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OVERBLIKKET
Tiden er fyldt med absurditeter. VelfærdsDanmark er ved at blive undergravet; mere gift i naturen,
mere krig, mere kapitalisering på bekostning af demokratiet. Den Lille Svindlers regering moser
derudaf i erkendelse af at ingen med magt dertil har for alvor lyst til at standse dem.
Pape pippede lidt og fik sin sejr: ministerfyring og –rokade. Men cirkus kører videre med
drengerøven Esben Lunde der selv er af landmandsslægt. Halleluja, hva ska den knægt stille op
mod de tunge storbønder/-fædre der har dannet foreningen Bæredygtigt Landbrug. Ja… bæredygtigt
for deres storbondeøkonomi, men miljøet… mere gift.
Kurderne blir smadret i Tyrkiet, vor gode medfredsvagt Annette, har gravet sig ned i den sag og
dokumenterer det utrolige: Tyrkerne får af det moralske Vesten, lov til at føre borgerkrig mod deres
minoritet. Jeg følger ikke selv med, så jeg henviser til Annette.
Absurditeter overalt.
I FredsVagten har vi en lille diskussion om det er i orden at russerne blander sig i Syrien på Assads
side. Det morsomme (i tragedien) er jo at russerne virkelig for alvor bekæmper IS, eller Daesh, som
det nu også kaldes. Skal vi bifalde dette nederlag for vore egne hykleriske magter, eller skal vi
fastholde at vi er imod al brug af militære midler. Ja det skal vi!, konkluderer Inge.
FredsVagten er også tæt involveret i modstanden mod EU, som vi nok overvejende ser som en
imperialistisk konstruktion, der også har interesser i krigene.
I grunden er det jo også fredsrelateret.
Hele undergravningen af velfærden er en krig mod samfundet, og også fredsrelateret. Også fordi
ufreden starter i hjertet; når man blir ydmyget, nedgjort etc. Fred er et grundarbejde i menneskelig
værdi og værdighed.
Det er svært at få overblik over alle hændelser. Hvad har de til fælles?
Jeg ser kapitalen som hovedfjenden, og jeg er ikke engang kommunist. Det er kapitaliseringen af
livet der er hovedfjenden. Penge er magt, og det er mere sandt end nogensinde før i min/vores tid;
efterkrigstiden.
Efter ungdomsoprøret kom de flippede halvfjerdsere hvor vi troede verden sku bli bedre. Men i 79
kom Thatcher som ny bulldozer for kapitalen, og året efter Reagan. I 82 fik vi Schlüter.
Og efter 9/11 hvor USA havde overvundet sit Vietnam-traume fik krigene nye vinger at flyve på.
Velsmurt propaganda får absurditeterne til at glide ind som sandheder; bitter pille skjult i sukker; en
klassiker, virker hver gang.
Det er lige efter bogen; H C Andersen; Kejserens Nye Klær. Massesuggestionen. Barnet
gennemskuer løgnen med sit uhildede sind.
De krige FredsVagten står imod er ikke veldefinerede. Alle har jo som bekendt lige ret til freden, så
det er ligeledes individuelt hvilke krige vi fokuserer på når vi inkarnerer FredsVagten en skønne
middag i kontakt med vejret og kunderne.
Det er homøopatisk og kan anbefales 

HVERDAGEN

Det kan være så koldt at selv sprit ikke er til at tænde… jeg har aldrig før oplevet at ligefrem
måtte lave et bål af tændstikker før spritten fordampede så meget at den ville tænde og således
begyndte sin selvforstærkende proces. Måske er det den politiske kulde der stråler ud fra
Borgen.
Så må vintergrå fredsvagter varme sig i hinandens selskab; Tine, Minna og Michael

En vinterdag havde to
studiner udi formidling;
Malene og Emilie, meldt
deres interesse.
Jeg holdt hænderne i
lommerne mens det på
mailgruppen diskuteredes
hvordan sagen sku tackles.
Jeg syntes for mig selv at
det fx sku være Kristian
eller Birte, eller Minna, eller
Men som min arbejdsplan
nu faldt, havde jeg
indforskrevet mig til en vagt
fredag 8. januar fra kl 10, og
det blev netop den dag
studinerne valgte at lave
deres optagelse.
Kristian, som kom kl 12, tog dette billede og skrev med et smil til gruppen at jeg da vist havde svært
ved at holde hænderne i lommen…. Jamen jeg PRØVEDE da
Inge svarer så… og det er måske noget pral, men samtidig er det en cadeau til det forhold at
FredsVagten eksisterer endnu:
Jamen !!! ... Kristian - dér har du virkelig fanget noget af det væsen ved den person der en kold
vinterdag i december måned for 14 år siden ved en anti-krigsdemonstration på Rådhuspladsen fik
mig til at skrive mig på en liste hos denne lange ranglede person som sagde at BORGEN skulle
"belejres" for fred hver dag ! Og det var allerede sket i flere uger !
Jeg har hængt billedet op på min opslagstavle ved siden af et billede af PH som cirkulerede på et
tidspunkt - og som jeg på samme måde greb som tilsendt med mail'en fordi jeg syntes at det udtrykte
noget ved hans væsen . Det stoute ... "her har jeg nok stået i maaaange år" ...væsen . Det var før jeg
forstod ALDRIG MERE KRIGS lodrette pacifisme .... som jeg lærte at kende dybden af ved at undre
mig tilstrækkeligt længe over at "gode stater" som Danmark ( jeg mener der har f.ex. ikke været
dødsstraf i dette område i flere hundrede år bortset fra den grimme henrettelse af nogle håndfulde
nazister efter krigen ) kunne springe op og deltage i en meeeeget barbarisk krigsførelse uden nåde
for de besejrede i Afghanistan der overgav sig med hvide flag i Kunduz .
Men her har jeg så Bo - bagmanden - grebet i en for ham typisk attitude på forkanten. Og ja ! - han
sidder jo ikke på hænderne som man siger!
Ses !

Resultatet af deres anstrengelser kan ses her

11/2 var vi jaget af pladsen fordi
alle brandmænd og
ambulancefolk fejrede deres
årlige. Det er jo alarmnummer
112 så vi fortrak til
Rådhuspladsen hvor der heldigvis
samtidig var protest mod et
krigsmagermøde; en
sammenkomst for
våbenindustrien.
Kristian klarede ærterne og
Burger King fik reklame 
To dage efter var der
fredssnemand ved dagtælleren.

En fredsvagt har søgt forårets spæde solkraft på grundlovssoklen medio februar.
Og samme dag blev det efterhånden nedslidte FRIEDE flag skiftet ud med et Vipala, som dog
efter en måned blev anmodet om at blive taget ned af Bolivias ambassadør, da de mener det er en
slags nationalflag. Det har vi så straks gjort.

SANDHEDEN

På mit arbejde, som jo er i en hæderkronet offentlig virksomhed med royalt logo, er der ophængt nogle
plakater under overskriften Kodex VII.
Det er jo fantastisk ideelt og ude af sync med virkeligheden når man tænker på hvordan magthaverne
nærmest uantastet fordømmer og straffer whistleblowere.
Og så sladrede embedsmanden ultimo februar om branden på Scandinavian Star for 25 år siden. I 25 år
havde han holdt sin kæft, nu var han som pensionist ikke længere ’bundet på hænder og fødder’. Stor
ballade i medierne, men lisså hurtigt glemt igen da det åbenbart ikke er en sag der får magthaverne op af
stolene i krav om stramninger og lovændringer, som hvis en muslimsk imam siger ’straf de vantro’ eller
noget.
Gæt lige selv hvad der var sket hvis han havde sladret for 25 år siden da han blev klar over at der var ugler
i mosen.

Hjulet var knækket igen… scheisse… det er jo det jeg er ved at reparere på studinernes video fire dage
senere. Og så var der en sjov oplevelse med underafkølet vand i min vandflaske som spontant blev til is
på græsstråene, da jeg hældte det ud… det er det Birte om tirsdagen refererer til

BEKENDELSE (bortcensureret af redaktionen ;-)
Og så er det
uundgåeligt at der
skal bruges 30 mia til
indkøb af nye
kampfly.
Det eneste der gir
mening når man har
lukket af for
skrædderne, er at
dette indkøb er en
støtte til den
amerikanske
våbenproduktion.
Ca halvdelen af
amerikansk
produktion er som
bekendt militært
relateret.
Så de blir fattige
hvis der ikke skal
bruges våben.
suk
MERE KRIG
Danske soldater i Syriens rædselsfulde langvarige borgerkrig – jeg mangler ord, men noih hvor det
gungrer. I den sammenhæng foreslog Birte at vi henvendte os til politikerne med et lille protestbrev
”Ingen tropper eller kampfly til Syrien”,
”Det er i strid med folkeretten, uden FN mandat og vi er ikke inviteret” og
”Nej til dansk krigsdeltagelse.”
Fuldstændig relevant, men jeg tror bare ikke det bider på. Undskyld, forklaring følger, men inden da vil
jeg samtidig sige at jeg beundrer den vilje der alligevel får solen og håbet til at stige op hver morgen;
man skal leve hver dag indtil man dør. Og således vil vi vedvarende såvidt muligt leve det gode liv. Jeg
svarede på Birtes opfordring til at jeg sku stå bag denne henvendelse til MF’erne:
kære Birte et al
At ytre sin mening er altid godt. Og jeg er villig til at stå for en udtalelse som vi blir enige om.
Før i tiden var det jo (næsten) altid sådan at jeg bare skrev en pressemedd. når jeg følte for det. Alle ku gøre det
samme, det var/er en del af 'alles lige ret', men i praksis var det kun mig.
Det er jo denne definition af FredsVagten jeg har lagt fra mig med min flytning og tilbagetrækning fra
bagmandsjobbet. Jeg forsøgte jo osse at få nogen anden til at skrive dette kvartalsvise nyhedsbrev.
Og jeg føler mig glad over at det ser ud til at være lykkedes. Der er fortsat fin stil over FredsVagten. Jeg frygtede
ellers at min exit ville være enden. Jeg startede det og det så ud til at jeg osse sku lukke det. TAK for at det ikke
skete.
Endnu varetager jeg betroede opgaver, men det er mere praktiske som først og fremmest økonomien,
produktionen af vagtbøger og arkivering af disse, vedligeholdelse af grejet - men den ideologiske fane vil jeg helst
ikke mere bære. Den må kollektiviseres, og det er det der ser ud til at være lykkedes.

Det er uundgåeligt at jeg fortsat bærer fanen og æren i eksterne sammenhænge. Men jeg føler ikke helt længere at
jeg kan stå inde for håbet.
Så er jeg lidt på Kristians hold; Jam det er jo det vi gør hver dag! Altså dette minimum; at være tilstede. Vores helt
totalt unikke maxminimum; at være tilstede - i 14½ år k......... Som jeg har beskrevet det i flere taler i årenes løb:
FredsVagten er effektiv ineffektivitet. De havde aldrig troet det var muligt.
Som Inge med sin humor tegnede det op for nylig; en sådan demonstration som vores blir nok aldrig igen tilladt
foran Borgen. Ja, så ka de lære det :-)
At vi gør det hver dag er naturligvis ikke en hindring for osse at gøre andre anskrig i skovens kakafoni. Så et
pressepip ku godt være på sin plads.
Imidlertid når jeg tænker på det blir jeg træt. Jeg føler det som om jeg har set for meget. Men jeg har jo heller ikke
lyst til at ta håbet fra nogen der stadig har energi og håb (…)
FredsVagten i sig selv er et livsstykke, et kunstværk; en daglig installation!, som jeg sagde i min takketale til
Kunstnere for Fred da jeg fik deres pris i 2013. Og derfor kan den stå for sig selv. Men det betyder ikke at vi ikke kan
udsende endnu et kunstnerisk værk til de formørkede politikere.
Jeg tror dog, som en del af min nyvundne misantropi, ikke at fornuft bider på dem. Det er ikke budskabets ordlyd
der betyder noget, det er budskabets politiske vægt. Og den vægt har vi ikke; de er fucking ligeglade med hvad vi
mener. Den tanke får jeg også når jeg skælder ud på de MF’ere der går forbi… altså dem jeg genkender. Mai
Mercado fx går i en laang bue udenom  Men det er ligemeget hvad jeg siger, det er det at jeg er der der har
betydning.
(…)

http://www.dr.dk/nyheder/politik/danske-specialstyrker-og-f16-kampfly-skal-i-krig-mod-i-syrien

FREDSVAGTENS VENNER
Så er det igen tid til den årlige legalisering af vor bankkonto… som sæføli gør nytte. Pludselig en anonym
vinterdag er der en privatperson der indbetaler 5000 kr uden andre dikkedarer end et ret almindeligt navn.
Vi overvejede at finde ham for at takke, men besluttede at det lugtede af at han ikke ville takkes, så vi
undlod. Men det betyder naturligvis meget for os.
Vi bruger ikke mange penge selv, men så har vi lidt til støtte til andre gode formål.
Så altså:
Generalforsamling i FredsVagtens Venner – 11. april kl 19 hos Minna, Søndre Alle 17, Valby
Tilmelding ses gerne på mail til bo@fred.dk
Hvis man ikke er medlem kan man alligevel være med ved at erlægge en betaling ved mødets start… og
den kan være symbolsk helt ned til én krone. Thi medlemmer er de der har ydet en skærv.
FREDSKONFERENCE på TVIND
Og ultimo april er der fredskonference på Tvind. Hvis nogen vil med derover har jeg plads til et par
stykker. Men jeg bor jo nu i Saxkøbing og vil derfor gerne spare vej ved at køre over Langeland.
Sidste år var det en dejlig optimistisk oplevelse at møde tvind’ernes energi.

Fredsligst og håbeligst
Bo

med krokus på rotunden byder kommunen foråret velkommen fredsvagtdag 5270
Tak hvis du var med hele vejen gennem mine tanker som måske bare er noget pessimistisk sludder
Men det blir ved, her skælder én af de lidt tungere drenge ud
https://drive.google.com/file/d/0B58Ucvh1Xl_3ME5MV3NnZ0d2bXM/view

