
 

Valby og Sydvest mod krig kan kontaktes 

på mailadressen vmk@fredsfestival.dk 

 

Hjemmesiden www.fredsfestival.dk 

Fortæller lidt om de senest afholdte Fredsfestivaler og henviser til 

forskellige artikler mv. med viden, der ikke lige står øverst på 

mediernes dagsorden. 

§ 2  Formål. 

stk.1. Foreningens formål er at fremme fredsaktiviteter og 

udbrede modstanden mod krig og krigsforbrydelser. 

stk. 2. Foreningen afholder fredsarrangementer, herunder debat-

møder, filmforevisninger, koncerter og gade-aktioner i 

lokalområdet. 

stk. 3. Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.  

 

Vi må alle sætte os i bevægelse og forlange at krige og krigsproduktion 

ophører. Vi må sammen tage ansvar for jorden og vores og de 

kommende generationers liv. En økonomi, der drives af krigsproduktion 

er syg. Vi vil ikke betale med vores og mange, mange andres liv og 

helbred til krigsindustriens profit. 

 

Nobels fredspris til EU - 

EU er ikke et fredsprojekt 

VALBY OG SYDVEST MOD KRIG 
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hvis død EU er medskyldig.hvis død EU er medskyldig.hvis død EU er medskyldig.hvis død EU er medskyldig.    

 

I dag, den 10. december 2012,  får EU overrakt Nobels 

fredspris i Oslo. Den norske Nobelkomité understreger, 

at "EU i over 60 år har bidraget til fred, forsoning, 

demokrati og menneskerettigheder i Europa." 

 

Men EU er ikke et fredens projekt: 

I Lissabontraktaten står der i artikel 1.41.3: 

"Medlemsstaterne forpligter sig til gradvis at 

forbedre deres militære kapacitet."  

Det lever unionen energisk op til: 

 

 

o EU er en af verdens største våbeneksportører. 

 

o EU sælger våben til diktaturstater, der bruger 

dem mod deres egne befolkninger. 

 

o EUs terrorstempling af det kurdiske PKK fører til 

brud på ytringsfriheden og brud på kurdernes 

øvrige demokratiske rettigheder. 

 

o EUs terrorstempling af Hamas gør ikke 

fredsprocessen mellem Israel og Palæstina 

nemmere. 

 

o EUs terrorstempling af de tamilske tigre på Sri 

Lanka ødelagde fredsprocessen i landet. 

 

o EUs rovfiskeri ud for Somalia er baggrund for 

piratvirksomheden i området. 

 


