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Oprustningen er på himmelflugt. 4,9 milliarder kr. mere om året i de 

kommende år skal gå til militæret – og endnu mere derefter, hvis det 

står til NATO. Gør det verden mere fredelig? Hjælper det freden på 

vej, at danske soldater og kampfly placeres tæt op ad grænsen til 

Rusland? At Danmark køber nye bombefly? At hele Norden opruster 

mod Rusland? Sikrer NATO’s atomvåben fred i Europa?  

 

Vi mener NEJ, tværtimod. 

 

På Fredsfestival Århus 2018 lægger vi op til debat: 

NATO’S PLANER I NORDEN OG BALTIKUM 

Hvor omfattende er krigsforberedelserne rent faktisk? 

Kan vi selv gøre noget for at stoppe rustningsvanviddet? 

 

PROGRAM FREDSFESTIVAL ÅRHUS 2018 

 

Dorte Grenaa: NATO og EU opruster Danmark 
 
Dorte Grenaa vil give et overblik over de omfattende og skræmmende 

krigsforberedelser i Europa, Danmark bidrag og lægge op til debat om 

dagens krigsmodstand. Dorte trækker på erfaringer fra mange års 

erfaringer som aktiv modstander af Danmarks krige. 

 

Hasse Schneidermann: Er en fredelig dansk 

sikkerhedspolitik mulig? 
 
Er der mulighed for en fredelig dansk udenrigspolitik som medlemsland i 

NATO og EU? Hasse er formand for Fredsministerium.dk. 

Murmalerier på Sardinien: En historie om folkelig protest 

mod militærbaser ved Kirsten 
 

Fra 1960’erne har Sardiniens befolkning kæmpet mod oprettelsen af 

NATO-baser på øen. I en tradition for murmalerier ses mange 

motiver vendt mod krig – også fra i dag. En rejseberetning med 

billeder. 
 

 
 

Iraktribunal er klar til høring i november 
 

D. 10. og 11. november vil det folkeligt nedsatte tribunal til 

undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan afholde 

en høring over to dage om Danmarks krigsdeltagelse. 

Formand for Tribunalforeningen Helge Ratzer orienterer. 

 

PANELDEBAT 
 

Oprustningen i Norden kan ikke ses uafhængigt af NATO’s og 

andre stormagters magtkampe på verdensplan. Aktuelt truer 

USA Iran med krig. Vi har set følgerne af de tidligere krige 

mod Irak, Afghanistan, Libyen – alle fredskræfter må samles 

om at undgå endnu en uhyrlig krig, der vil kunne dræbe 

millioner af mennesker. 


