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Arrangeret af Århus mod Krig og Terror 

 

Fredsfestival i Århus sætter spot på Danmarks oprustning i Baltikum og Østersøen 

 

NATO opruster kraftigt i Norden i disse år og afholder store militærøvelser vendt mod Rusland.  

En oprustning vi ikke finder tjener fredens sag, men tværtimod er udtryk for en øget krigsforberedelse og 

fare for nye krige – regionalt eller en meget større krig. 

 

Hvad kan der gøres for afspænding? Hvordan kan almindelige menneskers ønske om fred blive hørt? 

 

Fredsfestivalen byder på: 

 

Ståle Olsen, fredsforkæmper fra Norge om militærøvelsen Trident Juncture  

 

I efteråret øver 40.000 soldater en tænkt krigssituation. Danske tropper vil deltage i øvelsen, der er med til at 

fremme en tankegang, der udpeger Rusland som en aktuel fjende. Ståle er aktiv i kampagnen ’Stop Trident 

Juncture’. 

 

Dorte Grenaa om den aktuelle situation med heftig oprustning i både NATO og EU 

 

Hvad kan man fra befolkningens side gøre for at stoppe denne udvikling? 

Dorte trækker på erfaringer fra mange års erfaringer som aktiv modstander af Danmarks krige. 

 

Thomas Kruse, billedkunstner med oplægget ’Krigsmodstand på plakaten’ 
 

Thomas har siden 1970’erne bidraget til krigsmodstanden med sine plakater, og vil på fredsfestivalen vise en 

række eksempler - internationale såvel som egne – fra John Hartfields nazimodstand til de seneste års.  En 

række af Thomas’ plakater vil være udstillet. 

 

Hasse Schneidermann: Er en fredelig dansk sikkerhedspolitik mulig? 
 
Er der mulighed for en fredelig dansk udenrigspolitik som medlemsland i NATO og EU?  

Hasse er formand for Fredsministerium.dk. 

 

Helge Ratzer fortæller om tribunalet til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan 
 

D. 10. og 11. november vil det folkeligt nedsatte tribunal til undersøgelse af Danmarks krige i Irak 

og Afghanistan afholde en høring over 2 dage om Danmarks krigsdeltagelse.  

Helge Ratzer er formand for Tribunalforeningen, der arbejder med organisering af høringen.  

  
PANELDEBAT 
 

Fredskræfter samles og oplægsholdere og de øvrige deltagere får lejlighed til at diskutere 

situationen og mulighederne for at påvirke udviklingen.  
 

Dagen krydres med optræden fra 

Det internationale sangkor Pro Pace og sang og musik ved Gudmund Auring 

I cafeen vil der kunne købes lækre småretter, kaffe, kage mm.  
 


