
Referat NTO-møde med oplæg fra Tarja Cronberg 13-9 2022 

 

NTO modtog en pris fra Carl Scharnbergs Uofficielle Fond på 15.000 kr. overrakt og begrundet af 
Finn Sørensen fra fondens bestyrelse. Finn Sørensen fremhævede, at NTO er en ubekvem, men 
nødvendig stemme i en tid hvor det meste af offentligheden forholder sig ukritisk til oprustning og 
militarisering. 

 

 

Finn Sørensen (nummer to fra venstre) med nogle af medlemmerne af NTOs koordinationsudvalg 

 

 



Foredrag 

Tarja Cronberg holdt oplæg om situationen efter sommerens konferencer i henh. Wien 
(opfølgningskonference på den FN-vedtagne Traktat om Forbud mod Atomvåben, TPNW) og New 
York (om ikke-spredningsaftalen, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT). 
Herefter blev der stillet en række spørgsmål angående dels forhandlingerne om en ny atomaftale 
med Iran, samt Danmarks forhold til FN-traktaten om forbud mod atomvåben, som trådte i kraft i 
2021. 

Videooptagelse af foredraget kommer til at ligge på NTO’s hjemmeside, 
https://nejtiloprustning.dk/fra-medlemmerne/ 

 Medlemsmøde 

Oplæg fra Henning Salling Olesen, talsperson NTO: 

Gennemgang af hidtidige aktiviteter, herunder hjemmesiden www.nejtiloprustning.dk og dens 
indhold 

Tilstedeværelsen af Nej til Oprustning har ført til et samarbejde med andre fredsinitiativer og 
deltagelse i forskellige konkrete initiativer. 

Der er foreløbigt planlagt tre hovedaktiviteter:  

1. Underskriftindsamling som er igangsat og kan tilgås på hjemmesiden, 
https://nejtiloprustning.dk/underskriftsindsamling/ 
  
Den blev ved starten i juni understøttet af en annonce i Politiken. 

2. Der er udarbejdet en folder samt klistermærker til at oplyse om og synliggøre NTO, 
https://nejtiloprustning.dk/kort-om-nej-til-oprustning-ja-til-baeredygtig-sikkerhedspolitik/ 
 

3. Etablering af en Omtænketank til at belyse sammenhænge i sikkerhedspolitik. 
Omtænketanken består af personer med forskellige kompetencer indenfor sikkerheds-og 
klimapolitik og vil udarbejde et mere præcist grundlag for NTO´s alternativer til den 
eksisterende sikkerhedspolitik, https://nejtiloprustning.dk/omtaenke-tanken/ 

Der henvises til hjemmesidens arkiv af nationale og internationale artikler 
https://nejtiloprustning.dk/medier/ 

Der arbejdes endvidere med at afholde en konference om bæredygtig sikkerhedspolitik i 
januar/februar 23 på Christiansborg i samarbejde med RIKO. 

Gruppearbejde – input til supplerende aktiviteter 

* Ungdomsorganisationer i de politiske partier er tit mere progressive end moderpartier og bør 
kontaktes. 

* Besøge gymnasier og erhvervsskoler. Forberede materiale og indgå i debat. Evt. idekonkurrence. 



* Sprede information om NTO på Facebook.  

* SIPRI (STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE) som kilde til facts. 
https://sipri.org/ 

* Formulere ja/nej spørgsmål om oprustning og sikkerhed til de politiske partier ved 
folketingsvalget 

* Husk klimamarchen før det kommende folketingsvalg. Deltag med klistermærker 

* Produktion af egne podcasts 

* Henvendelse til klima-aktivister om at deltage med vore materialer og påpege sammenhængene 
mellem klimakamp og sikkerhedspolitik. Denne kobling af oprustning/krig og klima, også 
økonomisk skal gøres mere tydelig for at inddrage flere unge 

* 26. september er der FN-dag mod atomvåben, som bør bruges aktivistisk - der afholdes et 
forberedende møde mellem forskellige organisationer angående en mini-atom-march d. 26-9 

* Brug hjemmesiden til at skaffe aktivister til fx gymnasie/erhvervsskole initiativer. 

Plenum 

Emner som Ukraine og den globale ulighed blev berørt  

Kritikken af de 18 milliarder til oprustning er en god løftestang i valgkampen  

I forbindelse med aktiviteter for unge er der måske brug for nogle, som kan aflægge vidnesbyrd 
om krigens konsekvenser på det personlige plan, evt. veteraner fra Forsvaret. Evt. bedsteforældre 
som har levet med frygt for atomkrigen  

Der blev henvist til digte af Halfdan Rasmussen, som beskriver krigen og hvis tekster måske kan 
bruges i fredsbevægelsen 


