PRESSEMEDDELELSE
VELKOMMEN TIL SIDEVENTS TIL VÅBENMESSEN I AALBORG
Med forsvarsminister Trine Bramsen i spidsen skal det danske forsvarsministerium,
højtstående militærpersoner, ledere og professionelle lobbyister fra danske og
udenlandske såkaldte ”forsvarsindustrivirksomheder” mødes med forskere og ledere
fra danske universiteter og andre vidensmiljøer til årsmøde og våbenmesse.
Det foregår den 1. og 2. september på Hotel Comwell Hvide Hus i Aalborg, hvor
Danish Defense Annual Conference (DDAC) slår dørene op til deres todages
konference med en dagsorden om at styrke samarbejdet og fremskynde det, de kalder
forsvarsinnovation, kompetencer og doktriner i fremtidens forsvar, ”Danmarks rolle i
et forsvarsmiljø i forandring”.
Ironisk nok afholdes årsmødet på bagkanten af begivenheder i Afghanistan, der
tydeliggør, at man ikke kan skabe sikkerhed og fred med våben i hånd, som
tværtimod skaber flere terrorister, millioner af flygtninge, ødelagte lande og millioner
af sårede og dræbte mennesker.
Årsmødet er lige så meget ”cool business”, da leverandører og underleverandører
udstiller deres ”stærke, kvikke, nyskabende og driftsikre” våbensystemer, der uanset
hvilke neutrale ord man bruger om dem er beregnet på at ødelægge byer og slå
mennesker ihjel. Det er ikke blot uetisk, strider imod sund fornuft, men er også
ulovligt, hvis det drejer sig om masseødelæggelsesvåben. Senest er det med FNs
forbud mod atomvåben, der trådte i kraft i januar i år blevet forbudt også at ”støtte
og assistere” ved produktion af disse.
”Det er almindeligt for firmaerne at henholde sig til, at deres produkter har
dobbeltfunktion og fremhæve den civile og fredelige del af deres produktion, siger
Allan Vokstrup fra Fredsaktivisterne i Aalborg og fortsætter: ”men Northrop Grumman
og Lockheed Martin producerer bombemaskiner, og når man undersøger det, viser det
sig, at også Boeing og hollandske Airbus er involveret i våbenproduktion. Hvem skulle
tro at Airbus, der deltager i messen i Aalborg, producerer ballistiske missiler til
Frankrig og hvem skulle i øvrigt tro, at Danske Bank har investeret mange millioner i
hollandske Airbus?
Danske bankkunder og pensionister vil sandsynligvis ikke acceptere at deres penge er
investeret i våben, hvis de vidste det. Derfor forbereder en række organisationer i
Danmark at lancere en dansk version af den internationale kampagne ”Dont Bank on
The Bomb”, der har til formål at få kunder i finansielle institutioner, til at opfordre
deres bank og pensionskasse at trække deres investeringer i våbenproduktion ud.

Derfor arrangerer vi en række side events til våbenmessen, som er kort
beskrevet på næste side
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Med løbesedler i hånden, tilbyder vi fredsalternativer til messedeltagernes farlige og
smitsomme udvikling af eller investeringer i våbenindustri - herunder i investeringer i
atomvåben.
Det foregår foran Hotel Comwell i Aalborg onsdag 1.9.: 10.00 – 11.30, 13.30 – 14.15
og 17.00 -19.00 og torsdag 2.9.: 8.00 – 9.00, 11.30 – 12.15 og 15.00 – 16.00
I løbet af de to dage inviteres offentligheden til 4 gratis møder i foredragssalen i
Medborgerhuset, Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg:
Onsdag 1.9. kl. 14.00 – 15.00 indleder Palle Bendsen fra miljøorganisationen NOAH
og Hasse Schneidermann fra fredsministerium møde om militæret og
miljøødelæggelserne
Onsdag 1.9. kl. 15.00 – 16.00 indleder samme Palle Bendsen og Carsten Andersen fra
Aarhus mod Krig og Terror møde om at flytte pengene fra militæret til FN’s
verdensmål
Torsdag 2.9. kl. 9.30 – 11.00 indleder Allan Vokstrup fra fredsaktivisterne i Aalborg og
Dan Sørensen fra fredsministerium møde om fjendebilleder, ny krig mod Rusland og
Kina og alternative veje til fred
Torsdag 2.9. kl. 12.30 -14.00 Allan Vokstrup og Hasse Schneidermann indleder møde
om dansk våbenproduktion med opfordring til finansielle institutioner om at trække
penge ud af våbenproduktion og introducerer til ICAN’s Don’t Bank on the Bomb
initiativ.
”Våbenproduktion og krige er i sig selv ødelæggende for miljø og klima, og det globale
militær og militærindustriens miljø- og klimaaftryk er grotesk stort. Fortsatte
miljøødelæggelser truer alverdens befolkningers sikkerhed med øgede konflikter om
territorier, vand og andre ressourcer, mulige nye krige og deraf følgende
flygtningestrømme. Det er en ond spiral, siger Hasse Schneidermann og fortsætter,
”Der bindes umådelige økonomiske ressourcer i oprustning og krigsførelse.
Våbenhandlere og våbenindustrien synes at leve i en uendelig højkonjunktur. Det er
summer, som efter vor mening hellere skulle bruges på at styrke FN's verdensmål. En
indsats for bæredygtige og klimapolitiske løsninger og for at opfylde FN's verdensmål,
kan give mere sikkerhed end de penge, der bruges på fortsat oprustning. Verden er
overoprustet, mens FN's verdensmål er underfinansierede – de tal må vendes helt
om.
For Yderligere information: Allan Vokstrup, allan.vokstrup@gmail.com , 2672 2229

Fredsaktivisterne i Aalborg
FORBYD ATOMVÅBEN- ICAN i Danmark

www.fredsministerium.dk
www.atomvaabenforbud.nu
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