


ÅBENT BREV til DIG  

Vi er dybt bekymrede over militariseringen af vores samfund og 

krigens ”nye” våben: overvågning, cyberangreb, HEC – enheder 

målrettet mod politiske oprørere internt i landene. 
 

Det er tiden, hvor vi må stå sammen og vende os imod et 

Danmark og en verden i krig. 

Tryghed og fred er vores fælles forhåbninger. 
 

Der er brug for fred, så der bliver plads til de vigtige opgaver der 

skal løses: Fordelingen af samfundenes ressourcer, så ingen lider 

nød og udviklingen af føde- og energikilder i balance med naturen, 

så livet på jorden ikke trues. 
 

Der er brug for fred, så flygtningestrømme, tortur og samfunds-

ødelæggelser standses. 
 

Der er brug for et klart modsvar til fascisme, nazisme og racisme. 
 

Der er brug for viden og oplysning, der er baseret på facts og ikke 

er styret af nyhedsmediernes salgstal. 
 

Der er brug for at vi tager vores suverænitet tilbage.  

Vi skal ikke være kerneland i EU og NATO, som den siddende 

statsminister og forsvarsminister mener. 
 

Hilsen  fra TID TIL FRED – aktiv mod krig       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     DERFOR STØTTER VI kampagnen www.nejtaktilnyekampfly.wordpress.com  

 

Når der udskrives valg vil vi afholde en demonstration/aktion i Kbh 

Principgrundlag for TID TIL FRED – aktiv mod krig 

 

 

Teser, der er udgangspunkt for gruppens arbejde 

• Sandhed er krigens første offer – viden og oplysning er vores 

våben 

• Frygt er krigens følgesvend – tryghed skabes kun med fred 

• Med krig følger krigsproduktion i stedet for samfundsgavnlig 

produktion og social omsorg 

• Med krig følger samfundsødelæggelser, tortur og 

flygtningestrømme, klimakatastrofer og genetiske skader 

gennem mange generationer 

• Fascisme, nazisme og racisme er krigens redskaber 

• Krig er terror og bringer ikke fred 

• Samfundets ressourcer skal bruges til gavn for alle – 

samfundet er os 

• Jordens ressourcer skal bruges i balance med naturen – 

fremtiden er vores 

• Alle folkeslag har ret til at forsvare deres jord, frihed, 

demokrati og selvbestemmelse 

Vision: Verdensfred og et solidarisk verdenssamfund 

Mission: At skabe en folkebevægelse mod krig 
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