
Udtalelse fra  

FredsVagten ved Christiansborg i anledning af 6666 DAGEs daglig tilstedeværelse på 

Christianborgs Slotsplads, d. 18. januar 2020. 
 

 

"Tak for jeres indsats", sagde vores nye krigsminister, Trine Bramsen, til fredsvagterne, da hun var 

henne at hilse på os på Folketingets åbningsdag d. 1. oktober 2019. 

"Tak for jeres indsats" ??! Men vores indsats for fx en Irakkommission har da været en fiasko, især 

nu hvor Socialdemokratiet alligevel - trods tilkendegivelser om det modsatte - ikke vil genåbne den. 
 

"Tak for din indsats", ville vi om tre år gerne kunne sige til forsvarsminister Trine Bramsen og 

tilføje; "Tak for din og regeringens indsats for en fredeligere verden opnået gennem dialog og 

gensidig forståelse uden brug af våbenindustriens masseødelæggelsesvåben". 

Men for den danske regering og folketingets flertal er forsvar, sikkerhed og fred på ulykkeligt vis 

primært et spørgsmål om militære initiativer.  
 

FredsVagten derimod ønsker, at Danmark skal håndtere de internationale konflikter med omtanke, 

indsigt og dialog. At Danmark ihærdigt og eftertænksomt skal forsøge at forstå modparten og 

konfliktens årsager, og derefter handle klogt og eftertænksomt på at få parterne overens 

eksempelvis ved at stille sig til rådighed som mægler i konflikterne. 

Vi håber med vores daglige tilstedeværelse at kunne få folk til at forstå, at det at bevare freden 

kræver mod, viden, indsigt, mægling - og tid. Vi skal have FN og folkeretten tilbage på sporet igen 

og UD med NATOs, USA's og det øvrige Vestens stupide krige. Vi ønsker et Danmark tilbage, som 

verdens lande kan ringe til, når de har brug for en begavet, human mægling i stridigheder og 

konflikter. Det kan Danmark ikke i dag, fordi vi i årevis som logrende halehæng har bundet os totalt 

og hovedløst til USAs og NATOs krigsengagementer. Og nu står Iran åbenbart for tur. Lad det ikke 

gå den vej.  
 

FredsVagten ved Christiansborg har siden oktober 2001 påpeget at  
 

KRIG ER TERROR - FRED ER MULIG 
 

Krig er en afstumpet og kortsigtet løsning, som 

skaber mere terror, had, forråelse - og sorg. 

FredsVagten håber med sin fortsatte tilstedeværelse 

på Slotspladsen at kunne påvirke beslutningstagerne 

til at forstå, at krig ikke skal være en accepteret, 

social løsning.  
 

"Fred skal skabes med fredelige midler!",  

  som det står skrevet i Artikel 1 i både  FN-deklarationen og NATO-traktaten. 
 

"Fred er sværest med våben", siger FredsVagten. 
 

 


