
2. juli 1975.'

SAMARBEJDSKOMITÉEN FOR FRED OG SIKKERHED
Nørrebrogade 36, 3. 2200 København N. Tlf. 37 70 40. Giro 10 66 44.

For at styrke kendskabet til og interessen for de interna
tionale bestræbelser for at begrænse kaprustningen og opnå konkrete 
skridt i retning af afrustning har Samarbejdskomitéen for Fred og 
Sikkerhed beslutte at offentliggøre en oversigt over de vigtigste 
initiativer og konkrete forslag.

Det er også vort formål, at e.t sådant materiale skal bidrage 
til at styrke debatten i den danske offentlighed om afrustnings
spørgsmålene forud for det internationale afrustningsforum i York 
i England i foråret 1976 arrangeret af '''The Continuing Liaison 
Council of the World Congress of Peace Forces", som Samarbejdsko
mitéen er tilknyttet.

Derfor beder vi Dem venligst tilsende os materialer, der 
belyser hvilke initiativer og forslag, Deres land har fremlagt i 
de forskellige fora, hvor afrustningsspørgsmålet behandles.

Af særlig interesse for os er konferencen i Wien om gen
sidige begrænsninger af styrker og rustninger i Centraleuropa, 
forhandlingerne i FN om indkaldelse af en verdensafrustningskon
ference og spørgsmålet om militært udtyndede, atomfrie eller freds
zoner, men også initiativer på andre områder har vor store interesse.

Til Deres orientering vedlægger vi vort arbejdsgrundlag 
samt en liste over henholdsvis vort præsidium og vore medlemsorga
nisationer.

Med venlig hilsen
For Samarbejdskomitéens arbejdsudv, 

Anker Schjerning.
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SAMARBEJDSKOMITEENS PRÆSIDIUM

George Birne Andersen 
Henning Bjerg 
Lasse Budtz 
IB Christensen 
Meta Ditzel 
Allan Fridericia

K. Helveg Petersen 
Ollis Klem

Hermod Lannung

Knud Nielsen

Harry Osbom 
Bo Rosschou 
Carl Schamberg

Uffe Torm 
Anders Uhrskov 
Ingmar Wagner

Formand for Katolsk Arbejderaktion.
Formand for Grafisk Kartel.
Socialdemokratiet, MF.
Retsforbundet, fhv. MF.
Det radikale Venstre, fhv. MF.
Formand for Landsforeningen til Samvirke 
mellem Danmark og Sovjetunionen.
Det radikale Venstre, fhv. minister.
Formand for Internationalt Forbund 
for Fred og Frihed.
Mdl. af Det radikale Venstres int. udvalg. 
Fhv. formand for Een Verden.
Styrelsesformand for WAWF, Den int. Een 
Verden Bevægelse, næstformand for Det 
koordinerende Råd for Verdenskongressens 
fortsættelse.
Formand for Byggefagenes Samvirke i Kbhvn..
Formand for Lærlingenes Landsorganisation.
Forfatter. Fhv. formand for Kampagnen 
mod Atomvåben,
Næstformand i Dansk Ungdoms Fællesråd. 
Formand for SFs internationale udvalg. 
Sekretær i Danmarks kommunistiske Parti.
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Organisationer tilsluttet Samarbejdskomitéen pr. 1. nov. 1974•

Aldrig Mere Krig.
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation.
Danmarks Demokratiske Kvindeforbund.
Danmarks Kommunistiske Ungdom.
Den Danske Komite for Arbejderkonferencen for Østersølandene, Norge og Island.
Dansk Metalarbejderforbund, afdeling 5«
Dansk Metalarbejderforbund, afdeling 12.
Dansk Metalarbejderforbund, afdeling 14.
Dansk Ungdoms Fællesråd.
FN-forbundet.
Forsoningsforbundet.
Grafisk Kartel.
Internationalt Forbund for Fred og Frihed.
Jord- og Betonarbejdernes Fagforening.
Katolsk Arbejderaktion.
Kontaktgruppen til Verdensfredsrådet.
Kvindeligt Arbejderforbund, afdeling 5.
Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen. 
Landssammenslutningen af Kursusstuderende.
Lærlingenes og Ungarbejdernes Landsorganisation.
Malernes Fagforening, København.
Malernes Fagforening, Gentofte-Lyngby.
Murersvendenes Fagforening af 1919 for Kbh. og Omegn. 
Pædagogstuderendes Landsråd.
Radikal Ungdom.
Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873.Selskabet Danmark-BDR.

I alt 27 organisationer.

Desuden har seks organisationer tilkendegivet interesse for 
Samarbejdskomitéens
Danmarks Kommunistiske Parti.
Færøske Socialister.
Omsorgsstuderendes Landsråd.
Socialistisk Folkeparti.
Specialarbejderforbundet i Danmark.
Det Økumeni ske Fællesråd i Danmark.

1i
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ARBEJDSGRUNDLAG - ARBEJDSOPGAVER - STRUKTUR

Navn :
Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed.
Arbejdsgrundlag:
Samle danske organisationer om et bredt samarbejde om freds- 
og sikkerhedsspørgsmål i den ånd, der kom til udtryk på Ver
denskongressen i Moskva i oktober 1973*
Arbejdsopgaver:
a) Formidling af samarbejde mellem danske organisationer og 
enkeltpersoner, der beskæftiger sig med freds- og sikkerheds
spørgsmål .
b) Formidling af kontakt mellem danske organisationer og 
den koordinationskomite, der viderefører Verdenskongressens 
arbejde.
c) Arbejde med konkrete aktuelle problemer.
Struktur:
a) Komiteens øverste organ er et repræsentantskab, der mødes 
mindst én gang om året, og hvor hver tilsluttet organisation 
har én stemme.
Ved beslutninger tilstræbes enighed ( consensus ), dog kan 
en enkelt organisation ikke nedlægge veto.
b) Komiteen ledes i det daglige af et arbejdsudvalg, der vælges af repræsentantskabet.
c) Komiteens omkostninger dækkes ved frivillige bidrag. Dog 
må hver tilsluttet organisation betale et minimumsbeløb, der 
fastsættes af repræsentantskabet.

Vedtaget den 25* februar 197^*
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Forslag til arbejdsopgavert

I. Europæisk sikkerhed og samarbejdet

Samarbejdskomitéen vil arbejde for støtte i den danske offentlighed 
til bestræbelserne for:

Etablering af et kollektivt sikkerhedssystem i Europa 
til erstatning for det nuværende system af militære blokke. Dette indebærer * at de europæiske st^ r i deres indbyrdes 
forhold giver afkald på vold eller trusler om vold ved løsning af indbyrdes stridigheder , og at de forpligter sig 
til at respektere ethvert lands uafhængighed og territorial ‘'‘.'ukrænkelighed, anerkender de bestående grænser og afstår 
fra indblanding i andre landes indre anliggender.
Konkrete afrustningsforanstaltninger i Europa. Herunder nedskæring af såvel fremmede som ae enkelte landes egne styrker, nedlæggelse af udenlandske baser og skabelse af 
atomfrie zoner.
Udbygning af det økonomiske, kulturelle og videnskabeligt-
tekniske samarbejde mellem alle europæiske lande på ligeberettigelsens og d "nsidige fordels grundlag. Herunder overvindels. c ervi unserne til, at integrationsbestræbelserne mellem en del af de europæiske lande medfører, 
at der rejses barrierer overfor lande, der står uden for.
Skabelse af permanente organer til varetagelse af det aleuropæiske samarbejde.
Fremme af de igangværende konferencer om aleuropæisk sik
kerhed og samarbejde samt om gensidige styrkereduktioner 
i Centraleuropa.

Samarbejdskomitéen vil varetage dette arbejde bl.a. i form af;
Publicering af dokumenter og forslag fra de igangværende 
statskonferencer.
Samarbejde med Den internationale Komite for Europæisk 
Sikkerhed og Samarbejde i Bruxelles.
Henvendelse til regering, Folketing, partier, fagforeninger 
og andre interesseorganisationer.
Afholdelse af møder og diskussioner.

S
Arbejderbevægelsen?

Bibliotek og Arkiv
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II• Mellemøsten

Samarbejdskomitéen vil arbejde for aktiv støtte i den danske offent
lighed til bestræbelserne for at sikre en varig og retfærdig fred i Mellemøsten på grundlag af FNs beslutninger. Dette indebærer:

Israelsk tilbagetrækning fra de efter juni 1967 besatte arabiske 
områder.
En fredsordning, der garanterer sikkerhed og territorial ukrænkelighed for alle stater i området, dvs. også Israel.
Sikring af det palæstinensiske folks rettigheder og interesser.

Samarbejdskomitéen vil på dette grundlag bl.a. afholde møder *g dis
kussioner og arbejde for, at disse synspunkter vinder tilslutning 
gennem appeller, henvendelser ø.lign..



(arbejdsudkast)
/

DEKLARATION OM PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE MELLEM FREDSKRÆFTER

Samarbejdskomitéen for FRED og SIKKERHED
Nørrebrogade 36, 3.sal
22 00 København ?!.

Organisationerne, bevægelserne, grupperne og institutionerne, 
der forener og repræsenterer fredskræfterne på alle kontinenter 
og i alle lande;
Minder om resolutionen "opfølgningshandling1', der blev eenstem- 
migt vedtaget på Fred sktræf ternes Verdenskongres (Verdenskongres
sen for fred, sikkerhed og national uafhængighed) afholdt i Moskva 
25. ~ 3l. oktober 1973, 0g som gjorde rede fob, at denne bredeste 
og mest repræsentative forsamling med deltagelse af folkelige orga
nisationer/ det kar forskellige politiske og andre synspunkter kan 
markere begyndelsen til fælles nationale og internationale bestræb
elser på at styrke forståelsen og samarbejdet mellem fredskræfterne 
i fredens, den internationale sikkerheds, afrustningens, den natio
nale uafhængigheds, de menneskelige rettigheders og det sociale frem 
skridts interesse.

Anser den udtrykte gode vilje og det alvorlige ønske om at bidrage 
til fredens sag for fredelig sameksistens mellem staterne, uden hensyn 
til deres sociale system, venskab og forståelse mellem folkene og op
retholdelsen af demokratiet, menneskerettigheder og friheder for at 
være af altoverskyggende vigtighed; er indstillet på at handle på 
individuel og fælles basis for
- at opnå rimelige løsninger på alle væbnede konflikter og fore
bygge fremkomsten af yderligere situationer, der er tilbøjelige 
til at føre til krig,

- at overvinde den nuværende deling af verden i militær-politiske 
blokke ved at oprette pålidelige kollektive sikkerhedssystemer 
i Europa, og senere i Asien og på andre kontinenter,

- at afslutte det nukleare og konventionelle våbenopkøb og ende
ligt skaffe almindelig og fuldstændig afrustning,

- at udvikle økonomisk, videnskabeligt, teknisk og kulturelt sam
arbejde baseret på respekt for suverænitet og fuldstændig lighed
- fælles fordel - ikke-diskrimination - og ikke-indblanding i hin
andens indre affærer.

besluttede på at arbejde for den konsekvente virkeliggørelse af de 
Forende Nationers mål og principper, forøgelsen af FN's rolle, som 
en universel mellemstatslig organisation for fred, sikkerhed og sam
arbejde mellem stater, og den effektive virkeliggørelse af FN's vig
tigste resolutioner, der opfordrer til fredsens styrkelse og løsning 
af internationale uoverensstemmelser ved fredeliae midler, til al
mindelig og fuldstændig afrustning, især forbudet mod brug af og 
fremstilling af nukleare, kemiske, bakteriologiske og andre slags 
masseødelæggelses-våben og ødelæggelsen af alle eksisterende lagre,
- til den endelige afskaffelse af kolonialismen, apartheid og race
diskrimination - og til miljøets beskyttelse.

/ .  . . 2
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anbefaler de fremragende aktiviteter i fredens navn, udført af 
forskellige fagforeninger, politiske-, kvinde-, ungdoms-, religiøse- 
og andre folkelige organisationer, bevægelser, grupper og institu
tioner, der har bidraget til at frembringe et nyt politisk klima i 
verden, fjerne barriererne der blev rejst i "den kolde krig" og 
styrke tillid og forståelse mellem folkene.
bemærker at verdenssituationen bydende nødvendigt kræver, at alle 
politiske og folkelige organisationers og bevægelsers fælles hand
linger udvikles yderligere og gøres stadier bredere, til gode for 
deres fælles mål og idealer ved at styrke freden, der er blevet re- 
gistreret i de senere år.
mener, at offentligheden kan gøre sin indflydelse på den internatio
nale situation og den positive udvikling af de internationale pro
blemers hurtige løsning til gode for hele menneskeheden
mange ganae mere effektiv, forudsat at den samler sine bestræbelser 
eller handlinger i fællesskab både i national og international måle
stok,
tror fast, at ingen forskelle i overbevisning - politisk - ideologisk 
- filosofisk eller religiøs retning - skulle forhindre frugtbart sam
arbejde i fredens navn.
vedtager nærværende deklaration og påtaaer sig i fællesskab kon
sekvent at udføre de følgende grundlæggende principper for samarbejde 
mellem fredskræfter;
1. Respekt for uafhængighed og selvstyre for de forskellige poli

tiske, sociale, professionelle, kulturelle, videnskabelige og 
andre organisationer og sammenslutninger, deres ideologiske, 
politiske og andre forskelligheder, og også deres organisato
riske principper og bestemmelser, deres nationale særheder og 
de særlige betingelser for deres aktiviteter.

2. En vidtfavnende og konstruktiv dialog, demokratisk i form, der 
omfatter fri meningsudveksling om løbende problemer uden at 
der lægges noget pres på andre eller påduttes synspunkter oa 
stillingtagen,

3. fuldstændig lighed i formulering og vedtagelse af fælles beslut
ninger og anbefalinger vedrørende fælles initiativer og forenede 
eller parallelle aktioner.

4. Hver organisations ubegrænsede ret til at vælge former, metoder, 
retninger og metoder for sine aktiviteter og til at afgøre arten 
og graden for din deltagelse i fælles eller indvilget handling 
med andre organisationer og bevægelser, såvel som hver organi
sations ret til at handle på grundlag af eget initiativ.

5. Fælles tillid og ønske om at overvinde fordomme og partiske hold
ninger, dogmer og myter fra den "kolde krigs" periode.

6. Afværgning af alle former og udtryksmåder for fjendskab og had 
mellem folkene, og af prepagande, der udbreder ideerne for fascisme 
- militarisme, vold, kolonialisme og racisme.

7. En vidtfavende udveksling af information, fælles hjælp og støtte 
i udførelsen af fælles initiativer.
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De organisationer, bevægelser, grupper og institutioner, såvel 
som forskellige fremragende enkeltpersoner (i deres personlige 
kapacitet) der har erklæret at være rede til at samarbejde i over
ensstemmelse med ånden i de ovenstående principper, betragter Set 
permanente Kontaktråd, der er oprettet med kompetence fra resolv 
tionen "Opfølaningshandling" fra Fredskræfternes Verdenskongres, 
som et middel til at opretholde kontakt og samarbejde, der stemmer 
helt overens med disse principper.
Ølle internationale og nationale folkelige organisationer, der er 
interesserede i multilateralt samarbejde med det formål at udføre 
alle eller noale af beslutninoerns og anbefalingerne fra Fredskræf- 
ternes Verdenskonares har ret til at deltage på lige fod i Kongres
sens Permanente Kontaktråd.
Rådets mål er;
- at sikre fortsættelsen og effektiviteten af bestræbelserne på at 
udvikle samarbejde mellem fredskræfterne.

- at i fællesskab at udtænke veje til at fortsætte og udvide dette 
samarbejde, der vil være acceptabelt for alle.

- at skabe betingelserne for den effektive fortsættelsen af dialogen 
vedrørende løbende internationale problemer, der blev taget initia
tiv til af Kongressen.

- at fremme bred oa omfattende information om. de involverede organi
sationer og bevæaelser.

Under udførelsen af de føromtalte funktioner kan Rådet ikke betragtes 
som en international orcranisation, der står over alle de organisationer 
og bevægelser, der er involverede i fælles aktiviteter.
I alle beslutninger og initiativer - som Rådet må påtaae sig - skal det 
nøje rette sig efter de principper og regler, der blev vedtaget af 
Verdenskongressen, og efter de bestemmelser, der følger af ånd og 
bogstav i nærværende deklaration om principper for samarbejde mellem 
fredskræfter.

++++++
Dette deklarationsudkast blev skrevet og diskuteret på et udvidet møde 
for Fredskræfternes Verdenskonares” styrelse, der blev holdt i Rfoskva 
den 25.“27. oktober 1974, og skal endelig vedtages efter indarbejdelse 
af sådanne ændringer, tilføjelser og forslag, som de interesserede or
ganisationer og bevægelser må komme frem med.



vedtægter for samarbejdskomitéen for fred og sikkerhed

§ 1. Arbejdsgrundlag.
a. Der er intet alternativ til afspændingen. Menneskeheden har 

valget mellem sameksistens eller tilintetgørelse.
b. Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed er et fælles forum 

for organisationer, bevægelser, grupper og enkeltpersoner i 
Danmark til fremme af en folkelig bevægelse for afspænding, 
nedrustning og fred.

c. Samarbejdskomitéens arbejdsform skal være præget af bredde, 
åbenhed og vilje til fælles handling på tværs af politiske, 
religiøse eller andre anskuelser.

§ 2. Tilsluttede.
a. Organisationer, grupper og enkeltpersoner, der støtter Samar

bejdskomitéens arbejdsgrundlag, og som betaler det fastsatte 
minimumskontingent, kan tilslutte sig Samarbejdskomitéen.

b. De tilsluttede organisationer kan være lokale eller landsdækkende, have fredsarbejde eller faglige, kulturelle eller andre opgaver til formål.
c. Hvor der findes lokale fredskomiteer eller grupper, der er 

tilsluttet Samarbejdskomitéen, bør det tilstræbes, at enkelt
personer, lokale organisationer og lokalafdelinger af lands
dækkende tilsluttede organisationer i området tilslutter sig Samarbejdskomitéen gennem disse.

d. Der tilstræbes størst muligt samarbejde med andre fredsinteresserede kredse.

§ 3. Landsmødet.
a. Landsmødet er øverste myndighed i Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed.
b. Ordinært landsmøde afholdes en gang årligt i februar. Det ind

kaldes med 2 måneders varsel af styrelsen, som fastsætter 
landsmødegebyr, tilmeldingsfrist og frist 'for indsendelse af forslag til landsmødet.



c. Landsmødet bør afholdes skiftende steder i landet.
d. Alle der er tilsluttet Samarbejdskomitéen har adgang til 

landsmødet. Andre fredsinteresserede kredse indbydes i videst 
muligt omfang.

e. Stemmeret på landsmødet har alle personligt tilsluttede. Organisationer og grupper, der er tilsluttet kollektivt, kan til
melde 2 stemmeberettigede repræsentanter.

f. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed blandt de fremmødte. 
Ved alle vigtige beslutninger tilstræbes enighed. Ændringer i 
vedtægterne kræver 3/4 af de fremmødte stemmer.

g. Dagsordenen for det ordinære landsmøde skal indeholde:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Styrelsens beretning.
3. Økonomi.

a. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
b. Forslag til budget.c. Fastsættelse af minimumskontingent for tilsluttede.

4. Fremtidig virksomhed. Fremlæggelse af arbejdsprogram.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

h. Ekstraordinært landsmøde afholdes på foranledning af styrel
sen, eller mindst 1/4 af de tilsluttede. Det indkaldes af sty
relsen med 4 ugers varsel med fremlæggelse af forslag til 
dagsorden.

§ 4. Styrelsen.
a. Styrelsen er Samarbejdskomitéens ledelse mellem landsmøderne.
b. Styrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
c. Styrelsen skal i sin sammensætning svare til Samarbejdskomi

téens arbejde i forskellige dele af landet.
d. Styrelsen mødes mindst 3 gange om året.
e. Til styrelsesmøderne kan indbydes gæster med taleret på møder

ne .
f. Til at forestå den daglige ledelse nedsætter styrelsen et ar

bejdsudvalg, hvor formand og kasserer er fødte medlemmer. Ar
bejdsudvalget handler under ansvar over for styrelsen og skal 
konsultere denne i alle vigtige spørgsmål. Politiske udtalel
ser på Samarbejdskomitéens vegne kan alene Vedtages af styrel
sen eller landsmødet. I aktuelle situationer kan formanden ud
tale sig på Samarbejdskomitéens vegne under ansvar over for 
styrelsen og landsmødet.
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§ 5. Økonomi.
a. Samarbejdskomitéens omkostninger dækkes ved frivillige bidrag fra organisationer, fonds og enkeltpersoner, salg af materia

ler samt kontingenter fra de, der har tilsluttet sig Samar
bejdskomitéen .

b. Styrelsen gives fuldmagt til at disponere over Samarbejdskomi
téens midler.

c. Regnskabet følger kalenderåret.
d. Det reviderede regnskab skal hvert år forelægges landsmødet 

til godkendelse.

§ 6. Lokalt arbejde.
a. Samarbejdskomitéen lægger i sin virksomhed hovedvægten på at 

inspirere og bistå lokale fredsgrupper og komiteer over alt i det danske samfund som en forudsætning for et levende folke
ligt arbejde for fred, afspænding og nedrustning. Samarbejds
komitéens møder, konferencer, tryksager og andre materialer 
skal tilrettelægges med det formål at fungere som midler her
til .

b. Styrelsen kan beslutte at støtte lokalt arbejde økonomisk og 
organisatorisk.

c. Lokale fredsgrupper kan tilslutte sig Samarbejdskomitéen, hvis 
de støtter komiteens arbejdsgrundlag og betaler det fastsatte 
kontingent. Herudover medfører tilslutning til Samarbejdskomi
téen ingen forpligtelser.

§ 7. Internationale forbindelser.
a. Samarbejdskomitéen søger at formidle kontakt mellem fredsin

teresserede kredse i Danmark og organisationer, bevægelser og 
grupper i andre lande for at fremme mellemfolkelig forståelse, 
fred og nedrustning ud fra vort arbejdsgrundlag.

b. Samarbejdskomitéen varetager kontakt til Fredskræfternes In
ternationale Kontaktforum i Helsinki, Verdensfredsrådet i Hel
sinki, Den Internationale Komite for Europæisk Sikkerhed og 
Samarbejde i Bruxelles og andre internationale organer.

§ 8. Vedtægter.
a. Disse vedtægter for Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed 

vedtaget på det ordinære landsmøde den 18., - 19. februar 1984 
afløser tidligere gældende vedtægter.

b. Vedtægterne kan kun ændres på et ordinært landsmøde med 3/4 af 
de fremmødte stemmer.



SAMARBEJDSKOMITÉEN FOR FRED OG SIKKERHED

§ 9. Opløsning.
Opløsning af Samarbejdskomitéen for Fred og sikkerhed kræver 2/3 
flertal af fremmødte stemmer på 2 hinanden med mindst 2 måneders 
mellemrum følgende landsmøder. Der skal samtidig træffes en sådan 
beslutning vedrørende anvendelse af aktiver, at de kommer til at virke til gavn for det fortsatte arbejde for fred og sikkerhed.


