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Indledning

De to første atombomber blev brugt i sommeren 1945 under anden verdenskrig. Siden 
da har der været anvende mange atomvåben over hele kloden, helt frem til nutiden.

Krigsforbrydelsen, massemordet, lidelserne og tragedierne i Hiroshima i august 1945 
behøver jeg næppe at komme nærmere ind på her. Atombombens virkninger i et tæt 
befolket byområde i Japan er forholdsvist godt dokumenteret og beskrevet i faglittera-
turen. Og så med det forbehold, at vi af gode grunde endnu ikke har forstået atombom-
bernes langsigtede virkninger. Den fare for menneskehedens fortsatte eksistens som 
atomvåben repræsenterer, ligegyldigt om de bruges eller ikke bruges i fremtiden, er 
den råde tråd i denne tale. 

Den amerikanske journalist John Herseys Hiroshima fra 1946 er en god  beskrivelse 
af, hvordan en række mennesker oplevede atombombe eksplosionen og tiden umiddel-
bart derefter.

Siden 1945 er  der  prøvesprængt over 
2000 atomvåben rundt omkring i ver-
den, både i beboede og i ubeboede om-
råder. I atmosfæren - både i den nedre 
og i den øvre del af atmosfæren.. Un-
der havets overflade. Og under jordens 
overflade. De underjordiske. Flere mil-
lioner mennesker er døde som en følge 
heraf  og endnu flere   mennesker har 
fået  følgesygdomme.  Anvendelsen  af 
atomvåben har ikke kun skadet men-
nesker, men har også forvoldt skader 
på klimaet, naturen og miljøet, og der-
med også på landbrug, skovbrug  og fi-
skeri.

Hiroshimadagen er en atompacifistisk 
mindedag for den 6. august 1945, altså 
for 75 år siden, hvor amerikanerne ka-
stede en atombombe over den japanske 
by Hiroshima.  Mindedagen etableres i 
Hiroshima i 1947. I Danmark er Hiros-
himadagen bl.a. blevet mindet af freds-
grupper så som Kvinder for Fred siden 
1981.

Talen er skrevet i sommeren 2020 og den er ikke en fuldstændig analyse og fremstil-
ling af atomvåbnene og deres virkninger.  Så det følgende er kun stikprøver, nedslag i 
meget komplicerede og globale problemstillinger, som jeg håber i fremtiden vil ud-
mønte sig i ny forskning og viden. På lang sigt burde målet være atomvåbnenes totale 
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afrustning og en lidt mere fredelig verden, for i dag er der kun 23 lande, der ikke har 
nogen  aktiv  militære  styrker,  herunder  Costa  Rica,  Island,  Panama,  Mikronesien, 
Marshalløerne og Vatikanet.

Farallonøernes  skibskirkegård  og  atomlosseplads  ud  for   det  centrale  Californien  er  et  godt 
eksempel på, hvordan naturen forurenes som en følge af forskning i og produktion af atomvåben og 
som en følge af atomvåbenforsøg.

                           

Eksperimenter  i  udslettelse  blev  atomvåbenforsøgene  kaldt,  fordi  atombomberens 
kortsigtede ødelæggelseskraft består af:  sprængkraft,  varme og radioaktiv stråling. 
Hvornår atomvåbnenes skadevirkninger ophører på lang sigt står i øjeblikket hen i 
det uvisse.

Atomvåben og kernevåben er synonymer for atomvåben og brintbomber. Alle oplysnin-
ger om militære forhold skal tages med et gram salt fordi alle oplysninger om  atomvå-
ben har været eller er klassificerede og eller maskerede. Deres virkninger  underdri-
ves, undervurderes og underrepporteres også.

Indenfor atompolitik er det også velkendt, at politikerne har et alternativt forhold til 
sandheden. Amerikanernes militære tilstedeværelse på Grønland under og efter den 
kolde krig er et markant eksempel på dette. Og der er mange andre eksempler på mis-
information omkring atomvåben og deres virkninger. Postulaterne om de irakiske og 
libyske masseødelæggelsesvåben er et par andre eksempler. 

Jamen, de var jo en del af krigsgrundlaget?...
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Dommedagsuret er et par minutter i midnat.  Problemstillingerne omkring atomvåben 
burde her i 2020 derfor være et af de øverste punkter på den politiske dagsorden. Det 
er  de  imidlertid  ikke,  hverken  internationalt  eller  i  Danmark  bl.a.  på  grund  af 
Covid19-kriserne, analyserne af og debatten om klimaforandringerne, krigene i Afgha-
nistan, Sahel-regionen i Afrika, Syrien, og Yemen, samt flygtningekrisen. Det har alt 
sammen medført en manglende dansk sikkerhedspolitisk debat, hvor  atompolitik er 
fraværende i aktuel dansk politik.

Livet forsætter indtil videre, nærmest på trods. Der er derfor brug for fred. Mere fred. 
Meget mere fred, Alfred. Rigeligt med fred. Fredskundskab. Fredsuddannelse i ret-
ning mod fredskompetence., hvis atomvåbenes talrige kalamiteter ad åre skal løses i 
fremtiden, for indtil videre er der kun fire stater som har fravalgt at udvikle og besid-
de atomvåben. Det er Canada, Sverige, Sydafrika, og Ukraine.

Fraværende sikkerhedspolitik og fredspolitik

Brugen af atomvåben blev problematiseret lige fra atomalderens start. 
                                                     
Selv om det altså ikke omtales særligt meget i de danske medier, er de alvorlige trus-
ler, atomvåben stadig repræsenterer mange og de bør tages yderst alvorligt. Den aller 
største trussel består netop i at atomvåben og deres ødelæggelseskraft ikke debatteres 
og medfører nye tiltag i retning mod en mere sikker verden uden atomvåben. 

Traktaten af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben (ikkespredningstraktaten)
forudsætter i artikel 6, at de stater som har ratificeret traktaten fører en aktiv ned-
rustningspolitik  på atomvåbenområdet:

”Enhver deltager i denne traktat forpligter sig til i god tro at fortsætte forhandlinger-
ne om effektive foranstaltninger til en snarlig standsning af kernevåbenkapløbet og til 
kernevåbennedrustning samt om en traktat om almindelig og fuldstændig nedrust-
ning under streng og effektiv international kontrol.”

Er der sket noget herom i Danmark?

I al fald debatteres disse problematikker stort set ikke i Danmark, hvor der aktuelt 
kun er udkommet en håndfuld  relevante bøger på dansk inden for de sidste 20 år.  
Nemlig: Einstein : Hans liv og univers, Nedrustning i et folkeretligt perspektiv, et par 
bøger om Thulebasen i Grønland, en afhandling om fodnotepolitikken i 1985,  samt en 
Inger Christensen antologi. som indeholder hendes digte om atomåben.  

De sidste danske bøger om Hiroshima under anden verdenskrig udkom i midten af 
1980erne

Der findes en eneste bog om atomvåbenforsøg på dansk: Det forgiftede paradis.
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Med andre ord: Der er ingen aktuel akademisk dansk forskning i atomvåbnenes virk-
ninger som reflekterer den sidste generations internationale forskning om atomvåbne-
nes virkninger. 

I 2011 publicerer Holger Terp den første analyse af de amerikanske atomvåbenfabrik-
kers miljøødelæggelser: Nuclear Weapons Production in the US.

Siden 2000 er kendt litteratur om atomvåben registreret i Fredsakademiets hjemmesi-
de,

På artikelområdet ser det aktuelt således ud:  Der er en artikel med overskriften: Ver-
den har kurs mod et nyt atomvåbenkapløb. 

Forskerne ved Aalborg Universitet  Ivan Lind Christensen og Marianne Rostgaard ud-
gav i 2019 artiklen Alkymistens drøm og fru Bergmanns kaffe om hvordan viden om 
kernespaltning, atombomber og radioaktivitet med deres ord ”cirkulerede mellem det 
videnskabelige niveau og den danske dagspresse i perioden fra atombombens ankomst 
i  1945 til  1959,  hvor  Sundhedsstyrelsen nedlagde  forbud mod brugen af  opsamlet 
regnvand som drikkevand hos borgerne på Saltholm på grund af radioaktivitet.”

Historikeren Casper Sylvest har for et par år siden skrevet en begavet artikel  om 
Atomfrygten og civilforsvaret. Ellers er  der er ikke meget at komme efter på bibliote-
kerne.

Der er mig bekendt ingen fredsforskere i Danmark og ingen fredsforskningsinstitut-
ter. Der er mig bekendt kun en dansk fredsforsker med stort F, og han bor i Lund. Jan 
Øberg.

Heller ikke fredsbevægelserne og deres protester mod atomvåben har haft den store 
opmærksomhed, hverken blandt danske politikere eller forskere inden for de seneste 
20 år. Den sidste seriøse udgivelse om fredsbevægelserne i Danmark under den kolde 
krig er faktisk Pet-kommissionens betænkning fra 2006. 
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De første protester

Allerede  den 18.  august  1945 
offentliggjorde  den  skotske 
avis Glasgow Forward artiklen 
”Bomben  og  civilisationen”, 
den første kendte  kommentar 
mod atomvåben af den kendte 
engelske filosof Bertrand Rus-
sell, som han begyndte at skri-
ve den dag Nagasaki blev bom-
bet.  Den  indeholdt  tråde,  der 
senere  skulle  komme  med  i 
Russell-Einstein  manifestet 
mod masseødelæggelsesvåben:

”Udsigterne for den menneske-
lige  race  er  mørke ud over  al  
præcedens.  Mennesket  står  
over for et klart alternativ: en-
ten skal vi alle omkomme, eller  
vi bliver nødt til at erhverve en  
lille grad af sund fornuft.  En  
masse ny politisk tænkning vil  
være  nødvendig,  hvis  en  fuld-
stændig katastrofe skal afvær-
ges.”

I 1955 blev det formuleret således i Russell-Einstein manifestet mod masseødelæg-
gelsesvåben:”Her er det problem, som vi præsenterer for dig, skarpt og frygteligt og  
uundgåeligt: Skal vi sætte en stopper for den menneskelige race; eller skal menneskehe-
den give afkald på krig?” 

Enten liv eller død. Aktiv eller radioaktiv. Det er dit valg. Efter denne appel kommer 
der en ny politik fra neden, hvor alle kampagnerne og bevægelserne mod atomvåben 
starter.

Også atomfysikeren Albert Einstein skrev læserbreve. Her er en bid fra  New York Ti-
mes, 25. maj 1946: 

”Vi må aldrig lempe vores bestræbelser på at vække verdens befolkning, og især i deres  
regeringer, en bevidsthed om den hidtil uset katastrofe, som de helt sikkert vil bringe  
på sig selv, medmindre der sker en grundlæggende ændring i deres holdninger til hin-
anden også som i deres fremtidskoncept. Spaltningen af atomet har ændret alt, und-
tagen vores måde at tænke på.”
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Lidt poesi

”For vi går alle sammen sammen når det sker,
gadefejer, statsminister og barber.
På en sky fra bombeflammen
går vi fuld af ja og ammen
gennem perleporten sammen.
Vi går alle sammen sammen.
Vi går alle sammen sammen når det sker.” Tom Lehrer.

Alle kendte tidlige sange mod atomvåben er registreret i Holger Terps Skjalden sang 
fredssangen.

Af seriøs  udenlandsk litteratur om atomvåben skal jeg indledningsvist nøjes med at 
nævne årbøgerne fra fredsforskningsinstituttet i Stockholm, hvor 2020 udgaven lige er 
udkommet med et større kapitel om emnet samt tidsskriftet:  Bulletin of the Atomic 
Scientists. 

Atomvåbnenes virkninger hed en mursten som den amerikanske atomenergikommis-
sion udsendte i 1950. Helt frem til 1977 kom der opdaterede udgaver af amerikaner-
nes officielle friserede fremstilling af atombombernes virkninger:  The effects of nu-
clear weapon.
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Anvendelsen af atomvåben er i strid med international lov

Atomvåben  er  farlige  i  mere  end  en 
forstand. De er indtil videre de ultima-
tive  masseødelæggelsesvåben  indtil 
den dag, hvor videnskabsmænd opfin-
der noget der er endnu mere ødelæg-
gende. 

Før første verdenskrig var de ultimati-
ve  våben kanoner  og  maskingeværer. 
Ofrene  for  disse  våben  var  først  og 
fremmest soldater på slagmarken. I lø-
bet af  første verdenskrig var krigsfø-
relsen blevet mekaniseret og motorise-
ret med et begyndende bombardement 
fra fly og tanks. Desuden blev kemiske 
våben anvendt i stor skala mod solda-
ter. Også ubåde blev almindelige. 

Under  anden  verdenskrig  forsatte 
udviklingen  af  de  konventionelle  vå-
bens ødelæggelsesevner - specielt med 
udviklingen af raketter  med det resul-
tat,  at  også  civile  blev  ofre  for 
krigshandlingerne, fordi myndigheder-
ne ikke længere kunne sikre dem med 
beskyttelsesrum.. 

Efter  anden  verdenskrig,  hvorunder 
atombomben var blevet udviklet vokse-
de frygten under den kolde krig for, at 
selv en forholdsvis begrænset en atom-
krig ville medføre udslettelsen af livet 
og de samfund,  vi lever i. Frygten for 
en atomkrig var almindelig. Selv børn 
var under den kolde krig bange for en 
kommende atomkrig.

Den  internationale  domstol  i  Haag 
fremsætter  i  1996  en  erklæring  som 
forbyder  anvendelsen  af  atomvåben, 
idet  domstolen i  en Advisory Opinion 
erklærer  brugen af  atomvåben for en 
krigsforbrydelse. Et flertal af  domsto-
lens  medlemmer  mener,  at  man  kun 
kan tillade brugen af atomvåben "i en 
ekstrem situation af selvforsvar, hvor 
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statens eksistens står på spil". Domstolen mener, at brugen af atomvåben i alminde-
lighed strider mod de internationale retsregler for væbnede konflikter og især mod 
principper og regler i humanitær ret. Brugen af atomvåben er ulovlig og umoralsk, for-
di det går ud over civilbefolkningen og de er et blindt våben som rammer i flæng. Blin-
de våben som atomvåben er forbudt i de konventioner, som er vedtaget efter 1945, 
sidst med aftalen fra 1981, som specielt gælder ihumane våben. Domstolens vurdering 
er således i overensstemmelse med FN's generalforsamlings 'erklæring om forbud mod 
brug af atombomber og brintbomber' fra 1961.

Ni lande i verden besidder aktuelt tilsammen omkring 15.000 atomvåben.  Det er dog 
langt færre, end da den kolde krig var på sit højeste i midten af firserne. Dengang var 
der i alt næsten 70.000 atomvåben. 

De ni atommagter er: Frankrig, Indien, Israel, Kina, Nordkorea, Pakistan, Storbritan-
nien og USA.

USA og Rusland besidder  mere end 90 procent af alle verdens atomvåben ifølge Stock-
holms internationale  fredsforskningsinstitut. I henhold til instituttets seneste forsk-
ning har Rusland 6.375 atomsprænghoveder, USA har 5.800. Derimod har Kina kun 
320, Frankrig 290 og Storbritannien 215.

Man skal dog ikke tro, at den hellige grav er vel forvaret, fordi der nu er færre atom-
våben end under den kolde krig, fordi atomvåbnene moderniseres hele tiden.  Der er 
stadig så mange af dem, at deres samlede ødelæggelsespotentiale kan udslette alt liv 
på jorden, endda op til flere gange. 

Indenfor krige er et af de bedst dokumenterede eksempler på miljøbelastning amerika-
nernes anvendelse af løvfældningsmidlet Agent Orange med flere i krigen i Vietnam. 
Brugen af landminer er et andet eksempel.
 
Jo større et våbens sprængkraft er, des større er dets ødelæggelse af naturen og klima-
et.  Militærets  indvirkning på klimaet  er  dokumenteret  i  Holger  Terps  Tanker  om 
fremtidens Danmark. Alle motoriserede våben fremdrives med eller kører på fossilt 
brændstof, hvilket medfører sundhedsfarlig partikelforurening i atmosfæren. Og det 
samme gælder, hvor der er slagmarker.

Der er i alle atommagter manglende demokratisk kontrol omkring atomvåben. Brugen 
af atomvåben var ikke genstand for offentlig debat inden de blev bragt i anvendelse. 
Udviklingen af og opfindelsen af brintbomben var heller ikke til offentlig debat, inden 
beslutningerne om udviklingen af brintbomberne blev truffet.

Heller ikke færdigudviklingen af de britiske atomvåben i 1952 var genstand for større 
offentlig debat.
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Astronomiske militærudgifter

Verdens samlede militærudgfiter er astronomiske og med en stigende tendens og ud-
gifterne til aktuel krigsførelse er også enorme og ukendte.
 

Den globale konventionelle våbenhandel koster kassen. Der er ingen som aner stør-
relsen af de faktuelle historiske udgifter til forskning i, udvikling af, vedligeholdelse af 
atomvåben og oprydningen efter dem. Atomic Audit fra 1998 er et af de første forsøg 
på at analysere de amerikanske atomvåbenrelaterede udgifter.
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Heller ikke fremtidige globale udgifter til atomvåben kendes. 

”Administrationens nuværende planer for atomvåbenstyrkerne vil koste 494 milliar-
der dollars i perioden 2019-2028 - 94 milliarder dollars mere end kongressens budget-
kontors estimat for 2017 for perioden 2017-2026, delvis fordi moderniseringsprogram-
mernes udgifter  fortsætter med at stige”,  skriver kongressens budgetkontor i  Pro-
jected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2019 to 2028 fra januar 2019.

Og det samme gælder i øvrigt for udgifterne til krige ned igennem historien.

Krige har stor økonomisk betydning, ikke kun på eller omkring slagmarken, men også 
for alle de skatteydere, der er berørt af krigen. Der er jo ikke nogen politiker og gene-
raler der siger: Nu iværksætter vi en planlagt krig mod vores fjende. Den kommer til 
at vare i et bestemt tidsforløb, og I, kære skatteydere, skal betale udgifterne til krigen. 
Til at starte med hæver vi 2250.000 i rater på jeres lønkonto til at dække krigsudgif -
terne. Beklageligvis får I derfor ikke råd til at købe den planlagte Folkevogn Politiker-
ne og generalerne er lidt mere sofistikerede. For at få betalt krigsudgifterne opfandt 
man punktskatter og indkomstskatten. Disse afgifter medførte, at skatteyderne mi-
stede overblikket over, hvordan deres skattekroner blev anvendt.  Men resultatet er 
det samme: Der bliver færre penge til både privat og offentligt forbrug.

De danske forsvarsudgifter er, ifølge opgørelser  fra Forsvarsministeriet,  steget fra 
23.682 mio. kr. i 2013 til 25.325,7 mio. kr. i 2020 og forventer at stige til 29.323, mio. 
kr. i 2023. 

Hvad skal det nytte. Vi kommer i fremtiden til at leve i et befæstet fattighus, hvis den-
ne udvikling forsætter.

Forsvarsministerierne forsvarer os ikke, og det har aldrig været deres formål og eksi-
stensberettigelse.  Forsvaret har aldrig produceret den sikkerhed, der skaber udvik-
ling. Forsvaret kan ikke forsvare os mod klimaforandringer. I fremtiden bliver dæm-
ninger vigtigere end kanoner. Forsvaret kan med sine våben ikke forsvare os mod glo-
bale pandemier og forsvaret kan ikke forsvare os mod den voksende sociale ulighed

Mange af disse penge som bevilliges til militæret, kunne have været brugt til gøre ver-
den til et bedre sted at leve i.

Atomvåbens ødelæggelse af miljøet og klimaet er velkendt og dokumenteret lige siden 
anden verdenskrig. Forureningen startede allerede i minerne og i produktionsfasen på 
våbenfabrikkerne  og  den  forsætter  under atombomberne  vedligeholdes  og  når  de 
skrottes eller moderniseres. 

Programmet  for  energimedarbejdere  erhvervssygdomskompensation  (EEOICP)  be-
gyndte den 31. juli 2001. Programmet giver kompensation og sundhedsmæssige forde-
le til energiministeriets atomvåbenarbejdere (ansatte, tidligere ansatte, entreprenører 
og underleverandører) samt kompensation til visse overlevende, hvis arbejderen alle-
rede er død. Den 14. august 2010 havde programmet allerede identificeret 45.799 civi-
le, der mistede deres helbred (inklusive 18.942, der udviklede kræft) på grund af ud-
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sættelse for stråling og giftige stoffer, mens de producerede atomvåben til De Forenede 
Stater. 

Radioaktiv forurening

Ulykkerne i Fukushima, Tjernobyl og Three Mile Island er eksempler på de mange 
ulykker med civil atomkraft.

Atomprøvesprængningernes radioaktive og anden forurening i atmosfæren, jorden og 
selv i grundvand skyldes de mange forskellige grundstoffer som atombomberne er op-
bygget af.

Atomvåbens forureningskilder er grundstofferne: Barium, beryllium, cerium,; cæsium, 
jod, krypton, lanthanum, molybdæn, neptunium, niobium, plutonium, polonium, rut-
henium,  strontium-90, tellur, tritium, uran,  xenon og zirkonium.

Desforuden radioaktivitet i forskellige former og farlighed, Således blev der i 2015 fun-
det plutonium fra de amerikanske atomforsøg på Marshalløerne så langt væk som i 
Det Sydkinesiske Hav, der ligger 4.500 kilometer væk.

Også alvorlige uheld med atomvåben og atomaffald har bidraget til forureningen. som 
er grænseoverskridende. 

Forureningen fra atomvåben har ikke kun konsekvenser for nutiden. Den har også 
konsekvenser for fremtidige generationer. Der tales allerede nu ligefrem om nukleare 
ødemarker rundt om i verden.
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Atomvåbenforsøg

Omkring 520 atombomber blev sprængt i jordens atmosfære mellem 1945 og 1963. 
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De amerikanske  atomprøvesprængninger foregik ikke 
i  nærheden  af  hovedstaden Washington DC,  men i 
forsøgsområderne  i  Stillehavet  samt i   Alaska,  New 
Mexico, Colorado, Mississippi og især i Nevada.
  

 

De britiske atomprøvesprængninger foregik ikke i nærheden London, men i og om-
kring Australien i årene fra 1952 til 1963. Antallet af de britiske atomvåbenforsøg i 
området kendes ikke.

De franske atomprøvesprængninger foregik ikke i nærheden af Paris, men i de franske 
kolonier i Afrika og fra 1960 til 1996 gennemførte Frankrig 193 prøvesprængninger i 
kolonien  Fransk  Polynesien.  Den  internationale  atomenergikommisions  foreløbige 
rapport om de  Radiologiske forhold i de tidligere franske atomforsøgsområder  i Al-
geriet, fra 2005, er desværre ikke afsluttet med en konkluderende rapport.

Radioaktiv strålings skadelige virkninger opdeles i tre kategorier: 1) genetiske virk-
ninger som er ændringer i arveanlæg. Stråleskader kan vise sig i følgende generatio-
ner. 2) somatiske virkninger som er de virkninger der fysisk går ud over det bestrålede 
individ selv. Disse strækker sig fra ildebefindende, og feber over vægttab, blødninger, 
fosterskader, hjerte-kar-sygdomme og  sygdomme i skjoldbruskkirtlen, herunder for-
skellige former for kræft som leverkræft. 3) Psykiske virkninger som kan være de-
pressioner og angstfølelse.

Historien viser,  at  skader på skjoldbruskkirtlen,  /  thyroid,  inklusive  kræft,  er  den 
mest udbredte konsekvens af brugen af atomvåben
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Overrepræsentation af  kræftformer så som:  kræft  i  læben,  mundhulen og svælget, 
lungekræft,  melanom,  modermærkekræft,  prostatakræft,   tyktarmskræft,  øsofageal 
kræft, kræft i spiserør, og alle leukæmier er registreret efter atomvåbenforsøgene i 
Australien og andre steder.

Desuden er der dokumenteret humane kromosomabnormaliteter,  eksempelvis i for-
bindelse med graviditeter. Babyer med alvorlige  fødselsdefekter så som anencefali, 
hjerneskader,  fødes  stadig  på  Marshalløerne  og  andre  steder,  hvor  der  foregik 
produktion af atomvåben og atomvåbenforsøg flere generationer efter produktionen og 
forsøgene stoppede.

Det er et god spørgsmål, hvor mange mennesker der er der døde som en direkte følge 
af de mange atomvåbenforsøg op  igennem den kolde krig. Forsigtige skøn fra forsker-
ne anslår 2,4 millioner dødsfald. Alene i USA. I resten af verden er dødsfald i forbin-
delse med atomvåbenforsøg ukendt

Der er kun plads til fremtidige sikkerhedspolitiske forbedringer i Danmark.

Klimadebatten og Covid19 pandemien har demonteret at politiske forandringer er mu-
lige, når behovet for samfundsmæssige reformer i retning af sikkerhed melder sig.

Danske politikere har aktuelt en enestående chance for at gøre Danmark til et fore-
gangsland på det freds- og sikkerhedspolitiske område. På samme måde som Dan-
mark er et foregangsland på klimaområdet og indenfor den grønne omstilling.

Anbefalinger                                        

Fastfrysning af forsvarsudgifterne og tilbagerulning af dem til 2013 niveau.

Tilbagerulning af F 35 flykøbet. Vi har ikke råd til dem eller brug for flyene.

Der skal oprettes offentlige fredsforskningsinstitutter i Danmark med tilknytning til 
universiteterne.

Mere fredsforskning og meget mere fredsundervisning, specielt på atomvåbenområdet, 
fordi studerende og elever skal lære om farerne ved atomkraft og atomvåben 

Danmark skal ratificere Global traktat om forbud mod atomvåben.

Forbyd atomvåben. Glem aldrig Hiroshima .
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