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Start kl. 9.45 med velkomst ved 
Marianne.Ordstyrere: Bente Sørensen og E - 
rik Bernstoff.
Fra referater fra de lokale grnp 
per har vi plukket flg. ideer til 
aktiviteter:
Århus. 21/11 - 82. Arrangement 
under mottoet "Protester for en 
sikkerheds skyld" m. kontakt til 
uddannelsessteder mhp. freds- -og 
sikkerhedsarbejde, underholdning 
af musikere og kunstnere mm , som 
skal foregå i et rum sammensat 
af forskellige workshops. 
Silkeborg. Predsuge i nov.82.Kon 
takt til ungdomsforeninger og fag 
klupper, arbejdskamp-fredskamp, Jan Øberg taler, forsvarspolitisk 
høring.
Albertslund. Murmaleri.
Djursland.Pjece til husomdeling 
i forb. med oprettelse af A-vågen 
frie kommuner.
Møn. Samarbejde med AoP og LoP. 
Nørrebro. Visuelt fredsbudskab 
med Lbbrasblomster på Peblinge sø
en (Kæmpe tilslutning).
Gladsakse. Spørgeskema til lokal
politikere i forb. med kommunal - 
valg. Plantning af roser på masse 
grav. Økonomiske støttekredse.mm 
Odense. På Hiroshimadagen optog 
i sort uden paroler, uddelte i 
stedet brochurer på gaden. Sam - 
arbejde med OOA og NOAH om butik 
som har åbent hver dag 15 - 1 7 *3o 
Ålborg. Dragefestival for fred.
Der blev iøvrigt opfordret til 
flere indlæg i bladet om lokale 
aktiviteter.
Søren Møller Kristensen kunne be rette om et nyt lokale i Dronnin 
gencfgade samt fast redakt i ons se - 
kretær, hvorfor bladet "Porsvar" 
nu udkommer hver anden måned.
Bodil Meyer fra Flensborg havde 
en hilsen fra Flemming Sørensen, 
som stadig er varetægtsfængslet. 
Forsvareren har ikke indsigt i 
sagens akter. Til forsvaret er 
indsamlet loo 000 kr, Journalist 
forbundet har givet 5o 0 0 0. Der 
opfordres til at skrive til Flem 
ming på tysk. Adressen er

An den Ermittlungsrichter II 
fur Flemming Sørensen 
Herrenstrasse 45a 
D 75oo Karlsruhe

Forlagsgruppen (Allan fra Ålborg) 
har siden sidste landsmøde udgi - 
vet "Digtefor Fred", kr.35 - E f terlyser iøvrigt materiale til 
børnebog.
Dagmar Fagerholdt arbejder under 
den internationale gruppe under 
NTA. Orienterer om Nordisk Sikker 
heds~-Dg negrustningskonf sep.83 i Stockholm. Temaer

1. Ny nordisk sikkerhedspol.
2. Nordens overgang til Afri 

zone .
3. Avmilitarisering af Europa.
4. Styrkelse af FN’s rolle
5- Forslag til fredsinitiativer

FORELÆGGELSE AF REGNSKAB.
Ejbøll Jensen sagde god for regn 
skabet indtil jan.81, hvorfor 
det godkendtes. Følger nu kålen - 
deråret og fremlægges ved hvert 
andet landsmøde.
Beretning fra BLÅ FOLDER -GRUPPEN 
Troels redegjorde for kommisoriet 
fra sidste landsmøde: Folderen 
skal være pol-*- grundlag Q£ fun - 
gere som præsentation af NTA. 
Første udkast blev besvaret med 
henvendelse fra 8 grupper + en - 
keltpersoner. 2. fra 6 gr + eklp. 
Det kom herefter til afstemning 
om ændringsforslaget fra Sønder - 
marksgruppen (medtagelse af det 
historiske perspektiv i super - 
mahternes rustningskapløb;). For - 
slaget ble®- forkastet. Afstemning 
om ændringsforslag 2 fra Sårmarks gr (side 3, 1.afsnit). Flertal 
for ændring til: "vi holder kana 
lerne åbne til øst mhp. at udvik 
le kontakten til uafhængige grup 
per, som arbejder på, at få egne 
regeringer til at tage ensidige 
skridt mod nedrustning.
Der nedsattes et udvalg på 4 pers6 
(Troels Toftkær, Steen Nielsen,KBH 
Kristian Erlandsen, Gentofte, Ole 
Væver,Kbh), der skulle lave et in 
ternt papir, på basis af hvilket 
der senere kan laves folder i mas 
seoplag. Næste dag blev det af 
gruppen udarbejdede papir (Se BI 
LAG l) enstemmigt vedtaget som 
grundlag for udarbejdelse af den 
Blå Folder.
Oplæg om kampagne og aktiviteter; 
Kirsten Bruun præsenterer sit ud - 
kast: "Et Europa uden A-våben på 
lo år" (se udsendte papir). Grup 
pearbejde om forslaget...
Ref. Hanne Kraglund og Ejgil Thomassen

i



Aktiviteter ( fortsat)
Torsten, Albertslund; Repræsentant fra lands 
gruppe der arrangerer Predstræf 85. Preds
træffet starter i alle større byer d. 11.7 . 
med 4 dages cykeltur sluttende i Silke
borg d. 14.7. Lokale fredsgrupper skal 
selv sørge for lokale arrangementer i forb. 
med cykelturen. Arrangører af arrangemen
tet er de, der melder sig. For nærmere op
lysninger kontakt Torsten, o2 - 64 92 15.
I samme tidsrum finder et større teater
arrangement sted med "Ildfolket", dels i 
Kbh. dels i forsk, jyske provinsbyer. 
"IldfolkeLW agter at involvere NTA lokalt.
Odense har et større kulturelt fredsarran
gement i tiden 24.5. - 6.6.
Tårnby har festival d.24.-25.5. i forbin
delse med forsøg på at få Tårnby erklæret 
som a-våbenfri zone. Københavnere opfor
dres til at deltage.
Viggo Petersen fra Sønderborg opfordrer 
NTA til at gå ind i fredsugearrangement 1. 
uge i maj, specielt m.h.p. en 4.maj march.
Arbejdernes Fællesorganisation arrangerer 
en række fredsmøder i juli med repræsen
tanter fra såvel USA som Sovjet - i Ål
borg, Århus, Odense og Kbh.



I

Initiativgruppen( Preben) Porberedelse til 
dec. marchen er startet. NTA deltager 

heri. Følgende paroler er vedtaget:
Stop a-raketterne
Dansk nej til nye a-raketter
samt andre paroler, der relaterer sig til
raketterne
Der er aftalt en plakat.
Århus lokalgruppe har udarbejdet en bro
chure om END-appellen ( kr. 8)
Kirsten Bruun opfordrer til at 4. dec.- 
marchen følges op af en raketkampagne 
med udarbejdelse af materiale til udde
ling til befolkningen.
Predsmarch 83 er opgivet p.g.a. proble
mer med myndighederne i Østtyskland.

Gruppereferater vedr. hovedkampagnen 
samt andre aktiviteter
Vedr. 4.dec: Der skal ikke træffes lands
mødebeslutning herom - det er et lokalt 
anliggende. I den forb. opfordres NTA 
til at være noget "før ude" i forb. med 
fælles arrangementer for at undgå at 
blive "halehæng".
løvrigt opfordres der til at NTA i lo
kalgrupperne laver andre aktiviteter pa
rallelt med hovedaktiviteten for at



blive kendt - dels alene dels i samarbejde 
med andre fredsorg. uden at NTA dog binder 
sig til et langtrækkende samarbejde.
For at få skabt et økonomisk grundlag for 
kampagnen opfordres der til at få skabt sfcø 
tegrupper. Et konkret forslag lyder på (ud 
fra særdeles gode erfaringer med et ■ lignen 
de forsøg i Holland) at opsøge udvalgte 
personer og uddele pjecer om kampagnen og 
med oplysning om, at man kommer igen næs
te dag for at anmode om et første støtte
beløb på kr. lo - og herefter anmoder om 
et støttebeløb på kr. lo pr. kvartal. 
Nærmere retningslinier om forslaget vil 
blive udarbejdet og sendt til lokalgrup
perne af Preben.
Landskontoret opfordres til at udarbej
de kampagnemateriale.
Vedr. hovedkampagnen: Bred tilslutning til 
kampagne oplægget.
M.h.t. ét af kampagnens mål: at hindre op
stilling af de 5 7 2 mellemdistanceraketter 
er der bred tilslutning til, at vi ikke - 
i lighed med NATOs dobbeltbeslutning af 
12.12.79 skal sammenkæde kravet med fjer
nelse af SS 2o raketterne, men på kort 
sigt fastholde kravet om ensidig nedrust



ning . Der er forsk, opfattelser af den trus
sel, der udgår fra SS 2o raketterne. Dog 
enighed om, at det er de 5 7 2 raketter, vi 
skal koncentrere os om inden for de næste 
12 måneder - det er her vi kan få indfly
delse - SS 2o raketterne er opstillet. På 
længere sigt og i vore analyser skal SS 2o 
raketterne naturligvis inddrages.
Der udtryktes betænkelighed ved den ten
dens der ligger i formuleringen og ønsket 
om ét Europa, idet det kan føre til et 
Europa som et nyt militærpolitisk kraft
center mellem supermagterne.
Vil kravet om ét Europa samt kravet om ud
vikling af demokrati i de pågældende lande 
ikke føre til indblanding i landenes indre 
anliggender? Landene bør selv formulere 
deres frihedsrettigheder.
Fra anden side opfordres der til at støt
te de demokratiske bevægelser i Europa.
Der er nogen uenighed i opfattelsen af 
om NTA breder sig for meget ved også at 
lade kampen dreje sig om opløsning af 
blokdannelserne. Nogle oplever, at det 
betyder spredning af vore ressourcer i 
forhold til det overordnede mål.
Lars, Gladsaxe, foreslog, at sondringen



mellem krydsermissilerne og Pershing II ra
ketterne på den ene side og SS 2o raketter
ne på den anden side kommer til udtryk gen
nem en ændret formulering i kampagnepro
grammet s. 1 sidste afsnit nederste linie.
SS 2o raketterne flyéfes til sidste linie —  
som jagerfly ( F-lll og Backfire) og SS 2o
raketter eller fra raketter......
Endvidere forslag om ændring på s. 2. 7» 
øverste linie, mere suverænitet erstatttes 
med mere selvbestemmelse. Begge ændringsfor
slag vandt tilslutning.
Kirsten Bruun foreslår, at lancfkontoret ud
arbejder materiale om SS 2o raketterne.
Der er forslag om at skelne mellem kam
pagnens politiske grundlag og selve akti
vitetsplanen, således at kun sidstnævnte 
kommer til afstemning. En del opfatter det 
skitserede politiske grundlag som udkast til 
videre diskussion i lokalgrupperne og fore
slår, at det må være NTAs minimumsgrundlag, 
der udgør det ideologiske grundlag for 
kampagnen.
Andre fastholder, at det politiske grund
lag og aktivitetsplanen ikke kan skilles.
Udkastet til kampagne - med de to ændringer- 
vedtaget i sin helhed med følgende modifi
kation tilføjet af Søren Møller Kristensen:



at vedtagelsen skal tages som et udtryk for 
en tilslutning til tendensen i det politiske 
grundlag. Sørens tilføjelse vandt tilslutning.
Landsmødet vedtog at forslagsstillerne skal 
tage initiativ til at sætte arbejdet i gang, 
berunder at danne en kampagnegruppe. Kam
pagnegruppen har ansvaret for udarbejdelse 
af det fornødne materiale
Ejbøl fremsatte forslag om at arrangere et 
parlamentarikermøde med politikere fra Skan
dinavien og Benelux-landene med det sigte at 
arbejde med landenes selvbestemmelse. Der ud
tryktes betænkelighed m.h.t. dette arbejdes 
omfang ved siden af hovedkampagnen, men 
Ejbøl opfordres til at arbejde videre med 
sagen.

Referenter:
Søren Holst og Vibeke Antonius



STRUKTUR-DEBATTEN

Strukturqruppen bad grupperne især 
klargøre deres holdning til forsla
get om landsudvalg og navngivning 
af lokalgrupper .
Niels Hass fremførte, at hans op
læg ("Når jeg hører ordet struk
tur, griber jeg til min revolver"
- udsendt inden landsmødet) til
dels var indarbejdet i strukturr 
gruppens. Dog var hans eget oplæg 
mere moderat m.h.t. de landsdæk
kende beslutninger.
Stig Hjarvard fremlagde et æn
dringsforslag til strukturgruppe
forslagets 2. del om landsudvalg. 
Stig foreslog, at der i stedet 
for et landsudvalg oprettes 3 
regionale koordineringsmøder 
mellem landsmøderne.
Henrik Heie foreslog, at der hver 
uge sendes en oversigt over de 
problemer, der kan være, til lo
kalgrupperne. Omkring denne over
sigt laves der så telefonmøder 
med interesserede lokalgrupper 
hver uge.
Peter, Nørrebro spurgte Stig, 
hvordan der i hans forslag ville 
blive taget hensyn til, at der 
mellem landsmøderne var nødven
dige landsdækkende beslutninger, 
der skulle tages stilling til.
Stig svarede, at alle beslutnin
ger principielt skal ned på 
regionalt niveau, men de kunne 
i nødstilfælde klares over te
lefonen.
Per, ?, mente, at det var besvær
ligt med tre udvalg, der skulle 
koordineres .

Søren Møller Christensen fandt det 
uheldigt med et formaliseret be
slutningsorgan, og foreslog, at 
vi beholder koordinationsmødet 
i København og desuden opretter 
en kampagnegruppe bestånde af 
landskontoret og evt. lo repræ
sentanter fra lokalgrupperne. Den
ne gruppe mødes en gang månedligt 
og lægger linien for kampagnen.

STRUKTUR FREM TIL NÆSTE LANDSMØDE

Der var tilslutning til, at koor^ 
dinationsmødet i Kbh. suppleres 
med et telefonmøde bestående af 
interesserede lokalgrupper - i 
landssager. Lokalgrupperne medde
ler landskontoret, hvis de vil 
med i telefongruppen. 
Strukturdebatten fortsætter på 
næste landsmøde.



BLADET.

Torben fremlagde bladgruppens 
tanker om fornyelse, som de 
fremgår af landsmødepapirerne. 
Han kunne oplyse at et blad i 
frokostformat på 12 sider kun
ne laves for 7000 kroner.
Det vedtoges at bladgruppen 
kan arbejde videre med de skit
serede planer under hensyn til 
budgetet som forsøg indtil næste 
landsmøde.



ØKONOMI.

Henrik Heie fremlagde følgende
budget for 1983 
UDGIFTER:
Løn (- tilskud) 
telefon 
varme, lys 
avisudklip 
kuverter, papir 
kontor, fotokop 
vedligeholdelse

porto,forsendel 
bladet 4x5ooo 

" 6x3000
breve 
pakkepost

trykning
bladet
oplysn. om NTA 
folkeavisen

9 0 . 0 0 0 -

5 . 0 0 0 -

3 . 0 0 0 -

5 . 0 0 0 -

8 .000- 111.000- 

e
2 0 . 0 0 0 -

1 8 . 0 0 0 -

1 8 . 0 0 0 -

5 . 0 0 0 -  6 1 . 0 0 0 -

3 0 . 0 0 0 -

3 6 . 0 0 0 -

2 0 . 0 0 0 -

2 0 . 0 0 0 -  1 0 6 . 0 0 0 -

Basisbudget: udgifter 278.000-

INDTÆGTER:
Millionproj ektet 150.000-200.000- 
andre landsindsam.50.000/100.000- 
salgsindtægter net25•000/50.000-

Basisbudget: indtægterl25.000/
350.000-

Basisbudget balance: . ,
- +75.000 / -  50.,000

Søren M. Christensen ønskede et 
beløb sat af til kampagnen mod 
raketterne.



Forslaget om økonomistøttegrupper 
vedtoges og Preben fra Østerbro 
påtog sig at arbejde videre med 
sagen.
Finn fra Silkeborg foreslog at 
der fremover blev sendt girokort 
ud sammen med kvartalsinformation. 
Økonomigruppen fik tilslutning til 
at Niels Hass/ Henrik Lassen blev 
holdt skadesløse, når tilskuddet 
til kontorhold faldt væk i novem- 
er og december i år.

Budgetet vedtoges.

Til økonomigruppen genvalgtes: 
Henrik Heie, Winnie Borggård,
Lotte Barfod, Else Dombernowsky, 
Ellen Østergård Andersen, og 
Helle Baagd.
Preben Christensen nyvalgtes.

Kasserer: Hjordis Gundermann. 
Revisor: Grethe Jensen Solbjerget.



NTA^s indbydelse fra Sovjet.

Det vedtoges at modtage invita
tionen for at holde alle kanaler 
åbne. Den gruppe, der rejser, 
skal dog sikres tid til grundig 
forberedelse og ret til at tage 
alle for os relevante emner op. 
F.eks. også kravet om ensidig 
nedrustning.

Landsmødet takkede Niels Hass 
for hans fremragende indsats på 
Landskontoret og bød Henrik Las
sen velkommen.

Næste landsmøde i NTA afholdes 
i Odense d .19.-20.mart s 1 9 8 3.

Referenter: Margot Torp og 
Lars Friis Nielsen



BILAG
1. NEG TIL ATOMVÅBENS politiske 
grundlag - enstemmigt vedtaget 
som internt arbejdspapir og som 
grundlag for udarbejdelse af 
den blå folder.
2. Presseudtalelse - vedtaget 
med to mindre ændringer af det 
fremlagte oplæg .
3. Henvendelse til den social
demokratiske folketingsgruppe. 
Fremlagt af Anette Westrup. En 
indsigelse mod princippet, men 
ikke indholdet. Vedtaget med 
alle stemmer pånær en.
A. Henvendelse til den danske 
og den tyske justitsminister 
ang. behandlingen af sagen mod 
Flemming Sørensen. Brevene of
fentliggøres først, når svarene 
fra ministrene foreligger.
5. Åbne breve til de to Nobel 
Fredsprismodtagere
a. Alva Myrdal
b. Alfonso Garcia Robles
6. Brev til generaldirektør 
L. Bindsløv, Danmarks Radio.



PRESSEUDTALELSE

Nej til Atomvåben udtaler fra 
sit landsmøde i Kolding 3o.- 
31. oktober 1982:
Nej til Atomvåben har på sit 
landsmøde vedtaget at iværk
sætte en omfattende kampagne 
med det langsigtede mål at få 
alle atomvåben fjernet fra 
Europa. Denne kampagen indgår i 
den europæiske kampagne for 
atomnedrustning (European Nu- 
clear Disarmament), som Nej 
til Atomvåben er en del af.
Et atomvåbenfrit Europa er et 
vigtigt skridt i kampen for 
afspænding og fred i verden. 
Derfor vil Nej til Atomvåben 
- i samarbejde med andre folke
lige og uafhængige fredsbevæ
gelser i øst og vest - koncentre
re de kommende års arbejde om 
dette mål.
Der blev i forbindelse med drøf
telsen af kampagnen vedtaget en 
aktionsplan for tiden indtil 
næste landsmøde. I denne peri
ode vil vi samle kræfterne om:
1) at forhindre udstationeringen 

af NATOs 372 mellemdistance
raketter i Vesteuropa.

2) at fortsaætte og udbygge ar
bejdet for at gøre Norden til 
en traktatfæstet atomvåbenfri 
zone og at ophæve forstærk
ningsaftalerne.

3) at undersøge de problemer, 
som oprustningen i Nordatlan
ten og Grønland rejser for et 
atomvåbenfrit Norden.

Såvel kampagnen for at forhindre 
opstillingen af de 572 mellemdi
stanceraketter som arbejdet for at 
gøre Norden til en traktatfæstet 
atomvåbenfri zone er vigtige led 
i den proces, der må og skal føre 
os nærmere til de mål, som karak
teriserer arbejdet i den europæi
ske kampagne for atomnedrustning: 
de europæiske landes nationale 
selvbestemmelsesret, opblødning 
af bloksystemet og afspænding ne
defra.



Udtalelse fra Nt As landsmøde:

Den socialdemokratiske folketings
gruppe besluttede den 1A-. oktober 
1982, at den ikke ville støtte 
dansk financiering af NATOs raket
projekt, sålænge forhandlingerne 
om europæiske mellemdistancera
ketter foregår i Geneve mellem 
USA og USSR.
Nej til Atomvåbens landsmøde i 
Kolding 3o. og 31. oktober 1982 
udtaler sin glæde over denne be
slutning og håber på et fremti
digt samarbejde, der yderligere 
kan fremme nedrustning og afspæn
ding.

BREVE TIL DEN DANSKE OG DEN TYSKE 
JUSTITSMINISTER

Hr. justitsminister Erik Ninn 
Hansen.
Nej til Atomvåbens landsmøde i 
Kolding 3o.-31. oktober 1982 skal 
herved opfordre justitsministeren 
til at gøre en særlig indsats for 
at forhindre, at den danske stats
borger, journalist Flemming Søren
sen, fortsat skal sidde varetægts
fængslet i vesttysk fængsel uden, 
at der er rejst en objektiv sig
telse mod ham, og som han og hans 
advokater kan tage stilling til.
Vi respekterer Deres bestræbelser 
på at begrænse anvendelsen af 
varetægtsfængsel i Danmark og 
håber, at De også vil udstrække 
Deres indsata til at omfatte en 
dansk statsborger i udlandet.

Det er ikke en retsstat værdigt, 
at man uden at fremlægge kon
kret materiale og sigtelse kan 
holde folk indespærret i måneds
vis. Det er vor opfattelse, at 
justitsministeren ved at rette 
henvendelse til sin tyske kol
lega vil kunne fremskynde en af
gørelse i Flemming Sørensen-sa- 
gen .
Vi henstiller endvidere, at den 
danske stat medvirker til at 
sikre, at Flemming Sørensen sæt
tes økonomisk i stand til at få 
den helt nødvendige advokatbistand 
under varetægtsfængslingen og 
under den evt. påfølgende rets
sag, idet det er oplyst for os, 
at hans advokatomkostninger til 
nu allerede løber op i ca. 7o.ooo 
kr. (hvoraf Dansk Journalistfor
bund dog har besluttet at dække 
5o.ooo kr.), og at der ikke i 
Vesttyskland er hjemmel til at 
yde nogen dækning for advokatom
kostninger i forbindelse med en 
varetægtsfængsling eller andet 
end en helt symbolsk erstatning 
for tabt arbejdsfortjeneste. 
Såfremt Flemming Sørense senere 
bliver løsladt uden dom, fordi 
sagen mod ham frafaldes, kan han 
altså være økonomisk ruineret 
uden at være dømt.
Vi opfordrer justitsministeren 
til at hjælpe Flemming Sørensens 
danske forsvarere ved at stille 
de oplysninger til rådighed for 
ham, som dansk politi har tilve
jebragt, og som forsvareren ville 
have krav pa at fa, hvis der var



rejst tiltale mod Flemming Sø
rensen her i landet. Vi har 
fået oplyst, at justitsmini
steren har nægtet at tale med 
Flemming Sørensens danske for
svarere, hvad der er uforståe
ligt for os .
Vi vedlægger til justitsmini
sterens orientering en kopi 
af vort brev af d.d. til den 
tyske justitsminister.

Herr Justitsminister ?, Bonn, 
BRD .
Landsmødet for den uafhængige 
danske bevægelse, Nej til Atom
våben, har på sit landsmøde i 
Kolding 3o . -31. oktober 1982 
besluttet at rette en indtræn
gende opfordring til Dem, herr 
justitsminister, om at tage om
gående skridt til at fremme 
sagen mod den danske journa
list, Flemming Sørensen, der 
nu på 3. måned sidder varetægts
fængslet i Bonn på Bundeskri- 
minalamts ansvar uden, at den 
objektive anklage mod ham er 
fremlagt.
Det er stærkt stødende for 
dansk retsfølelse at holde en 
person varetægtsfængslet på 
ubestemt tid uden, at der er 
fremlagt en konkret, under
bygget sigtelse, som han og 
hans advokater kan tage stil
ling til.
Såfremt sagen mod Flemming 
Sørensen senere frafaldes uden 
dom, og han sættes på fri fod, 
vil han alligevel være straf
fet økonomisk, idet vi har

forstået, at der ikke umiddel
bart i BRD ydes erstatning for 
sagsomkostninger for en vare
tægtsfængslet. Det er blevet 
oplyst, at Flemming Sørensens 
advokatudgifter hidtil har 
andraget ca. 7o.ooo kr. - hvor
af det danske journalistfor
bund har dækket 5o.ooo kr. - 
samt at det tyske retsvæsen 
endog fordrer, at private bre
ve til Flemming Sørensen på 
dansk skal oversættes af en 
officiel tolk, og at omkost
ningerne hertil også skal 
betales af Flemming Sørensen. 
Disse forhold er ikke en rets
stat værdige, og vi henstiller 
til Dem, herr justitsminister, 
at De tager skridt til snarest 
at bringe dem til ophør.



BREV TIL ALVA MYRDAL 

Til
Alva Myrdal
Efter at du nu endelig har mod
taget den Nobel-fredspr is , som 
du i mange år har gjort dig for
tjent til, ønsker den danske 
bevægelse Nej til Atomvåben dig 
hjertelig tillykke med prisen, 
i håbet om at både den og dit 
fortsatte engagement må komme 
den internationale bevægelse 
mod atomoprustningen til gode.
I mange år er du gået i spidsen 
med at afsløre krigsfare og 
krigsårsager, uanset hvor man 
har forsøgt at skjule dem. Og 
dit engagement har været en in
spirationskilde for fredsakti
vister overalt i verden. Også 
for fredsbevægelserne i Danmark 
har du haft uvurderlig betydning.
Som et lille tegn på vor taknem
melighed, sender vi dig, med 
de bedste ønsker om dit fort
satte engagement, noget af det 
materiale, som er produceret i 
og brugt af Nej til Atomvåben 
i de seneste år.

Vedtaget på Nej til Atomvåbens
landsmøde i Kolding 31.lo.82

BREV TIL ALFONSO GARCIA ROBLES 

Senor
Alfonso Garcia Robles
Den danske bevægelse, Nej til Atom
våben, har på sit landsmøde den 
3o.-31. oktober 1982 i byen Kol
ding besluttet at sende en varm 
hilsen til årets to modtagere 
af Nobels fredspris.
fil Dem, Senor Robles, vil vi gerne 
udtrykke en dybfølt tak for deres 
store indsats for nedrustningens 
sag, og specielt for tilvejebrin
gelsen af Tlatelolco-traktaten, 
der sikrede oprettelsen af verdens 
første, traktatmæssigt sikrede 
atomvåbenfri zone.
Nej til Atomvåben arbejder sammen 
med beslægtede bevægelser i de an
dre nordiske lande på at få etab
leret en tilsvarende traktatmæs
sigt sikret atomvåbenfri zone i 
Norden, som - sammen med tilsva
rende zoner andre steder i Euro
pa - skal danne grundlag for af
spænding og nedrustning.
Deres eksempel er af stor inspira
tion for dette arbejde.



BREV TIL GENERALDIREKTØR 
L. BINDSLØV,
DANMARKS RADIO

Agter Danmarks Radio at udsende 
Eurovisionsudsendelsen "Good 
morning World", som svensk TV I 
og 2 og norsk tv sendte på FN- 
dagen den 2k. oktober?
Vesttysk TV I sendte den 8. ok
tober en udsendelse om amerika
neren George F. Kennan om hans 
holdning til atomvåben og arbej
det for "Freeze-kampagnen", som 
hver fjerde amerikaner vil få lej
lighed til at tage stilling til 
ved midtvejsvalget i november.
Vi anmoder Danmarks Radio om, 
at denne udsendelse snarest muligt 
bliver bragt af hensyn til aktua
liteten .
På vegne af Nej til Atomvåbens 
landsmøde i Kolding den 3o.-31. 
oktober 1982.

Bente Sørensen og Kaj Bollman, 
dirigenter .



Kolding, d. 2/11-82.

Regnskab for NtA's landsmøde 30/31

Porto og papir 

Kcpier under landsmødet 
Leje af seminariet 

Fortæring (64 x 133)
Musik

Beregnet rejserefusion 

Formøde

Udgifter ialt

Indtægter

Lhder skud

Ikke udbetalt rejserefusion

Kassebeholdning som tilsendes 
landskontoret

okt. 1982.

5 2291,40 

277,90 
600,00

8512.00
1210.00 
2518,80
200,00

15610,10

15512,40

97,70

754,80

657,10


