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Kære Statsminister Helle Thorning Schmidt.  
 

Vi skriver til dig, fordi du både har valgt dig selv og er blevet valgt af andre politikere til at være landets 

statsminister. Den regering du står i spidsen for er en mindretalsregering. Du er også formand for 

Socialdemokratiet og dermed repræsenterer du også et politisk partis interesser. Som øverste chef for 

regeringen varetager du alle former for problemstillinger, det gælder både indenrigs og udenrigs, og du er 

medansvarlig for de løsninger Folketinget beslutter.  

 

Du er også en del af de VIP politikere som altid proklamere, at I repræsenterer Danmarks interesser og behov.   

 

Med dette brev vil vi indramme det måske største problem for dig og de politiske og finansielle kræfter, der 

støtter Socialdemokratiet og den regering du står i spidsen for. Nemlig jeres uforbeholdne venskab til at bruge 

krigen og krigens købmænd til at skabe fred med.  

 

I Danmark er vi grundlæggende imod brugen af vold og vi afviser også når folk bliver diskrimineret pga. deres 

tro, seksualitet, nationalitet, køn, alder m.m. Men når du og andre ligesindede aktivt sender Danmark på 

krigsmissioner, så gør I jer til de ansvarlige for en øget menneskelig ustabilitet i verden, fordi jeres 

beslutninger øger volden, diskriminationen og sender millioner af mennesker på flugt og ud i ekstrem 

uværdige levevilkår med sygdom, fattigdom og død til følge.  

Krig er den mest uanstændige måde at behandle andre mennesker på og strider åbenlyst imod FN’s 

Menneskerettighedserklæring. 

 

Siden 2. verdenskrigs start, har der konstant været krige i verden og siden 11. september 2001 har Danmark 

været en del af en global krigsførelse mod andre lande og dette også i direkte strid med bl.a. Folkeretten.  Det 

har aldrig været et folkekrav, at Danmark skal deltage i krige mod andre lande og derfor er det på tide, at 

Danmark trækker sig ud af al form krigshandling, der slår civile mennesker ihjel. Desuden bør Danmark også 

trække sig fra at producere og transportere våben og igangsætte en folkeafstemning om Danmarks 

medlemskab af NATO.  

 

Vi er et fredselskende netværk af mennesker, som ikke tror på krigen, som redskab til at løse nogen form for 

menneskeskabt konflikt. Heller ikke når det drejer sig om at fjerne en diktator eller for at skulle pumpe olie op 

af et andet lands undergrund. Vi er også imod, at Danmark skal bruge mere end 30 milliarder kroner til nye 

kampfly. Alene disse penge kunne bl.a. bruges mere bæredygtigt på reelle arbejdspladser, sund mad, flere 

boliger og en renere natur.  

 

Vi anbefaler, at du, Socialdemokratiet og Folketinget ændrer holdning og på denne måde signalerer, at I vil 

fred med fredelige midler til gavn for alle uanset hvilke politiske kræfter, der har regeringsmagten både i 

Danmark og andre steder i verden.  

 

 

Med fredelige hilsner 
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