
Referat fra lørdag formiddag.

I Århus havn ligger to af den amerikanske flådes største skibe.
På Grønløkkeskolen i Tranbjerg, 7 km derfra, bydes NTA'ere fra 

hele landet velkommen til landsmøde af en lidt træt, men oprømt 
lokalgruppe fra Arhus. Hele ugen er gået med at arrangere aktioner 
mod slagskibet Iowa sammen med andre fredsgrupper i Arhus. Vellyk
kede aktioner, der har givet genklang i pressen- lokalt og på lands
plan. Dette sidste er glædeligt i bevidsthed om, at der "muligvis 
i disse dage er flere atomvåben end NTA-aktivister i Arhus", som 
det hedder i velkomsten.

Landsmødet lægger ud med en række beretninger fra lokalgrupper
ne.Noget om arbejdet i det forløbne halve år:
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Norden som AFZ og oplysning om forstærkningsaftalerne 
fyldte ikke meget i det generelle billede af aktiviteter
ne rundt i landet.

Omkring Fredstræf 85 var Norden som AFZ temaet ved 
arrangementer i de byer der var værter for cykelaktivist
erne på vej til TRAKTAT NU-festen på Holmenkollen i Oslo.

Skive NTA arr. demonstration sammen med Skive FO d.19. 
okt. under hovedoverskriften: Norden som AFZ.
I almindelighed fortæller lokalgrupperne om tilbagegang 
m. h. t. antal aktive. De tilbageblevne synes imidlertid 
at være intense og utrættelige, og formiddagens beretnin
ger efterlader et kalejdoskopisk billede af talløse ak
tiviteter landet over.

Hvilke aktiviteter?
4,-9« maj markeredes mange steder i anledning af f̂o- 

årsdagen.
I Vejle bla. a. med et teaterstykke, som blev en suc

ces. Vejles gruppe er "ny"(198^) og "ung" og virker ener
gisk og kreativ.

Viborg markerer k .  maj med at fylde byen med en pla
kat om at tænde lys for fred i verden og har succes med 
lyssalg i gågaden.

Allerød og Frederikssund foranstaltede vellykkede fak
keltog. I Frederikssund foranlediget af den lokale præst, 
der også lagde præstegård til.

HIROSHIMA: Lyngby-Søllerød har sørget for 3 planche
udstillinger på 4o-årsdagen.En af dem var i Oslo til 
Traktat Nu-festen. De andre cirkulerer videre, bla. a. 
til Hvidovre.

Viborg + Ålborg afholdt lotusblomstceremoni.
Humoren som "våben" i fredsarbejdet, havde flere for

talere i lokalgrupperne. Bla. a. i Viborg, hvor man meget 
bevidst vil lægge den til grund i kommende arrangementer.

Konkret har denne indfaldsvinkel netop haft succes i 
Århus med aktionerne mod Iowa, hvor fredsaktivister i 
marineuniformer agerede "modtagelse" for Iowas gæster 
på havnekajen og delte ud af en underfundig pjece.

Skovlunde har haft stor glæde af at samarbejde med 
Kunstnere for Fred, hvilket har udmøntet sig i maleriske 
og kunstnerisk lødige arrangementer.En kunstneraften, et 
indslag i en festival, hvor man malede (på) folk, optog 
med meget smukke transparenter, teater osv.

Fester synes at være en mulighed for at forbedre øko
nomien, som lokalt og på landsplan er et svagt punkt.

Ålborg deltog i karnevallet med en bod, der gav penge. 
Roskilde havde en bod med på Roskildefestivalen. Arhus
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solgte pitabrød på OOA's festival og tjente tusindvis af 
kroner. Allerød havde kunstnerisk arr. i Centerhallen 
med rockmusik og tjente godt på salg af øl og vand.(De 
unge kommer, hvis vennerne kommer, solen skinner, og der 
er øl - forklarer NTA-Christianshavn. Derimod kom de ikke 
til et møde om forstærkningsaftalerne på Christianshavn)

En del lokalgrupper er i gang med at få deres egen in
ternationale kontakt. Gentofte prøver at etablere ven
skabsbyer i Ungarn og/eller DDR. Frederikssund forsøger 
at etablere venskabsforbindelse med en østeuropæisk by 
omkring ideen AVÅBENFRIE ZONER. Skive har kontakt med en 
gruppe i Kiel, Ålborg har haft en delegation i Østtysk
land for at opsøge fredsgrupper der- er derudover i gang 
med kontakter til "kolleger" i England og USA.

Kun sporadiske tiltag på dette felt.
Gentofte har en plancheudstilling i støbeskeen om 

lokale AFZ i verden.Skive holder åbent frokostmøde med 
Geo Horn + alle interesserede om lokale AFZ efter demon
stration d. 19. okt. Århus har fået delområder (f.eks. 
Gjellerup) erklæret atomvåbenfri. Sigter mod at gøre 
Århus atomvåbenfri zone ad den vej. Lyngby- Søllerød for
bereder kommunalvalget ved at afkræve alle kandidater et 
ja eller nej til at gøre kommunen AFZ. Svarene bliver of
fentliggjort. Lignende aktioner er på bedding andre steder. 
CHRISTIANSHAVN erklæredes AFZ i begyndelsen af juni efter 
utrætteligt dørklokkestemmeri.85-9o %  af de adspurgte sva
rede ja.
kunne vi måske bruge mere bevidst. Arhus bla.a. har suc
ces med en radiogruppe, som producerer en udsendelse pr. 
måned til lokalradioen.

Vi har mange sympatisører og få aktivister- lyder om
kvædet.

Østerbro laver regelmæssige introduktionsmøder med 
kaffe og foredrag. Det giver 2-3 nye aktive hver gang.DER.

EMNEGRUPPERNES INDLÆG:

UNDERVISNINGSMATERIALEGRUPPEN:
For GYM. +HF udkommer snart en antologi på 15o sider med alsi

digt tekstudvalg til debat.
Folkeskolens materialeliste er udsolgt, men kommer til november 

i ajourført udgave.
Bladet Freden og Krigen/Fredsundervisning teori og praksis ud

kom i april.
Gruppen planlægger desuden et seminar i 1986, bla.a. om freds

pædagogisk stof fra udlandet.
Gruppens medlemmer holder landskontakt via nyhedsbrev m. regel

mæssige mellemrum.
VIL GERNE HAVE FLERE AKTIVE.

PJECEGRUPPEN:
Gruppen har adskillige seriøse og kompetente publikationer bag 

sig. Mange nye er på vej. Bla.a.:Ny præsentationsfolder
Pjece om avåbenoprustningen i Nord- 

atlanten(flere sprog)
Pjece om fjendebilleder 
Pjece om dansk våbenproduktion

Gruppens arbejde er dyrt trods tilskud fra SNU og FREDSFONDEN.
Man forsøger at komme ind på flere biblioteker samt øge salget ved 
annoncering.



ØSTEUROPAGRUPPEN -under den internationale gruppe.
Besvarer al post fra øst. Varetager besøg fra øst. 

Bistår ved rejser til østlande. 2 er for øjeblikket i 
Rumænien, 2 skal til Ungarn i efteråret (hvem?)

Næste år arrangeres seminar på Langeland, bla.a. omkring 
Helsinki, som er det centrale emne for gruppen nu.

Gruppen har fået en sekretær, en langtidsledig.
INTERNATIONAL GRUPPE

Ca. 8-lo mennesker, som mødes ca. hver 1% måned i en 
af landets tre "hovedstæder".

Har en livlig brevkontakt med udlandet. Formidler støt
teerklæringer. Deltager i seminarer. Er med i END-processen

Gruppen oplever , at Danmark har noget at give udenland
ske fredsbevægelser i kraft af en høj bevidsthed i freds
spørgsmål. Der er stor opmærksomhed blandt udenlandske 
fredsfolk om dansk politik (fodnoterne f.eks.-disses sym
bolske værdi)

Amsterdammødet karakteriseredes som lidt spredt -et 
"mødested for aktivister". På et evalueringsmøde har man 
søgt at skabe større samling og besluttet at prioritere 
emner som: Europas sikkerhed (hvor kan fredsbevægelser 
sætte ind), militariseringen og demokratiet, Helsinkipro- 
cessen.
TYRKIETKAMPAGNEN -Peter Myatt gør status.

Den tyrkiske fredsbevægelses medlemmer er stadig i fæng
sel, i retten eller flygtet ud af landet.

Delegationen, der herfra blev sendt dertil, fik presse
omtale -men for lidt. Gruppen fik udsendt en pjece og fik 
principiel opbakning fra fredsbevægelser og andre. Den har 
fået Århus" borgmester med 2-3 rådmænd til at sende protest 
til den tyrkiske regering.

VI OPFORDRES STÆRKT af gruppen til at få vore borgmestre 
til at sende lignende skrivelser SNAREST. Kontakt Peter 
Myatt- Århus NTA.
FORSTÆRKNINGSKAMPAGNEGRUPPEN

Gruppen er selv blevet oplyst!(pjecen). Seminar i Kbh. 
var godt og gav mange ideer til kampagne.

Har lavet aktion i form af at afkræve folketingets par
tier en redegørelse for deres holdning i spørgsmålet. Først 
efter en rykker kom der svar fra de fleste. Artikler med 
disse svar sendes til dagbladene.

En 4. maj folder samt en grundlovsdagsløbeseddel er andre 
synlige resultater af gruppens arbejde.
MEN: Gruppen kan ikke længere bevare gejsten til at lave 
en oplysningskampagne uden at måtte tage stilling i spørgs
målet om genforhandling/opsigelse af forstærkningsaftalerne.

Gruppen ønsker mandat til at gå ind for opsigelse -og 
beder landsmødet behandle problemet.
BLADGRUPPEN

Består af ca. 7 aktivister, som hele tiden forsøger 
at gøre kvartalsavisen mere salgbar. Man vil forsøge at 
gøre bladet til en temaavis. Det nyeste nr. er temaavis 
om Stjernekrig og synes at sælge bedre.



IOWA
Xrhusgruppen fortalte om den forløbne uges aktioner.

NTA var initiativtager, men alle de adspurgte fredsgrup
per gik med på kort varsel.

Aktionerne skulle være: Ikke voldelige
Ikke provokatoriske 
Rettede mod pressen (stærkt sym

bolske, billedlige)
Eksempler på hvordan disse principper blev virkeliggjote 

er en bådregatta med fredsbannere omkring IOWA samt den 
føromtalte happening med de uniformerede aktivister.

Landsmødet understreger , at det centrale i spørgsmålet 
om de amerikanske skibes eventuelle/sandsynlige atombevæb-- 
ning er dette, at de ikke vil oplyse, om de har disse vå
ben eller ej.
NORDISK PARLAMENTARIKERKONFERENCE i Kbh., 29-3o november.
NAFZ-TRAKTAT NU ' ...

Fra Danmark deltager 2o parlamentsmedlemmer fra 11 par
tier. Anker Jørgensen leder S's delegation. Knud Østergård 
leder C"s delegation.

Det bliver en lukket konference. Ingen fra fredsbevægel
serne kan deltage.

Forslag til, hvad fredsbevægelser kan gøre:
Kræve opfølgende konference i 86.
Lade Folkemødet for fred d. 27.0kt. pege helt og holdent 

mod parlamentarikerkonferencen.
Oprette eget presselokale på Christiansborg.
Danne menneskekæde omkring Christiansborg under møderne. 
Holde kontaktmøder med venligtsindede politikere.

FN"S FREDSÅR
NTA som sådan markerer FN"s fredsår for svagt, kan vi 

hastigt konkludere. MÅSKE KAN VI ENDNU NÅ AT RETTE OP PÅ 
DEN FORSØMMELSE.
FROKOST



Udtalelse fra'Nej til Atomvåbens landsmøde i Århus d. 5-6/lo 85:

Dansk sikkerhedspolitik har indenfor NATO altid været karakteriseret 
af viljen til at føre en så lidt provokerende forsvarspolitik som 
muligt. Selv om landets ansvarlige instanser stadig fremhæver og 
sikkert selv tror på den rent forsvarsmæssige karakter af vort 
forsvar, må man konstatere, at det danske forsvar, både hvad angår 
våbenudstyr og aftaler om udenlandske forstærkninger, i løbet af 
halvfjerdserne har fået et langt mere aggressivt præg. Som eks. 
kan fremhæves, at atomvåben nu kan føres til landet allerede tid
ligt i en krisetid. Det vil sige, at dansk forsvarspolitik i stigende 
grad bestemmes af de store NATO-lande.

Nej til Atomvåben opfordrer Folketinget til en langt mere aktiv og 
konsekvent opfølgning af 3. maj-dagsordenen fra 1984. Den bygger 
på den erkendelse, at atomvåben er ubrugelige i krig og dermed 
også som afskrækkelse, og at atomoprustningen derfor må standses.

Skal 3.majdagsordenen have nogen anden virkning end at dulme den 
danske samvittighed, er det nødvendigt:
- at udføre et aktivt internationalt oplysningsarbejde om den danske 
holdning,

- at støtte de hollandske partier og fredsbevægelser, der heri i ef
teråret arbejder for et nej til udstationering af mellemdistan
ceraketter i Holand,

- at sikre, at atomvåben ikke bringes til dansk omrade i freds-, krise
eller krigstid,

- at sikre, at indholdet i forstærkningsaftalerne og andre internationale 
aftaler underordnes dansk atomvåbenfrihed,

- at følge de danske betænkeligheder ved NATOs dobbeltbeslutning op 
med aktivt arbejde for fjernelse og skrotning af de allerede ud- 
ståtionerede mellemdistanceraketter, hvilket‘vilgive styrke til 
lignende opfordringer til øst.

Danmark har før været foregangsland i et humanistisk betonet og 
fredsorienteret arbejde, og vi opfordrer vort Folketing og vorepartier 
til at søge kontakt til og samarbejde med de kræfter, der er igang 
rundt om i verden, for en udvikling henimod et mere defensivt - ik- 
ke-truende - forsvar i de enkelte lande.



uataieise rra in ej n i  AtomvaDens lanasmøae i Arnus a. o.-o-. oxtODer iyoo:

Dansk sikkerhedspolitik har indenfor NATO altid været karakteriseret af viljen 
t il at føre en så lid t provokerende forsvarspol i t ik  som muligt. Selv om landets 
ansvarlige instanser stadig fremhæver og sikkert selv tror på den rent forsvars
mæssige karakter af vort forsvar, må man konstatere, at det danske forsvar, både 
hvad angår våbenudstyr og aftaler om udenlandske forstærkninger, i løbet af 
halvfjerdserne har fået et langt mere aggressivt præg. Som eks. kan fremhæves, 
at atomvåben nu kan føres t il landet allerede t id lig t  i en krisetid. Det v il sige 
at dansk forsvarspolitik i stigende grad bestemmes af de store NATO-lande.

Nej t il Atomvåben opfordrer Folketinget t i l  en langt mere aktiv og konsekvent 
opfølgning af 3. maj dagsordenen fra 1984. Den bygger på den erkendelse, at a- 
tomvåben er ubrugelige i krig og dermed også som afskrækkelse, og at atomoprust
ningen derfor må standses.

Skal 3. maj-dagsordenen have nogen anden virkning end at dulme den danske sam
vittighed er det nødvendigt:
- at udføre et aktivt internationalt oplysningsarbejde om den danske holdning,
- at støtte de hollandskepartier og fredsbevægelser, der her i efteråret arbej

der for et nej t il  udstationering af mel 1emdistanceraketter i Holland,
- at sikre, at Danmarks internationale aftaler bringes i overensstemmelse med 

den danske atomvåbenfrihed,
- at oprette en nordisk atomvåbenfri zone,
- at opnå garantier for, at krigsskibe, der anløber danske havne ikke medbringer 

atomvåben,
- at følge de danske betænkeligheder ved NATO's dobbeltbeslutning op med aktivt 

arbejde for fjernelse og skrotning af de allerede udstationerede mellemdistan
ceraketter, hvilkt v il give styrke t il lignende opfordringer t il øst.

Danmark har før været foregangsland i et humanistisk betonet og fredsorienteret 
arbejde, og vi opfordrer vort Folketing og vore partier t il at søge kontakt t il 
og samarbejde med de kræfter, der igang rundt om i verden, for en udvikling hen- 
imod et mere defensivt - ikke-truende - forsvar i de enkelte lande på vej mod 
en atomvåbenfri verden.



?

Referat af Lise Jessens indlæg:
I England er der blevet oprettet kommunale embeder:"peace officers", som 
vejlecferei fredsspørgsmål. Halvdelen af Englands befolkning lever nemlig 
i atomvåbenfrie zoner.
I København skal der være flertal for en sådan ide i h e l e  kommunen. 
Bydele kan ikke få atomvåbenfri status, - men må vente til alle/flertal- 
let er hørt.
I Arhus har kommunens advokat afgjort, at man ikke kan få AFZ-ønsket ind 
i kommuneplanen, hvorfor forslaget er fjernet. Problemet bearbejdes nu af 
modstandere og forslagsstillere. Sidstnævnte søger nu v.hj.a. en kommite 
at få sagen direkte igennem byrådet.
Der blev foreslået (Inger) at når borgmesteren jvfr. den nye lov om ændrin
ger i det civile beredskab (af lo.maj 85) kan sætte kommunen i "krigsbered
skab" i en krise/katastrofetid, så kan det modsatte også lade sig gøre, - 
altså indføre en AFZ ! Lise mente nu ikke dette kunne gøres jvfr.lovens 
tekst..
Referat af spørgerunden til Geo Horn:
G.H. understregede, at han var alene om sin "gør Hals kommune til et atom
frit område"-aktion, - men de indsamlede 174 underskrifter var en støtte.
Men den lokale arbejdsform andre steder måtte nok være meget forskellig 
fra hans egen i hjemkommunen. Det er endvidere væsentligt at henvise til 
/benytte vort reelle demokrati. Referatet af spørgsmål til ministeren 2»/4 
1983 spalte 9541 (Fortryk til Folketingets forhandlinger) viser, at minis
teren mener, at spørgsmålet er landspolitisk, men at den enkelte kommune 
selvfølgelig må tage stilling til den aktuelle sag. Denne åbning er brugbar. 
Der blev foreslået (Inger) at NTA udfærdiger en henstilling (til fælles 
brug) til kommunalvalgets kandidater vedr. deres holdning til en AFZ. 
København har lavet et brev til kandidater om emnet. Det vil blive offent
liggjort i EP. Det blev anbefalet (Skive) at følge opfordringen fra borg
mestrene i Hiroshima og Nagasaki til at indgå i "Byernes solidariske pro
jekt for fuldstændig at afskaffe atomvåben". En oversættelse vil blive 
bragt i EP til eget brug op mod kommunalvalget.
Katja fra Søllereød (02-801725) oplyser, at de ligger inde med en opfordring 
til kommunalvalgs—kandidaterne ang. deres stilling til en AFZ.
Lise J. anbefalede, at man holdt "gryden i kog" i anledning af kommunalval
get. Det blev oplyst, at kommuneplanerne blev revideret løbende med nogle 
års mellemrum, så man kunne komme med/af fortløbende !
Geo Horn anbefalede flg. litteratur:

Filip Stenson: Det planetare sjålvmord.
Fredens og samarbejdets problem.
Menneskehden .... godt og ondt.

- og understregede problemet, at så mange er uvidende netop om dette problem. 
Derfor kan et meget lille mindretal med viden (og derfor magt) styre et o- 
vertal.Geo efterlyser iøvrigt den samme omtale, behandling og tydning af 
facts, måleresultater m.v. når s^gen drejer sig om IOWA og Whisky-ubådene 
i skærgården.

GENNEMGANG AF ØKONOMIEN AF PREBEN.
Preben ofordrer lokalgrupperne til at tgge den fælles økonomi (landskonto
ret) op i grupperne. Og evt. knytte kontakt til potentielle NTA-bidragsy- 
dere.
Budget-prognosen viser, at i 1987 er vi nede på 1/3 af de nødvendige udgif
ter, - og dermed må vi "lukke butikken". Vi må derfor stramme op omkring 
vor økonomi i forb.m. landskontorets drift. Af samme grund er økonomigrp. 
ved at oprette en undergruppe, der skal oparbejde og udbygge en fast 
tilskudskreds på basis af de gamle bidragsydere.



De gamle støttegruppe-ordninger er i forfald, så ØG har brug for gamle og 
nye navne på støtter, - især udenfor Kbh.
Lone Hass foreslog indført en art abonements-ordning/pris på EP.Preben 
mente dog,det fortsat skulle være frivilligt a.h.t. konsekvenser.
Allan foreslog, at kvartalsavisens salg til biblioteker skulle styrkes. 
Niels Hass mente, at dette allerede skete. Kvartalsavisen blev også fore
slået købt af lokalgrupperne til almindelig uddeling.
Arhusgrp. mente, at IOWA-affæren kunne bruges til indtægt på en særavis.
Al porto blev foreslået betalt af modtagere.Preben mente, at dette skete 
allerede, - men at systemet kunne udbygges i forb.m. EP.
Preben anbefalede kraftigt, at grupperne sendte penge (men frivilligt) 
til landskassen, når dette er muligt. Hvis man ikke bruger sine person
lige 1300 kr i gave-fratræk på skattebilletten, bør man måske udnytte den
ne mulighed
Fra Lars,Arhus blev foreslået, at frivillighedsprincippet blev begravet 
og at der opkræves kontingent af lokalgrupperne.
Jens Peder ville gerne vide, hvad der tjentes mest på: kvartalsavisen el
ler pjecer. Preben anslog, at såvel pjecerne og aviserne tjente sig ind,- 
men avissalget var for nedadgående.
Inger mente, at i en græsrodsbevægelse, er der ikke plads til kontingent. 
Foreslog som alternativ, at der afholdtes støttefester o g kvartalsavisen 
udformedes som temanumre, for at støtte salgsmuligheden.
Steen anbefalede annonceindtægter i forb.m. avisen, som bør være "smart" 
at se på, temaorienteret og med sympatisører som målgruppe. Saglig og in
formerende, men folkelig.
Johanne anbefaler kontingent som i NTA/Norge.Avisen skal have mere blikfang 
og en "morsom rubrik". "Det (stoffet) ligger for højt" !
Inger: Hvordan får man en kiosk til at sælge vor avis ?
Steen argumenterede imod formaliseret kontingent.
Niels Hass: aktivisternes antal formindskes i disse tider. Freden er ikke 
mere den varme sag i pressen ! Henviste iøvrigt til Ole Wævers indlæg ang. 
struktur. NTA blev vel ikke den folkelige bevægelse, man havde håbet.Fred 
er åbenbart mere politisk end atomkraft er osv. Men begrebet f r e d  er 
kommet ind i dagligdagen, - også blandt politikerne. Vort image er ikke den 
undergravende type fredsbevægelse. Derfor måske lidt kedelig. Derfor svæk
kes mediernes opmærksomhed og dermed NTA. \bre krav kommer jo også mere el
ler mindre igennem. Derfor falder måske også støttebidragene.
Derfor må vi: arbejde udfra det reducerede budget og hvad vi er gode til: 
vore politiske forbindelser, vore "eksperter", der kan forklare, "Ekstra- 
posten" som læses af rigtig mange, der er få aktivister men mange sympati
sører, der betaler sig fra ikke at være med. Og vi har flere gode salgsma
terialer .
NTAs mål må stadig være opiniondannende. Mange af "vore folk" arbejder i 
systemet og vi må pleje vore kontakter til politikerne. Samarbejde med re
levante bevægelsr/organisationer. Lave fikse happenings/aktioner. Vise sig 
i offentligheden med boder, avissalg osv. Vi må forene vore kræfter om fæl
les mål. Vi vedtager let mål, - men samarbejder ikke altid. Venskabsbyarbej
det er vigtigt. Vi skal stille spørgsmål ved den ny cicilforsvarsplan til 
kommunalvalget.
Vi er færre på landsmødet, men vi virker mere int^-ense. Fredssagen "kører" 
rundt omkring i landet og vi er et basis ! ■/
Preben menteikke,at der skulle være hverken individuel eller gruppe-kontin
gent, idet det ikke batter noget væsentligt i det samlede budget. Men den 
nedadgående kurve for økonomien kan vendes, hvis vi er solidariske !

Som hørt af Frank/Skive.



REFERAT AF NTA-LANDSMØDE. SØNDAG EFTERMIDDAG

Dirigenterne foreslog følgende dagsorden, som blev akcepteret af forsam
lingen.
1A : Gruppereferat for så vidt angår forstærkningsaftalerne (fortsættel

se af punkt fra lørdag eftermiddag) 
IB : Diskussion af udtalelsen udarbejdet af en arbejdsgrupe på lands

mødet. Specielt punktet om forstærkningsaftalerne
2 : Øvrige udtalelser
3 : Næste landsmøde

-------00O00-------

1A : GRUPPEREFERAT FOR SÅ VIDT ANGÅR FORST/ERKNINGSAFTALERNE

gruppe 1&2 var delt på spørgsmålet om (demokratisk) genforhandling eller 
opsigelse. Men flertallet i gruppen var tilhængere af genforhand
ling m. h. p. at få krisebegrebet slettet af forstækningsaftalerne. 

Gruppe 3 nåede ikke at diskutere forstærkningsaftalerne.
Gruppe 4 mente, at opsigelse og genforhandling ikke er absolutte modsæt

ninger. Hovedsagen er om a-våben medbringes af evt. forstærkninger 
eller ej. Gruppen foreslog, at forstærkningsaftalegruppen anlægger 
sag mod staten.

Gruppe 5 vil opsige forstærkningsaftalerne.
Gruppe 6 var enig med gruppe 1&2. Forstærkningsaftalerne skal opsiges i 

ders nuværende form og genforhandles.

IB DISKUSSION AF UDTALELSESFORSLAGET

Steen Hassing fra arbejdsgruppen fremlagde udtalelsen :
Det var gruppens kommisorium på baggrund af lørdagens diskussion at omfor
mulere og opstramme Judith's udtalelsesforslag fra Extraposten. Gruppen 
fandt, at vi i udtalelsen også var nødt til at forholde os til forstærk
ningsaftalerne, selvom de ikke var nævnt i Judith's oprindelige forslag. 
Derfor har arbejdsgruppen indføjet et punkt om forstærkningsaftalerne.
I ordet 'opsiges' i udtalelsesforslaget ligger ikke nødvendigvis, at 
der ikke kan indgåes nye, akceptable forstærkningsaftaler. løvrigt blev 
udtalelsesforslaget betegnet som "vattet", idet det kun gentager, hvad 
vi tidligere har sagt.

FORHANDLING:
Dirrigenternes forslag til procedure blev godkendt, således at det først 
blev diskuteret (I) om pinden om forstærkningsaftalerne skal med, der
næst (II) formuleringen af det, og tilsidst (III) forslaget som helhed.
I : SKAL FORSWTÆRKNINGSAFTALERNE OMTALES:
Der var til dette punkt (på ægte NtA vis) to uforenlige holdninger. F1. 
Sørensen præsenterede det synspunkt, at vi i udtalelsen ikke skal sige 
noget om forstærkningsaftalerne. For det første fordi forstærkningsafta
lespørgsmålet er taget ud af parlamentariker-konferencens dagsorden, for 
det andet fordi en AVFZ automatisk (ifølge visse militærfolk (G. K. Kris
tensen)) vil begrænse forstærkningsaftalernes indhold. Jens Peder føjede 
hertil , at vi ikke må gøre os til en minoritet. løvrigt kritiserede han 
arbejdsgruppen for at have inddraget forstærkningsaftalerne i deres kommi
sorium. Den modsatte holdning, at vi skal udtale os om forstærkningsafta
lerne blev præsenteret af Inger, der som begrundelse gav, at aftalerne 
indebærer, at vi får a-våben allerede i en krisetid. Derfor må de opsiges, 
og derefter evt. genforhandles. Niels Gregersen - og andre tilsluttede 
sig ham - tilføjede, at vi som bevægelse kan og skal stille store og 
radikale krav. løvrigt mente Niels, at NtA bør anlægge sag mod staten 
for indgåelse af forstærkningsaftalerne.
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II : FORMULERING AF PUNKTET:
Preben Christensen foreslog en ændret formulering til punktet om forstærk
ningsaftalerne. Punktet ændres og deles i to, så der står:
(...),
- at sikre, at atomvåben ikke bringes til dansk område i freds-, krise- 

eller krigstid,
- at sikre, at indholdet i forstærkningsaftalerne og andre internationale 

aftaler underordnes dansk atomvåbenfrihed,
(...).
Prebens forslag blev herefter sat til debat. På ægte NtA vis ... (og, nåh 
det kan vi vist godt springe over). Helene Cini - og mange andre med 
hende - mente, at Prebens formulering var genial. Inger gik imod Prebens 
formulering, og forlangte en klar stillingtagen. Steen Hassing m. fl. 
fandt, at Prebens forslag, som kompromis, var akceptabelt. Dirigenterne 
afsluttede debatten ved at foreslå, at vi skred til markering for og 
imod Prebens forslag. Markeringen viste overvældende tilslutning til 
Prebens forslag.
KONSEKVENSER AF VEDTAGELSEN.
Efter denne vedtagelse ytrede Inger fra forstærkningskampagnegruppen 
tvivl om hvorvidt de kunne arbejde videre indenfor den vedtagne formule
ring, og Niels Gregersen spurgte, hvordan vi kunne køre videre med hans 
forlsag om en retssag.
Overfor Niels blev det fra Preben og undertegnede fremført, at en evt. 
retssag må skulle gå på formalia (den udemokratiske procedure) omkring 
forstærkningsaftalernes indgåelse, og ikke på deres konkrete indhold. 
Dirigenterne konkluderede herpå, at kampagnegruppen undersøger muligheder
ne for at anlægge en rigsretssag. Resultatet af disse undersøgelser fore
lægges via Extraposten for lokalgrupperne. Lone Hass og andre påpegede 
overfor kampagnegruppen, at den vedtagne formulering rummer mange hand
lingsmuligheder.
Herefter blev udtalelsen med den ændrede formulering (bilag 1 ) vedtaget.

2 : ØVRIGE UDTALELSER 0. LIGN.

Peter Myatt fremlagde på vegne af NtA-Århus en idé til en Iowa-avis. For
samlingen fandt, at det var en god idé, idet dog financieringen skal 
afklares med økonomigruppen og koordineringsmødet.

Forslaget til en EUREKA udtalelse blev vedtaget, som den var fremlagt i 
Extraposten.

Fl. Sørensen fremlagde et forslag til udtalelse, som "bakkede" op om USSRs 
nyeste nedrustningsforslag (Gorbatjovs 50% reduktion m.m.). Efter at 
Niels Gregersen - under henvisning til Mitterand - havde ytret betænke
lighed omkring den omtalte udenrigsministerkonference, og efter at Hanne 
havde foeslået, at vi lader nedrustningsforhandlerne sejle deres egen sø, 
blev forsamlingen enig om, at Flemming retter formuleringerne i udtalel
sen til og sender den ud.

3 : NÆSTE LANDSMØDE.

Rex har tilbudt, at vi kan afholde næste landsmøde i Ryslinge. Endeligt 
tidspunkt og sted fastlægges af koordineringsmødet.

referent i al uvil(l/d)ighed / Allan


