
Nu.i til atomvåben.
Landsmødet d. 2./å. februar 1985, 
Frøbelseminariet. København,

REFERAT

Lørdag formiddag

Efter velkomsten holdt Niels Munk Plum en festtale, hvori 
han koncentrerede sig om Nej til atomvåbens start i vinteren 
I98o.

Efter en kort diskussion af dagsordenens punkter gik for
samlingen over til: siden sidst ved lokalgrupperne:
( her fraveg forsamlingen dog dagsordenen, idet der blev 
nedsat en landsmødeudtalelsesgruppe bestående af El. Sørensen, 
J. Winther, H. tøjbøl, F. Moesgård + et par stk. til).
Følgende imponerende liste over lokalgrupper fortalte: Skive, 
Lyngby/Søllerød, Chr.havn, Søndermarksgruppen, Sokkelund, 
Gentofte, Nørrebro, Skovlunde, Gladsaxe, Pjecegruppen/Øst- 
europa, Slagelse, Allerød, Ekstraposten, Indre By, Koskilde, 
Alborg, Kolding, Århus og International gruppe.
På basis af de forskellige gruppers redegørelser har referenten 
tilladt sig at opstille en slags aktivitets- eller ide
katalog, frem for at referere hver enkelt gruppe for sig.
Skulle nogen ønske nærmere henvisninger til, hvem der fore
tager sig hvad, er man velkommen til at henvende sig til 
referenten.
Aktivitets-eller .ideekatalog: flere grupper vil deltage i 
dette forårs Påskemarcher, en enkelt afholder hver fredag 
et Tavshed for fre'd-arrangement på 3o min. , underskrift
indsamling •med .henblik på at erklære x-by for atomvåbenfri 
zone, arbejde i lokalradio, aktion på motorvejene, Lotus- 
blomsterarrangement d. 6. 9*» dragefestival i F.N.-ugen, 
k »  maj arrangementer, graffiti, aktioner i S-togene, Dette 
var de mere udendørsprægede aktiviteter. Dernæst følger så 
de indendørs: Skives materialegruppe laver et blad om freds
undervisning og en revideret materialeliste, flere har lavet 
udmærkede plancher, Gentofte har via sit samarbejde med



håndboldklubben Gladsaxe IiG stillet plancher op i Gladsaxe- 
hallen, Gentofte skal lave nye plancher sammen med klubben 
specielt henvendt til sportsfolk, flere grupper afholder 
offentlige møder, f.eks. om forstærkningsaftalerne, mange 
henvender sig til skoler, fagforeninger, beboerforeninger, 
ofte med stor succes, der afholdes møder, bl.a. orø USA og 
Østeuropa( det andet ...), om Dyvig-rapporten, Norden som 
atomvåbenfri zone, beredskabsplanerne og meget mere. En 
gruppe ha vés afholdt Fredsbanko med stor succes, i Gladsaxe 
lejer man en gammel forretning, hvorfra materiale kan sælges 
Ålborg er ved at samle en mappe med ideer som led i Vest- 
bæltsamarbejdet, Kolding har lavet en aktivitetsmappe, samt 
en lysbilledserie med foredrag( kommer gerne!).
Fra Sokkelund/Radio kommer et tilbud: abonnér på Monitor, 
som er det hedengangne Forsvars afløser, en slags nyheds
brev: send 5-kr. til Birgitte Bollman og få de k  første 
nr. gratis. ±  års abn. koster b8 kr. Monitor vil rumme 
en oversigt over tidens gængse spørgsmål.
Fra Pjecegruppen nævntes følgende, titler: Hvor står vi i dag 
Kirken og freden, Fors tærkni n gsa ft alerne, en pjece om øst- 
Europa, en om Europas rolle i verden. Alle bedes være med 
til at uddele/sælge. Endelig forbereder gruppen en materia
le pakke til inspiration for dem der vil til Østeuropa,
Alle, der har kontakter, bedes henvende sig til Kaj Bollman. 
Fra Ekstraposter kommer en opfordring til jer om at sende 
mere materiale.
I Århus arbejder man på at støtte tyrkiske fredsaktivister. 
Spørg Århus, hvis du ønsker optryk af Dyvig- og Management- 
rapporterne i .

International gruppe fortæller bl.a, at Freeze i USA er 
stærkere end nogensinde, at de arbejder mod MX-opstillingen, 
bl.a. sammen med Jessie JacksorisRainbow Coalition. Freeze 
går også imod First.Strike og Star Wars-projektet. Fra 
Vest-Tyåkland skulle de hilse og sige, at fredsbevægelsen



?

Inden frokost løb profildebatten af stabelen:
bom formuleret af Finn Moesgård:" Der foregår utroligt
meget rundt omkring! Det er NTA’s profil!".
Flere af indlæggene slog fast, at vi bør deltage i de 
forskellige demonstrationer, Påskemarcher o.lign. At 
vi i det hele taget også skal ud til almindelige mennesker.
Flere roste NTA’s seriøse arbejde, f.eks. udarbejdelsen 
af papiret om Dyvigrapporten.
Endelig bad Bjarne fra bladgruppen/Kvartalsavisen om at 
,'å meddelelser fra lokalgrupperne, der på denne måde kan 
fortælle andre om deres arbejde!

Lørdag eftermiddag var reserveret til gruppediskussioner (forstærk- 
,ningsaftaler). Som oplæg til disse gruppediskussioner holdt 5 NtA'ere 
korte indlæg (Ole Wæver, Kurt Andreasen, Carl Åge Jensen, Bjarne Bonné 
cg Judith Winther). Der er i hovedtrækkene redegjort for de synspunkter, 
der blev givet udtryk for i indlægene, i referatet af søndagens diskus
sioner .

Søndag formiddag
)er blev foretaget en •-.aldring i .forhold til forslaget til lands- 
modeprogram (EP 24.1.85*) da 1. behandlingen af diskussionen om 
f)r:imært fremtidige kampagner og forst;.rkningsaftnler blev taget 
inden Hans Lysbolt's oplæg om fremtidige arbejdsmetoder.

Det blev vedtaget, at MÅ/s fremtidige kampagne overordnet skal 
være ilorden som atornv;!ber.ifpi.zone, og derunder ska.1 Aer igangsæt
tes en oplysningskampagne om f orst‘..-rknlnpsaftalerne« Forud herfor 
var der gi et en diskussion om, hvordan vi griber hele problematik
ken omkring forst;, rkningsaftalerne an.
Det blev navnt, at vi ikke på nuværende tidspunkt skal tage stilling 
til genforhandling eller opsigelse, men f^rst starte en oplysnings- 
1-: a rim agne. Der var heller ikke på landsmedet er i ghed orn kravet, hvil-, 
ket bla. ifølge Judith Winther skyldes, at det faktisk er meget 
svært at svare på hvad. der er det rigtige krav nu; forstar’.ningsaf -er det rigtige
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talerne virker for os meget komplicerede, og er derfor naturligvis 
ikke mindre komplicerede for andre mennesker - derfor er det nødven-’ 
digt ferst at opbygge en viden på området internt i NDA., og derud
over at oplyse om dem udadtil. Det fremførtes, at vi først må disku
tere indholdet i aftalerne før vi kan tage stilling til kravet. Her
til mente Carl Aage fra Christianshavn, at en holdning til spørgs
målet vil have. langt større effekt, men Judith Winther fremhavede
ligeledes, at vi snarere må se på indholdet•i aftalerne, bl.a. ind
førelsen af begrebet "spændingsperiode" fra sidton af 7 0 'erne, som 
har gjort hele situationen meget farligere. Kurt Andreasen fra-'ø s
terbro henviste til vort gamle materiale, hvor vi vender os mod mod
tagelse af amerikanske krigsfip og går direkte ind for opsigelse 
af aftalen. Ole Viewer supplerede med, at den blå folder kun går ind
for opsigelse af flyforstærknfngsaftalerne, da de var de eneste vi 
kendte på det tidspunkt - den er forældet og må derfor revideres. 
Desuden, hvordan vil offentligheden opfatte et krav om opsigelse 
af forstærkningsaftalerne? Et sådant vil utvivlsomt blive opfattet 
som et brud med essensen i alliancen, ifølge Ole Voswer. Derfor må 
vi slå på de nye momenter, som. f.eks. begrebet krisetid, fastlagte 
stprker til de forskellige lande og hele .spørgsmålet om a-våben i 
forbindelse ned modtagelse af forstærkninger. Kravet om opsigelse 
af forstø rkn.i ngsaf talerne vil ellers bl i ve opfattet som om vi vil 
have Danmark ud af Dato . Det chokerende er den måde forste rkn:i ngs- 
aftalérne er besluttet på, hvor vi allerede nu kan sige at der er 
oget galt; probleraenne ligger ved a-v"bnene, at oprustningen fak

tisk styres pr. automatik i stedet for som følge af politiske beslut
ninger samt hele krisestyringsstrategi.en. Henrik- Ejbøl påpegede, at 
der vil v  re et bedre grundlag for at diskutere NDA's holdning til 
aftalerne på næste landsmøde, når vi har en større viden på området. 
De krav som vi både kan og skal stille på nuværende tidspunkt er, 
at der opnåes større åbenhed og mere demokrati omkring dansk sikker
hedspolitik; demokrati betyder overensstemmelse med folkets mening. 
(Folketingets beslutning om ja til raketter var f.eks. udemokratisk, 
fremhævedes det, da 80%  af befolkningen er imod).

Bjarne Bonné ment , at det ville svække vores troværdighed, hvis vi 
krævede atomvåbenfri zoner og ikke inddrog spørgsmålet om NATO's en
hedskommando, forstærkningsaftaler og førsteslagsstrategi. Førsteslags- 
strategien skal ændres, og Bjarne mente ikke, at spørgsmålet om for
stærkninger villle bringe os på krigsfod med Socialdemokratiet.
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Diskussionen udsprang soir, for nævnt i en vedtagelse af førnævnte 
kampagne, hvor der vil blive taget udgangspunkt i Judith Winther's 
netop udkomne pjece om forstærkningsaftalerne samt Niels Hass'for
si ag tid oplysning ofe debatkampagne omkring f or st\,rlcningsaf talerne. 
Til den overordnede kampagne om Norden som a-våbenfri. zone vil der 
blive taget:udgangspunkt i de nordiske fredsbevægelsers materiale 
om eranet. .

Herefter fortalte Ole Væwer om arbejdet i Traktat Nu-kampagnen, hvor 
hun selv sidder i arbejdsgruppen. I forbindelse med kravet om Norden 
som a-vabenfri zone har et fællesnordisk initiativ med en gruppe 
norske kvinder i forgrunden taget initiativ til en kampagne, som 
løber d. 4-17/3? i forbindelse med Nordisk Hads møde. Her kan man 
også i lokalgrupperne tage sagen op, Scueprocessen er gået igang 
igen, og ser ifølge Ole Væwer meget 3 ovende ud. Traktat Hu-kampag
nen slutter o. 6/8, hvilket dog ikke er nogen tidsfrist for zonen; 
malet må ikke ultimativt være en traktat ved afslutningen af kam
pagnen - det ville v re en selvmordsstrategi - men der skal v r e  
noget .igang. Der blev opfordret til, at NTA bakker op om kampagnen 
i starten af marts.

Det blev vedtaget at nedsætte to grupper, som skal arbejde videre 
med kampagnen, nemlig, dels en geografisk bredt sammensat gruppe, 
som lugger de overordnede retningslinier, og dels en snævrere grup
pe omkring landskontoret, som sørger for at føre beslutningerne i- 
gennem. Kampagnegruppen består indtil videre af Finn Bjarke, Bjarne 
Bonné, Inger Staahl, Finn Mogensen, Flemming Klit, Carl Aage Jensen, 
Inger Lauridsen, Kjeld Jespersen, Judith Winther (?), og Niels Hass, 
Gruppen er stadig åben.

7 h<mtas Chetu'y. Vruted States



Andre punkter: Der er taget initiativ til at arrangere Fredstræf 
' 8 5  ved Holmenkollen,æOslo, i perioden 6-9/8. Der vil gå ruter fra 
forskellige steder i Jylland, som starter dy 27/7 1 d. 1/8 fra 
Frederikshavn,

Christian fra inxtxativgrupperr fortalte om "March for Liv1 11. Det 
drejer sig om 15-20 personer, som planlægger en march gennem DK, 
som skal starte i Fæli. edpark en d. 6/7 og slutter i Meyn i Tyskland 
i august, hvor man møder en lignende tysk march, som er gået gennem 
ochleswig-Holsten. Man lægger vægt på at komme ud i mindre byer, og 
1 gger desuden stor vægt på personlig kontakt undervejå. Marchen 
varer 40 dage, hvor man går de 2 5 , bla. gennem en række jyske byer?^ 
Fundamentet for marchen er et samarbejde med de lokale grupper langs 
h le- ruten, så de-bl.ar kan hjælpe med sovepladser, bagagetransport 
31c.) Initiativgrup ens kontaktadresse er: "March for Liv" v/ Astrid 
og lia, Saxogade 108, 4-59, 1662 Kbh. V. Tlf. 01-254940 
-̂ •emtidige arbejdsmetoder: Hans Lysholt holdt et oplæg om civil u- 
lydighed og ikke-voldelige aktioner (jvf. sammes oplæg i EP d. 
24,1.85). Oprindeligt skulle oplægget have været fulgt op af grupje- 
rbejde, hvilket af tidsmæssige grunde ikke kunne nåes. Der var dog 
. -d enighed om, at emnet er vigtigt, og at vi kan tage det op i 
senere sammenhænge. F.eks. blev det foreslået at arrangere et gratis 
kursus i ikke-voldelige .aktionsformér,' evt...i HTA-regi. Derudover 
fore slag Niels Ilass at man kunne tage emnet -bp i forbindelse med 
iTA's sommerseminar i Assens (Ass&ns Højskole) i den første uge af 
..olesommerferien ( 22-29 juni ). Hovedpointen på punktet var, at 

uanset: hvilke, aktioner - som er meget forskellige alt efter hvor i 
landet man kommer fra - man laver, drejer det dig om at være humo
ristiske i vore happenings. Netop fordi punktet ikke kunne følges 
op af gruppearbejde, valgte Hans Lysholt at gøre oplægget meget kort, 
men emnet vil som -sagt blive fulgt op.

Fredsfanger i Tyrkiet: En grup;-e mennesker har på initiativ af HTA/ 
.tgrhus besluttet at arbejde med denne sag. Hov. .1985 fængslede s 18 
rnedl. af den Tyrkiske Kredsforening (TFF) mellem 5 og ,8 år efterfulgt 
af 18 og 52 mdr. internt eksil. 6 er senere løsladt,mod kaution, 
hov. 1984 er en ny. retssag begyndt mod 48 tidligere medlemmer af 
TFF. Peter Hyatt fra Arhus fremførte, at løsladelsen af de 6 medlem
mer er en lille sejr, -som må følges op. Derfor er det nødvendgit 
at lægge pres på de tyrkiske myndigheder for at få dem feil at stoppe 
kampagnen mod. TFF. Den kampagne, der allered.e kører, arbejder hoved-

1) F r a 'Kbh« via Kalundborg, Århus, Randers, Viborg til Keyn (jvf.
landsmødepapirer +. EP 24.1.1905)
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magelig ih?å; London. Den nu startede grup e herhjemme vil arbejde på 
i.re områder, nemlig dels med frédsbesøg (kontakte række landsdæk!.en
de fredsorganisationer med opfordring bil at støtte udsendelsen af 
to personer, som skal ovérr.r.e retssagen, saipt..snakke med de løslad- 
le- og pårørende), dels protester -til den, tyrkiske ambassade, 'i. avi
ser og hvor man ellers har mulighed for det, samt endelig, henvendel
se til fredsgrupper med. opfordring til at skrive til fangerne og 
de tyrki ske myndigheder. Gruppen bad landsmødet give et bidrag gå 
2000 kr. - økonomigruppen tager stilling til dette.
.Der var enighed om, at det var en. méget fin .idé. at konkretisere ver 
i-arol.e med konkrete aktiviteter. At arbejdet har betydning' viste 
et brev fra lederen af TFF, Mehnut Di ker deri;, som blev oplæst på 
... det, og hvor han takker for den massive -støtte han har fået fra 
organisationer i andre lande. Yderligere oplysninger om dette ini
tiativ kan fås hos NTA/Århu s , • Set. Oluf agede- 1-, 8000 Arhus C. Tlf • 
06-128935 V

ØKONOMI/BUDGET.
Flyvebladsbevillingerne er i bund. Det affødte en debat om interna
tional gruppe. Nogle- mente, at de skulle indvunder flyvebladssyste
met. Konklusionen blev, at international gruppe pålægges at fremlæg
ge et specificeret budget for .1985 og Offentliggøre det i Ekstra Pos
ten. Der var i øvrigt stemning for, at flyvebladsbevi11jngerne op
prioritere s i budgettets fordelingsnøgle. Dette tager økonomigruppen 
sig af.

VEDTAGELSER I ØVRIGT
NTA holder for fremtiden koordineringsmøder hver 2. uge. En forelø
big dagsorden optrykkes i Ekstra Posten.

NTA deltager i Fredsbevægelsernes Samråd. 2 NTA'ere -har lovet at ind
gå: i arbejdet. Landsmødet indskærpede, at NTA ikke kan forpligtes 
af beslutninger truffet i Samrådet, men gerne vil bruge Samrådet som 
forurn for erfarings- og Ideudveksling.

Landsinødeudtalelse og støtter© sol ut ion til Ravns trup-lej ren blev 
vedtaget.

. i ■ .

NTA-Århus holder næste landsmøde.

Referenter: Steen Hassing, Ole Nielsen og Finn Bjerke 
Redigeret’ af .landsmødegruppen.


