
70 Podcast-Indslag 2004-23 om atomvåben på  https://flygtningeogfred.dk/  

Podcasts er ordnet kronologisk med nyeste først med 29 indslag i 2020-2023 og 41 indslag i 

løbet af 2004-2019,  hvor omtale af atomvåben udgør en væsentlig del 

2023: Fredsforsker Tarja Kronberg om krigens eskalation og risiko for atomkrig 

https://flygtningeogfred.dk/fredsforsker-tarja-kronberg-om-krigens-eskalation-og-risiko-for-

atomkrig/ 

2023: Vil USA ha Avåben med til DK? – Fejr 2-Årsdag for FN-traktat om forbud mod 

Atomvåben 22/1 

https://flygtningeogfred.dk/vil-usa-ha-avaaben-med-til-dk-fejr-1-aarsdag-for-fn-traktat-om-forbud-

mod-avaaben-22-1/ 

2022: Hør 2. del af reportage fra Minimarch mod atomvåben, oprustning og militarisering. 

https://flygtningeogfred.dk/hoer-2-del-af-reportage-fra-minimarch-mod-atomvaaben-oprustning-og-

militarisering/ 

2022: Hør reportage fra Minimarch mod atomvåben, oprustning og militarisering 1. del 

https://flygtningeogfred.dk/hoer-reportage-fra-minimarch-mod-atomvaaben-oprustning-og-

militarisering-1-del/ 

2022: Frygter det socialdemokratiske regeringsparti slet ikke en atomkrig? 

https://flygtningeogfred.dk/frygter-det-socialdemokratiske-regeringsparti-slet-ikke-en-atomkrig/ 

 

2022: Har Vesten – og Danmark – accepteret risikoen for en atomkrig? 

https://flygtningeogfred.dk/har-vesten-og-danmark-accepteret-risikoen-for-en-atomkrig/ 

2022: Nedrustningsforhandler John Kierulf om FN’s traktat om forbud mod atomvåben og 

NPT. 

https://flygtningeogfred.dk/nedrustningsforhandler-john-kierulf-om-fns-traktat-om-forbud-mod-

atomvaaben-og-npl/ 

2022: Undgå Atomkrig – Forbyd Atomvåben! Hør Klaus Krogsbæk herom. 

https://flygtningeogfred.dk/undgaa-atomkrig-forbyd-atomvaaben-hoer-klaus-krogsbaek-herom/ 

2022: Tue Magnussen om Udenrigsministerens negative svar til Forbyd Atomvåben – ICAN i 

Danmark 

https://flygtningeogfred.dk/tue-magnussen-om-udenrigsministerens-negative-svar-til-forbyd-

atomvaaben-ican-i-danmark/ 

2022: Anna Sundströms oplæg om Oluf Palmecentrets arbejde for fælles sikkerhed. 

https://flygtningeogfred.dk/anna-sundstroms-oplaeg-om-oluf-palmecentrets-arbejde-for-faelles-

sikkerhed/ 

2022: Kampen for dansk ja til FN-forbudstraktaten mod atomvåben med møde 22/1 på 

årsdag 
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https://flygtningeogfred.dk/kampen-for-dansk-ja-til-fn-forbudstraktaten-mod-atomvaaben-med-

moede-22-1-paa-aarsdag/ 

2021: Lyninterview med Enhedslistens udlændingeordfører Rosa Lund + om A-våbenforbud 

https://flygtningeogfred.dk/lyninterview-med-enhedslistens-udlaendingeordfoerer-rosa-lund-om-a-

vaabenforbud/ 

2021: Stop investeringer i firmaer der også producerer dele til atomvåbenkrigsførelse 

https://flygtningeogfred.dk/stop-investeringer-i-firmaer-der-ogsaa-producerer-dele-til-

atomvaabenkrigsfoerelse/ 

2021: Danske politikere ignorerer faren ved våben styret af kunstig intelligens 

https://flygtningeogfred.dk/danske-politikere-ignorerer-faren-ved-vaaben-styret-af-kunstig-

intelligens/ 

2021: Udenrigsminister Jeppe Kofod i samråd om atomvåbennedrustning 

https://flygtningeogfred.dk/udenrigsminister-jeppe-kofod-i-samraad-om-atomvaabennedrustning/ 

2021: RIKO’s Jørn Boye Nielsen med anbefalinger til Danmarks udenrigspolitiske strategi 

https://flygtningeogfred.dk/rikos-joern-boye-nielsen-med-anbefalinger-til-danmarks-

udenrigspolitiske-strategi/ 

2021:Tue M. kommenterer Folketingsdebatten om Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten 

om forbud mod atomvåben 

https://flygtningeogfred.dk/tue-magnussen-kommenterer-folketingsdebatten-om-danmark-skal-

tilslutte-sig-fn-traktaten-om-forbud-mod-atomvaaben/ 

2021: Opinionsundersøgelse: 78% af danskerne siger ja til FN-traktaten om forbud mod 

atomvåben. Hør Jessie Seehuusen herom 

https://flygtningeogfred.dk/opinionsundersoegelse-78-af-danskerne-siger-ja-til-fn-traktaten-om-

forbud-mod-atomvaaben-hoer-jessie-sehuusen-herom/ 

2021: Jørgen Dragsdahls syn på atomvåbens farlighed og FNs forbudstraktat med 40 års 

journalist-erfaring. 

https://flygtningeogfred.dk/joergen-dragsdahls-syn-paa-atomvaabens-farlighed-og-fns-

forbudstraktat-med-40-aars-journalist-erfaring/ 

2021: Om ICANs nye pjece om atomvåbens sundhedsfarlighed af lægen Klaus Arnung 

https://flygtningeogfred.dk/om-icans-nye-pjece-om-atomvaabens-sundhedsfarlighed-af-laegen-

klaus-arnung/ 

2020: HISTORISK MILEPÆL I KAMPEN FOR EN ATOMVÅBENFRI VERDEN 

https://flygtningeogfred.dk/hvis-vores-truende-atomskjold-og-pensionsinvesteringer-i-

atomvaabenfirmaer-bliver-ulovlige-d-22-januar-2021/ 

2020: Oplæg af Klaus Arnung, Danske læger mod Kærnevåben om Atomvåben på fællesmøde 

i Fredsministerium. 
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https://flygtningeogfred.dk/forbyd-atomvaaben-kampagnen-til-droeftelse-paa-faellesmoede-i-

fredsministerium-med-oplaeg-af-laegen-klaus-arnung/ 

2020: Hvordan skal kampagnen “Forbyd Atomvåben” arbejde? Oplæg af Hasse 

Schneidermann på dialog-møde med bl.a. Ole Wæver 

https://flygtningeogfred.dk/hvordan-skal-kampagnen-forbyd-atomvaaben-arbejde-oplaeg-af-hasse-

schneidermann-paa-dialog-moede-med-bl-a-ole-waever/ 

2020: Hør konfliktforsker Ole Wæver om atomvåbens øjeblikkelige farlighed og debat herom. 

https://flygtningeogfred.dk/hoer-konfliktforsker-ole-waever-om-atomvaabens-oejeblikkelige-

farlighed-og-debat-herom/ 

2020: Øberg om hvorfor Danmark skal støtte FNs forbud mod atomvåben som første skridt i 

en fredspolitik. 

https://flygtningeogfred.dk/oeberg-om-hvorfor-danmark-skal-stoette-fns-forbud-mod-atomvaaben-

som-foerste-skridt-i-en-fredspolitik/ 

2020:Atomtabuet er under pres – herom fortæller den verdenskendte fredsforsker Ole 

Wæver 

https://flygtningeogfred.dk/atomtabuet-er-under-pres-herom-fortaeller-den-verdenskendte-

fredsforsker-ole-waever-d-10-oktober-2020/ 

2020: Hiroshimadag i Aarhus og kampagne for borgerforslag at Danmark skal tilslutte sig 

FN’s forbud mod atomvåben. 

https://flygtningeogfred.dk/hiroshimadag-i-aarhus-og-kampagne-for-borgerforslag-at-danmark-

skal-tilslutte-sig-fns-forbud-mod-atomvaaben/ 

2020: Hiroshimadagens lancering af kampagne for at Danmark skal underskrive FN-

traktaten om forbud mod Atomvåben. 

https://flygtningeogfred.dk/hiroshimadagens-lancering-af-kampagne-for-at-danmark-skal-

underskrive-fn-traktaten-om-forbud-mod-atomvaaben/ 

2020: Glem aldrig Hiroshima. Af Danske Læger mod Kernevåben, FN-forbundets 

Skoletjeneste og Århus mod Krig og Terror 

https://flygtningeogfred.dk/glem-aldrig-hiroshima-af-danske-laeger-mod-kernevaaben-fn-

forbundets-skoletjeneste-og-aarhus-mod-krig-og-terror/ 

 

Og så fra 2004-2019  41 indslag hvor omtale af atomvåben udgør er en væsentlig del 

(Her er de originale overskrifter blevet forkortet, men indholdet er det samme 

Man kan også søge denne tidsperiode på https://flygtningeogfred.dk/dialog )/ 

 

2019: Vi hører om Jan Øbergs vision om et mere ligeværdigt og fredeligt multipolært 

internationalt system efter det amerikanske imperiums forventelige afvikling og om Europas 

rolle heri.  

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/190920OebergomUS-imperialisme96.htm 
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2019: Carsten Andersen om hvorfor Danmark skal tilslutte sig FNs forbud mod atomvåben 

og påpegning af den gensidige sammenhæng der er imellem militarisme og krig og så 

klimaforværringen, som en ond spiral. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/190613Fredsmin-gadeaktionCarstenAndersen96.htm 

2019: Palle Bendsen,NOAH fortæller om klimaforværringen og militarismens onde cirkel som 

klima- og fredsbevægelser må gå sammen om at bekæmpe. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/190520PalleBendsenKlimaogkrig96.htm 

2019: Interview med journalist Tom Vilmer Paamand om de politiske partiers holdninger og 

standpunkter til aktuelle sikkerheds- og fredspolitiske emner som burde være oplagte at 

inddrage i valgdebatten både til Europaparlamentsvalget d. 26. maj og folketingsvalget d 5. 

juni. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/190517TomPaamandFrediValgkampen96.htm 

Chr. Juhl: Er NATO et fortidslevn og klods om benet for FN-forbuddet mod Atomvåben? 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/190429ChrJuhl-AfMed-NATO+Avaaben96.htm 

 

2018: Lyninterview med Clement Kjærsgaard om klima- og 

atomkrigstrussel.https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/181009IntClementK-

Klima+Avaabentrussel96.htm 

2017: Dr. jur Gro Nystuen: Folkeretlige reguleringer af atomvåben 1949-2017 , En oversigt in 

English:Nuclear weapens under international law 1949 - 2017 an owerview. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171211Dr.jurGroNystuen-

NuclearWeaponsUnderInternationallaw96.htm 

2018: Bernhelm Booss-Bavnbek redegør for faren for en evt. atomkrig i Europa, hvis Trump 

opsiger INF-traktaten der forbyder mellemdistanceraketter udstationeret i Europa. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/181103BernhelmBoos-Bavnbek-AvaabenI-Europa96.htm 

2018: Vi hører Unge radikale gætter sikkerhedspolitik og vælger at underskrive appel til 

regeringen om at tilslutte sig FN-forbuddet imod atomvåben.  

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/180617IntSigneFriisRUOmDHSstoetteforbudmodAvaaben9

6.htm 

2017: Et kort Vidnesbyrd fra atombombningen af Nagasaki fra en overlevende - But 

Warning: in bad English.  

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171212SaimaNazAkhtarLegerMAtomvaapen96.htm 

2017: De 8 taler ved fakkeltoget for ICAN bevægelsen for forbud mod Avåben, ved 

modtagelsen af  Nobels fredspris. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171210NobelprisFakkeltogforICANogAvaabenforbud96.ht

m 

2017: Interview med den danske ICAN-aktivist Alexandra Schou fra Danske Læger mod 

Kærnevåben. 
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https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171211AlexandraSchouDa.LaegermodKaernevaaben96.htm 

2017: Da kampagnen for afskaffelse af atomvåben, ICAN modtog Nobels fredspris. 

The speechs about peace prize to ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear 

Weapens - in English. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171212ICANNobelfredspris+SaraNesNeiTilAtomvaapen96.

htm 

 

2017: John Scales Avery here read up his letter about the danger of the nuclearweapen and 

the atomic winter, sent to some Danish parlamemtarians and the  government. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171205JohnSAvery-

readupLettertoDanishParlamentarian96.htm 

2017: Naturvidenskabsmanden John Scales Avery fortæller om atomvinteren der gør vor 

klode ubeboelig. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171204JohnScalesAveryAtomvinteren96.htm 

2017: Lægen Klaus Arnung fortæller om Atomvåbnenes farlighed og risikoen for at de blive 

brugt. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171010ClausArnungICANAvaabenforbud96.htm 

2017: Maj Brit Theorins tale på Fredsfestivalen i Aarhus d. 7. oktober 2017. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171007MajBritTheorinKampModAvaaben96.htm 

2017: Interview d. 4.september 2017 med freds- konfliktforsker Jan Øberg, TFF den 

Transnationale Stiftelse for Freds- og fremtidsforskning i Lund. 

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/170904OebergVerdensRisikableAvaaben96.htm 
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