
 

 

 

          København, 19.10.17 

 

Kære folketingsmedlem 

 

FredsVagten ved Christiansborg har i dag 16 års fødselsdag. Det samme har dansk bombeindsats 

over flere ulykkelige folkeslag og deres byer. Hundredtusinder er døde og fordrevne, og senest måtte 

vi følge katastrofen her i år dag for dag for millionbyen Mosuls befolkning med tilbageholdt 

åndedræt. 

 

Vi har stået der i al slags vejr i alle disse år og er foreløbig nået til dag nr. 5845. Hensigten er bl.a. at 

få jer folketingsmedlemmer til at overveje, om det er den rigtige udenrigspolitik, I fører. Nu skriver 

vi til dig personligt for at få dig til at standse op og tænke over resultaterne af disse mange års krige: 

Har de været alle de tragiske ofre værd? Er Afghanistan blevet et bedre sted at leve?  

Er Libyen? Er Irak? 

 

I er i færd med at købe bombefly for over 50 mia. kroner, så Danmark kan blive endnu mere effektivt 

til at slå ihjel. Det er et markant bidrag til den skræmmende oprustningsspiral, der i øjeblikket er den 

største trussel mod freden. De nye Joint Strike Fighters vil for mange årtier fremad knytte Danmarks 

militær tæt til USAs. Er du sikker på, at det er en god ide at binde vores land så tæt til en stat med 

skiftende præsidenters mere eller mindre uforudsigelige brug af det militære isenkram? 

 

For nylig blev der i FN vedtaget en global traktat om forbud mod atomvåben uden Danmarks 

underskrift. Har du tænkt over, at ved ikke at protestere mod atomvåben accepterer du implicit en 

atomkrig, hvor Danmark vil være et legitimt mål? 

 

Er det ikke på tide at erkende, at vores krige har været mislykkede, og erstatte dem med en aktiv 

fredspolitik? Er bekæmpelse af fattigdom og forebyggelse af klimaforandringer ikke et bedre forsvar 

end bomber? Både i Danmark og i de andre skandinaviske lande findes der dygtige fredsforskere, der 

har specialiseret sig i fredelig konfliktløsning. Vi synes, det ville være en god ide at hente rådgivning 

hos dem.  

 

Den ”aktivistiske udenrigspolitik” har gjort vores land populært i NATO. Hvad med at bruge den 

popularitet til at være konstruktivt solidariske med organisationen? I kunne jo (som solidariske 

venner, der holder en fuld person fra at sætte sig til rattet) minde de andre om artikel 1 i NATOs 

traktat: 
 

”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.” 

 

 

Fredelig hilsen 

 

FredsVagten ved Christiansborg 

 


