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Lørdag 14.11*81
Efter der var budt velkommen fik landsmødets gæstetaler Gert Peters 
(SF) ordet. Med udgangspunkt i mistænkeliggørelsen af fredsbevægelse 
påpegede han, at enhver dansk borger har en grundlovssikret ret til 
at forholde sig kritisk til landets udenrigspolitik. Man kan ikke 
pludselig begynde at kriminalisere den politiske opposition. Han sk
årede derpå den faretruende udvikling, hvor såvel Sovjets SS 2o som 
NATOs nye raketter udelukkende er beregnet på en begrænset atomkrig 
Europa, der kan holde begge supermagters bagland fri, ligesom Nordel 
med USAs atomubåde langs Norges kyster og bemandingsaftalen i krise
tider er blevet et højspændingsområde. Danmark burde føre en mere 
selvstændig udenrigspolitik, der vender sig mod alle former for op
rustning, og søge kontakt med andre mindre lande i øst og vest for 
at bryde principperne i stormagternes blokpolitik. Fredsbevægelsen 
har en reel mulighed som pressionsorgan og må ikke la.de sig slå til 
bage af den øjeblikkelige hets. Dertil er tidsfristen inden ragnarok 
blevet for kort. - Efter indlægget fulgte spørgsmål og længere debat

vel Landskontorets beregning som regnskab blev godkendt, hvorefter 
lokalgrupperne fnitalte om deres aktiviteter (alle punkter er refers 
ret i 'KVartalsnyt' dec. 8l). Derpå gik man over til gruppe-arbejdet 
og påfølgende diskussion i plenum.
GRUPPE 1 beskæftigede sig især med udtaleret. Plenum bekræftede, at 
enhver kan udtale sig under eget navn og adresse som 'aktiv i FTA'. 
Lokal- og emnegrupper kan udtale sig på gruppens vegne (f.eks. 'FTA- 
Ry lokalgruppe'). Landsmødet kan udtale sig på FTAs vegne. Imellem 
landsmøderne kan ko-ordineringsmødet udtale sig på NTAs vegne. Inden 
ko-ordineringsmødet udsender presseudtalelse o.l. af landspolitisk 
karakter, skal der telefoneres til de grupper, der på forhånd har 
bedt om at blive ringet op. Grupperne kan ligeledes ringe til lands 
kontoret angående forslag og stillingtagen til aktuelle forhold, der 
bør behandles på ko-ordineringsmødet. Der skal sendes referat af 
ko-ordineringsmøderne til samtlige grupper indeholdende evt. presse • 
udtalelse samt dagsorden for det næste møde.
Det blev henstillet, at der nedsattes en åben presse-gruppe (ned re - 
præsentanter fra hele landet), der kunne komme med forslag til presa

jalelser til ko-ordineringsmødet. Presse-forespørgsler til kontor 
bør kun besvares i nødsfald og almindeligvis henvises til ko-ordiner 
mødet.
GRUPPE 2 behandlede den interne kommunikation, men diskussionen i 
plenum kom hovedsaglig til at dreje sig om fast-ansættelse af en m/k 
på landskontoret. Selv om der var enkelte, der var betænkelige ved d 
'magt' vedkommende ville få i kraft af at sidde med en masse informa 
tioner, besluttedes det at ansætte Fiels Hass for 9 måneder under jo 
tilbudsordningen for langtidsledige. Den fastansatte har i princippe 
ikke større kompetence end andre aktivister indenfor FTA.
GRUPPE 3, 4, 5 og 6 var slået sammen til een grunpe, der skulle se p 
økonomi, udarbejdelse af symboler, uddelegering af opgaver samt defi 
nition af landskontorets hovedopgaver. Henrik Heie redegjorde for r ■ 
venligheden af, at FTA lader sig momsregistrere og benytter statsamt 
riscret revisionshjælp. MiUion-projoktet har nu 5oo faste bidrags
ydere, men lokalgrupper opfordres stadig til at indsende navne. Cp~ 
fordringsbrevet er blevet modificeret, så ingen skal føle sig stavn 
bundne.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af nyt symbol (me? 
lig det gamle atomkampegnetegn - i stil med forsiden på Silkeborg



lokalgruppes ojece). Der skal intet navn være, idet tegnet skulle være 
synonymt med NTA. (i gruopen foreløbig; Otto Glismann, Lotte Borfod og 
Holger Willumsen).
Det blev henstillet at der udarbejdedes telefonkæder, såvel kokaltsom 
på landsplan, samt at lokalgrupper påtog sig sær-opgaver som f.eks. 
forlag, blad, artikelarkiv, litteraturlister og diverse dokumentations- 
opgaver for at hindre centralisering i København.
Odense lokalgruppes definition af landskontorets opgaver blev bekræftet 
under henvisning til at det i forevejen faktisk var, hvad kontoret lavede 
På grund af det fremskodne tidspunkt blev behandlingen af gruppe 7 og 
8 udskudt til søndag, og -aftenen sluttede med folkedans og samvær.
Søndag 18-11.81
Søndagen startede med en større diskussion i plenum omkring NTAs delta
gelse i eftermiddagens demonstration foran den sovjetiske ambassade, 
hvor Samarbejdskomitéen ikke var medindbudt som arrangør. Det beklagedes 
at FTA herved delvis var med til at bære ved til mistænkeliggørelsens 
bål. Næste gang blev det måske NTAs tur. Det var ønskværdigt om NTAs 
eget ståsted blev klargjort og at det for fremtidig var NTA, der tog 
initiativ og ikke barn fulgte efter, når andre kaldte. Eventuelle ne
gative erfaringer i samarbejdet med andre fredsbevægelser burde klares 
internt. Et forslag om at NTA skulle afholde sig fra samarbejde med 
politiske partier eller organisationer blev forkastet.
På grund af demonstrationen kl. 15 prægede tidsnøden debatten og en 
række forslag blev på skift vedtaget, forkastet og ændret udfra arbejds
grupperne 7 og 8s oplæg. En presseudtalelse (trykt i Kvartalsinf. dec.Sl) 
afspejler diskussionens resultat ligesom de nedenfor anførte vedtaleIser % 
FTA er partipolitisk neutral og er indstillet på at samarbejde med alle 
de kredse og organisationer, der fremmer de mål NTA har sat sig.
Indenfor de politiske retningslinier, der udstikkes af landsmødet har 
lokalgrupperne fuld selvbestemmelsesret nht hvem de ønsker at samarbej
de med.
Ko-ordinationsgruppens kompetence til at udtale sig på NTAs vegne udvi
des til også at gælde samarbejde med andre organisationer på landsplan. 
NTA vil ikke deltage i arrangerPrnter, hvor kravet på forhånd er at der 
udelukkes andre organisationer. - Denne passus, der blev vedtaget med 
spinkelt flertal, skal forstås således, at NTA selvfølgelig selv kan 
vælge hvem man vil samarbejde ned omkring et arrangement, men ikke vil 
acceptere forhåndsbetingelser.
Imellem diskussionerne og omredigering af vedtagelsernes ordlyd, blev 
der løst drøftet kommende opgaver og mål. Udoxver demonstrationen 5.12. 
skulle man søge at gøre valget til et 'forsvarsvalg'. NTA burde være 
mere opmærksom på forsvarsforliget og baseaftalerne. Der blev foreslået 
ny fredsmarch og aktion op til Els nedrustningmøde samt undersøge lokal
egnenes beredskabsplaner. Vi burde støtte duerne i øst og opfordre danske 
politikere til at tage selvstændige initiativer, få kontaktet de egent
lige fredsbevægelser i øst (f.eks. i Polen og Rumænien), kontakte fag
bevægelsen og komparationerne i Sovjet.
Ekonomigr open fik bemyndigelse til nt udgøre en formel bestyrelse for 
FTA i nødvendige kontakter med offentlige myndigheder og inden mødets 
afslutning valgtes T-Tjørdig Gundcrraann som regnskabsfører og Grebe Jensen 
som ny revisor assisteret af Henrik Ejbøl og N.Munk Plum.
Desuden besluttedes et ekstraordinært landsmøde i Alborg 30 og 31. ja
nuar 82 til videre drøftelse af kommende midler og mål.

Niels Hass
(udarbejdet på basis af egne notater samt ref. 
fra i,in ria Borgsøe og .Flemming Sørensen)

Eksemplar af den endelig deltagerliste kan rekvireres fra landskontoret.


