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Demonstration og fredsmøde 4. april 2019 

Den 4. april fylder NATO 70 år. 

NATO’s kræver oprustning og øget forsvarsbudget af Danmark. Det har ført til en øgning af det årlige forsvarsbudget 

med 4,8 milliarder og til køb af nye kampfly. Og det er ikke nok. Nu kræver NATO yderligere bevillinger.  Det betyder, 

at der er færre penge til velfærden. 

NATO presser på for at øge konfrontationen med Rusland og for at sende fly og kampklare tropper helt op til Ruslands 

grænse.  Samtidig siger Nato nej til FN’s forbud mod atomvåben. Det skader Danmarks sikkerhed og øger faren for krig 

i Europa. 

Endelig deltager NATO i militær optrapning og krige i Mellemøsten og Afrika. Det skader Danmarks sikkerhed ved at 

øge terrortruslen.  

Vi vil bruge årsdagen til at påpege, at NATO’s politik er skadelig for både vores sikkerhed og vores velfærd.  

Derfor arrangerer Århus mod Krig og Terror på NATO’s 70 årsdag den 4. april demonstration og fredsmøde.  

Demonstrationen starter på Rådhuspladsen kl. 17 under parolen:  

Stop NATO’s oprustning – Invester i kollektiv velfærd!  

Der bliver taler af: 

Birthe Sørensen, Redaktør på Dagbladet Arbejderen. 

Bo Hamburger, Arbejderbevægelsens Internationale Forum, AIF. 

Efterfølgende er der fredsmøde på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28. 

Ole Nielsby synger og spiller fra kl. 18:30 og der er paneldebat kl. 19.  

I panelet er: 

Tine Spang Olsen, fredsaktivist fra bl.a. Stop Terrorkrigen - Ud af NATO, vil tale om NATO’s aggressive politik.   

Carsten Andersen, talsmand for Århus mod Krig og Terror, vil tale om en fredelig sikkerhedspolitik. 

Tom Paamand, undergravende journalist, freds-lobbyist og formand for Aldrig Mere Krig, vil bidrage med facts og 

dokumentation. 

Arrangementets grundlag er: 

Nej til en ny verdenskrig! - drop koldkrigsretorikken, drop opstillingen af nye raketter. For forhandling, 

afspænding og nedrustning. 

Invester i velfærd, ikke i Nato! - drop Natos krav om 2 % af BNP til militær. Danske skattekroner skal ikke gå 

til våbenindustri. 

Nej til dansk deltagelse i Natos aggressionskrige! - træk de danske tropper hjem og brug pengene på 

bekæmpelse af fattigdom og genopbygning af de krigshærgede lande, som Nato har ført krig mod. 
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Tale til NATO-demo 4. april 2019.  

NATO 70 år 

af Birthe Sørensen 

Hvornår har vi sidst demonstreret for at stoppe NATO’s oprustning? Det kan jeg ikke huske, men det 

er godt, at vi får det sat på dagsordenen, selv om vi ikke er så mange her i dag. Det er vigtigt, at vi 

igen begynder at debattere NATO og hvad militæralliancens egentlige formål er og hvordan den 

styrer Danmarks militærpolitik. 

En tidligere udenrigskorrespondent ved navn Per Nyholm skrev i sidste uge i Jyllands-Posten om 

NATO’s 70-års dag, som han mente der var rigelig grund til at fejre: “Vesteuropas demokratier slap 

helskindet gennem den såkaldt kolde krig, der aldrig udartede til en nuklear katastrofe, netop fordi 

NATO formåede at afvise skiftende udfordringer fra en despotisk kommunisme i øst. Hvortil man 

roligt kan lægge, at den nu undergangne sovjetmagt sled sig ihjel på NATO-landenes ubrydelige 

bolværk”. 

Og sådan er det jo. NATO blev dannet af USA som en politisk og militær alliance vendt mod det 

daværende Sovjetunionen og de socialistiske lande i Østeuropa. Men NATO var også et redskab til at 

sikre USA’s dominans over sine europæiske allierede, først og fremmest ved at lægge disse landes 

sikkerhed i hænderne på USA. 

Danmark var med helt fra starten. Det var den daværende socialdemokratiske regering med Hans 

Hedtoft, der stod i spidsen for at indlemme Danmark i NATO i løbet af få dage i marts 1949 - uden 

nogen særlig offentlig debat. Kommunisternes og De Radikales foreslog en folkeafstemning, men 

det blev afvist af regeringen.  

I de kommende år, mens Den Kolde Krig spidsede til, satte USA gang i en proces for at opruste og 

militarisere Vesteuropa. USA opstillede blandt andet et stort antal atomraketter ned gennem 

Europa og opbyggede store militær anlæg, ligesom Grønland blev militariseret. Konsekvensen var, 

at hvis en ny storkrig brød ud, ville den blive udkæmpet på europæisk territorium. 

Efter murens fald i 1989 og Sovjets sammenbrud var der mange skåltaler om, hvordan vi nu alle 

skulle leve i fred og frihed. Sådan kom det imidlertid ikke til at gå.  NATO begyndte at opbygge sig 

som en global organisation for at forberede en udvidelse af militæralliancen mod øst. 

På NATO’s jubilæumstopmøde i april 1999 blev det vedtaget, at gøre hele kloden til operationsfelt 

for militæralliancen. En måned inden topmødet havde NATO indledt krigen mod Jugoslavien – uden 

FN-mandat. Siden har NATO haft militære operationer konstant: Bosnien, Afghanistan, Irak, Libyen, 

Somalia m.fl. I dag har NATO 20.000 soldater udstationeret rundt omkring i verden. 

I Danmark har skiftende regeringer lydigt fulgt trop. Vi har været med i krigene og det har på ingen 

måde været gratis. Danmarks militære udgifter til krigen i Afghanistan var fra 2002 til 2015 på 
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mindst 13 milliarder kroner. Forsvarets samlede militærudgifter til Irak-krigen fra 2003 til 2007 var 

på godt 2,4 milliarder kroner. De seneste 25 år har Danmark sendt flere end 30.000 soldater i krig og 

68 danskere har mistet livet. 

Ingen af disse krige har skabt bedre forhold for mennesker. De har skabt død og ødelæggelser og et 

perfekt rekrutteringsklima for terrororganisationer som Islamisk Stat. 

Undervejs er Danmark begyndt at bruge flere og flere penge på oprustning. Og mens vi i denne uge 

kunne høre børne- og socialminister Mai Mercado udtale, at der ikke er penge til bedre normering i 

daginstitutionerne, så bliver der aldrig stillet spørgsmål ved, om vi har råd til kampfly. Eller råd til at 

følge NATO’s og USA’s krav om flere penge til militæret. 

I dag spiller de danske militære styrker en stadig vigtigere rolle i den danske udenrigspolitik. Og der 

sker en militarisering af det danske samfund, som der ikke er meget debat om.  

Danmark har fået en våbenindustri, som er i fremgang, godt hjulpet af den danske stat. I 2013 

lancerede regeringen en strategi, der pålægger dansk militær og danske ambassader at arbejde for 

at fremme den danske våbenindustris omsætning. I dag har de danske ambassader ansat 

forsvarsattacheer, som skal fremme dansk våbenindustri i udlandet. Siden strategien blev vedtaget, 

har dansk militær mere end 30 gange udlånt udstyr og personel til våbenindustrien, så de kan 

markedsføre deres produkter. For eksempel et krigsskib, som fungerer som perfekt kulisse for 

våbenindustriens produkter. 

Og det går godt for den danske våbenindustri. I 2003 var 25 danske virksomheder medlemmer af 

våbenindustriens lobbyorganisation, FAD. De havde en samlet omsætning på 1,5 milliard kroner. I 

dag er den danske våbenlobby vokset til 91 medlemsvirksomheder og har en samlet omsætning på 

cirka tre milliarder kroner.  

Som direktøren for våbenlobbyen, Frank Bill, har udtalt til Arbejderen, så har det danske 

engagement i Irak og Afghanistan ført til, at “alle mennesker i dag kender soldater, der har været 

ude på en international mission. Danskerne fik militæret ind på kroppen og ind i familierne”. 

Og som han videre forklarer: “Der er kommet en klar erkendelse og en forståelse for, at soldaterne 

skal have noget ordentligt grej. Det smitter af på industrien. Der er kommet en forståelse for, at det 

er fornuftigt, at vi har en forsvarsindustri i Danmark. Det er sjældent, at vi i dag bliver mødt af 

udtryk som "dødens købmænd".” 

Så vidt Frank Bill. Men våbenindustrien er og bliver dødens købmænd, som lever af krig. De har en 

helt selvstændig økonomisk interesse i, at Danmark er medlem af NATO og de jubler, hver gang 

militærbudgettet øges.  

Men for at fastholde omsætningen, skal våbnene destrueres - altså bruges i krig. Våbenindustrien 

har på verdensplan en kæmpe økonomisk interesse i oprustning og krig. En kæmpe interesse i 

konflikter. 

I dag er Rusland hovedfjenden. I morgen er det Kina. Det er en farlig spiral. Faren for krig igen i 

Europa har aldrig været større siden Anden Verdenskrig.  
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Den spiral må vi gøre op med. Vi må fastholde, at vi ikke vil være kanonføde hverken i NATO’s eller 

nogen andres krige.  

Vi må fastholde, at vi ønsker en fredelig udvikling af verden og af Danmark.  

Vi må sige nej til NATO’s oprustning og kræve at pengene investeres i velfærd, til gavn for 

mennesker.  

Vi må gøre kravet om at stoppe for NATO’s oprustning til et folkekrav. Der er brug for det.  
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Oplæg ved NATOs 70-årsdag:  

Sæt NATO på dagsordenen i 

fredskampen 
Af Tine Spang Olsen, oplæg holdt ved debatmødet ‘Stop NATO’s oprustning’ i 

Århus 4.4.2019 

 

I dag d. 4. april – er det 70 år siden NATO blev dannet, og Danmark har været med fra 

starten i 1949 som stiftende medlem. Som tæt allieret til USA og som aktiv deltager i 

NATOs krige. 

Det må være på sin plads i dag at stille spørgsmålet: Hvorfor er Danmark medlem af 

NATO? Og bør DK fortsat være medlem? 

Vi har netop passeret endnu en mærkedag – for d. 24. marts var det 20-

årsdagen for NATOs krig mod Serbien 

Danmark deltog i bombardementerne, så denne dato markerer også at Danmark for 

første gang i mange år gik ind i en aggressionskrig, en krig der var uden FN-mandat og 

ulovlig i følge folkeretten. 

Med krigen kastede NATO masken som en aggressiv militæralliance, hvor NATO og 

USA gik i offensiven for en nyopdeling af verden. 

http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2019/04/tine-NATO_4-april.jpg
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For i stedet for at nedlægge sig selv efter Warzavapagtens opløsning, satte NATO sig 

nye mål og gav sig selv retten til at gribe militært ind over hele kloden. 

Krigen mod Serbien var brutal, 80 % af bombemålene var civile og bomberne var 

armeret med radioaktivt uran, hvis følger bl.a. er cancer og misdannelser for 

fremtidens generationer. 

I dag er det tidligere Jugoslavien splittet op i småstater og en række af dem er 

medlem af NATO – og flere er på vej. 

(Slovakiet, Slovenien, Albanien, Kroatien og Montenegro er indlemmet som 

medlemmer af NATO. Makedonien og Bosnien-Herzegovina er på vej). 

Kuppet i Ukraine i 2014, hvor USA spillede en stor rolle må også kort nævnes. Kuppet 

fremprovokerede Rusland annektion af Krim, og denne annektion er i dag en krumtap i 

begrundelsen for hele NATOs oprustning af Europa. 

Ved ethvert nyt oprustningsskridt hører vi om ’det skærpede trusselsbillede fra Rusland 

efter annekteringen af Krim’. Her ser man helt bort fra den vestlige aggression der gik 

forud. 

Siden 1999 er NATO udvidet med 13 lande, alle mod øst. 

(Polen, Tjekkiet, Ungarn, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Slovakiet og 

Slovenien ,· Albanien, Kroatien, Montenegro). 

Men var NATO da oprindeligt en forsvarsalliance for 70 år siden? 

Vi kan lade NATO selv besvare spørgsmålet: Hvorfor NATO i sin tid blev oprettet? 

På den officielle hjemmeside om 70-året står: 

”Frygten for kommunismens fremmarch i Vesteuropa var udtalt. Derfor besluttede 12 

lande (Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, 

Norge, Portugal, Storbritannien og USA) at oprette en forsvarsalliance i det 

nordatlantiske område.” 

Og dette er hvad NATO i bund og grund stadig er, en magtalliance med USA i spidsen, 

der militært skal sikre opretholdelsen af det økonomiske system, styrke NATO-blokken 

overfor konkurrenter på verdensplan og sætte militær magt bag – både indadtil og 

udadtil. 
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At NATO er beredt på også at sætte våben ind mod sin egen befolkning vidner 

opbygningen af øveområder i oprørsbekæmpelse om, bl.a. i den kunstige by 

”Schnöggersburg“, i det tidligere Østtyskland. 

 

Operation Gladio 

Endnu et eksempel fra NATOs historie belyser alliancens formål. Det drejer sig om 

NATOs hemmelige del, der går under navnet operation Gladio. 

I 1980’erne blev det afsløret, at NATO udover den officielle del havde en hemmelig 

gren, der havde eksisteret fra alliancens stiftelse. Den bestod af væbnede grupper med 

et tosidigt formål: Det ene var at organisere modstand hvis der udviklede sig oprør i 

NATO-landene selv. 

Den anden del var terroraktivitet, der skulle miskreditere socialismen ved at give 

revolutionære organisationer skylden for terrorangreb, dels skabe frygt med det formål 

at få flere penge til politi, militær og efterretningsvæsen. 

Gladio-grupperne var opbygget af NATO i samarbejde med vestlige 

efterretningsvæsener. 

Der er ingen grund til at antage, at netværket ikke skulle findes den dag i dag. 

Metoderne virker velkendte. 

Vi har bl.a. set det ved krigen mod IS, der er blevet brugt af NATO-landene som 

påskud for at gribe ind militært i Irak og Syrien. 

Krigen skal have en årsag – krigen skal være humanitær – for at blive accepteret af 

befolkningerne. 

 

Der er ikke her tid til at gennemgå NATO’s krige eller oprustning i detaljer. Men jeg 

kan kort nævne, at NATO’s næste store krig efter Jugoslavien blev krigen i 

Afghanistan, hvor artikel 5, NATO’s musketéred for første gang blev taget i brug. 

Krigen blev startskuddet til en række invasionskrige gennemført af NATO eller 

enkeltlande indenfor NATO og med USA i spidsen. 

Når vi ser på NATO’s krige fra et almindeligt menneskeligt synspunkt kan ingen få øje 

på andet end fiasko og katastrofale følger. 
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Alligevel er det mainstream politik at vi skal have mere af det samme. 

NATO og Danmark er i dag i krigsberedskab 

NATO og USA har lagt et net af militærbaser ud over verden. NATO’s missilforsvar og 

lyttestationer er verdensomspændende. Og NATO eksisterer under USA’s atomparaply. 

I det seneste 10-år har NATO udvidet sine aktiviteter og beredskab i stor stil. Med den 

såkaldte ’fremskudte tilstedeværelse’ er der etableret i en front mod Rusland ned 

gennem Europa med baser, våben og tropper og Danmark deltager her i en ledende og 

meget aktiv rolle. 

Herhjemme er det regeringens erklærede mål at nå NATO 2 % mål for 

militærbudgetterne ved det næste forsvarsforlig, der løber fra 2024. 

Danmarks kraftige militarisering afsløres klart og tydeligt i vores placering ifht 

militærudgifter pr indbygger. Her ligger Danmark helt i top som nummer 5 i verden. 

Den hurtige udrykning og parathed til krig betones igen og igen 

Der er opbygget en lang række udrykningsstyrker og forskellige konstellationer af 

samarbejde NATO-landene imellem, hvor Danmark spiller en rolle i en række af dem. 

I 2018 annoncerede NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg krigsparatheden på 

denne måde: NATO’s medlemsstater skal fra 2020 indenfor 30 dage kunne udsende 30 

mekaniserede bataljoner, 30 eskadriller kampfly og 30 krigsskibe. 

To nye NATO-hovedkvarterer bliver oprettet, der begge har med hurtig mobilisering af 

tropper og materiel i Europa at gøre. 

Det ene hovedkvarter skal i tæt samarbejde med EU i det der kaldes det militære 

Schengen sikre transport af våben og tropper til fronten mod Rusland på det 

europæiske fastland. 

Det andet hovedkvarter skal sikre adgang af tropper og våben til den nordlige front 

mod Rusland. Det betyder Arktis og Norden hvor adgangen til våbenforsyning fra USA 

til bl.a. Østersøen skal sikres. 

Danmarks rolle i NATO 
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Danmarks forhold til NATO og USA har altid bygget på dobbeltspil og hemmelige 

aftaler. 

Lige fra indlemmelsen i NATO, hvor man fingerede et kommende sovjetisk angreb på 

Danmark for at vende stemningen. 

Særlig vigtig var Grønland fra starten for USA og NATO, og USA oprettede Thulebasen, 

der tidligt blev brugt af atombevæbnede fly, helt i strid med den officielle aftale, der 

forbyder atomvåben i fredstid. 

Dobbeltspillet fortsatte, da den socialdemokratiske regering i 1950’erne gik til valg på 

et ‘Danmark uden atomvåben’ og ‘frit for amerikanske tropper’. Umiddelbart efter 

valget modtog man raketter fra USA, der udelukkende var bygget til at bære atomare 

sprænghoveder. 

Både våbnene og tropperne befandt sig tæt på, i Tyskland lige syd for den danske 

grænse. 

Fra de senere år kan nævnes Anders Fogh Rasmussens hemmelige aftale med USA’s 

præsident Bush om at gå i krig mod Irak, mens regeringen udadtil bakkede op om FN’s 

våbeninspektørers arbejde i Irak. 

Danmark har en stående NATO-udrykningsstyrke og har vedtaget endnu en 4000 

mands udrykningsstyrke i det nye forsvarsforlig, særligt rettet mod Østersø området 

og det indgår også i forsvarsforliget, at Danmark skal være opsamlingsland for NATOs 

tropper og våben i tilfælde af krig mod Rusland. 

I sommers blev DK en del af en ny Nato-enhed af specialoperations soldater, der kan 

rykke ud til verdens brændpunkter, hvor NATO måtte finde det passende. 

Det må stå klart, at hele denne strategi betyder en optrapning af krigsfaren og 

Danmarks rolle gør os til et oplagt bombemål. 

Danmark er også landet der snart vil have en flåde af F-35 kampfly, der kan bære 

atomvåben og med Skrydstrup flyvestation som en fælles base for Nordeuropas NATO-

kampfly med fælles øvelser herfra. 

 

Militariseringen er allestedsnærværende. Et af de seneste udspil fra USA er oprettelse 

af en rumhær, ganske vist officielt USA’s, men præsident Trump slår i en udtalelse 

fast, at medlemslandene i NATO, skal ’betale deres del’. 

 



12  

Når det kommer til den uhyggelige side af oprustningen der hedder atomvåben er 

det ekstra skræmmende at det er USAs og dermed NATOs erklærede holdning, at 

atomvåben vil kunne bruges som et førsteangrebsvåben, og at de nye mini-

atombomber er skabt til brug i daglig krigsførelse. Ikke kun til afskrækkelse. 

Hvad betyder så spørgsmålet om NATO for krigsmodstanden? 

NATO og vores politikere beder os om at ruste os til et forsvar mod Rusland, der 

angiveligt truer os. 

Selv hvis denne trussel var realistisk og reelt overhængende ville det aldrig styrke 

freden at styrke NATO. 

Bakker vi op om NATO-blokken vil vi skulle heppe på vores egne imperialister mod 

deres rivaler. Vi skal heppe på overfald og tab af menneskeliv og ødelæggelse af andre 

lande. Mens det samme i denne logik vil foregå i de lande der kaldes fjender – de skal 

heppe på ødelæggelsen af vores land. 

Det er skruen uden ende og er kun med til at varme op til en storkrig. 

Skal man forsøge at sikre fred og undgå nye krige er det eneste rigtige at alle landes 

befolkninger kræver stop for krig og krigsoprustning i deres land. 

Det er vores opgave at sige nej til vores krigsanstiftere, vores regering og nej til 

dens imperialistiske alliancer. Vi bør hellere være solidariske med de mennesker der 

bebor de lande som vi får udråbt som fjender end at se krig som nødvendig for fred og 

fremgang. Vi har en fælles interesse i at stoppe krigene. 

Danske pensionskasser investerer pensionspengene i våben – også atomvåben. Dette 

vækker berettiget forargelse – men den danske stat gør nøjagtigt det samme. 

Danmarks såkaldte sikkerhed og officielle politik bygger på trusler, krig og atomvåben, 

der er klar til at blive taget i brug. 

NATO er garant for at vores samfund militariseres, og at flere og flere skattekroner går 

til krigsforberedelser. 

Vores regeringer har bundet os til militariseringen, ikke fordi de er uvidende om andre 

måder at føre udenrigspolitik på, men fordi de deler de imperialistiske interesser hos 

Danmarks store virksomheder og investorer. 
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Vi kan ikke forvente at vores regeringer skifter side, uanset alle gode argumenter vi 

måtte komme med. Og så længe Danmark er medlem af NATO vil det være en illusion 

at en dansk regering kan eller vil føre en fredelig og selvstændig udenrigspolitik. 

Særligt i den historiske periode vi er inde i med skærpede modsætninger mellem 

stormagterne. 

Efter min mening vil kun en stærk mobilisering om helt konkrete krav, der rammer 

krigspolitikken og NATOs planer lige i hjertet – kunne få en ændrende virkning på 

Danmarks politik. F.eks. en stor og bred bevægelse mod Danmarks deltagelse i en 

konkret kommende krig eller mod vigtige militære installationer, våben og baser. 

Og for hver fredskamp vil bevidstheden om krigens interesser, om NATO-

medlemskabet og om nødvendigheden af et samfund uden krig kunne vokse sig større. 

 

NATOs rolle og Danmarks medlemskab er en vigtig debat, ikke mindst i 

fredsbevægelsen, hvis vi i denne bevægelse skal kunne rette vores indsats mod 

krigens årsager og virkelig ændre noget. 

Lad os derfor få pillet begrundelserne for NATO som fredsbevarende fra hinanden og få 

spredt den viden og omsætte den i handling. 

Hvis Danmarks krigspolitik skal stoppes, er det nødvendigt at afsløre NATO for det det 

er – en krigsalliance. Derfor er retningen Danmark ud af NATO et spørgsmål der må 

diskuteres og sættes i front for alle der arbejder for fred. 

 

http://kpnet.dk/2019/04/05/oplaeg-ved-natos-70-aarsdag-saet-nato-paa-dagsordenen-i-fredskampen/  

http://kpnet.dk/2019/04/05/oplaeg-ved-natos-70-aarsdag-saet-nato-paa-dagsordenen-i-fredskampen/
http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2019/04/NATO-plakat-Aarhus.png
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Stil fredskrav til NATO!  

af Tom Vilmer Paamand 

UD AF NATO, har vore bannere råbt i 70 år - men folket råber ikke 

med i kor, og dette er desværre ingen nyhed. Det er på høje tid at 

gentænke paroler, argumenter og metoder - for hvad med et nyt 

folkeligt pres til at genskabe det alternative sikkerhedspolitiske 

flertal, så Danmark igen kan punke NATO indefra?  

Et flertal af den danske befolkning har støttet NATO lige siden starten. Selv om dette "flertal" 

frem til 70erne ofte var på under 50 procent, var modstanden kun mærkbar i tiden lige før og 

efter starten på NATO. Selv denne tidlige modstand oversteg aldrig støtternes, og lige siden har 

modstanden mod NATO, selv når den var allerstærkest, kun ligget på maksimalt det halve af 

tilhængernes.  

Det eneste tidspunkt, hvor NATOs tal virkelig droppede, var helt tilbage i 1960. Dengang var alle 

fortsat opskræmte over den Sputnik-satellit, som russerne overraskede med. Men det blev 

efterfulgt af et USA-krav om "atombevæbning" af det danske forsvar. Frygten for det første må 

have overtrumfet frygten for det sidste, for tilslutningen droppede til at kun 33 procent fandt 

deres trøst hos NATO, der altså ikke fremstod som en brugbar frelser.  

At NATO ikke havde god opbakning i 1960 betød dog ikke, at modstanden samtidigt voksede. 

Tværtimod havde både tilhængere og modstandere tabt pusten, og modstanden havde minimal 

tilslutning med kun 11 procent. Et solidt flertal var derimod de rådløse, der sagde "Ved ikke", og 

denne gruppe har altid været stor - og med få undtagelser større end gruppen af modstandere. 

Sammenlagt har de to grupper ofte "vundet" over tilhængerne - men ikke siden 70erne.  

 

Selv under 1980ernes voldsomme raketmodstand var befolkningens modstand mod NATO ikke 

overvældende. I 1983 havde NATO en af sine højeste tilslutninger med 63 procent, og fik aldrig 

under 55 procent i dette ellers så fredskæmpende årti. Men raketmodstanden var samtidigt stor, 

for også NATO-tilhængerne var solidt imod atomraketterne - men altså mens de fortsat gik ind 

for NATO!  

I det meste af 80ernes Folketing dominerede et såkaldt alternativt sikkerhedspolitisk flertal, som 

ikke vandt regeringsmagt, men hele vejen konsekvent stemte regeringen og NATO ned med et 

fredsbudskab, der havde markant genklang i befolkningen. Udslagsgivende var, at Det Radikale 

Venstre støttede raketmodstanden - men også de borgerlige regeringers økonomiske politik, og 

stod fast på begge holdninger. Så der var borgerlige mindretalsregeringer i hovedparten af 

80erne - samt solid raketmodstand.  

Modstanden mod NATOs og Sovjets atomraketter var en klar vinder-sag. Og det i en grad så også 

Uffe Ellemann-Jensen med de borgerlige regeringer fulgte strømmen, og seks gange stemte 

imod, at Danmark skulle deltage i et raketforsvar. Det prøver Uffe ihærdigt at glemme i dag.  

http://pure.diis.dk/ws/files/27984/KKBind1.pdf#page=141
http://www.dendanskehistoriskeforening.dk/pdf_histtid/101_1/76.pdf
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/gallup-1960-lavpunkt-i-danskernes-tilslutning-til-nato/
http://www.danmarkidenkoldekrig.dk/dobbeltbeslutningen/enquete1979.pdf
http://fred.dk/artikler/fredvalg/raketvalg.htm
http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Lavv%C3%A6kst_og_frontdannelser/Polarisering_indadtil_og_udadtil/Nej_til_atomv%C3%A5ben/1983_-_koldkrigens_krise%C3%A5r
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fodnotepolitikken-og-det-alternative-sikkerhedspolitiske-flertal/
http://pure.diis.dk/ws/files/27986/KKBind3.pdf#page=233
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Også ved 80ernes afsluttende valg vandt raketmodstanden solidt, selv om det ofte beskrives 

omvendt. Det alternative flertal sad igen på et godt flertal, men Det Radikale Venstre valgte at gå 

med i en borgerlig regering, og droppede som betaling raketmodstanden...  

Folk var skræmte over atomraketterne, men også over Sovjets militarisme. Og for at finde hjælp 

mod frygten, valgte de NATO som støtte. Men altså helst et NATO, der nok stod kampklar mod 

Sovjet, men som ikke fyldte verden med for mange atomraketter. JA TIL NATO, men med 

begrænsninger. Dette prøvede et politisk flertal at imødekomme gennem den såkaldte fodnote-

politik.  

Der var to gennemgående krav fra Folketinget til NATO, hhv modstand mod NATOs såkaldte 

dobbeltbeslutning om opstilling af nye atomraketter i Europa, som en panikreaktion over 

Ruslands nye missiler. Og mod stjernekrigsprojektet, et tilsvarende uigennemtænkt projekt i USA 

- et magisk løfte til at skabe tryghed mod raketterne med, og samtidig skabe teknologisk 

udvikling og en masse tryg beskæftigelse.  

 

Hurtigt fremspoling til i dag, hvor den folkelige modstand på ingen måde er vokset siden. Nu er 

flere end 56 procent enige i, at Danmark skal blive i NATO. Og dette tal dækker vel at mærke 

også, at NATO-samarbejdet skal udvides med et tilsvarende militært med EU-landene.  

Underligt nok, er en markant del af støtterne for yderligere at militarisere EU, også med i andet 

og tilsvarende stort flertal, der støtter de fire danske forbehold. Som jo blokerer for en EU-hær 

og den slags. Det kan jo ikke politisk hænge sammen, så forsvarsminister Claus Hjort omfavner 

den første måling, og glemmer ihærdigt den anden.  

Den slags dobbelttænkning har vi som fredsaktivister også brugt for tit. Som at fokusere på en 

flot folkelig opbakning til modstand mod atomraketter - og så tro på, at de samme folk måtte 

være imod NATO. Eller i hvert fald kunne skubbes i den retning. Men dette har den besværlige 

virkelighed igen og igen strittet imod.  

NATO tilbyder åbenbart en bedre tryghed, og selv om deres "hjælp" er en indlysende tåbelig 

løsning - er dette kun indlysende nok helt internt i fredsbevægelsen. Folk vil generelt meget 

gerne føle sig trygge. og her hjælper råbet UD AF NATO på ingen måde. Bare at fjerne 

beskyttelsen, at trække tæppet væk under de velkendte "trygge rammer" indenfor NATO, hvor vi 

alle "passer på hinanden" - det fungerer på ingen måde som slogan og argument.  

Og sådan bliver det ved med at være, så længe modstanden mod NATO ikke kan tilbyde folk en 

tilsvarende god illusion om tryghed, eller langt hellere noget ægte. Hvad vi vil sætte i stedet for 

NATO er derfor et langt vigtigere budskab, end at råbe højere om at NATO er et imperialistisk 

monster, der skal aflives.  

 

Alle kender NATO, og støtten bag er solid, men det skyldes ikke NATOs officielle formål, for lige 

den paragraf citerer organisationen så lidt som muligt. Som det ses i vedlagte eksempel, citerer 

NATO altid i stedet kun indledningen og hopper så til paragraf fem, den såkaldte musketer-ed. 

https://www.berlingske.dk/internationalt/over-halvdelen-af-danskerne-stoetter-et-faelles-eu-forsvar
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Men selv denne meget omtalte ed stiller ikke konkrete krav 

om et kollektivt væbnet svar. Blot at hvert enkelt selv må 

tage de skridt, som de finder nødvendige "for at genoprette 

og opretholde det nordatlantiske områdes sikkerhed".  

Og skridtet kunne fx være blot at udsende en hul 

støtterklæring.  Faktisk har landene aldrig samlet gået ind i 

en konflikt. Og paragraf fem har kun været aktiveret ved det 

store terrorangreb i 2001, hvor USA afviste tilbuddet om 

NATO-organiseret hjælp.  

NATOs grundlag står i en traktat, der på dansk kaldes NATO-pagten eller Atlantpagten - mens 

USA kalder den Washington-traktaten. I de stort set ukendte første to paragraffer forpligter de 

deltagende lande sig til "at bilægge enhver international stridighed ved fredelige midler", at 

"afstå fra trusler og magtanvendelse", og at "bidrage til den videre udvikling af fredelige og 

venskabelige mellemfolkelige forhold".  

Dette lyder jo som en voldsomt naiv fredsdrøm, som de fleste fredsfolk kan skrive under på. 

Ordene i NATOs formålsparagraf er nemlig underlagt FNs egen målsætning, for det var rigtig 

svært at få de europæiske lande til at gå med i en ny militær pagt lige efter krigen for 70 år siden 

- så der blev strøet rigeligt med sukker på. Men uanset hvordan danskerne blev lokket ind, også 

med rygter om falske kommunistiske invasioner i Dyrehaven med mere - og alt hvad der siden er 

hændt - så er de nævnte ord fortsat NATOs officielle formål.  

 

NATO: Den Nordatlantiske Traktat - 1949  

Artikel 1: Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver 

international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at 

mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige 

forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede 

Nationers formål.  

Artikel 2: Deltagerne vil bidrage til den videre udvikling af fredelige og venskabelige mellemfolkelige 

forhold ved at styrke deres frie samfundsordninger, ved at hidføre en bedre forståelse af de 

grundsætninger, som disse samfundsordninger hviler på, og ved at fremme almindelig stabilitet og 

velfærd. De vil søge at fjerne uoverensstemmelser i deres internationale økonomiske politik og vil 

tilskynde til indbyrdes økonomisk samarbejde.  

Det smukke formål ligner slet ikke den angrebs-ivrige militære mastodont, som NATO hurtigt 

udviklede sig til. Men uanset hvor grim NATO ser ud med fredsøjne, bakker Danmarks befolkning 

den fortsat op. Alligevel har det selvsamme flertal tidligere vist sig at være åbne for at stritte 

imod nogle af organisationens mest sindssyge ideer. En mulig strategi kunne derfor være at 

arbejde for et solidt folkeligt pres til opmuntring for et nyt ihærdigt sikkerhedspolitisk flertal - så 

Danmark atter kan bekæmpe det værste af NATO indefra.  

http://marinehist.dk/FOF/FaktaOmFSV-Feb1990.pdf#page=4
https://www.nato.int/docu/update/2001/1001/e1002a.htm
http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/treaty/natomain.htm
https://www.unric.org/da/component/content/article/6-information/17-fn-pagt
http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/pet/pet_bind5/ber/kap03.html#_ftnref36
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=da
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NATOs oprindelige formål rummer muligheden for en langt fredeligere 

alliance. Danmark må igen modigt gå forrest - og denne gang mere 

slagkraftigt end med "fodnoter". Den bedste folkelige opbakning mod 

NATOs planer har altid været kampen imod atombomber. Et 

fremragende sted at starte, hvor der fortsat er berettiget bekymring på 

tværs af alle befolkningsgrupper - og hvor ikke mindst med vore unge 

miljøforkæmpere garanteret vil lege med.  

Det primære er at skabe en plan for en alternativ tryghed, der fungerer langt bedre end den 

hidtidige voldsfiksering. Pak skræmmekampagnerne for at få nedlagt NATO væk - 70 år har vist 

disses manglende effektivitet. Men fortsæt med at samle og skrive sådanne historier, for de kan 

bruges til at beskrive den del af NATO, som må ændres: NATOs enøjede greb om den store 

militær-kølle som problemløser hver eneste gang.  

Vi må opmuntre til længsel efter den fred, som vi jo allesammen har som mål. Uanset om vi hidtil 

har stræbt efter den ad bizarre omveje med militarisme, eller som bevidst naive fredsfolk. Eller 

bare som almindelige borgere, der krydser fingre for at nogen nok gør det rette, og i øvrigt selv 

koncentrerer sig om den daglige overlevelse i et hverdagsliv.  

Danmark skal insistere på at blive i NATO, for konsekvent at kæmpe for forandring: For hver ny 

NATO-beslutning må partnerlandene offentligt begrunde, hvordan det foreslåede lever fuldt op 

til NATOs egen formålsparagraf - og altså styrker FN for at skabe en fredeligere verden, som jo 

angiveligt er NATOs primære funktion. Det er ikke helt så absurd som det lyder, for det er faktisk 

hvad NATO i nogle få tilfælde har støttet.  

Og ja, der er ikke bare et ambitiøst mål - det er bundhamrende naivt. Men alligevel langt mere 

realistisk, end at kræve omgående udmelding og opløsning af kolossen. I forhold til at kræve det 

umulige, må det gennemprøvede koncept fra 80erne have en bedre chance.  

Målet er fortsat at få gang i bedre løsninger end dem NATO konstant har fejlet med. For NATO 

skal forandres, fordi verden må forandres - og dermed alle dens forstenede institutioner. 

Mulighederne er velkendte, selv om politikernes værktøjskasse med alternativer åbenbart står 

gabende tom.  

Danmark kunne bidrage til NATOs procentmål ved at ompostere krigspenge til fredeligere 

formål, som altså svarer til NATOs egne. For eksempel forskning i udvikling af ikkevoldelig 

konfliktløsning, så Danmark kan tilbyde hjælp til andre lande før konflikter udvikler sig for grimt, 

og så Danmark kan skabe tryghedsskabende foranstaltninger mod angsten.  

1980erne sluttede med, at et af de hårdest bevæbnede og mest militante områder i verden 

smuldrede: Hele Østblokken forandrede sig, og det skyldtes hverken et væbnet angreb udefra, 

eller erobring af staternes egne våbenlagre, men gennem folkelige oprør uden våben. Der er 

rigeligt med beviser på, at fredelige alternativer er mulige.  

Verden - og NATO - må forandres. Nu!  

                                           Se eventuelt teksten med nyttige links på FRED.dk/artikler/krigrisk/20190404.htm

https://www.nato.int/docu/review/2005/Peace-Building/NATO-support-UN-operations/EN/index.htm
https://www.nytimes.com/1999/06/04/world/crisis-balkans-nato-peacekeeping-force-50000-allied-troops-enter-kosovo-yugoslav.html
http://fred.dk/artikler/krigrisk/20190404.htm
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Carsten Andersen: En anden sikkerhedspolitik. 

Vi har hørt, hvor forkert og farlig NATO’s politik er, og hvordan dansk krigs- og 

sikkerhedspolitik retter ind efter USA’s og NATO’s ønsker.  

Det skal vi have ændret. For vores egen sikkerheds skyld, og også fordi det er vores 

internationale forpligtelse over for folkene i resten af verden at stoppe Danmarks bidrag til 

krig, udplyndring og undertrykkelse.  

Hvis vi vil ændre dansk politik på disse områder, kræver det, at vi får brede dele af 

befolkningen med. Det gælder også folk, der i dag tror på NATO-medlemskabet, ellers er vi 

for få til at ændre noget.  

Vi kan se, at krigspolitikken øger terrortruslen, fordi krigene skaber nød og håbløshed, som 

er det, der skal til for at hverve nye terrorister. 

Vi kan se, at oprustning, konfliktoptrapning og atomkapløb øger faren for krig i Europa.  

Men det er ikke nok at sige nej til NATO’s politik, eller nej til NATO. Vi må give et svar på, 

hvordan vi vil garantere Danmarks sikkerhed uden NATO, eller med en anden politik. 

Vi kan starte med at tage udgangspunkt i Danmarks sikkerhedspolitiske interesse, i stedet 

for at varetage USA’s interesser. 

Danmarks sikkerhed er knyttet til vores beliggenhed ved Østersøen. Vores liv, fred og 

velfærd er afhængig af, at der ikke kommer en krig mellem Vesten og Rusland.  

Hvis vi skal leve i fred med vores naboer, er vi nødt til at tale med dem, handle med dem og 

have kontakt med dem. Kontakter på alle niveauer er en forudsætning for og et middel til at 

opnå gensidig forståelse og finde fredelige løsningen på de modsætninger, der er.  

Desværre gør krigspartierne, hvad de kan for at undgå dialog, samhandel og anden kontakt.  

En ny sikkerhedspolitik må bygge på vilje til dialog. Vi må genopfinde diplomatiet, 

genopbygge udenrigsministeriet, som krigspolitikerne har afviklet, Ansætte diplomater og 

ikke mindst uddanne folk, der har forstand på fredelig konflikthåndtering.   

I stedet for at bidrage til et nyt atomkapløb og kæmpe mod en FN traktat om forbud mod 

Atomvåben, skal vi arbejde for internationale aftaler på mange planer.  

Danmark skal tilslutte os FN’s forbud mod atomvåben, og lægge pres på atommagterne for 

at få dem til at indgå i dialog og forpligtende aftaler.  
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Vi skal arbejde for en ny eller forlænget INF-aftale og en forlængelse af START-aftalen.  

Vi skal udvikle OSCE til et aktivt dialogforum, der kan genskabe tillid mellem parterne, så 

der kan laves en fælleseuropæisk sikkerhedsaftale. 

Krigsudredningen viste, at det er en snæver kreds af politikere og embedsmænd i dialog 

med USA og NATO, der reelt sender Danmark med i krigene.  

Vi må udvide demokratiet til at omfatte spørgsmålet om krig og fred. Det forudsætter, at 

politikerne får forelagt andre muligheder end at sætte militæret ind.  

Vi må kræve, som forudsat i FN-traktaten, at krig først kan vælges som den sidste udvej, når 

konfliktløsning med fredelige midler er forsøgt, og kun efter beslutning i FN’s sikkerhedsråd.  

Vi må kræve, at der skal være bred opbakning i Folketinget, hvis Danmark igen skal i krig.  

I stedet for krigspolitikken, hvor vi at bomber fjerne lande, skal vi bidrage til konfliktløsning, 

sende nødhjælp, mægle, konfliktløse.  Vi skal genudvikle Danmarks evne til dette. 

En ambitiøs indsats mod klimaforandringer bliver en vigtig sikkerhedspolitisk indsats, fordi 

klimaforandringerne vil give hidtil uhørte konflikter om land og vand, og 

flygtningestrømme, der kan komme til langt at overgå noget, vi hidtil har set.  

I stedet for oprustning og flere penge til militærindustrien, skal vi styrke velfærden i 

Danmark og i verdens konfliktområder. 

Jeg tror, at hvis vi kan konkretisere vores sikkerhedspolitik, så kan danskerne se, der er 

mere sikkerhed i dialog og udvikling, end der er i krig og oprustning. 

Det er kun ny-liberalister og militarister, der ser krig og oprustning som en kilde til vækst og 

profit. Danskerne kan godt forstå, at krig fører til nød elendighed og flygtningestrømme. 

Det er kun ny-liberalister der ser velfærd som en teknisk handelshindring. Danskerne kan 

godt forstå, at velfærd er en stabiliserende faktor, der kan forebygge konflikter og 

flygtningestrømme.  

Jeg tror, de fleste danskere foretrækker vores verdenssyn frem for militærindustriens. Vi 

skal bare vise dem, at der er et alternativ.   

Problemet er, at alternativerne ikke kommer i medierne.  

Derfor er vi nødt til at rejse diskussionen. Vi skal vi ud og diskutere sikkerhedspolitik med 

vores kolleger og naboer.  Hvis vi overbeviser dem, kan vi ændre dansk sikkerhedspolitik.  
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’Bombemarie 

                    Granatsofie 

                                     Raketkristoffer 

                                                           og Knaldekaj 

  

 gik en tur i den mørke skov 

 og satte sig hvor det ku falde sig. 

 

 Granatsofie var fuld af krudt 

 og skød med Knaldekaj uafbrudt. 

 

 Raketkristoffer, som var et fæ, 

 rørte ved Bombemaries knæ. 

 

 Bombemarie, som blev nervøs, 

 tændte en tændstik, den dumme tøs. 

 

 Og op under måne og mælkevej 

 med bum! og bang! og med 

                                             Hurlumhej! 

 foer 

 

 Bombemarie 

                    Granatsofie 

                                     Raketkristoffer 

                                                           Og Knaldekaj!’  (Hurlumhej. RIM 143) 
 

Der er hos Halfdan Rasmussen ofte en dybere mening med fjollerierne.  

Digtet om Bombemarie er højaktuelt, fordi det viser hvor hurtigt, det kan gå galt, også ved 

en fejltagelse, når man har at gøre med farlige ting som krudt og raketter.  

Aktuelt har USA opsagt INF traktaten, og åbner dermed for et nyt atomkapløb i Europa. 

NATO presser på for øget oprustning, og for optrapning af konflikten med Rusland.  

Vi sender kampfly og tropper helt op til den russiske grænse. Danmark har lovet at stille 

med en kampklar enhed og bemande et nyt militært hovedkvarter i Baltikum. 

NATO modsætter sig FN’s aftale om forbud mod atomvåben, og Danmark stemmer imod 

aftalen, fordi brug af Atomvåben indgår i NATO’s strategi, herunder også at være de første 

til at bruge atomvåben.  
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NATO advarer mod dialog og samhandel med russerne. 

Så dialogen er ikke eksisterende og parterne er i alarmberedskab. 

Netop alarmberedskabet er dødsensfarligt. Når man tror fjenden kommer, er det farligt 

ikke at trykke på knappen.  

For få måneder siden kom et hollandsk jagerfly på fællesøvelse i Baltikum til at trykke på 

knappen og sende et hovsa-missil mod russerne.  Heldigvis slog det ned på den baltiske side 

af grænsen.  

Man kan roligt sige, at NATO leger med ilden ligesom Bombemarie.  

Derfor skal vi protestere, og demonstrere på torsdag. 

NATO’s oprustning er en trussel mod vores liv, sikkerhed og velfærd.  

Vi har brug for dialog og konfliktnedtrapning   

Bombemarie. Carsten Andersen. Spartakus d. 31.3.2019. 

 

Fra Århus mod Krig og Terrors debatmøde torsdag d. 4.4. 2019 på Folkestedet i Aarhus. 
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NATO: en fredsorganisation skabt af Fanden 
Solidaritet d. 4. april 2019 

 

Dagens særkronik er en fødselsdagshilsen til Atlantpagten fra tidligere MF 

Jens Thoft. Han mener det er “på tide, at befolkningen får fortalt, at NATO 

er den største forhindring for at forhandle en aftale om forbud mod 

atomvåben”. 

Af Jens Thoft 

Forestil dig, at Rusland brugte 12 gange så meget på militæret som USA, og at Putin erklærede, at Rusland var 5 

gange stærkere end en hvilken som helst modstander. Forestil dig samtidig, at Rusland var allieret med Canada, 

Venezuela, Mexico og 25 andre økonomiske stormagter. Så ville den amerikanske præsident og den danske 

forsvarsminister have grund til at være bekymret.  

Billedet er i virkeligheden det modsatte: Det er USA, der bruger 12 gange mere på militæret og er allieret med 

omtrent alle de stater, som omgiver Rusland, med Indien og Kina som eneste undtagelser. Alliancen mellem 

Rusland og Kina er for længst lagt i graven, så heller ikke på denne front, kan Putin føle sig sikker. 

 

 

https://solidaritet.dk/wp-content/uploads/2019/04/1920px-Fleet_5_nations.jpg


23 
 

70 år gammel 

NATO-traktaten fylder 70 år 4. april 2019. Selv om politikerne i 1960-erne, 70-erne og 80-erne alle bedyrede, at 

NATO kun eksisterede, fordi der var en trussel fra Sovjetunionen og Warszawapagten, så findes alliancen fortsat. 

Siden Warszawapagtens og Sovjets opløsning er militæralliancen vokset med 13 nye stater – alle beliggende tæt 

ved Ruslands grænser. I november 1989 faldt muren, og den sovjetiske leder Gorbatjov undlod lykkeligvis at 

gribe ind. Få år efter var Sovjetunionens opløsning en kendsgerning. Ud af Unionen af Socialistiske Sovjet 

Republikker opstod en lang række selvstændige stater. 

I forhandlingerne med Gorbatjov lovede den amerikanske præsident Reagan, at det ikke var USAs hensigt at 

ekspandere i Østeuropa. Løfter er imidlertid intet bevendt i politik, som magtfilosoffen Machiavelli allerede 

konstaterede det i 1532. NATOs fortsatte eksistens 30 år efter murens fald – og indlemmelsen af mange tidligere 

medlemmer af Warszawapagten og tidligere russiske republikker – er bevis på, at løfter i politik til alle tider har 

været varm luft. 

Siden murens fald er yderligere 13 stater blevet en del af NATO: – Estland, Letland, Litauen, Polen, Østtyskland, 

Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Albanien, Slovenien, Kroatien og Montenegro. 

NATOs ekspansion, historisk set. Foto: Wiki Commons 
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I samme tidsrum har de tidligere neutrale lande Sverige, Finland, Østrig, Schweitz og Irland opgivet 

neutraliteten. I de kommende år ventes Sverige, Finland og Nordmakedonien at blive regulære NATO-

medlemmer. 

Hermed er NATOs ekspansion ikke standset. Der er øvelser med Ukraine, Serbien og Moldova. Men også 

Georgien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Usbekistan, Kasakhstan og Kirgisistan har skiftet side efter 

murens fald. 

Forfølgelsesvanvid 

På den baggrund må de nordiske forsvarsministres appel i oktober 2018, i forbindelse med den enorme 

militærøvelse i det nordiske område, betragtes som skinbarligt forfølgelsesvanvid. De skriver: ”Et mere 

selvhævdende Rusland har vist både evne og vilje til at bruge militær magt for at opnå sit eget strategiske mål. 

Cyber-angreb og misinformation bruges aktivt for at skabe splittelse i befolkninger i Europa og USA.” 

Selvom det var folkeretsstridigt, at Rusland indlemmede Krim, er det en del af magtens logik, at man prøvede at 

redde den store Sortehavsbase. USA havde meget aktivt støttet det ligeledes folkeretsstridige kup i Ukraine med 

både indirekte ”Blackwater”-tropper og enorme økonomiske midler. 

Når Danmark udråber Juan Guaidó til præsident i Venezuela, er det også i strid med folkeretten. Hvis USA i 

næste uge invaderer Venezuela for at afsætte den valgte præsident Maduro, er det OK. Når Putin gør det samme i 

Krim, er det udtryk for, at han er farlig og ond. 

 

USA bruger 12 gange mere på militæret end Rusland, og er allieret med næsten alle de stater, som omgiver 

Rusland 

 

Forklar lige hvorfor det er blevet farligere at være dansker, efter at russerne har mistet samtlige lande i 

Østersøregionen som allierede? Vi har endda placeret danske styrker og kampfly lige op ad den russiske grænse i 

Baltikum for at ”mindske spændingen” – Goddaw do! 

De seneste tre års store NATO-øvelser er alle foregået i Østersøområdet bag om Bornholm, tæt ved Ruslands 

grænser. Den slags øvelser bryder vi os ikke om, når de afholdes af russerne. Men hvor russerne ikke er til at 

stole på, og kan ændre hensigter i nattens løb, er det helt anderledes med os. Vi vil kun det gode, og tror man 

andet er det helt forkert. 

Russernes problem er, at forsvarsøvelser og angrebsøvelser ligner hinanden. Det hele afhænger af hensigten, og 

øjnene der ser. Vores oprustning forøger deres oprustning og omvendt. Den erkendelse er desværre aldrig nået 

NATO-toppen. Da Gorbatjov på grund af den stærke fredsbevægelse i Europa fattede det, fik vi afspænding. 

Muren væltede – og vi fik for en kort stund en fredeligere verden. 

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10956287/norden-traener-ihaerdigt-et-slagkraftigt-forsvar/


25 
 

En svensk Leopard 122-tank ruller over vejen under træningsøvelsen ‘Trident Juncture 2018’. Foto: NATO 

fotoarkiv 

 

Ny kold krig? 

Fredsdividenden forblev en by på Mars. Militarismen og våbenindustrien sørgede for, at det kun varede kort. I 

dag er vi på fuld fart i gang med den 2. kolde krig. Hvorfor forties det, at USA spillede en særdeles aktiv rolle i 

den såkaldte ’orange revolution’, som var et kup i Kiev. Et efterfølgende kup i Hviderusland – også støttet af 

USA – mislykkedes. Siden kuppet i Ukraine har et halvfascistisk regime haft magten, og det var startskuddet til 

den igangværende borgerkrig i det østlige Ukraine. 

Forklar lige … hvorfor der er danske styrker i Ukraine, som bistår kup-regeringen. Missionen ledes af 

oberstløjtnant Jens Erik Hjort – og har til opgave at træne og samordne de ukrainske styrker og tilsluttede militser 

til større effektivitet (i borgerkrigen) og tilpasning til NATO’s standarder.  

Hvis nogen tror, at NATO ikke har været særdeles aktiv med sine ”trolde” i cyber-space for at formå de mange 

lande til at slutte op, så er man mere naiv, end man bør være. Hvorfra kom de tusinde ensartede telte og 

kommunikationsudstyret i Minsk i Hviderusland og i Kiev i Ukraine? Senator John McCain pralede med, at de 

kom fra USA. Mon ikke det er sandt? 

‘Demokratisikring’ 

Ifølge NATO-traktaten henvises til formålet og grundsætningerne i FN-pagten som det altafgørende, herunder 

ønsket om at leve i fred med alle nationer og alle regeringer. Deltagerne er fast besluttede på at sikre deres folks 
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frihed, fælles traditioner og kultur hvilende på demokratiets og den personlige friheds grundsætning og på lov og 

ret. Derfor kalder tilhængerne NATO for ”verdens største demokratiske fredsorganisation”. 

Det er min påstand, at den ”demokratiske fredsorganisation” må være skabt af Fanden selv! 

Selv om der i traktaten lægges vægt på demokrati, har det ikke forhindret diktaturet i Tyrkiet at være medlem. 

Ligesom Grækenland og Portugal var medlemmer på et tidspunkt, hvor demokratiet var lige så svært at finde, 

som vand i en ørken. 

Selvom traktaten lægger vægt på, at konflikter skal løses med fredelige midler, har det ikke forhindret 

medlemsstaterne i at føre talløse krige. Siden NATOs oprettelse har der hvert år været mindst to NATO-lande 

indblandet i krig. 

Grækenland og Tyrkiet har været i indbyrdes konflikt. Portugal, Holland, Belgien og England var involveret i 

talrige kolonikrige. Der var borgerkrig på Cypern, Baskerlandet, Sicilien, Sardinien, Korsika og Nordirland. USA 

har ført krige i alle verdensdele, undtagen Australien. Mindst 50 gange har USA siden NATOs oprettelse 

invaderet eller udskiftet regeringer med militære midler. Pladsen er for lille til at remse listen op. 

Fredsdividenden forblev en by på Mars. Militarismen og våbenindustrien sørgede for, at det kun varede kort tid. 

I dag er vi på fuld fart på vej mod den 2. kolde krig 

Og Danmark er ingen undtagelse. Siden Folketinget umiddelbart efter murens fald i 1994 vedtog Den 

Internationale Brigade og besluttede at føre en aktivistisk udenrigspolitik, har vi været involveret i masser af 

krige. Nogle ulovlige, andre i overensstemmelse med FN-pagten. Vi har været med i Ex-Jugoslavien, 

Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Mali, Somalia og nu senest med ”rådgivere” i Ukraine og styrker i 

Sahel/Saharaområdet i Nordafrika. 

NATO 

 

 Stiftet som amerikansk-europæisk forsvarsorganisation 

 12 medlemslande stiftede NATO den 4. april 1949: USA, England, Frankrig, Italien, Canada, 

Danmark, Norge, Island, Holland, Belgien, Luxemburg og Portugal. 

 Alliancen er blevet udvidet 8 gange, og omfatter nu 29 lande.  
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Atomvåben 

På fødselsdagen ønsker jeg, at NATO-alliancens medlemslande vil overholder deres forpligtelser i henhold til 

internationale love og traktater. I ikkesprednings-traktaten fra 1970 forpligtede atommagterne sig til at nedruste 

deres atomvåben. Der er siden da ikke sket en døjt. Den Internationale Domstol i Haag bekræftede 8. juli 1996: 

”NATOs atomvåbenpolitik er ulovlig”. 

Det er på tide, at befolkningen får fortalt, at NATO er den største forhindring for at forhandle en aftale om forbud 

mod atomvåben. Danmark er her heller ingen undtagelse og stemmer i FN imod et forbud mod atomvåben – som 

et stort flertal af FNs medlemslande går ind for. 

I dag, på organisations 70 års-fødselsdag, kan man konstatere, at fødselaren er særdeles levende. Folk rundt om i 

verden dør af krige, der fodres af NATO-medlemmer, og dør af sult, fordi pengene bruges på oprustning. 

Dagens kronikør opfordrer til, at man deltager i torsdagens protester mod NATOs oprustning. De løber af stablen 

i forbindelse med organisationens 70-års fødselsdag. Foto: Fredsbevægelsen 

 

Snart dør også vi og naturen, fordi vi driver rovdrift på de knappe resurser for at fremstille våben og ødelægger 

ozonlaget med krigsfly. Og en skønne dag risikerer vi, at det hele futter af ved en fejltagelse i et edb-system, der i 

moderne våbenfremstilling spiller en stadig større rolle. For at kunne sikre at der bliver tid nok til at svare på et 

angreb, overlades stadigt mere til edb-systemerne, som i historisk tid har haft talløse fejl. Det er en kendsgerning, 

at atomkrigen kun er undgået under den første kolde krig ved en række mirakuløse held. 

Når de unge demonstrerer mod forureningen, bør de medtænke, at det trods alt vil tage mange generationer, før 

vi slås ihjel af den. Men oprustningen og de mange atomvåben udgør en særdeles stor trussel og risiko for, at vi 

bliver udryddet i morgen. 
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Op med humøret, ned med militarismen 

Præsident Trump kræver, at NATO-landene bruger flere penge på militæret end under den første kolde krig. Han 

styrer målbevidst mod den anden – som meget let bliver den sidste. 

Under den første kolde krig var Sovjetunionen en supermagt. I dag er den højst en regional stormagt – om end 

med en pokkers masse atomvåben. Hvad er den saglige grund til, at vi skal bruge mere på militæret, end vi 

brugte, da den kolde krig var koldest? Her må jeg sige, at jeg i dette spørgsmål er langt mere enig med Marie 

Krarup fra Dansk Folkepart, end med mit gamle parti SF. 

Jeg bemærker da også, at hverken SF eller Alternativet deltager i fredsbevægelsens markering af NATOs 

fødselsdag i Århus og København den 4. april. Det er en skam; der er brug for modstand mod den såkaldte 

fredsorganisation, som kun puster til krigens gløder. 

 

 

Jens Thoft er uddannet revisor, og har været aktiv i “Aldrig Mere Krig”, “Kampagnen mod Atomvåben”, “Nej 

til Atomvåben” og “Militærnægterforeningen”. 

Han var medlem af Folketinget for SF (1984-94), hvor han blandt andet var fredspolitisk ordfører, og han 

agerede ‘kuglestøber’ til mange af Uffe Ellemanns næser i 1980erne. 

https://solidaritet.dk/en-fredsorganisation-skabt-af-

fanden/?fbclid=IwAR1b6A98Jso6Br9I8Pe00Be53eUaByaYLziRpWzHAZK-XOGmIaLAyCMqVGU  

 

 

Debatindlæg i anledning af NATO’s 70-årsdag torsdag d. 4.4. 2019  

udgivet af Århus mod Krig og Terror. Kontaktperson Helge Ratzer, tlf. 20 47 96 99. 

Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror   
 
Støt Århus mod Krig og Terror på vores konto med reg. nr. 5073 konto. nr. 1464819. 
 

https://solidaritet.dk/en-fredsorganisation-skabt-af-fanden/?fbclid=IwAR1b6A98Jso6Br9I8Pe00Be53eUaByaYLziRpWzHAZK-XOGmIaLAyCMqVGU
https://solidaritet.dk/en-fredsorganisation-skabt-af-fanden/?fbclid=IwAR1b6A98Jso6Br9I8Pe00Be53eUaByaYLziRpWzHAZK-XOGmIaLAyCMqVGU
https://www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror

