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Danmark er i krig i Syrien, Irak og Afghanistan – og enga-
gementet og forberedelserne til nye krige optrappes. NATO 
og USA opruster voldsomt og kræver, vi følger med. De 
blander sig overalt i verden med trusler og militært pres. 
Vi ser modsætninger mellem stormagterne, der skærpes 
voldsomt og skaber en reel risiko for udbrud af krige, der 
kan udvikle sig til direkte sammenstød mellem stormagter-
ne og trække hele verden ind i dette opgør. Atomvåben kan 
blive taget i brug for første gang siden anden verdenskrig. 

Østersøen, de nordiske og de baltiske lande armeres med 
tunge våben, fly,  missilforsvar og tropper vendt mod Rus-
land. En farlig udvikling, der øger krigsfaren og skaber frygt 
for fremtiden. Forklaringerne på krigens nødvendighed hol-
der ikke. Almindelige mennesker har ingen brug for krigene 
– hverken oprustning eller ’krig mod terror’ skaber fred.

NATO kræver en fordobling af Danmarks militærudgifter, 
og snart vil Danmark købe kampfly for milliarder og sende 
flere soldater til en krig i Afghanistan, der aldrig skulle være 
startet. 
På den danske regerings ønskeliste står også en 4000 
mand stor NATO- udrykningsbrigade – dvs danske soldater 
under amerikansk kommando.

Ganske snart åbner forhandlingerne om det nye forsvars-
forlig, der skal skaffe pengene til hele dette oprustningsvanvid. 
Bidrag til NATO’s missilskjold og oprustning af Bornholm 
følger. 

Vestlige tropper rykkes nærmere og nærmere den russiske 
grænse, og den ene krigsøvelse efter den anden gennem-
føres i et tænkt krigsscenarie mellem Rusland og NATO, og 
til januar 2018 sender Danmark soldater og F-16 kampfly til 
Estland til NATO’s fremskudte base vendt mod Rusland.

En lige så sprængfarlig udvikling er på samme tid i gang i 
området omkring Korea, Kina og Japan. 

Det næste sted krigen slippes løs kan være i endnu et land 
langt væk fra Danmarks grænser, men også Norden eller 
Europa kan blive en krigsskueplads mellem stormagterne, 
hvis udviklingen får lov at køre videre i samme farlige spor. 
Dette er forhold, der vedkommer os alle, og  fredsfestivalen 
vil give os ny viden og mulighed for en nødvendig debat.

Hvor alvorlig er situationen? Og hvad kan vi gøre for at 
stoppe den farlige krigspolitik? Sverige og Finland trækkes 
med ind under NATO’s kommando med nye aftaler, men 
flertallet af befolkningerne der ønsker ikke at underlæg-
ges NATO. Hvad kan vi gøre for at påvirke udviklingen. Og 
hvordan skærer vi igennem de ’fake news’, der forsøger at 
begrunde ’oprustningens nødvendighed’.

Oplægsholderne vil give brikker til et samlet overblik over 
en række vigtige udviklinger i verden i dag og bud på aktiv 
handling mod krigsfaren.


