Nyhedsbrev 26, juli 2013
Kære fredsvagt-venner og støtter
Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19, _18, etc. Fra 20 og
opefter hedder linket http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf _21.pdf etc
Hvis man ikke ønsker at modtage FredsVagtens Nyhedsbreve så send en mail uden indhold med subjekt
’Nyhedsbrev nej tak’ til bo@fred.dk fra den mailadresse det modtages på.

27. marts
Så en morgen hvor man kommer ind for at åbne FredsVagten er den ene satellit væk. Stiller de
andre ting op og går så på lidt på udkig… man ku jo håbe at den er smidt et sted i nærheden og ikke
søsat, og ja – dér langt ovre i det fjerne, i Slotspladspræriens anden ende ved Højbro… noget er
grønt! Den var pænt stillet op… måske nogen ville hjælpe os med at sprede budskabet :-)
Jeg forstår nu godt de havde sat
den, den er ubekvem at køre så
langt.
Og så var der orden igen… næh
hov, grisen er vendt og har
snuden mod Folketinget; billiger
således autoriteterne… no way

Det var anden gang på få dage… (?) Nå, jeg skubbede rundt
med den igen igen – den er sgu tung.
Pladsen er øde, dagen er kold, foråret lader vente på sig –
husker I nok. Heldigvis var det let vind, og solen trods alt
over tagene så småt igen.
Det virker måske ikke videre politisk fokuseret, det jeg her
fortæller; snarere som almen hverdag, og sådan er det.
Denne hverdag er dog egentlig ret ofte alligevel underholdende og betydende, og især har man
muligheder hvis man selv er udadvendt. Der kommer mange sjove mennesker forbi mellem magtens
mørke habitter, skoleklasser og andre med ærinde til Borgen.

Så på denne martsdag kom efter en stund 3 fredsvandrere; en norsk kone, med en norsk og en svensk
følgesvend; to yngre mænd.
Konen præsenterede os for en fredscirkel hvor vi skulle
indtage bestemte positioner og tale når man havde ansigtet
mod solen. Ideelt set skulle der være 5 positioner men det var
meget frit og som det nu var. Stjerneskiven blev drejet for
hver omgang og præsenterede et nyt emne man kunne tale
over. Ordet var frit når man var i position.
Det var noget ’okkult’ :-) og ret sjovt. Desværre blev jeg
forstyrret af andre gøremål, for roen omkring det var
tankevækkende; det frie lille spæde men ærlige ord(håber jeg
:-) op imod mainstream-mediernes disinformations-orkan.
Her er det vor norske kone
der har ordet.
Opmuntrende positivt i den
daglige fokus på krigens
hykleri og rædsler, at møde
nogle ægte fredsfolk på
vandring. Hvor de kom fra
og hvor de skulle hen (?)
De havde en masse
bambusstænger og sagde at
de ville rejse en fredstipi…
det blev nu ikke til noget.
Mere ved jeg ikke, de
efterlod sig ikke et link og
jeg fik en sød mail, men
ved ikke hvordan jeg
eventuelt skal følge op på
det.
Jeg kan da godt drømme
om magten, den alternative
magt, men jeg ved ikke
hvad jeg skal gøre når den
alternative magt er antimagt
fordi Magten i sig selv er et
problem. Imidlertid er der
en magt mere; magten over
sig selv. Den er også
antimagt for mig, thi det er
når jeg tillader mig at være
spontan at tingene sker, når
jeg IKKE vil bemægtige
mig magten gennem planlægning og kontrol. Livet er en stor improvisation. Og når der kommer
’skøre’ typer som disse, bliver improvisationen oprustet. God fredsvagt-dag.

TERRORSIKRING
I starten af april; terrorsikring ala Breivik. Det er ikke fordi jeg synes det er grimt, min modstand
beror på at det er designet til at minde os om frygten for terroren. Endnu en lille lukning af det før
så åbne samfund. FredsVagten er dog indenfor :-)

LÆRER-LOCKOUT
Og så var det jo i de dage vi havde en masse selskab. Først med nogle store demoer men dagligt
efter 17. april, hvor jeg konstaterede ved morgenåbningen at der var hundrede lockoutede lærere
som pressede på for lidt rimelig
behandling. Inspireret af
FredsVagten, blev jeg fortalt :-) tak
tak. Men de tabte alligevel (suk).
Hele det offentlige apparat sku jo ha
sympatistrejket overfor de lumpne
streger.
Godt nok er FredsVagten dedikeret
mod krig, men det kan være svært
ikke at knytte stærke tråde til den
måde vores civilsamfund ’udvikles’
på.

OCUPPY BORGEN
Til stadighed har vi hver eftermiddag selskab af disse samfundskritiske folk. De mødes og hænger
ud på græsset. Og af og til konfronterer de politikerne der kommer forbi. En tid holdt de til ved
statuen for ikke at presse os, men nu er de på ’Rundtruntens’ græs. Det er nok ikke for
udenforstående muligt at skelne mellem dem og os, så det er nu FredsVagtens realitet i denne epoke
af vor langvarige protest.
To af occupy’erne er eks-soldater som har indset at de er blevet holdt for nar; Brian og Høgni. De er
blevet eksponerede fordi de fortsat bærer uniform og således flager deres omvendelse. Vi er ganske
begejstrede for deres omvendelse, men ser også at det er to sårbare unge mænd. De har set / oplevet
ting. Og den verden de troede på er faldet sammen.
1. MAJ
var vi vanen tro søgt til Fælledparken. Vi slog os ned i ly af Frimurerlogen… den der østenvind (!)
Herfra kunne vi beskue andre følelser… anarkisterne, de rød-sorte. Aggressioner fra No Future

OPFØLGNING på KLAGE til POLITIET
Jeg henviser til Nyhedsbrev 25 http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_25.pdf
19. april informerede jeg internt:
”så kom der endelig svar på vores klage over at være forflyttet 3. og 4. januar. Og denne gang får vi
sgu ret!!!
jeg citerer:
Afgørelse

Rigspolitiet finder ikke, at Københavns Politi af sikkerhedsmæssige hensyn havde tilstrækkelig
grundlag for at flytte FredsVagtens demonstration den 3. og 4. januar 2013 til Ved Stranden.
Rigspolitiet har underrettet Københavns Politi om denne afgørelse
Thats all... jeg må hellere laminere en kopi og sætte op :-)”
Det var lidt ironisk at vi sku vinde netop denne sag da vi jo, som nævnt i Nyhedsbrev 25, egentlig
var glade for forflytningen.
HVAD ER EN FREDSVAGT
23. april var Høgni og Brian så i TV2 Nyhederne.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-eOjI2PfcOU
I dette nyhedsindslag erklærer de sig for fredsvagter, hvilket de naturligvis har fuld ret til… selv om
det kan føles som om at den adskillelse vi har forsøgt at holde bliver mindre tydelig. Vi snakkede på
et møde om hvorvidt vi alligevel skulle integrere Occupy’erne i FredsVagten. Men stemningen var
mere for det uformelle kærligt gensidige samarbejde vi har nu, end for en sådan integrering. Der
ville også blive nogle grænsedragningsproblemer (lix-tallet stiger :-)
Og nu vi er ved medierne.
DR2 bragte en serie kapital-kritiske udsendelser ’Frank ser Rødt’ fra en erklæret venstreorienteret;
Frank Poulsen.
I den 10’ende af 10 udsendelser kom han forbi FredsVagten, men hvem af os der var dér ved den
åbne vagt, ved jeg ikke, der var åbenbart ikke nogen af os… eller måske én der ikke ville i
fjernsynet. Det blev så Brian der udtalte sig som fredsvagt… det var ok.
Frank var dog ikke skarp da han sad med ministeren. Hækkerup grinede af ham. Frank sku
naturligvis ha spurgt ministeren om man ikke bliver afhængig af krig når man producerer
krigsmateriel; arbejdspladser, hr. minister.
I FredsVagtens grundlag står der at vi opretholder Håbets Ild: ”en symbolsk livsflamme for de
mennesker der får knust deres liv, familier og samfund som følge af krig.”
Medio maj har jeg noteret mig at Håbets Ild er ved at uddø (sprit stjålet 2 gange på en uge… hvem
fanden roder i vores ting, ingen ved noget) Det kan ofte føles lige meget; som et udhulet symbol
uden egentlig værdi. Men på et stormøde var der ikke konsensus for at droppe dette symbol. Og
som det jo er med anarkiet; hvis nogen beslutter sig for at opretholde ilden, så gør de det. Jeg
tænder den gerne i magsvejr.
Ja, hvad er en fredsvagt? Som altid er det aldrig gået op for mig hvorfor der er så få der fatter
fidusen. Jeg overvejer meget min egen position og betydningen deraf. Jeg ved det ikke; dér her jeg
en blind plet. Men jeg kan ikke bestemme over andre, så det går som det får gå, og utroligt nok
bliver det alligevel ved med at gå, selv om skemaet nogen gange er tyyyndt, og krigsretorikken stort
set hersker uantastet i hjernemedierne, så det virker mere end håbløst at blive ved med at stå der og
blafre lidt regnbueflag, dag efter dag efter dag… og dog alligevel.
Men menneskenes dårskab kommer igen.
Jeg var i Berlin medio maj en lille uge. Har ikke været der før. Denne by bærer jo om nogen minder
om menneskenes dårskab. Nu er jeg ved at læse en lærerig bog: Guido Knopp, ”SS en historisk
advarsel”, om hvordan det tyske folk kunne lade sig forlede af den bande syge mordere der fik magt

til at smadre Europa, og myrde uhæmmet. Men alligevel kan advarslen ikke bruges da den er
bagudrettet. I vor tid har formerne ændret sig som de altid gør, så det er svært at genkende den
snigende fascisme.
Endnu skinner solen. Det gjorde den også i Tyskland endnu i starten af fyrrerne, hvis man var en
almindelig borger der overvejende troede på lederne der udviste vilje til at lede, selv ud i en fatal og
overmodig angrebskrig.
Det gør mig misantropisk at genkende sporene… jeg hylder alle gode sociale kræfter der igen og
igen laver arrangementer for sagen; Freden og anstændigheden mm, men selv føler jeg mig meget
udbrændt. Jeg kan fortsat råbe op, men jeg orker ikke arrangere mere. Være fredsvagt – det kan jeg
finde ud af, selvom jeg ikke er så udadvendt som jeg har været. Male et nyt skilt er også okay, og
diverse andre praktiske opgaver, men Håbets Ild er som sagt plaget af fugt og vind.
Men så ser jeg mig lidt omkring;
dér står PH som er ved at afløse
mig i middagssolen, og der
bagved Occupy’rnes daglige
’skovtur’… det er sgu hyggeligt.
Og jeg har jo mange gange
tænkt… hvis bare vi var 100
hver dag hernede der
protesterede.

SKEMAET
Logistikken kører som en lille selvsmørende maskine :-) Da Minna for et par år siden påtog sig
rollen som skemaansvarlig, indførte hun on-line booking. Så flere gange om ugen er der
opdateringer ala denne:
Kære fredsere
Se nu bare!
Malene er tilbage fra USA og kommer og tager en vagt på lørdag, og Hanne afløser Peter på
fredag. Så det kunne ikke være bedre.
Kærlig hilsen fra Minna
Torsdag 23.
4235
10-13 Peter
13-15 Doris
Fredag 24.

4236
10-13 Peter
13-15 Hanne
Lørdag 25.
4237
10.12 Kristian
12-14 Malene
14-16 Minna
15 Monsanto-march
GRUNDLOVSDAG
Intet nyt fra Østfronten. Dejligt vejr, hyggelig dag; Malene, Kristian, Dorte og mig.

Inge holdt FredsVagtens tale i år, hvor hun blandt andet kom ind på en skandale vi for nylig er
blevet opmærksomme på: En højesteretsdommer har i 2008 egenhændigt redigeret i Grundlovens
§19 stk 2 om vilkårene for dansk krigsdeltagelse. Uden offentlig debat. Læs dr. Med Bent
Sørensens pamflet Begik Højesteret Statskup? … jeg kan ikke lige finde den on-line, men der er fx
et indlæg om det her http://www.information.dk/449775
Jeg forstår det godt; systemet imploderer ovenfra hvis vi skal blotlægge Foghs løgne. Kan de holde
damage-control hvis de hiver Fogh for retten. Nej, så valgte Højesteret at beskytte systemet; det
rolige konsensus-samfund, med en lille kæk revision af lovteksten.
HØJESTERET
Ikke desto mindre har jeg nu på Højesterets hoveddør opsat en A4 med et brev fra Bent Sørensen,
Christen Sørensen, Bjørn Elmquist og Christian Harlang til Højesteretsdommer Jens Peter
Christensen. Dokumentationen er nu revideret i betragtning af at anklagede ikke reagerer på
anklagerne med andet end tavshed. End ikke en anklage for injurier kan lokkes ud af ham, så nu
hedder pamfletten ’Tavshedens Mur’ og kan erhverves ved henvendelse til forfatteren Professor dr.
Med. Bent Sørensen bs@atsf.dk
Jeg blev bekendt med forholdet i et brev fra Harlang som respons på en pressemeddelelse
http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/130320_Pressemeddelelse_om_Eksperternes_L_dighed.pdf der
blev trykt i Frederiksborg Amts Avis som et debat-indlæg.

Luther opsatte sin
kritik på kirkeporten i
Wittenberg :-), under
alle omstændigheder
skal hoveddøren være
en skamstøtte indtil
Højesteret reagerer på
anklagen. Jeg har sat
mit eget navn på som
ansvarlig for
opsætningen og får sgu
nok en bøde.
Man må gerne begå
statskup og
landsforræderi, men
man må jo ikke tape
noget op på en offentlig dør… vel! Hvis andre vil være med findes brevet i førnævnte pamflet på
side 3, eller kopi kan fås af mig. 2. gang jeg satte den op fik jeg ballade af en underordnet
receptionist. Akja, jeg blev desværre arrig da jeg blev skubbet ud af døren… jeg ER arrig. Jeg
mener ikke vred er i modsætning til fred. Man må blot ikke blive korporlig. Jeg skubbede ikke ham,
men jeg tvang døren åben. Suk – hvad er sandt… hvad virker (?)
FOLKEMØDE på BORNHOLM
FredsVagten har doneret 5.000 kr til fredsministerium.dk til deltagelse i årets Folkemøde.
Derudover har vi indirekte doneret 10.000 ved at lægge prestige til en ansøgning. Således er vi
stærkt involveret og engageret i dette projekt.
Og det kan anbefales. Der er en god kontakt med folk. En god stemning. Og som det blev sagt:
endelig er det lykkedes at samle de danske fredsbevægelser. Det er ellers stort set ikke ellers
lykkedes i terrorkrigenes tid.
Dette fredsministerium-projekt er meget konkret i sin fokus på at deltage i Folkemødet med
konsensus i ideen om et faktisk officielt regeringsbårent Fredsministerium… men har planer om at
udvide aktiviteterne med en lancering på Borgen på den internationale fredsdag 21. september.
Vi er meget tydelige på
Kæmpestranden hvor
mange vifter med
diverse prof faner og
reklamer, men ingen
har så tydelige og
højtsiddende faner som
vi.
Vores telt lå samme
sted som sidste år, men
pladsen var blevet
meget større, så nu lå vi
midtfor i stedet for i et
hjørne.

Vejret var noget skiftende, men alligevel overvejende sommer. Det blæste en frisk vestenvind som
flyttede rundt på vore papir-materialer indtil vi fandt sten omme bagved.
Møde i vores 6 x 6
meter telt; hér
fredsforsker Majken
Jul Sørensen der vil
holde oplæg om
humoren i fredens
tjeneste på baggrund
af en bog om emnet
http://www.aldrigmer
ekrig.dk/komntar/barr
ikade.htm
Majken er flankeret
af Tom Paamand fra
Aldrig Mere Krig og
webmester for
fred.dk mmm. Han
havde også læst
korrektur på hendes
bog og kan måske
besmykke sig med titlen ’Mentor’. Helge Larsen, som her fører mikrofonen, er trubadur og
bestyrelsesmedlem i Kunstnere for Fred. Han havde samlet musikken som var en dejlig ting i vores
fredstelt. Løftede stemningen.
Vi boede overvejende på St. Lærkegård små 4 km fra Allinge Centrum. Og jeg har allerede bestilt
gårdens 40 pladser igen til fredsministerium.dk til Folkemøde 2014.
Konklusionen er at det er pengene værd; en god oplevelse af fredsmæssig samhørighed i vores
forskelligartede indsats for sagen. En god gensidig anerkendelse i arbejdet. Og et godt udadvendt
agitationsarbejde.
Og imens sidder andre mennesker i spjældet. Fx whistleblowere der bliver smadret af vore korrupte
politiske ledere fordi de siger/dokumenterer sandheden. Så meget for Retsstaten og Demokratiet,
min bare.
Så er jeg tilbage ved udgangspunktet, thi da jeg kom derover var jeg pessimistisk overfor
mulighederne for at flytte noget som helst i den gang politiske gøgl… og det er jeg egentlig stadig.
Fredskram
Bo

