
Fredsmanifestation mod oprustning og krig 
Lørdag d. 5. marts kl. 12 – 16.30 i Aarhus. 
 

Stop for krig og kamphandlinger!  

Rusland angriber nu Ukraine. Vi protesterer mod dette brud på folkeretten. 

Der er regulær krig, derfor er fredsbevægelsens første krav ”Stop for krig og 
kamphandlinger”. 

Rusland skal trække sine tropper ud og Ukraine skal efterleve Minsk-aftalerne, 
så der kan findes en fredelig løsning for Donetsk og Lukhansk, som respekterer 
alle parter.   

At det nu er kommet til krig viser, at den hidtidige politik med konfrontation og 
afbrydelse af fredelige forbindelser og dialog er forfejlet.   

Der er i den grad brug for dialog og forhandlinger, og der er brug for at få FN og 
OSCE på banen. Man kan ikke få fred, hvis man ikke vil tale med dem, man har 
konflikt med.  

Ligesom fred i Ukraine kun kan opnås ved en gensidig aftale, som respekterer 
alle parter, så kan den større sikkerhedspolitiske krise i Europa mellem Rusland 
og NATO kun løses gennem en dialog, som giver sikkerhed for alle lande i 
Europa.  
 

Europa har ikke brug for yderligere konfliktoptrapning, militær oprustning og 
økonomisk sanktionskrig. Europa har brug for konfliktnedtrapning og 
tilbagetrækning af militæret på begge sider af konfrontationszonen ned gennem 
Europa - samt forhandling om begrænsning af missiler og andre angrebsvåben, 
og genopbygning af de afbrudte tillidsskabende kontakter og aftaler.  

Vi vil derfor manifestere ønsket om nedtrapning, dialog, fred og fælles sikkerhed 
og vise, at der er en bedre vej end oprustning og krigstrusler. 

Fælles paroler: 

Stop for militær intervention og kamphandlinger  

For fredelig konfliktløsning, træk militæret tilbage 

Nej til NATO-udvidelser 

Nej til amerikansk militær i Danmark 

Krig og oprustning er klimaødelæggende 

Oprustning og øgede militærudgifter truer velfærden 



Program for ”Fredsmanifestation mod oprustning og krig” 

Kl. 12. Demonstrationsmøde på Klostertorvet.  
Konferencierer: Emil Boost og Kevan Brems.     
Tale af Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror.                                                                     
Musik og sang Steen Vejgaard og Henning Langkjer. 

Derefter rykker vi til Huset Trøjborg. Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C.  
(Bus nr. 1A til døren). 

  

Kl. 13.30. Debatmøde om situationen i Ukraine på Huset Trøjborg. 

Oprustning og øgede militærudgifter truer velfærden.                                                                  
Tale af Emil Olsen, formand for murersvendenes brancheklub Nordjylland. 

Krig og oprustning er klimaødelæggende.                                                                                    
Tale af Irving Knus, Doughnut-gruppen. 

Kl. 14.15 Hvad sker der i og omkring Ukraine?                                                                             
Oplæg ved Jens Jørgen Nielsen.  

Kl. 15. Musik ved ”Alle kender Verner”. Desuden Steen Veigaard, Henning 
Langkjer og Jacob Hogrebe samt optræden af Kirsten Skovbo. 

Forfatteren Dino Copelj læser egne digte. 
 


