Krigen
i Ukraine
har
kostetaftusinder
drevet
på flugtmed
og ødelagt
og
overbærenhed.
Medierne
og
mange
mennesker
er
faldet
for
krigens
byer og samfund. Krigen er også en trussel mod fred og sikkerhed i hele dæEumoner
mere krig
og flere våben
kan slutte krigen.
heldigvis
ropa,
og og
hartror,
storeatsociale
og økonomiske
konsekvenser
for heleMen
verden.
findes der stadig mennesker,
som trorøkonomiske
på fredens mulighed.”
Sanktionspolitikken
og den gensidige
krigsførelse rammer de
I
København
og
i
Skive
har
der
også
været
fysiske
møder,ogoghungersnød
lokalt afholdte
fattigste lande, hvor krigsrelateret fattigdom, fødevarekrise
er
fredsdemonstrationer
om lande
studiekredse
– og Fyn ermens
på vej.
Her i
blevet
drastisk forværretsamt
– ogplaner
i de rige
stiger inflationen,
energikriefteråret
række
ud til
de glædeligtforhindrede
mange nyindmeldte
viaiemails,
sen
spidservil
til.AMK
Vestlig
militær
overlegenhed
ikke krigen
Ukraine.
og
tilbyde
lignende
introduktionsmøder
på
Zoom.
Gamle
medlemmer
I dag er Rusland svækket økonomisk, politisk og militært, og alle kan se,kan
at
kontakte
fra hovedbestyrelsen,
og høre
skerAlligevel
lokalt. vil politidet
russiskeenmilitær
ikke er så effektivt,
somhvad
man der
troede.
kerne nu have yderligere oprustning og optrapning af krigen.
Danmark arbejder i øjeblikket ikke for at stoppe krigshandlingerne, men er
med på at optrappe konflikten, så Vesten kan nedtromle Rusland i en lang og
opslidende krig. Det er farligt. Ukrainere dør af det, og det risikerer at føre til
at krigen breder sig, med brug af atomvåben som vil ramme os alle.
Med Ruslands trusler om anvendelse af atomvåben er risikoen for en atomkrig større, end den har været i mere end et halvt århundrede. Selv om det er
Rusland, der har ansvaret for krigen, så har Vesten et ansvar for hvordan man
reagerer på krisen. Meget beror derfor på hvad NATO gør, og Folketinget har
medansvar for at undgå atomkrig.
FREDSFLAG
PÅ FOLKEMØDET
Danmark
må skifte
kurs og arbejde forIGEN
at få krigen stoppet og skabe fred.
I
sommerens
løb
var
meste afkontakter
hovedbestyrelsen
med Fredsministerium
Danmark bør bruge alledet
fredelige
og diplomatiske
forbindelser, ogtil
Folkemøde
på Bornholm, hvor
der blevogsunget
fredssange,
svinget med de
foreslå
konfliktnedtrapning,
våbenhvile
konstruktive
fredsforhandlinger.
regnbuefarvede
fredsflag,
og
netværket
med
politikere
og
fredsvenner.
Der bliver ikke en retfærdig og varig fred i Ukraine og Europa uden dialog og
AMKs formand
varinvolvererede
medarrangør parter,
af et velbesøgt
møde med organisationen
forhandling
med alle
også Rusland.
Folk
og Sikkerhed,
”Hvordan
opnår vi fred
ogDet
en verden
uden
våben?” –
På
grund
af krigen i om
Ukraine
har Folketinget
med
Nationale
Kompromis
blandt
andet
med
argumenter
om,
at
Sovjet
ikke
blev
nedkæmpet
af
NATO,
besluttet at bruge ekstra milliarder på våbenindustri og militær. Dette truer
menatafbegrænse
ubevæbnede
demonstranter.
De to
NATO-tilhængere
i panelet lodafsig
med
og udskyde
nødvendige
investeringer,
som genopretning
dog
ikke
helt
overbevise,
men
det
blev
en
god
og
respektfuld
dialog.
danskernes velfærd og sundhed. Der er også brug for at genoprette
fredsforsk-☮
2

– ark 2
12
Aldrig
Mere
Krigs
nyhedsbreve
udsendes
tre
gange
om
året
til
foreningens
medlemmer.
ningen, og for massive inveBemærk atfor
artiklerne
i PDF-udgaven
indeholder aktive blå links til flere oplysninger.
steringer
at stoppe
klimaAnsvarshavende redaktør:
Vilmer Paamand. Kortere tekster uden afsender er skrevet
forandringerne.
I stedet Tom
satses
af redaktøren. Redaktionen modtager gerne forslag til stof fra medlemmer og andre.
på mere militær.
Artikler,
og links
i bladet, inklusive redaktørens, kan have indhold, der afviger
Dennehenvisninger
forhastede og
kortsyfra foreningen Aldrig Mere Krigs, og redaktørens, holdninger.
nede satsning ændrer kun lidt
Giv gerne bladet videre. Genbrug af teksterne helst efter aftale og med kildeangivelse.
på, at Udenrigsministeriet og
diplomatiet er skåret helt i
Foreningen
Mere
Krigs hovedbestyrelse
bund.
Disse Aldrig
blødere
kriseArne Hansen,
Allé 35, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 3042 0818
værktøjer
får Sønderjyllands
dog tilført nogle
Mobil:
3042
0818.
Mail:
arne@aldrigmerekrig.dk
Flygtningeogfred.dk
millioner til at lappe huller
Hermod
Hansen,
Nørremarksvej 4, 6880 Tarm
Tlf.: 2062 3163
med,
forFolke
at ”styrke
Danmarks
diplomatiske
kampkraft”,
Mobil:2062 3163. Mail: hermod@aldrigmerekrig.dk
som
aftalen
Martin
Mørch,naturligvis
Dalgas Allékrige3, 2.th, 7800 Skive
Tlf.: 2940 7887
risk
beskriver
dette. Imens
Mail: martin@aldrigmerekrig.dk
bliver
militæret grundigt polMogens Godballe, Fælledvej 11, 5400 Bogense
Tlf.: 5151 2946
stret med milliardstigninger,
Mail: mogens@aldrigmerekrig.dk
og våbenindustrien støttes ivTom Vilmer Paamand, Klemstrupvej 5, 8550 Ryomgård
Tlf.: 5051 0328
rigt
med nye gyldne muligheMail: tom@aldrigmerekrig.dk
FRED.dk
der efter afskaffelsen af forSuppleanter
svarsforbeholdet.
De humanitære
og økonomiStephan
Schneeberger,
Kobbelvænget 59, 4.th, 2700 Brønshøj
Tlf.: 5016 9317
ske
konsekvenser
af
krigen
er
Mail: stephan@aldrigmerekrig.dk
så
alvorlige,
at enhver
seriøs folkebevægelse
bør have modstand mod
krigen
Dorte
Lykke Holm,
Strandbakkevej
9, 8305 Samsø
Tlf.: 6076
9167
som
et
af
sine
centrale
krav
i
valgkampen.
At
presse
på
for
en
forhandlingsløsMail: dorte@aldrigmerekrig.dk
GrandmothersDanmark.dk
ning om Ukraine, og udfordre Vestens og Danmarks katastrofale militære
Gustav Sieg Sørensen, Nørregade 50, 7700 Thisted
Tlf.: 5172 4673
eskalering, er vigtigt hvis vi skal afværge en større humanitær og økonomisk
Mail: gustav@aldrigmerekrig.dk
katastrofe – både herhjemme og internationalt.
Tove
Annexgårdsvej
68, st.tv,
2610
Rødovre kan ikke forvente
Tlf.:at4010
2267
Den Hansen,
danske regering
og deres
vestlige
kollegaer
kunne
Mail:
tove@aldrigmerekrig.dk
fortsætte deres krige, militære bistand og krigsomkostninger, og så samtidig
oven på alle nedskæringerne forvente fred på hjemmefronten.
AMKs formand og redaktør
AMKs landskontor og kasserer
Valgkampen giver klimabevægelsen en mulighed for at forpligte politikerne
Tom
Vilmer
Paamand,
Klemstrupvej
5,
Hermod
Folke Hansen,
Nørremarksvej
til at opprioritere klimaindsatsen. Den giver
fagbevægelsen
mulighed
for at 4,
8550 Ryomgård.
Telefon:genopretning
5051 0328
6880 Tarm.
Telefon: 2062 3163
kræve
den nødvendige
af velfærd
og sundhedsvæsen.
Og den giE-mail:
Tom@AldrigMereKrig.dk
E-mail:
info@AldrigMereKrig.dk
ver fredsbevægelsen en mulighed for – i samarbejde med klima- og fagbevægelse – at kræve en bæredygtig sikkerhedsogArbejdernes
fredspolitik,Landsbank
hvor klima, velBank:
Besøgog
vores
websteder:
færd
fredelig
konfliktløsning prioriteres
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våbenindustri
og miliReg.
5396 end
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0309139
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Vi
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bruge
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til
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forlange,
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politikerne
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for
Giro: 71 [Medlemsnr] 80237278 fred og
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dialog.
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FREDELIGE
HUSK OGSÅSPØRGSMÅL
UFFE FOR, AT
TILHAN
DINØNSKEDE
FOLKETINGSKANDIDAT
ATOMNEDRUSTNING
Af
TomUffe
Vilmer
Paamanddød,
Efter
Ellemanns

huskes han mest som en
ihærdig
koldkriger
men
advarede
også imod
Hvorledes
vil du i–det
nyhan
Folketing
arbejde
for ...
atomtruslen, og stemte for nogle af den såkaldte fod☮ … at bruge diplomati til at stoppe Ruslands krig mod Ukraine?
note-periodes ønsker om nedrustning.
☮ … at sikre, at de øgede bevillinger til forsvar også styrker diplomatiet?
Uffe Ellemann var udenrigsminister i 1980erne,
☮ … det
at NATO
søger
ikkemilitær
løsning
på Ruslands aggression?
nok
farligste
årti en
af den
Kolde Krig.
Socialdemo☮ … at var
støtte
NATOs bortgemte
formål: Fred
med fredelige midler?
kratiet
i opposition,
og skrev fornuftige
fodnoter
til
imod atomvåben.
De fleste
af disse huede
☮ …NATO
at mindske
spændingerne
med Rusland
om Arktis?
ikke
Uffe
Ellemann,
men nogle
af dem gjorde,
ogatomplanlægning?
☮ … at
sikre,
at Danmark
ikke deltager
i NATOs
årtiets
borgerlige
regeringer
støttede
disse
fordnoter.
☮ … at sikre, at der ikke placeres atomvåben på dansk jord?
De borgerlige stemte således for, at USA ikke må anvende Thule-anlægget
☮ … at vi får atomnedrustning og ikke-spredningsaftaler igen?
offensivt, for opfordringer til et totalt prøvestop for atomvåben og for etable☮ … at
tilslutter
traktat
forbud
modsåatomvåben?
ring
af Danmark
atomvåbenfrie
zonersig
påFNs
begge
siderom
af det
dengang
delte Europa.
☮Danmark
… at vi får
et
effektivt
EU-stop
for
våbeneksport
til
konfliktlande?
mangler nu statsmænd som Uffe Ellemann til at advare mod atom☮ … at EU
og FN
opretter
et han,
forbud
moderdræberrobotter?
truslen.
I sine
sidste
år skrev
at ”der
større grund til at frygte atomtruslen
i
dag,
end
under
Den
Kolde
Krig”.
Selvom
derudviklingsbistand?
også i dag er et solidt
☮ … at milliarderne til sikkerhedspolitik også går til
flertal
atomvåben
i befolkningen,
afspejles
dette ikkei iDanmark?
Folketinget. .tom
☮ … at mod
genstarte
forskning
i ikkemilitær
konfliktløsning

Pluk et spørgsmål
fra listen,
og CIVIL MODSTAND
UKRAINES
MANUAL
FOR

lad
det inspirere
til dinLitauens
helt egen
I sidste
nummer blev
manual for ikkevold beskrevet. Også Ukraine
formulering.
tænkfor
på”Civil
vores modstand i de besatte områder”, dog uden
har nu fået enEller
manual,
fremtid,
find
på noget
endnu er kort og rummer en del passive metoder
pæne ordog
om
ikkevold.
Manualen
bedre
at spørge
om.men er mere ilter og mest fokuseret på direkte sabotage.
for civil
modstand,
Du kan
også finde link
til en
Dansk
oversættelse:
FRED.dk/artikler/fredkult/UkrainianResistance_DK.pdf
længere liste med argumenter og
kilder på forsiden
af FRED.dk,
KUNSTIG
INTELLIGENS
ER IKKE ALTID FARLIGT
sammen
en oversigt
over
Mange afmed
verdens
våbenfabrikanter
vil gerne forpartiernes
afstemninger
syne dereskonkrete
våben med
en kunstig intelligens, der
om
krigkan
i Folketinget.
så selv
opsøge og angribe udvalgte mål. En
Op tilskræmmende
folketingsvalget
vil overmeget
udvikling,
men sådanne medsigten
blive
suppleret
enbruges til mere fortænkende
hjælpere
kanmed
også
fredelig
vurderingSåledes
af de opstilnuftige opgaver.
er en stor del af dette
lede
baseretdenne
på deres
bladspartier,
illustrationer
gang som et forsøg lavet med hjælp fra en robot(!).
stemmer,
handlingsprogrammer
Den udvalgte mekanik hedder Midjourney, og kan naturligvis ikke tænke
og
udspil
– når
har med millioner af billeder og beskrivelser, og
selv.
I stedet
er alle
den partierne
blevet fodret
fået
lagtgætte
deresmed
valgoplæg
frem,en ønsket illustration bør se ud. Dens formåen
kan nu
på hvordan
og
det er afklaret,
afhænger
i høj gradhvornår
af, om valget
den får en god forklaring – se fx de ret mislykkede
egentlig
bliverherover,
afholdt.især robottens
☮
illustrationer
gætteri om et Knækket Gevær :).
☮
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RADIO OM FRED
INDTOG
OG FLYGTNINGE
PÅ UNIVERSITETERNE
Af
Arne Lund
Radiomanden

Arne Hansens kommer vidt omkring med nysgerrig mikrofon:
Den
stigende militarisering
afFN-traktatens
samfundet påvirker
også
forskningen.
Nedrustningsforhandler
om
forbud
mod
atomvåbenAngiveligt
drejer
det sig
om sikkerhed,
bistå
erhvervslivet
og imødekomme
politikerJohn
Kierulf
opfordrer
den danske
regering
til at tilslutte
sig forbudstraktaten.
nes
krav
om
vækst,
jobskabelse,
og
ikke
sakke
bagud
i
teknologiudviklingen.
Lektor Paul Rode Andersen anmelder bogen Hold Vinduet Åbent
Militæret
er i dag så integreret
i samfundet,
at det vilDR
være
hvis
Om NATO-medlemmet
Danmarks
Ruslandspolitik,
ogutænkeligt,
mediernes rolle.
ikke
ogsåLykketoft
forskerne om
deltog
i udviklingen
af nye våbensystemer
Mogens
verden,
og udfordringerne
i Ukraine med større dræberpotentiale.
forskning,
der sluger
stedse størretalte
summer
af finansloven.
Den tidligere En
præsident
for FNs
generalforsamling
på Folkemødet.
”Krige
skaber
Politiken i 2005. ”Næsten alle teknologiske
En
samtale
om fremskridt”,
feminisme i skrev
en krigstid
nyskabelser
stammer fraTrine
den militære
Forsøg
på at finde nye
måder
Tidl. forsvarsminister
Bramsen,forskning.
Ida Harsløf,
og Oxfam-Ibis’
leder.
at
dræbe på,
frigør
ressourcer
til forskning. Ressourcer, som den
Hvordan
opnår
vi nemlig
fred oguanede
en verden
uden våben?
civile
forskning
ikke
ville
kunne
mønstre.
militære
har talrige
Debatmøde
med
Jørn
Boye,
Tom
VilmerDen
Paamand
og forskning
to NATO-tilhængere.
aflæggereffekter,
fx atomkraft,udhuling
walkman,af
mikrobølgeovne,
kvartsure osv.”
Knud Vilby om regeringens
udviklingsbistanden
Artiklen
er forvrøvlet.
Forskning
– civil somi forhold
militær til
– står
på skuldrene
af
Regeringen
tænker kortsigtet
og usolidarisk
de globale
problemer.
hinanden.
Når
artiklen
alligevel
nævnes
her,
er
det
fordi
den
viser,
hvor
genOle Wæver om fredsbevægelser historisk, og Jan Øberg om fremtiden
nemsyret
samfundet
og medierne stort
er af anlagte
den militære
tankegang og retorik. ArOplæg under
Fredsministeriums
10-årsjubilæumsarrangement.
tiklen
er med
til at legitimere,
at der hældes
enorme summer i den militære
Jørn Boye
Nielsen
fra RIKO vurderer
Folkemødet
forskning:
meste af det,og
kommer
jo retur tilfarvet
civilsamfundet…
Om muligDet
konfliktløsning
udenrigspolitik,
af krigen i Ukraine.
I modsætning til for
40-50gennem
år siden,Folkemødet
så nyder militæret i dag respekt i det meFredsministerium
i optog
ste
af befolkningen,
godtager
at bevillingerne
Henrik
Ginderskovsder
synger,
og Carsten
Andersensårligt
talerøges.
om atForskningen
stoppe krig. i
militære
rangerer
på linje medog
al Nej
anden
forskning.
Hør mereprojekter
om de nye:
Fredsinitiativet
til oprustning
Derfor
varJensen
der kun
der reagerede
på nye
nyheden
om, at NATO nu placerer et
Helge Bo
ogfå,
Steen
Folke om de
samarbejdsorganisationer.
kvantecenter
på Niels Bohr
Institutet.med
Kvantecentret
er en deløjne
af en større
EU-forsvarsforbeholdet
analyseret
Folkebevægelsens
NATO-strategi,
der skal styrke
de højteknologiskeogindustrier
indenfor
kunstig
Susanna Dyre-Greenside
om forsvarsforbeholdet
EUs militære
dimension.
intelligens,
kvanteog
robotteknologi.
Finansieringen
sker
via
finansloven.
De udødelige pacifistiske fredsorganisationer
Fem
yngre ph.d.-studerende
ser medoguro
påKvindefredsligaen
placeringen af centret.
De er beIda Harsløf
om fredsbevægelsernes
især
historie.
kymrede
for, at NATO's
tilknytning
Bohr
Institutet kan skade det inUdenrigsministerens
negative
svar til Niels
Forbyd
Atomvåben
ternationale
forskningsmiljø,
og at
forskere,gentagelser.
der ikke vil arbejde med militære
om ministerens
skuffende
Tue Magnussen
projekter,
holder sig
Skal der
for den militære anKlaus Krogsbæk
omvæk.
arbejdet
for fremover
at undgå argumenteres
atomkrig
vendelse
af
forskningen,
for
at
få
adgang
til
forskningsmidler?
Vi må hver især fortælle vores politikere og politisk ansvarlige om frygten.
Et eksempel
på hvordan
sivergrænseland
ind i forskningen,
om da droKan
erfaringerne
fra detmilitæret
dansk-tyske
brugeshandler
i Ukraine?
nerne
Odense. Flere lokale
faktorer
bidrog
at det blev Odense, hvor
Debatkom
medtilGrænseforeningen,
Christian
Juhl
og entil,
mindretalsforsker.
droneteknologien
først når
fik fodfæste.
Falck
Schmidt renoveTilmeld dig mail,
der er nyt,Maskinfabrikken
og se alt det gamle:
FlygtningeogFred.dk
rede hærens kampvogne og styresystemer til missiler. Nær ved lå Syddansk
Universitet, der var
ved at opbygge
en uddannelse
FREDSKLIPZ:
AVISKLIP
OM KRIG
OG FREDaf robotingeniører, ledet af
en
tidligere
oberstløjtnant i USAs
marinekorps.
Byens
lufthavn
havde
mistet al
Følg
med i nyhedsstrømmen
gennem
Tom Vilmer
Paamands
kvikt
opdaterede
betydning,
da Storebæltsforbindelsen
åbnede.
link til alverdens
gode historier, udenfor
avisernes betalingsmure. Fra mange
Med Odense
som koordinator,
blev links
maskinfabrikken,
universitetet
vinkler
og medkommune
fokus på Danmark.
Listen med
rundsendes også
via Arne
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lufthavnen
koblet
om forskning, udvikling,
Hansens
mailliste
– sesammen
ovenfor.til et arbejdsfællesskab
Nyeste klip: FRED.dk/artikler/fredsklip
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(1651) argumenterede for en ”alles krig mod alle”, et syn direkte udfordret af
Jean-Jacques Rousseau i sin Diskurs om ulighed (1755) og Den sociale kontrakt (1762). Debatten om den menneskelige natur fortsætter, og spænder over
nutidig antropologi, arkæologi, etnografi, historie, statsvidenskab, psykologi
og filosofi i så divergerende bøger som Azar Gats War in Human Civilization
og Raymond C. Kellys Warless Societies and the Origin of War.”
I løbet af bronzealderen sker der først i Mellemøsten, og senere i det antikke
Grækenland, en udvikling af større byer kaldet bystater, og dermed også de
første kendte statsdannelser. Indus-kulturen i Indien, det gamle Egypten og det
Akkadiske Imperium i Babylonien, er de første imperier.
Samfundsstrukturen i Mellemøstens byer var pyramideformet med fyrsten og
præsterne øverst i toppen. Kollektive krige med deres beregnede ondskab blev
formodentligt opfundet i tidsrummet mellem slutningen af stenalderen og begyndelsen af bronzealderen.
Det har krævet store ressourcer og en vis intellektuel kapacitet at udvikle begrebet krig, hvilket i sig selv forudsatte en vis hierarkisk samfundsmæssig poproduktion
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(1651) argumenterede for en ”alles krig mod alle”, et syn direkte udfordret af
Jean-Jacques Rousseau i sin Diskurs om ulighed (1755) og Den sociale kontrakt (1762). Debatten om den menneskelige natur fortsætter, og spænder over
nutidig antropologi, arkæologi, etnografi, historie, statsvidenskab, psykologi
og filosofi i så divergerende bøger som Azar Gats War in Human Civilization
og Raymond C. Kellys Warless Societies and the Origin of War.”
I løbet af bronzealderen sker der først i Mellemøsten, og senere i det antikke
Grækenland, en udvikling af større byer kaldet bystater, og dermed også de
første kendte statsdannelser. Indus-kulturen i Indien, det gamle Egypten og det
Akkadiske Imperium i Babylonien, er de første imperier.
Samfundsstrukturen i Mellemøstens byer var pyramideformet med fyrsten og
præsterne øverst i toppen. Kollektive krige med deres beregnede ondskab blev
formodentligt opfundet i tidsrummet mellem slutningen af stenalderen og begyndelsen af bronzealderen.
Det har krævet store ressourcer og en vis intellektuel kapacitet at udvikle begrebet krig, hvilket i sig selv forudsatte en vis hierarkisk samfundsmæssig politisk
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mennesker
militarisme
kun var.
ser krige
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