MINORITETERNES GRUNDLOVSDAG
FredsVagten foran Christiansborg står ikke mere som ved starten i 2001 for 20 år
siden for at protestere over dansk deltagelse i invasionen og besættelsen af
Afghanistan . Vi havde måske nok ikke regnet med at denne besættelseskrig ville
vare i 20 år . Men det gjorde den så og afsluttedes så sidste år i august med at
vesten ligesom russerne måtte overlade magten til den Taleban-bevægelse som
heller ikke russerne kunne overvinde. Det var så dengang hvor tidligere statsminister
Lars Løkke Rasmussen forsøgte at hjælpe afghanske oprørere med våben til brug
mod den russiske besættelse.
Vi står der heller ikke mere for at protestere imod George Bush & Anders Fogh
Rasmussens angreb på Irak i 2003 der førte til det tragiske tab af 830.000 irakeres
liv. Netop nu er det dog stadig et aktuelt spørgsmål i Danmark på grund af en nylig
dom i Højesteret her 31 maj 2022 der siger at Forsvarsministeriet ikke kan holdes
ansvarlige for irakeres skader da de blev anholdt af danske styrker og blev afleveret
til tortur i fængsler i Basra. Dommen vil dog blive anket til den Internationale
Menneskerettighedsdomstol i Haag .
Det danske Forsvarsministerium har de sidste 20 år mest været et krigsministerium
.
Vi står der heller ikke mere for at protestere mod danske og europæiske
tæppebombninger af Libyen i 2011 – en angrebskrig der forvandlede landet
til et kaotisk land hvor der nu – 11 år efter – stadig ikke har kunnet afholdes et valg
der kan skabe et regeringsdueligt parlament og en regering for hele landet i
hovedstaden Tripoli.
Vi protesterer heller ikke mere mod vestlige forsøg på at fjerne regeringen i Syrien i
2011– stærkt markedsført af statsminister Helle Thorning Schmidt – men her kom
Rusland i forkøbet og stabiliserede den siddende syriske regering under det syriske
Baath parti .
Hvorfor er vi så ikke bare gået hjem og nyder livet og den dejlige fred efter at
danske krigsstyrker blev trukket ud af Afghanistan sidste år i August ? Måske fordi vi
blev fuldstændigt fascinerede af at følge med i hvordan vore magthavere bare
indefrøs milliarderne der stod i Afghanistans Nationalbank på en international
bankkonto så Taleban måtte starte med 0 kroner i statskassen da de overtog
parlamentet i Kabul . Regeringen svigtede under tilbagetrækningen også de

mennesker i Afghanistan som de havde fået til at arbejde for sig. Dem ville de kun
give asyl i 2 år her i Danmark så de fleste flygtede videre til Tyskland .
Eller måske gik vi i FredsVagten ikke straks hjem fordi der jo bare siden 2001 ret
hurtigt plejede at dukke et nyt ”fjende-billede ” op der skulle nakkes med vores
våben.
Nu er der så siden torsdag d. 24. februar dukket en ny fæl fjende op der hedder
russerne . Rusland invaderer jo som bekendt også andre lande . Og den her gang
mistes der tragisk dagligt mellem 75 og 100 unge mænd ved en front i det østlige
Ukraine hvor der bor en del russisk-sindede mennesker. Den ukrainsk sindede del af
befolkningen skal så kæmpe for at beholde de russisk sindede områder og taber
også tragisk dagligt mellem 75 og 100 unge mænds liv . Det beløber sig så på
nuværende tidspunkt 5.juni til omkring tragiske 16.000 tab sammenlagt af unge liv –
for kampen om at nogle få områder langs den nuværende grænse skal være russisk
eller ukrainsk stats-territorium. Kæmpestore bunker af sorg der igen og igen skabes
af magthavere der jo sjældent mister sine egne elskede.

Vores udenrigsminister Jeppe Kofoed burde efter min mening ikke rende rundt i en
militær løbegrav i det østlige Ukraine og råbe op om flere mega- våben til Ukraines
regering. Jeg synes at han – helt med positiv dansk historisk real-erfaring i ryggen
skulle have fortalt Ukraines præsident at vi her i vores fædreland har den fine men
dyrekøbte erfaring ( fra 1920 ) at løsningen på utallige skrækkelige krige mod
Tyskland fra 1864 og frem om ejerskabet til Schleswig og Holsten hvor 1000ér af
unge danske bondedrenge fra hele landet mistede livet for at adelen kunne beholde
sine godser i Schleswig og Holsten endelig løste spørgsmålet uden flere tab af
menneskeliv ved simpelthen at lave folkeafstemninger i disse områder . Og derfor er
vores grænse til Tyskland stadig så smukt bugtet. Men i toppen af alle magtsystemer
virker det åbenbart altid mere nærliggende at bruge våbenmagt til at afgøre
uenigheder – som våbenindustrien i USA så præcist formulerer sig : Alt hvad der er
brug for imod en ond mand med en automat-riffel er en god mand med en automatriffel . Og på en måde siger politikerne jo i virkeligheden det samme : Alt hvad der
er brug for imod en ond mand med en stor hær og en Atombombe er en god mand
med en stor hær og en Atombombe . Og derfor vil den danske regering så heller
ikke underskrive et FN-forslag om at ulovliggøre Atom-våbnene .

Vi i den desværre alt for lille Fredsbevægelse mener at vore statsledere med deres
voldsomme satsning på våbenmagt og kamp om herredømmer over forskellige
geografiske områder på jorden risikerer at komme til at ødelægge kampen for at
bevare biodiversitet og kampen imod global opvarmning og klimaforandring.
Tak for ordet … og tak for den lyse og fredelige og civile hygge her på jeres
grundlovsdag

