
Pressemeddelelse 

Mini March Mod Atomvåben, Oprustning og Militarisering d. 6. november 

Under valgkampen fyldte udenrigs- og sikkerhedspolitik utrolig lidt. Det såkaldte nationale 
kompromis om ekstra 18 milliarder kroner om året til militæret blev ikke tilstrækkeligt udfordret. 
Disse penge kunne anvendes langt mere konstruktivt til forbedring af velfærden, grøn omstilling og 
udviklingsbistand. 

Der blev heller ikke talt meget om, at truslen om en altødelæggende atomkrig er rykket tæt på med 
Ruslands gentagne, horrible trusler om at bruge atomvåben i Ukraine. Samtidig har 14 NATO-lande 
i oktober 2022 gennemført en øvelse Steadfast Noon, der indøver brug af små taktiske atomvåben 
og samspil mellem atombevæbnede kampfly og USA’s strategiske B-52 bombefly. 

På denne baggrund har en række organisationer (se nedenfor) besluttet at gennemføre en Mini 
March Mod Atomvåben, Oprustning og Militarisering på søndag d. 6. november. Marchen starter 
ved USA’s ambassade kl. 13 og går via den russiske ambassade til Christiansborg (med ankomst 
her kl. ca. 14.30). Ved de tre ’stoppesteder’ vil der være taler (se talere nedenfor). 

Det er indsatsen for fredelig konfliktløsning, grøn omstilling, miljø, velfærd og solidaritet, der 
nytter, mens milliarderne i stedet ruller til våbenindustrien og krig og ødelæggelse. Våbenkapløbet 
varsler styrkeprøver og konflikter med uoverskuelige konsekvenser. Der kommer hverken fred, 
tryghed eller stabilitet ud af geværløbene. Det er vigtigt, at FN står i spidsen for at løse konflikter 
med fredelige midler. 

Danmark må tilslutte sig FN’s traktat om forbud mod atomvåben. Vi skal ikke have fremmede baser 
og tropper på dansk jord – eller danske tropper på fremmed jord. Vi ønsker forhandling og fred og 
siger nej til oprustning og militarisering. Vi siger også nej tak til militarisering af vores hjerner og 
hjerter! 

Indkaldere: 3F-BJMF, Demos, Nej til Oprustning – Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik, 
Fredsvagten ved Christiansborg, Tid til Fred – Aktiv mod Krig, Fredsinitiativet Roskilde, 
Fredsinitiativet Helsingør, Fredsinitiativet DK, Fredsministerium.dk, Internationalt Forum, Global 
Aktion, Extinction Rebellion, Mellemamerika Komiteen, Aldrig mere Krig, KP Kbh., Enhedslisten 
NV, DKP Hovedstaden, IS, NOAH’s gruppe Forbyd Atomvåben. 

Talere 

Ved USA’s ambassade: 

Steen Folke, talsperson Nej til Oprustning – Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik, fhv. MF for VS. 

Anne-Marie Nielsen, Fredsinitiativet. 

Ved Rusland ambassade:  

Knud Vilby, journalist, tidligere bl.a. chefredaktør for Information og formand for Mellemfolkeligt 
Samvirke. 

NN fra Global Aktion 

 



Ved Christiansborg: 

Jan Andreasen, sektionsformand i Uddannelsesforbundet. 

Tarja Cronberg, fredsforsker, dr. tech, tidligere minister i Finland og EU-parlamentariker 

Claus Westergreen, formand for 3F-BJMF (Bygge- Jord- og Miljøarbejdrenes Fagforening) 

Ida Dalsgård Nicolaisen, Extinction Rebellion 

Henvendelse til:   

Steen Folke, tlf. 50510800, steenf2@gmail.com 

Tove Jensen, tlf. 51414446, tove158@gmail.com 

Anne-Marie Nielsen, tlf. 27625835, annemarie.niels1@gmail.com 

 


