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Kære fredsvenner.

Vores fredsbevægelse er den ældste lokale fredsgruppe i
Danmark. Vi har som den eneste lokale fredsgruppe været
aktive siden 80’erne.

Trods dette har selveste SIPRI, Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI) udtalt sig om sikkerhed
på en måde der støtter vort grundlag.

Ved SIPRI's konference d. 11 - 12 /6 - 2018 om sikkerhed
i Østersøregionen sagde ambassadør Jan Eliasson, tidligere
FN-vicegeneralsekretær og nuværende formand for SIPRI

Grundlag

ved åbningen, at "sikkerhed starter hjemme", og at
grundstenen for national, regional og international
sikkerhed er et velfungerende samfund.
Dette passer fint med det grundlag vi har haft i mange år.
“Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af
krig.
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For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk
lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en
bæredygtig udvikling."
Så vi kan godt være stolt af vort grundlag.

Vi lever i en tid hvor der sker jævnligt forværringer af den
sikkerhedspolitiske situation.

I januar mødtes mange af verdens mest anerkendte

The
Doomsday
Clock

videnskabsfolk for at fortælle, hvor tæt vi er ved en
atomar udslettelse ved at indstille The Doomsday Clock
2018.
Klokken blev sat til 2 min i kl. 24. Den har ikke siden 1953
været sat så tæt på kl. 24.

Jeg vil nævne nogle af de områder, der svækker
sikkerheden i Verden og hvad vi kan gøre.

Hadet mod vise befolkningsgrupper er tiltagende og

Hadet

mange politikere støtter dette, i Danmark især DF.
På den måde bliver folk utrygge og nogle søger mod
højreradikale grupper. Vi ved, at de højradikale har
hemmelige modstandsgrupper- klar til at træde til, når tid
er til mere kontant bekæmpelse.

80 året for Krystalnatten blev et flot arrangement,
som havde parole, tale og foredrag, der gik kraftigt imod

Krystalnat
og
antiracisme
dagen

racismen.

Nogle har i vores fredsgruppe har givet udtryk for at det
ville være bedre at afholde FN’s antiracisme dag d. 21
marts. Brian, formand for LO-Vest, syntes vi skulle bruge
begge, da jeg nævnte problemet i Esbjerg Samarbejdet.
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Det vil jeg foreslå, at vi støtter- vi har bruge for mange
arr. mod racismen, men især dialog.

Dialog

Her må vi nok lytte til de ideer Özlem Cekic kom med, vi
skal i dialog med dem, der opbygger fjendebilleder og
skaber had. Dette må vi tænke på f.eks. i forbindelse med
vort gadeteater projekt.

INF

Trump vil opsige aftalen om mellemdistance raketter, INF
aftalen. Aftalen forbyder både raketter med konventionel
sprængstof og atomvåben. Forbudet gælder i dag
raketter, der har en rækkevide på 500 - 5500 km.
Opsigelse af aftalen vil betyde øget oprustning i bl.a.
Europa.

Derudover har man i USA en strategi om, at man kan føre

NUTS

en begrænset atomkrig i Europa mod Rusland uden at det
går ud over NATO lande, NUTS, Nuclear Utilization & Target
Selection. Man forestiller sig, at de anti missilbaser man
har rundt om Rusland, kan nedskyde russiske raketter.
Missilerne, der skal rammes, bevæger sig med ca. 25.000
km i timer og det gør antimissilerne også, hvilket gør det
meget svært at ramme et mål.

Straffe med
atomvåben

Derudover har Pentagon udtrykt muligheden for, at man
kan bruge atomvåben som gengældelse efter et
cyberangreb.

Fjernelse af
atomvåben

På den anden side er der sket det historiske fremskridt, at
122 i FN har skrevet under på forbud mod atomvåben. Når
50 lande har ratificeret denne aftale, træder den i kraft
efter 90 dage.
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Hiroshimadagen

Vi må holde fast i vores årlige mindedag og arbejde på at
få fagbevægelsen og socialdemokratiet med som
medarrangør- selvfølgelig også gerne nogle borgerlige
partier. Kan vi få religiøse organisationer med? Kan vi få
DN med? Det handler om at blive så mange som muligtog på sigt få flertal i folketinget til at få Danmark til at
underskrive og ratificere traktaten.

Fjendebilleder

Over de seneste år er brugen af fjendebilleder øget i
styrke med det formål, at øge oprustningen og evt.
retfærdiggøre krig. Vi ved, at det er især det militær
industielle kompleks, der med deres enorme styrke øger
usikkerheden i Verden for at kunne sælge flere våben og
fremme flere krige.

I Europa er det især Rusland, der laves fjende billeder
imod. Igen er det dialogen, der skal til, for at dæmpe disse
fjendebilleder.

Bod med og
uden telt

Vi deler foldere ud om fredsspørgsmål og med vores bod
har vi deltaget i 1. maj - i år endda med parole, i
foreningernes dag, i Vindrosens Bramminges våbenhus
arrangement - 2 af gangene med telt, for at viderebringe
vort budskab.

Kunstig Intelligens, AI, er ved at vinde frem inden for
våbenproduktionen og snart vil vi se autonome

AI

dræberrobotter og droner, hvis vi ikke får stoppet
udviklingen. Der er tale om selvudviklende programmer, så
man kan ikke vide på forhånd, hvilke beslutninger der vil
blive taget.
Beretning Esbjerg Fredsbevægelses generalforsamling.

Side 4 af 6

Vi har lavet et gadeteaterstykke som et eventyr for at
oplyse om problemerne med autonome dræberrobotter og
droner. Vi har opført stykket på Torvet og har planer om i
det nye år, at dele løbesedler ud i et område, have en
annonce i ugeavisen om at vi opfører stykket i området og
efterfølgende stemme dørklokker.
Det kræver ca. 1500 kr pr. gang. Vi har søgt Lannung
Fonden, som ikke gav noget, men vi må prøve andre
Fonde, f.eks. Fredsfonden.

Forholdene for palæstinenserne er forfærdelige! De lever

Palæstina

som 2. rangsmennesker i deres eget land og får frataget
deres ejendom, når det passer israelerne.

Vi har deltaget i et palæstinaarrangement og kunne måske
vise en film om forholdene i Palæstina i Vindrosens Café,
som vi kan låne gratis.

100 året for 1.
Verdenskrigs
afslutning

100 året for 1. verdenkrigs afslutning har vi markeret med
en udstilling, der viser krigens rædsler og fortæller, at det
militærindustielle kompleks står bag krig og elendighed.
Vi kan opdatere udstillingen med de betragtninger om
nationalisme som mange politikere kom ind på i
forbindelse med markeringen i Paris.
Vi udstiller i øjeblikket på Ribe bibliotek og skal senere
udstille på Råhuset og på Hovedbiblioteket. Jeg spurgt om
vi kunne udstille på de forskellige lokale biblioteker, men
har ikke fået svar endnu.

Pressen

Vi er kommet op på et højere niveau med kontakt til
pressen. Vi har flere videoer liggende på Familiekanalen og
Oluf og jeg skal optages til en n video om 1. Verdenskrig
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næste fredag. Vi har fået flere læserbreve i Vestkysten og
Arbejderen. Vi ville, til forsøget på, at opføre vort
teaterstykke i Heerups Have, have haft stor opbakning fra
pressen. Grundet storm måtte det desværre aflyses.

Samarbejdet med andre fredsgrupper har vi øget ved at

Samarbejdet
med andre
fredsorganisationer.

opstille mig til bestyrelsen i Fredsministerium og vi har
deltaget i en nordisk konference i Degerfors, hvor det var
lidt svært at forstå det svenske. I år har vi ikke deltaget i
IPB’s internationale konference, men har i perioden
deltaget i Berlin i 2016 og Padoga i Italien.
Internationalt er vi medlem af Abolition 2000, IPB og
kampagnen “Stop killer Robots”

Verdens
brændpunkter.

Vi har forholdt os til brændpunkter som Syrien og Yemen,
sidst med en opfordring til, at politikerne arbejder for en
våbenhvile i Yemen.

Vi har været meget aktive og fået en masse fra hånden-

Medlemmerne

men hvis vi skal påvirke flere til, at gå ind for vores tanker,
er det afgørende, at vi bliver flere. Vi må formentlig
gennem egne kontakter prøve at få flere medlemmer i
fredsbevægelsen og vi må især arbejde på, at der er unge
til at tage over, når vi bliver gamle.

Lokalt man har
indflydelse

Özlem Cekic nævnte i sit foredrag, at der hvor man har
indflydelse, det er der, hvor man bor- og det har vi forsøgt
at leve op til.

Jeg er sikker på, at vi kan lave et lige så flot program til
næste år. Så vi kan godt være stolte af vores indsats især i
betragtning af, at vi ikke er så mange!
Tak for ordet.
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