
NEJ TIL OPRUSTNING - JA TIL BÆREDYGTIG SIKKERHEDSPOLITIK

” … nationer og befolkninger kan kun føle sig sikre, når deres modparter 
føler sig sikre.”

Olof Palme kommissionen 1982

NEJ TIL OPRUSTNING – JA TIL BÆREDYGTIG SIKKERHEDSPOLITIK (NTO) 
blev stiftet 6. april 2022 i protest mod den oprustning og militarisering 
af udenrigs- og sikkerhedspolitikken som regeringen med ekstra 18 
mia. kroner årligt til militæret har lagt op til. Aftalen er indgået uden 
forudgående debat og som en reaktion på Putins brutale angreb 
på Ukraine. NATO er i forvejen Rusland militært overlegen med 
militærudgifter der er 15-16 gange større end Ruslands

De 18 milliarder kunne i stedet bruges til at finansiere den grønne 
omstilling, forbedre velfærden og forøge udviklingsbistanden. 
Klimakrisen er den største sikkerhedspolitiske udfordring. Sammen 
med den eskalerende globale ulighed fører klimatruslen til konflikter, 
uroligheder og migration. Det globale syd er særligt ramt af 
klimaforandringer og fattigdom. Det globale nord har en særlig 
forpligtelse til at gå i spidsen med omstilling til grøn energi, produktion 
og livsførelse

Hvis vi vil undgå, at konflikter fører til krig, skal vi udvikle en ny 
sikkerhedspolitik. Én, der nedtrapper gennem konfliktmægling og 
diplomati, bygger på indsigt og viden om andre landes interesser og 
behov, og som forsøger langsigtet at løse nogle af de konfliktskabende 
problemer



HVAD STÅR NEJ TIL OPRUSTNING – JA TIL 
BÆREDYGTIG SIKKERHEDSPOLITIK FOR? 

Vi ønsker at medvirke til en rummelig, folkelig bevægelse der er åben 
for dialog. 
Vi er samlet om følgende forslag: 

• Vi fordømmer utvetydigt Putins krig mod Ukraine, vel vidende at 
NATO’s gradvise udvidelse mod øst efter Murens fald har bidraget 
til øget usikkerhed 

• Klimaødelæggelsen er en af de største trusler mod verdensfreden. 
Bæredygtig energi, produktion og livsførelse er en uomgængelig 
del af freds- og sikkerhedspolitikken

• Ethvert land har ret til selv at afgøre sin sikkerhedspolitik. Tvivl om 
aggressive hensigter må forebygges gennem internationale regler 
og inspektion 

• Danmark bør aktivt støtte og ratificere FNs traktat fra 2017 
om forbud mod atomvåben. Der er behov for genoptagelse og 
intensivering af aftaler om a-våben

• Når krigen i Ukraine er slut bør også Rusland involveres i skabelsen 
af i en ny, fælles europæisk sikkerhedsarkitektur 

• Danmark skal ikke opruste yderligere, men bidrage med diplomati, 
konfliktløsning og udviklingsbistand 

• Vi ønsker ikke udenlandske soldater og militært udstyr på dansk 
jord i fredstid 

• Danmark bør genetablere en institutionel ramme for freds- og 
konfliktforskning



HVAD ER BÆREDYGTIG SIKKERHEDSPOLITIK?

• Siden Sovjetunionens opløsning for 30 år siden har verden 
fortrængt faren for atomkrig og dens udslettelse af alt levende. 
Med Ukrainekrigen er frygten tilbage. Putins trusler om at anvende 
mindre, såkaldt taktiske atomvåben i Ukraine demonstrerer at den 
sikkerhed terrorbalancen mellem atomvåbenmagterne er baseret 
på, ikke skaber bæredygtig, reel sikkerhed 

• Samtidig vokser gabet mellem rig og fattig over hele kloden. 
Ulighederne skaber ikke bare uretfærdige samfund og en voksende 
kløft mellem de rige i nord og de fattige i syd. Det giver anledning til 
utallige konflikter, hvoraf nogle udvikler sig til oprør og krig. Og de 
fører til at millioner af flygtninge og migranter søger hen hvor de 
håber at kunne finde sikkerhed, arbejde og bedre levevilkår 

• Parallelt hermed befinder verden sig i en klimakrise af hidtil usete 
dimensioner.  Mens det er de rige lande i nord der med vores levevis 
og rovdrift på ressourcer har skabt problemerne, er det først og 
fremmest de fattige lande i syd der bærer konsekvenserne i form af 
hyppig tørke, oversvømmelser, jorderosion mm. Allerede nu bliver 
millioner af mennesker drevet på flugt som klimaflygtninge

NEJ TIL OPRUSTNING – JA TIL BÆREDYGTIG SIKKERHEDSPOLITIK ønsker 
at samtænke alle disse udfordringer. 

Vi har fokus på tre områder:

• Spørgsmålet om hvordan nedrustning kan træde i stedet for 
oprustning, og militært forsvar kan indrettes så det ikke truer 
andre, men tjener til at etablere fælles sikkerhed

• Den globale ulighed og ressourcefordeling som trussel mod 
sikkerheden, lokalt, regionalt og langs både Nord-Syd (i-/ulande) og 
Øst-Vest akserne (Kina, Rusland/USA, Japan og EU)

• Klimakrisen der truer hele planetens sikkerhed



NEJ TIL OPRUSTNING - JA TIL BÆREDYGTIG SIKKERHEDSPOLITIK

NEJ TIL OPRUSTNING – JA TIL BÆREDYGTIG SIKKERHEDSPOLITIK 
www.nejtiloprustning.dk

Skriv under på UNDERSKRIFTSINDSAMLINGEN mod de ekstra 18 mia. kr. 
til militæret her: 
www.nejtiloprustning.dk/underskriftsindsamling/

NTO er åben for alle og ledes af et Koordinationsudvalg, heriblandt tre 
talspersoner: 

Henning Salling Olesen, Susanne Possing og Steen Folke

Vi har etableret en OMTÆNKE-tank som analyserer trusler mod den 
fælles sikkerhed og arbejder med debatoplæg til en bæredygtig 
sikkerhedspolitik

Kontakt os på: www.nejtiloprustning.dk/kontakt eller 
kontakt@nejtiloprustning.dk

Vil du være med, skriv til: lissi@nedrustning.dk

Støt os ved at indbetale til MobilePay: 4383MG 
(fire tre otte tre MG, uden mellemrum)

Boksen tilhører NTO, Elsebeth Melgaard
Hvis du ikke har en MobilePay-konto, 
skriv til: lissi@nedrustning.dk 


