
 

 

 

København, 12. september 2022 

 

Fredspris uddeles fra Carl Scharnbergs Uofficielle Fond: 

Carl Scharnbergs Uofficielle Fond for solidaritet, menneskeret og fred uddeler pris til ’Nej til 
Oprustning – Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik’. 

 
”Det er i øjeblikket trange tider for dem, som taler imod oprustning. Når der er krig, bliver krigen altid brugt 
som undskyldning for yderligere oprustning, og som anledning til at tysse på dem, der taler for en fredelig 
udvikling.” Sådan begrunder medlem af bestyrelsen for Carl Scharnbergs Uofficielle Fond, Finn Sørensen, 
den pris på 15.000 kr. han på fondens vegne overrækker til ’Nej til Oprustning – Ja til Bæredygtig Sikkerhed’ 
(NTO) i forbindelse med et møde for NTOs aktivister 13. september 2022. 

Finn Sørensen fortsætter: 

”Men initiativet ”Nej til Oprustning – Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik” lader sig ikke tysse på. 
Organisationen er den lille dreng, der siger, at kejseren ikke har noget tøj på; at Ruslands skændige overfald 
på Ukraine ikke er nogen undskyldning for oprustning i et Nato, der allerede bruger 10 gange så meget på 
militær, som Rusland gør. Derfor skal NTO have denne pris. Men også fordi organisationen præsenterer os 
for mulige alternativer. Det er ikke nok at sige nej; vi skal også vise udveje for den befolkning, der har 
styrken til at stoppe oprustningen, hvis den vil.  

Jeg tror, at Carl Scharnberg ville være helt enig i, at I skal have denne pris. Han kæmpede imod oprustning 
og atomvåben hele sit voksne liv som aktivist, som foredragsholder og som forfatter, bl.a. med denne 
sigende konstatering: ’Hvis oprustning fører til fred, da er jorden i dag universets mest fredssikre sted’. Et af 
fondens formål er derfor netop også at støtte ’enkeltpersoner eller bevægelser, som arbejder for en 
fredeligere verden’.”  

Nedrustning er afgørende nødvendig 
På vegne af NTO udtaler Steen Folke, talsperson: 

”I 'Nej til Oprustning - Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik' er vi meget glade for og beærede over at modtage 
en pris fra Carl Scharnbergs Uofficielle Fond.  

Vi ser prisen som et udtryk for anerkendelse af det arbejde, vi gør, for at gå imod den oprustningsvej den 
danske regering og et flertal i Folketinget har besluttet som reaktion på Ruslands brutale krig i Ukraine. Selv 
om vi støtter Ukraines ret til at forsvare sig også militært, mener vi ikke massiv oprustning er vejen frem. 
Der må i stedet udvikles en bæredygtig sikkerhedspolitik, der nedtrapper gennem konfliktmægling og 



diplomati, og som inddrager de trusler mod sikkerheden, der udgøres af klimakrisen og den voksende 
globale ulighed. Pengene, der følger med prisen, vil blive brugt til dette formål.” 

Priser fra fonden uddeles årligt til aktivister, der arbejder i Scharnbergs ånd – i år for 25. gang siden fondens 
oprettelse. (Vedhæftet nyhedsbrev om tidligere prisuddeling, juni 2022.) 

Ny udgivelse af udvalgte digte 
I forbindelse med jubilæumsuddelingen af priser i juni 2022 på 3Fs kursusejendom Langsøhus i Silkeborg 
blev en ny udgivelse fra fonden præsenteret: ”Den forandrende kraft” – et udvalg af Carls Scharnbergs 
digte og lærestykker. Bogen er illustreret af en række af de billedkunstnere, Scharnberg i sin tid 
samarbejdede med.  

Udgivelsen vil blive uddelt ved kommende faglige arrangementer og aktiviteter, fx i slutningen af 
september til alle delegerede på 3Fs kongres i Aalborg. Den kommer ikke i salg, men fra fondens side 
understreges, at ’eftertryk ses gerne’ – sådan som Scharnberg i sin tid selv formulerede det. 

Om Carl Scharnberg 
Arbejderdigteren og aktivisten Carl Scharnberg var i sit liv og arbejde og gennem sin digtning forbundet 
med de uofficielle – ikke mindst fagligt aktive og arbejdere i kamp, ligesom han var aktiv i mange former for 
freds- og solidaritetsarbejde. I 1960´erne tog han initiativ til Kampagnen mod Atomvåben, han var aktiv i 
kampen mod USAs krig i Vietnam og en ivrig deltager og debattør i 1980´ernes mange fredsbevægelser. 
Desuden var han børnenes fortaler; han tog i 1968 initiativ til at oprette Børnenes Jord i Vrå. 

Læs mere om fonden og Carl Scharnberg: 
www.carlscharnbergsuofficiellefond.dk 

Kontakt: 
Finn Sørensen, M:2323 6871 

Læs mere om ’Nej til Oprustning – Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik’: 
https://nejtiloprustning.dk/ 

Kontakt: 
Steen Folke, talsperson, M: 5051 0800 
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