
Referat af Nej til Atomvåbens ekstraordinære landsmøde i 
Aalborg den 5o.-51. jan 1982. /

lørdag den 5o. jan.
Dirigenter: Kjeld Jensen og Lissi Møller Ølsen 
Referenter: Rikke Mortensen og Bente Sørensen

Dagsordenen blev godkendt, idet der dog fra salen blev rejst ønske 
om at få Fredsmarch '82 optaget på dagsordenen. Punktet kom til 
at indgå som emne for en gruppe 6s

ad struktur: Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde 
med ændringsforslag og komme med et oplæg til landsmødet i Odense. 
Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Viggo Nørgård (Silke
borg) (kontaktperson), Eigil Poulsen (indre By), Kirsten Holbeck 
(Odense), Holger Willumsen (Odense), Ais Dam ( ), Ole
Wæver (København), Flemming Sørensen (Flensborg), lotte Barfoed 
(København) og Mette Breinholt (Århus).

ad minimumsgrundlag: Der blev nedsat 6 grupper, hvoraf gruppe 1-5 sk'i 
skulle arbejde med de oplæg, der var sendt ud, og lave et arbejds
papir, der skal sendes ud til diskussion i lokalgrupperne før lands
mødet i Odense. Gruppe 6 skulle udarbejde et mundtligt oplæg om 
Fredsmarch '82 til søndag.
Kjeld meddelte, at vi var blevet opfordret til at støtte en Polen 
demonstration i København; efter ønske fra salen blev punktet henvisl 
til behandling i gruppe 5, idet man anså det for vigtigt, at NTA 
fik arbejdet med egne problemer.
Da vi mødtes til PIenum igen kl. 13 meddelte gruppen, at de var 
enedes om at henvise til den udtalelse om Polen, som Koordinerings
mødet havde vedtaget den 7.jan 1982.
Gruppe 1-5 aflagde rapport over deres gruppearbejde og fik mange 
konstruktive kommentarer med fra salen. Disse ''halvvej s "rapporter 
og konstruktive kommentarer indgår ikke i dette referat, idet de vil 
fremgå af de oplæg (arbejdspapirer), der sammen med referatet sen
des ud til diskussion i lokalgrupperne.
De medlemmer af gruppe 6, der havde deltaget i forberedelserne til 
planlægning af en Fredsmarch'82 (på Fællesmøderne i København) re
degjorde for det, der indtil videre er foregået i sagen. Det frem
gik, at der var visse samarbejdsvanskeligheder på Fællesmøderne.
Der blev derfor fra flere rejst krav om, at det ekstraordinære k 
landsmøde skulle vedtage et minimumsgrundlag, som andre deltagere 
skal tilslutte sig, såfremt NTA som bevæg0"1 00 oVo"1 i marchen.

jde med andre fredsbevægelser:
Der forelå to bilag,et fra Kirsten Holbeck og Holger Willumsen, 

Odense,udsendt før landsmødet og et fra Aalborg lokalgruppe,om- 
delt på landsmødet.



Beretninger fra lokalgrupper:
Odense :Efter en aktiv tid i samarbejde med andre fredsbe

vægelser, bl.a. Fyn for Fred,havde gruppen besluttet 
at standse samarbejdet i års tid.Begrundelsen var,at 
man havde brug for at styrke sig indadtil,idet egen 
styrke er en forudsætning for et ordentligt samar
bejde.

Fredrikshavn :Gruppen har ikke så megen erfaring med samarbejde,da 
der er meget få ferdsbevægelser i Frederikshavn,En 
lille gruppe Kvinder for Fred havde dog vist inter
esse for samarbejde.Nogle personer var,efter at have 
forsøgt at oprette en lokal samarbejdskomité,gået 
ind i NTA,

København :Eigil Poulsen mente samarbejdet mellem fredsbevægel
serne var stærkt,Lars Peter Bergqvist mente,at NTA- 
Kbh. blev vendt over ende af Samarbejdskomitéen.Alle 
fælles aktiviteter planlægges på Fællesmødet.P.g.a. 
NTA’s vage grundlag er det svært for bevægelsen at 
skabe sig en profil overfor de andre.Han gjorde ind
vendinger mod betegnelsen ”De storkøbenhavnske freds
bevægelser” , da det gav indtryk af paraplyorganisation. 
Dagmar Fagerholdt mente,det var en misforståelse,”De 
storkøbenhavnske feedsbevægelser” var et navn p.g.a, 
praktiske årsager.

Aalborg :7 fredsbevægelser arbejder sammen fra sag til sag.Sam
arbejdet har hidtil været problemfrit.

Aarhus :NTA har lavet forskellige aktiviteter i samarbejde med
Aldrig mere Krig og Ligaen.

Ad bilag fra Odense og Aalborg:
Bilagene affødte hed debat.Denne mundede ud i en afstemning om 
følgende forslag fra Kjeld: Skal vi have retningslinier for sam
arbejdet med andre fredsbevægelser på landsplan? Vedtaget.
Skal vi have retningslinier for samarbejdet med andre fredsbevæ
gelser for lokalgrupperne? Forkastet.
Der var enighed om at Københavns status som lokalgruppe eller s.om 
repræsentant for NTA på landsplan skulle defineres nærmere på 
landsmødet i Odense.
Derefter blev der nedsat en arbejdsgruppe med folk fra Kbh.,Aal-
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borg og Odense,der skulle udarbejde et forsleg til retningslinier 
for samarbejde med andre fredsbevægelser.Dette skulle tages op på 
dagsordenen søndag.



Søndag den Jl. januar.

Dirigenter r Claus Nelson og Ole Woide. 
Referenter : Lise Balslev og Elisabeth Larsen.

Søndagens tema : Fremtidige aktiviteter på baggrund ag oplæg fra
Ole Wæver, med henblik på prioritering af en lands 
dækkende aktivitet for den næste periode.

Emnet bliver behandlet i grupper om formiddagen.
Først behandledes retningslinier på nationalt plan for samarbejde 
med andre fredsorganisationer (bilag udlev, på mødet), samt NTA's 
deltagelse .i"Fredsmarch 82".
Retningslinier : Det fremlagte forslag blev vedtaget efter en læn
gere debat, idet mange aar bange for, at retningslinierne var for 
restriktive for en græsrodsbevægelse. Efter afstemning ( 25 for, 21 
imod, 25 undlod at stemme ) blev det fremført at dette resultat ik
ke tilkendegav et markant ønske i forsamlingen.
Retningslinierne er følgende : (se vedlagte bilag nr. l)

Fredsmarch 82.
Gruppen fra lørdag som arbejdede med fredsmarch 82, havde udarbej~ 
det et forslag som blev fremlagt af Troels Toftkjær. Dette forslag 
til minimumsgrundlag for NTA's deltagelse er følgende : (se vedlag
te bilag nr. 2 )
Der var bred enighed for dette grundlag for samarbejde. Senere på 
dagen diskuteredes ønsket om nedsættelse af en ad hoc-gruppe, som 
skulle deltage i samarbejdet med andre fredsorganisationer og sikre 
at ETA's minimumsgrundlag bliver respekteret.
Her rejste der sig en debat, hvor to hovedsynspunkter gjorde sig 
gældende.
Det ene kan præciseres med Stigs udsagn : "Udvalget smager af en 
bestyrelse, det er et skridt hen imod en forening1.' Og det andet, 
som Flemming Sørensen gav udtryk for : "Lad os ikke gøre græsrods
bevægelsen til en hellig ko".



2.
Mange mente, at dette ad hoc-udvalg ikke ville afsvække græsrodsar
bejdet og skabe centralisering idet udvalget skulle være sammensat 
af rep. fra hele landet, og desuden blev det fremhævet, at det var 
vigtigt, at denne sag, der har en snæver tidsramme, bliver behand
let af en gruppe mennesker, som har dette område som sin hovedopga
ve .
Ved afstemningen var der klart flertal for, at gruppen skulle ned
sættes, og det blev aftalt, at gruppen skulle referere til koordina
tionsmødet, som skulle klare det løbende.
Gruppens medlemmer blev : Erik Bernstoff, Aarhus.

Kirsten Carøe, København.
Niels Jørgen Dam, Aalborg.
Kirsten Holbech, Odense.
Bent Larsen, Aalborg.
Viggo Nørgaard, Silkeborg.
Anette Schumacher, København.
Flemming Sørensen, Flensborg.
Troels Toftkjær, København.
Judith Winther, København.

Landsdækkende aktivitet.

Formiddagens gruppedrøftelser blev nu fremlagt.
De dannede tilsammen følgende ide-katalog :
Oplysninger om oprustning i al almindelighed.
Dansk våbenproduktion.
Debat i bladet.
Udarbejdelse af informationsmateriale.
Studiekredse.
Undersøgelse af civilbeskyttelsen.
Kontakt til fagbevægelsen.
Underskriftsinds amling.
Landsdækkende aktioner som lægger op til en opfølgning af det in
ternationale fredsarbejde.
Week-end-seminar som Optakt til låndsdækkende aktivitet.
Høring om Europæisk oprustning.
Plakater som optakt til aktioner.
Udnytte folketingsdebatten om forsvarsforliget.
Dansk sikkerhedpolitik skulle være det overordnede emne for lands
dækkende aktiviteter.
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Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med det kon
krete indhold og procedure.
Arbejdsgruppen består af : Søren Baggesen,

Lotte Barfoed,
Erik Breum,
Otto Glismann,
Helle Rasmussen,
Ole Væver,
Ole Vøide,

S*Der blev desuden nedsat en arbejdsgruppe, som skal forberede- næste 
landsmøde.
Gruppen består af : Pia Færing,

Eigil Jørgensen, 
Kirsten Holbesh, 
Holger Willumsen, 
Eigil Poulsen,
En rep. fra Aalborg. 
En rep. fra Kolding.

Evt.

Dagmar omtalte en konferenceii Bruxelles 2.- 4*juli* 
Erik Bernstoff kontaktes ang. udtalelse om END,- aktion. 
Mødet sluttede kl. 1 4. med afsyngelse af sang nr. 6.



Forslag på landsmødet i Ållog 29.-31.. januar 1982

Retningslinier for NTA's samarbejde med andre fredsbevægelser
på nationalt_plan__
1. NTA’s koordineringsmøde tager beslutning om, hvorvidt NTA skal 

indgå i et samarbejde med andre fredsbevægelser. Dette kan 
kun ske fra sag til sag, og NTA kan derfor ikke indgå i nogen 
paraplyorganisation.

2. NTA’s koordinationsmøde skal sikre sig, at fællesarrangementer 
afholdes på et grundlag, der er i overensstemmelse med NTA’s 
politiske målsætning.

3. NTA's koordinationsmøde skal godkende talere og alle optrædende 
i øvrigt ved fælles arrangementer.

4. NTA's koordinationsmøde skal sikre sig, at NTA's navn nævnes 
på alle publikationer (løbesedler, pjecer, plakater, annoncer 
osv.), som anvendes ved fælles arrangementer.

5. Der kan ansøges om økonomiske midler fra NTA's landskasse 
efter gældende regler, hvis arrangementet opfylder betingelserne i pkt. 2.

6. NTA kan ikke indgå i samarbejde med andre fredsbevægelser om 
dannelsen af en fælles pulje, hvor økonomiske midler (overskud/ 
underskud) overføres fra ét fælles arrangement til et næste 
arrangement. Derfor skal fællesarrangementets økonomi afvikles 
umiddelbart efter hvett arrangement.

7. Aktive indenfor NTA, der deltager i fællesarrangementer, har 
pligt til at sørge for, at koordineringsmødet orienteres om 
alle relevante aspekter af arrangementet.

. Alle aktive indenfor NTA kan selvfølgelig deltage i andre
fredsbevægelsers arrangementer, men kan - såfremt NTA's koordi
neringsmøde har besluttet ikke a t lade NTA deltage - ikke repræsentere NTA.
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Minimumsgrundlag for NTA's deltagelse i PREDSMARCH 82 
København - Berlin - Prar - Wien 
vedtaget rå landsmøde 3o-31. januar 1982

1) Der udarbejdes en erklæring for marchen, som de deltagende 
organi sati oner underskriver.
Erklæringen indledes med følgende tekst:
"Predsmarch 8? er en protest til regeringerne i de lande marchen
går igennem:Danmark, Vesttyskland, Østtyskland og Tjekkoslovakiet 
ret tet mod disse regeringers medansvar, direkte eller gennem' 1 f. *, 
deres militæralliancer, for oprustningen i Europa.
Erklæringen skal endvidere indeholde følgende:
"Fredsmarchen er et symbol på vores beslutning om, at gøre en 
ende på delingen af vort kontinent i to fjendtlige blokke. 
Fredsmarchen er et udtryk venskabet mellem de europæiske folk.
*)
£M2XX|3]5Xl:!:HHXf:KXX£KX±raJUixRKXSBilx£KXKEX£>BKXrfS:£i!!IX
I erklæringen indeholdes en refference til END-appellen 

fra Bertrand Russell Peace Foundation.
2/Marchens fælleserklæring offentligegøres og uddeles xxvtdxx 
i de lande max olien går igennem.
3) Uffixajipxilxx

Nej til atomvåben kraver ret til at uddele END-appellen 
i de lande marchen går igennem.

4) Paroler:
For et atomvåbenfret Europa 
Norden som atomvåbenfri zone.

atomvåbenoprustningen i øst og vest
Nej til
Nej til cruise-missiler - perching2- raketter - og SS 2o raketter 
Nej til atomvåbenprøvesprægninger
Por venskab mellem europas folk - mod blokpolitik.
5) Nej til atomvåben kræver fri indrejsetilladelse for 
journalister der vil dække marchen.
6) Nej til atomvåben kræver ret til at uddele CND(Europe) 
emblemet og et særligt marchemblem tunder marchen.
7) Marchruten skal i videst muligt omfrang lægges i tæt

beboede område.
Hvis marchruten på en side af jerntæppet skal passerer 
militære anlæg skal den også kunne gøre det på den anden.

8) Fredsmarch 82 akal have ret til at afholde offentlige møder,
. med ret til at stille mindst en taler til hvert mede.


