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REFERAT AF LANDSMØDET I ODENSE, LØRDAG D 19.MARTS.

Dirigenter: Per Nielsen og Niels Gregersen
Referenter: Mette Hansen og Helene Gyldenkerne.
Dagsorden godkendtes med ændring i tidsplanen, for at få me
re tid tileftermiddagens gruppearbejde.
I. Beretninger fra lokal - og emnegrupperne. Referenterne har 
valgt at sammenstille de aktiviteter der går igen i flere grup
per og dernæst at nævne de enkelte gruppers specifikke aktivite 
ter.
A-VÅBENFRI ZONER: I Århus, Ålborg,Silkeborg,Midtfyn,Roskilde, 
og Frederikssund arbejder man på at få a-våbenfri zoner. I 
Ålborg har gruppen sammen med samarbejdskomitéen deltaget i 
kommuneplanen (flyvestationen er en del af forstærkningspla
nen) , har deltaget i borgermøder, udarbejdet en folder der med
førte 7 min. i lokalradioen. Gruppen mødte en afvisende hold
ning i byrådet under henvisning til ministeriets cirkulære. 
Midtfynsgr. har også haft mange problemer, og kalder nu sam
men til et borgermøde omkring- emnet.
A-VÅBENFRI ZONER: Fra Indenrigsministériet er der indtil nu 
kun udsendt en skrivelse der siger:"Det kan som udgangspunkt 
ikke antages at være en kommunes opgave at fremsætte udenrigs
politiske udtalelser eller meningstilkendegivelser, eller tage 
stilling til standpunkter i landspolitiske anliggender". Læg 
mærke til de meget vage formuleringer - ingen påbud, dog mener 
Kirsten B. at skrivelsen indeholder et par linier om at det 
henstilles til borgmestrene ikke at tage spørgsmålet op, eller 
hindre at kommunalbestyrelserne gør det/hens.tiller at de be
handler spørgsmålet. Texten fås af byrådsmedlemmer (ikke pri
vate) påol-1169oo.
Andre aktiviteter som kan bruges som idekatalog:
Silkeborg: Cykeltræf, man søger her kræfter fra andre NTA'ere 
til at markere NTA's profil. Kirkedage i Juli. Har afviklet en 
fredsuge. MIDTFYN: Med i lirkeligt arrangement. Studiekreds 
i"der er kun eet Europa". 24 apr. kulturaften i forsamlings
hus. SLAGELSE: I påskemarch med 00A. Aften med Erik Knudsen 
Møde med Hans Engel og Peter Vog. ÅLBORG: Fredsvægmalerier i 
byen SKIVE: Annoncer og kommentarer i lokalbladet. Studiekreds 
med folkeuni. Skt.hansfest + høring i byen, DJURSLAND: holder 
helt vilde og flotte støttefester og laver teater. JELLING: er 
a la Skive. ODENSE: den 24. maj til 4.juni er der Kultur for
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fred. I TV koiraner der 3 udsendelser fra Ryslinge Højskole.
ÅRHUS: 12. marts fakkelvagt i gaden. 17.jan. workshoparrangement 
med kvinder for fred i alternativt forsvar, fredslejre, og 
civil ulydighed. ROSKILDE: NTA i en præstegård, stor tilslut
ning. Greenham Common-pigerne på besøg + presseomtale. Bod 
påRoskilde festival. BALLERUP: udstilling på bibliotek og ga
deaktioner. 4.maj arrangement på pæd.-seminariet med fakkel
optog. NØRREBRO: demonstration ved den sovjetiske ambassade.
EMNEGRUPPERNE: Eigil PR-gruppen: Mal 572 på nærmeste rådhus el. 
lign.- Brug radioen på"Kvart i fem", "noget for noget" og 
"hvad som helst". Brug også båndværkstederne rundt om i lan
det. Og få så den finger ud og skriv så i vores blad(det var 
ikke Eigils ord). I Militært tidsskrift nr. 2 har forsvars
min. lagt op til, at han vil lave en kampagne til oplysning 
af folketinget om,militære spørgsmål. NTA opfordres til at 
udarbejdebedre materiale, da det er ministerens hensigt at 
manipulere et forøget militærbudget igennem.
Judith,International gruppe: Det er vigtigt at følge med i 
og deltage i det internationale arbejde(læs samarbejde) og det

Ikan man bl.a. få mere kendskab til ved at læse bladet "Disar- 
mament Campaigns"

*

Frank Krøyer, undervisningsmateriale til folkeskolen: Vil ger
ne have flere med i gruppen. Har lavet listen"Krigen og freden" 
og følger den op. Savner erfaringsmateriale.
Steen Hassing, undervisningsmat. gym.og HF: Har udarbejdet et 
stilsæt"hvis du vil have fred, må du være beredt på fred" + 
"vækstsamfund og krigsfare". I aug. udgives materiale om de 
572 raketter. En argumentationsanalyse, digt-,billed-og novel
leanalyse som kan bruges som intro til spørgsmålet. Senere 
kommer der også en dias-serie. Mangler folk i gruppen.
Kirsten, kampagnegruppen:(25 pers.fra hele landet)Har mødtes 
3 weekender i år, hvor man fredag aften har pol. diskussion og 
lørdag diskuterer konkrete aktiviteter og planlægning af ud
givelser. Udgivet:"Fredslejre" og "Østeuropa". Kampagnekurser vil 
være en god tradition. Kampagnen i april;Stands forberedel
serne, skal rettes mod folketingsmedlemmer m.h.b.på at få en 
drøftelse i gang om raketterne, samt udarbejdelse af et dags- 
ordénforslag inden NATOmødet i juni. Folk skal sende breve og 
underskrifter til MF'erne med dette krav. Siden sidste lands
møde er digtsamlingennDigte for Fred" udsolgt, ogp.g.a. lomme- 
smertér har der været forhandling med Socialistisk bogklub et 
evt. nyt oplag.



3.

Det blev herefter vedtaget, at man inden hvert landsmøde 
indsender sådanne aktivitetsstatusopgørelser, som man så 
kan kommentere på landsmødet, hvisder er noget helt emi
nent. HDSK NU AT SENDE DET.
2. REGNSKAB FRA ØKONOMIGRUPPEN. Ikke mange kroner i kassen.
Folk får flere breve ud omkring milionprojektet, så der kan 
komme slanter i kassen.
3. STATUS I DEBATTEN OM MELLEMDISTANCERAKETTERNE, SOM OPLÆG 
TIL DEBAT OM VORE POLITISKE MÅL 1983-84 ;
Ole Wæver: Udfaldet af det tyske valg = ja til raketterne.

Man varmer op til et kompromis i Geneve og hvordan skal vi 
reagere på hvilken slags aftaler? Nato følger deres tids
plan for oprustningen uanset forhandlingerne. Russerne begyn
der først at forhandle når missilerne er på deri anden side, og
så er det jo for sent at forhandle. Hvordan forholder, vi os?
Ole Wøide supp. Der er også forslag oppe om at indskrænke per-
shingraketternes rækkevidde når de er stillet op. Had gør/menervi? 
Kirsten Bruun: 1) Styrke, vi må lægge vægt på at sende dansk 
minister tilParis med dansk nej. Stands forberedelserne til 
raketterne. Se Norge+NTA’s store støtte i arbejderpartiet.
2) Troværdighed:Vores problem ligger i at vi ikke kommer nok 
ud til folk med vores budskab. 3) Arbejdsformer:Anders Bose- 
rup mener at vi har skabt en åben og kritisk oppinion. Hold 
bevægelsen i gang på gaderne og i hovederne.
Gitte: Vi skal mere klart præcisere nej til raketterne, og 
klart formulereat vi ønsker gode resultater af forhandlinger
ne. Mere kritiske øst-vest. Nej til forberedelserne af ra
ketterne skal med nu. Otto Glissman: Krav om alle A-våben
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overalt væk nu. Troværdigheden kan vi præcisere ved at hen- 
° vende os til forskellige grupper med målrettet materiale. F.eks. 

til Venstres Ungdom, og se på de Grønne i Tyskland. Lave ci
vile ulydighedskampagner og financiere enkelte NTA-personers 
rejser til udstationeringsstederne. Lave punktstrejker der fø
rer til generalstrejker. Jørn: Gøre mere opmærksom på vores 
egen kampagne, gøre os mere troværdige, men ikke på måden som at 
sætte de 572 op mod SS-2o'erne. Ole: Her i Danmark skulle vi



vække det tavse flertal og få en folkeafstemning. Preben:
Vi må have et videre perspektiv for fremtiden omkring de 572.
Når vi skal kritisere i øst-vest skal det være saglig kritik 
fra vor side, og ikke de borgerliges kritik. Troels Toftkær: 
Forslaget om at invitere de off Friedensrat og Sovjets freds- 
kommite til Danmark for at føre en åben og fordomsfri debat med 
os. Vi skal over jerntæppet. Henning Ballerup: Vi skal kun 
koncentrere os om de 572, da det er vores ansvar gennem vort 
Natomedlemskab. Ole Wæver: Man kan udmærket gå med i en påske
march selvom der ikke er SS-2oparoler med, vi kan markere vor 
profil gennem materiale under marchen.
4.PRÆSENTATION AF RESOLUTIONSFORSLAG.
Jens: Flemming Sørensen. Kirsten: A-våbenfri zoner.
Judith og Otto: Comiso og Greenham Common.

Referenter: Charlotte Reimer og Pernille Lautrop 
dirigenters Per Nielsen og Miels Gregersen

Referat fra lørdag eftermiddag.
Efter frokost blev der nedsat et udvalg(bestående af s Kirsten 
Bruun, Henning fra Ballerup, Eigil Poulsen, Otto Glisman, Bjarne 
fra bladgruppen, Jørn Juuhl, Judith Winter og Toni Liversage.), 
som skulle udforme et skriftligt oplæg til brug ved pressekonfe
rencen søndag*
Debat om aktivitetsplan for -85 (debatten skulle lægge op til grup 
pearbe.jdet) *
1) Kirsten Bruun gennemgik det skriftlige oplæg til april aktionen 
"Stands forberedelserne"(se bilag )
2) Ole Wdide præsenterede kampagnegruppens lo punkts oplæg:

1) forbedrede kontakter til offentligheden gennem
pressen,
2) bedre kontakt ml* parti og bevægelse
5) samarbejde med fagforeningerne
4) styrkelse af kontakt til undervisningsinstitutio
nerne



5) udvikling af dias-og filmmateriale
6) kvalifikation af aktivister
7) baggrunds- og informations-materiale
8) (mangler)
9) rejsegruppe

lo) work-shops
3) Toni liversage gennemgik de planlagte pjeceudgivelser fra kampag
negruppen:

1) pjece om Shukovs brev
2) Norden som A-våbenfri zone
3) Lokal A- våbenfri zone

4) pjece om TNF
5) "spørgsmål og svarw-pjece(hjøelp til argumentation

■ i diskussioner.) *
6) Pen lille NTA’er (introduktionspjece)
7) "Nordatlanten", let læselig udgave af "Grønlands
bogen"
8) pjece om NTA-besøget i Sovjet

4) Jørgen Andersen talte om intern uddannelsesvirksomhed. Bl.a. fore 
slog han evaluering af de afholdte NTA-kursér, for at forbedre de 
kommende.
5) Jørgen Juul Sørensen foreslog oprettelse af lokalgrupper på de 
hvide pletter på Danmarkskortet, Stillede i denne sammenhæng spørgs 
målstegn ved:

a) gruppernes ressourcer
b) de eventuelt tilstedeværende fredsgruppers reak
tioner ^
c) økonomi
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6) Finn Mosegård opfordrede gtruppeme til diskussion af NTA’s 
målgruppe.
7) Gitte fra Ålborg stillede forslag om udgivelse af niece om for
stærkningsaftalen .
8) BUDGETFORSLAG OG GENNEMGANG AF ØKONOMIEN.
Preben fra økonomigruppen gennemgik NTA‘s DÅRLIGE ØKONOMI(kassebe
holdning kr: 2, 8o), og opfordrede grupperne til at diskutere det 
skriftlige budgetforslag.Forslaget gik kort og godt ud på, at økono
migruppen skulle gives fuldmagt til en kraftigere styring af økono
mien. Konsekvensen af dette vil være, at folk, der bestiller uden 
bevilling, kommer til at hæfte personligt for udgifterne.
9) Kirsteh Bruun foreslog,at lokalgruppene under aktionen i april 
skulle sende en del af det indtjente b&løb til landskontoret.
10) Lisbeth(Nørrebro) foreslog,kontant indgriben(dvs. aktioner) mod 
de amerikanske baser herhjemme, Kirsten Bruun modargumenterede ud
talelsen, idet hun mente, at det var proportionsforvrængning at fo- 
cusere på DK.’s baser. løjeblikket skal vi hellere satse på Green
ham Common og Coraiso, sagde hun,
11) Judith Winther stillede forslag om at følge FN-dag demonstrati
onen fra sidste år op, men med flere kulturelle indslag. Institu
tioner, fagforeninger m.fl« skulle kontaktes,
12) Jens Toft opfordrede grupperne til at diskutere, hvem vi ønsker 
at samarbejde med. Desuden efterlyste han fantasifulde/alternative 
aktionsformer.
Derefter gruppearbejde i 2 timer.

REFERAT AF DE VIGTIGSTE PUNKTER FRA GRUPPEDISKUSSIONERNE.:
-stemme dørklokker i forbindelse med underskriftsindsamlingen til 
ministerrådsmødet I juni.
- kontakte fagforeninger, evnt låne lokaler



- arrangere diskussioner med hjemmeværnet
- forslag cm indarbejde fastfrysning i april aktionen; det blev ved
taget at udsætte fastfrysnings diskussionen til næste landsmøde, hvor 
der vil være komet materiale ud om emnet,
- idékatalog (udformes/, samles af Odense lokalgruppe) til formid
ling af aktionsformer grupperne imellem, (dvs, send detaljeret be
skrivelse af jeras bedste aktioner til Odense lokalgruppe, mrk.idé - 
katalog, f«eks, hvordan laver man en drage for-fred aktion osv.)
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- kampagnen ,Jstop atomraketterne afholder demonstration d, 22/lo.
NTA fastholder imidlertid aktionen d, 24/lo(PN-dag). Argumentet for 
fastholdelse af den 24® var bl.a, at vedligeholde traditionen bag 
denne dato. Der akal informeres om, at der afholdes 2 demonstratio
ner, så folk får mulighed for at vurdere,hvilken demonstration de * 
ønsker at at deltage i,
- Debat oro hvorvidt Herning Sørensens sag kan kædes sammen med de 
uofficielle fredsbcvæg,.,^: øst, Vi’vedtog at ringe til F.S.’s forsva
rer og høre hane vurdering.
Nedsættelse af 1) en gruppe til gennemarbejdning af budgetforslaget2) en gruppe t il i rc dålliih g af grupperef erateme.

NTAVs landsmøde 19/2o.3.1983.
Søndag d. 2o.3.
Referat,
Dirigenter: Jens Thoft og Otto Glissman. Indledte med at frem
hæveprincippet omeon '.onsusvedtagelser, dvs vedtagelser så vidt 
muligt i enighed. Og i tilfælde hvor forsamlingen måtte være 
delt, som ordentlige -græsrodsbevægelse at lade repræsentanter 
for de modstridende synspunkter forsøge at formulere kompro
misforslag, og i tilfælde, hvor der ikke kan skabes meget bred 
enighed dm forslagene, da at lade dem ligge til næste lands
møde.
Dagsorden: Aktivitetsplan:
Ved fremlæggelse af lørdagens gruppearbejde, viste det sig,- 
at der havde været adskillige emner til debat, men at grupperne 
ikfee var nået til klarhed over dem alle. De punkter alle grup
perne havde dannet sig en mening om var: Aprilkampagnen, Ole



Woides oplæg til styrkelse af NTA's identitet og økonomi. Man 
enedes derfor om at begrænse diskussionen til disse 3 punkter.
Der kom forslag om at lade landsmødets redaktionsgruppe samle 
alle øvrige emner til et idekatalog til inspiration til næste
landsmøde. Dette forblev dog uafklaret.

Aprilkampagnen = Aktion: Stands forberedelserne: 16. - 17. marts.

Parolen "Dansk nej til nye raketter" blev diskuteret frem og til
bage. Nogle mente "nye raketter" dækkede andet og mere end "572".
Andre at de 572 var det væsentlige og det helt konkrete fællesmål 
lige nu, og i kraft og karakter svarede til NTA's holdning om ensidigt 
skridt på vej mod nedrustning.

Parolen kom derefter til at lyde:

Dansk nej til de 572 raketter.
Stop forberedelserne.
Nedrustning i Øst og Vest.

Det blev endvidere besluttet, at Landskontoret sammen med udsendelse 
af kampagnemateriale også udsendte girokort til ca. 6000 navne med 
opfordring om at støtte økonomisk. *

I forbindelse med kampagnen diskuteredes, om det var en idé at lave 
lokale opinionsundersøgelser i boligkvarterer - sideløbende med indsamlin' 
for at hjælpe vor betrængte økonomi. En del mente, at man skulle over
lade det til lokalgrupperne, hvordan kampagnen skulle udføres. Der var 
røster fremme om, at opinionsundersøgelser var underlødige, og at man 
hellere måtte bruge kræfter på at påvirke gennem reel oplysning ved 
hjælp af vore materialer.

Styrkelse af NTA's identitet (Ole Wøides 10-punkts program i det ud
sendte "Oplæg fra kampagnegruppen til NTA's landsmøde 18. - 20.3.83"):
Fra almindelig stemning for 10-punkt programmets værdi som inspirations- 
kilde/idekatalog lokalt og centralt, men som noget, Landsmødet ikke kun
ne vedtage, udviklede der sig en lang og livlig diskussion om NTA's 
struktur, med udgangspunkt i pkt. 1: "forbedrede kontakter til offent
ligheden gennem pressen", og der stilledes forslag om nedsættelse af 
en pressegruppe med ikke bare ret, men også pligt til at udtale sig om 
kampagnen. Det blev fra flere sider hævdet, at spørgsmålet lå uden for 
dagsordenen, men det blev tilbagevist med henvisning til' det udsendte 
oplæg. Diskussionen drejede sig videre især om, hvorvidt Landsmødet



skulle nedsætte en sådan gruppe, og dernæst om dennes størrelse og 
sammensætning. Følgende er en række hovedindlæg for og imod forslaget:
For: Praktisk ordning inden for en afgrænset opgave inden for et af
grænset tidsforløb, en væsentlig del af kampagnens muligheder for at 
blive effektiv. - Forslaget ikke væsensforskelligt fra den ad hoc- 
gruppe, det arbejdsudvalg, som for 1 år siden på Landsmødet i Ålborg 
blev nedsat med den opgave at holde sig orienteret om og tage stil
ling til, om NTA skulle tilslutte sig den dengang planlagte march til 
Berlin og Tjekkoslovakiet. - En anden parallel: i NOAH lavede man først 
i 70'erne en aktualitetsgruppe på 5-6-7 personer, som havde pligt til 
at tage sig af pressekontakten. - Gennemgående argument: vi skal kunne 
reagere meget hurtigt (som i Norge} på den storpolitiske situation, 
fremkomne forhandlingsforslag m.v. ang. de 572. - Politiken - "organet 
for den højeste oplysning" - har til dato ikke nævnt den nye fredsbevægeis 
eller overhovedet behandlet de ting, vi står for, i sine spalter - eller 
lagt mærke til os ~ vi står med et problem, som vi måske kunne prøve at 
løse med det her forslag, som en forsøgsordning. - Imod: Det burde have 
været sat som decideret punkt på dagsordenen, det virker lidt, som om 
dette spørgsmål, det har taget lang tid at diskutere på hvert eneste 
Landsmøde, som om det er søgt smuglet ind ad bagvejen. - Risiko for 
svinebinding i en foreningsstx*uktur - kan komme til at bryde vore prin
cipper som græsrodsbevægelse; at de, som føler sig kompetente, og som 
har noget på hjerte, udtaler sig så godt de kan - vi bygger på tillid 
og efterkritik. - Betænkelighed ved, om denne pressegruppe kunne medføre, 
at resten af forsamlingen blev passiviseret i forhold til massemedierne - 
det, det drejer sig om, er vel i virkeligheden, at hver enkelt NTA1er 
gør op med sig selv og sine nærmeste: hvad har jeg, hvad har vi af for- . 
bindeiser til pressen, hvorfor går vi ikke ud i dag og skaffer os de 
forbindelser, vi mangler, hvorfor skriver vi ikke i aften de læserbreve, 
vi ikke fik skrevet i går o.s.v. o.s.v. - jeg satser mere på den brede 
aktivitet end på den snævre. - Pressefiksering dimensionsforvrængning 
at bruge så stor en del af Landsmødet til at diskutere dette - vi må 
overveje at undersøge nøjere, hvad der er vort problem i forhold til 
pressen. - Dir igenten manede under diskussionen til varsomhed, adva
rede forsamlingen mod, at 60% sætter sig-på 40%.



VEDTAGET: Nedsættelse af pressegruppe på 3 personer, som 
kan udtale sig omkring kampagnen, og under ansvar for såvel 
koordinationsgruppen som for landsmødet, kombineret med en 
opfordring til emnegrupperne om at være mere udfarende over 
for pressen, kombineret med at man lokalt forpligter sig til 
at kontakte den lokale presse og markerer NTA's synspunkter

■ ?■ r , • 0der - som en forsøgsordning, der skal op til grundig debat pa 
næste landsmøde.
Herefter lang debat om gruppernes størrelse(I) og sammensæt
ning, efter at der var stillet forslag om primært Judith Winther 
Kirsten Bruun og Ole Wæver og senere også Ole Woide, Otto Gliss- 
mann og Peter Lindegaard. Kirsten Bruun afviste med henvisning 
til sit arbejde på "Forsvar". Der blev stillet ændringsforslag: 
Gruppe på 5, mindst 3 af dem skulle forudgående have kontakt med 
hinanden før pressefremstød og så informere de andre bagefter.
- Man diskuterede principper og kvalifikationskriterier for grup 
pens medlemmer, geografisk og holdnings-ogvidensmæssig bredde 
og tyngde. Stikord: 3/5 personer - Kbhvn./provinsen - medlem
skab af kampagnegruppen - være vdnt til at. arbejde sammen om/på 
det fælles grundlag - tilføre debatten noget kvalificeret og 
hurtigt - være inde .i litteraturen om A-fri zoner, Nordatlanten 
etc. - være inde i fredsbevægelsens strategier internationalt, 
END, IKV - have detailkendskab til raketterne,de militære stra
tegier - Loyalitet overfor NTA * s grundlag (/Samarbejdskomité
ens landskampagne; fastfrysningsbevægelsen) -kommunikation, 
bevægelse, fornyelse: bredde i holdninger og synspunkter.-
VEDTÅGET:3-personers pressegruppe: Judith Winther, Ole Wæver,
Ole Woide. lo-punkts-programmet i øvrigt: pkt. 9 kunne ud
gå, de øvrige godkendes.



DAGSORDEN:budget:
Budgettet Budgetforslaget kunne anvendesi Man måtte passe 

på, at det ikke blev for bureaukratisk.
Fordeling Forslag om at tilgodese kampagnegruppen først, og 

give den dækning før andre grupper blev spurgt. 
Herefter kunne emnegrupperne spørges, og til slut 
lokalgrupperne. Økonomigruppen skulle på 14 dages 
møder styre basisøkonomien.
Nyt forslag om at "de rige lokaægrupper", hvis 
sådan nogen findes, lånte penge til basisøkono-

* ■■■'■ • . ; mien .-
Nyt forslag: Der må aldrig udsendes materialer, uden
at girokort vedlægges.
Til forslag om at kampagnegruppen blev prioriteret 
højest og først, kom et spørgsmål om "Den internat!, 
onale gruppe ikke vår lige så vigtig som kampag
negruppen og burde prioriteres på linie med denne. 
Den internationale gruppes økonomi var også ka
tastrofal."
Herefter blev det vedtaget, at kampagnegruppen og 
internationalgruppen spørges på lige fod, om hvad 
de har brug for ~ så snart der er penge i kassen.
Er der uenighed i økonomigruppen om fordelingen, 
tages spørgsmålet op på koordinationsmødet.

DAGSORDEN:pkt. 7a og b : udgik p.gr.a. tidnød.
DAGSORDEN: resolutioner og pressemeddelelse:
IL: Forslaget fra Nørrebro lokalgruppe: gruppen indforstået med, 
at forslaget oversendes til kampagnegruppen.
2. Landsmøde-udtalelse: vedtaget, vedlagt.
3. Om Flemming Sørensen: Forsvaret har pr. tlf. tilkendegivet 
at det ikke ser ud til at ville hjælpe Fl. S., hvis vi udtaler 
os. I stedet sender Landsmødet en mere privat hilsen med hå
bet om en retfærdig og åben retssag, og om et snarligt gen
syn.



4. Troels Toftkær:"NTA inviterer Friedensrat der DDR og den 
sovjetiskeFredskoinite m.h.p. at kunne videreføre den dialog 
om fredsspørgsmål, som blev indledt ved NTA’s besøg i DDR og 
Sovjetunionen. Besøget af Friedenrat der DDR søges gennemført 
inden sommerferien.” - Økonomi: Judith Winther oplyste, at det 
er almindeligt ved fredsarrangementer, at man selv betaler sin 
rejse, og at værterne plejer at sørge for indkvartering og bil
lig forplejning. Et tillægsforslag om også at invitere repræ
sentanter for foreningen til skabelse af tillid mellem USSR og 
USA og for Sværd til Plovjern blev afvist med, at disse ingen 
adresse har (?) og ikke vil kunne få udrejsetilladelse.- For
slaget kunne p.gr.a. tidnød ikke færdigbehandles, men oversend" 
tes til T.T. til videre bearbejdelse.
5. Forslag fra folkeskolematerialegruppen (?) (Skive) om: at 
gennemføre nationale og internationale pædagogiske arbejdsmø
der og at støtte udveksling af ideer, pædagoger og elever mellem 
Europas lande i Øst og Vest. Forslaget druknede lidt i travlheden, 
der fremkom ingen kommentarer.
6. Resolution om Greenham Common og Comiso: Judith Winther 
og Toni Liversage blev bemyndiget til at skrive en sådan.
DAGSORDEN:NÆSTE LANDSMØDE: Århus 5.-6- nov. 1983.

Referat ved Peter Lindegaard og Inge Enevold.


