PÅ FN’s FREDSDAG D. 21. SEPTEMBER 2016 GÅR
FREDSBEVÆGELSEN I BÅDENE TIL FORDEL FOR EN
ALTERNATIV DANSK FREDSPOLITIK
FN’s Fredsdag er ikke bare en markering af ønsket om fred; men også en dag,
hvor FN opfordrer til global våbenhvile. En dag med våbenhvile kan betyde, at
fredsforhandlinger genoptages, og at humanitære organisationer får mulighed
for at bringe medicin, mad, telte ud i konfliktområder - hvis regeringer og
civilsamfund følger op med handling.
Den nuværende strøm af krigsflygtninge er en boomerangeffekt, der bl.a. er
udløst af, at heller ikke danske politikere følger helt elementære
konfliktløsningsråd. I stedet for at gribe ind med fredelige midler mens
konflikter er overskuelige og stadig kan løses fredeligt, reagerer politikerne
først, når det hele står i lys lue. Så liner de ofte op bag en af parterne - i de
seneste år også militært, hvilket bare gør det hele meget værre.
Hvis det stod til os, kunne det danske folketing godt drosle ned på deres
villighed til at gå i krig i andre lande. Man kunne starte med at tage angrebet
ud af forsvaret, og holde op med at være del af den villige koalition ledet af
Amerika og Nato. Man kunne aflyse købet nye angrebsfly og i stedet bruge
nogle af milliarderne på at styrke fredsforskningen, åbne konfliktuddannelser,
på mægling og proaktivt diplomati. Det er på høje tid at rette op på de seneste
års tabte fredskompetencer og fylde værktøjskassen med midler, der kan være
med til at forebygge og stoppe de mange internationale konflikter i verden.
Fredsmiljøet i Danmark er ærgerlig over, at Danmark er blevet kendt som en
krigsførende nation og en bøllestat. Vi mener, at Danmark i øjeblikket ikke er
med til at bilægge den ulykkelige borgerkrig i Syrien og heller ikke bidrager til
løsning af konflikten mellem NATO og Rusland. Et stort folketingsflertal og de
danske mainstream medier medvirker i stedet til at indgyde unødvendig frygt
og stereotype fjendebilleder i befolkningen, som skal bruges i den fortsatte
oprustning og krigsførelse.
Vi ønsker at Danmark fører en alternativ ambitiøs ikkemilitær sikkerheds- og
udenrigspolitik. På FN´s fredsdag peger vi på at virkeliggørelse af FN´s
verdensmål 2015 og øget fokus på fredsførelse og politisk konfliktløsning er
vejen frem. Regeringens aktuelle krigsøkonomi og nedskæringer i støtten til FN
vanskeliggør opfyldelsen af både den danske regerings egne erklærede
målsætninger og vores drømme.

Vi markerer derfor FN´s fredsdag med ønsket om at
Danmark vil tage sit medlemsskab af FN alvorligt og dermed
arbejde for global fred og våbenhvile hver dag!
Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk

