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Hvad	er	sikkerhed?	
	
Dialog.	Reel	sikkerhed	må	bygge	på	dialog,	hvor	konflikter	og	problemer	løses/
håndteres	gennem	forhandlinger.	
	
Tillid.	Dialog	forudsætter	tillid,	som	må	opbygges	gennem	tillidsskabende	
foranstaltninger	på	alle	planer.	Militært,	økonomisk,	handelsmæssigt,	sportsligt,	
kulturelt.	Vi	kan	alle	bidrage	til	at	nedtrappe	konflikten.	
	
Konfliktløsning	og	mægling	via	internationale	institutioner.	FN,	OSCE,	domstole	
mv.	
Nedrustning	via	gensidige	aftaler	
	

Sikkerhed	er	andet	og	mere	end	militær	og	våben!	
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Hvad	betyder	konflikten	med	Rusland	for	Nordens	sikkerhed?	
	
Konflikten	med	Rusland	giver	igen	risiko	for	en	ødelæggende	krig	i	Europa.	
	
Hvis	det	går	galt,	bliver	slagmarken	i	første	omgang	Europa	-	ikke	USA.	
	
Det	er	Europa	og	Norden,	der	bærer	hele	risikoen	ved	en	fortsat	optrapning	af	
konflikten	med	Rusland.	
Fordi	Østersøen	er	blevet	konfrontationsområdet,	er	det	her,	det	er	mest	
sandsynligt,	at	det	kan	gå	galt.	
	

Norden	har	på	grund	af	geografien	en	anden	sikkerhedspolitisk	
interesse	end	USA!	
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Alternativerne	til	oprustning	i	Østeuropa	kunne	være:	
	
I	den	nuværende	konflikt	mellem	Rusland	og	Vesten	er	der	to	veje:	
		
•  En	militær	eskalation	sanktioner,	oprustning	og	dæmonisering		

•  En	langvarig	ikke-militær	proces	af	tilnærmelse	og	afspænding	
mellem	Vesten	og	Rusland		
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De	nordiske	landes	fredelige	varemærke	
Hvordan	kan	Norden	bidrage	til	dialog	og	konfliktløsning	
	
Små	lande	som	de	nordiske	kan,	netop	fordi	de	er	små	og	ikke	truer	nogen,	
spille	en	rolle	med	mægling	og	konfliktløsning.		
	
De	nordiske	lande	har	sammen	et	godt	udgangspunkt	for	dialog	med	Rusland	
om	sikkerhed	og	nedrustning	i	Østersøområdet	
	
De	nordiske	lande	kan	sammen	bidrage	væsentligt	til	FN’s	fredsbevarende	
styrker,	og	anden	FN	indsats.	
	

Norden	kan	spille	en	positiv	rolle!	
Spørgsmålet	er	om	landene	tør	følge	egne	interesser!	
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Nordisk	strategi	for	fred,	afspænding	og	nedrustning	i	Norden.			I	
De	nordiske	lande	kan	styrke	FNs	arbejde	for	fred	og	sikkerhed.		
De	nordiske	lande	skal	forberede	og	samøve	styrker	som	kan	deltage	i	fælles	
fredsbevarende	indsatser	med	FN-mandat.	Den	afgørende	beslutning	om	
sådanne	indsatser	tages	altid	af	det	respektive	land.				
	
De	nordiske	lande	kan	forpligte	sig	gensidigt	til	at	forbyde	våbeneksport	til	
undertrykkende	og	krigsførende	lande,	og	internationalt	rejser	spørgsmålet	om	
forbud	og	kontrol	med	våbenhandel.				
	
De	nordiske	lande	kan	støtte	tidligere	tyske	udenrigsminister	Steinmeiers	
initiativ	i	OSCE	og	indlede	nye	forhandlinger	om	en	ny	multilateral	aftale	for	
våbenkontrol	i	Europa.		

Målet	er	nye	forhandlinger	om	nedrustning	i	Europa,	og	at	såvel	Rusland	som	
NATO	via	disse	forhandlinger	skal	afstå	fra	oprustning	og	offensive	øvelser	i	
Østersøområdet.				
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Nordisk	strategi	for	fred,	afspænding	og	nedrustning	i	Norden.	II	
	
De	nordiske	lande	skal	bidrage	til	afskaffelse	af	kernevåben.		
Et	konkret	tiltag	er	at	gøre	Norden	og	Arktis	til	kernevåbenfri	zoner.		
De	nordiske	lande	skal	støtte	forbud	mod	kernevåben	i	form	af	en	juridisk	
bindende	kernevåbenkonvention,	som	forbyder	fremstilling,	prøvning,	
besiddelse	og	anvendelse	af	kernevåben,	og	fastsætning	af	de	mekanismer,	der	
kræves	for	at	tilintetgøre	dem	inden	for	en	overskuelig	fremtid.	
	
Nordisk	Råd	skal	afholde	en	nordisk	freds-	og	sikkerhedskonference	for	at	
drøfte	en	strategi	for	nedrustning	og	afspænding	i	Østersøen	og	Arktis	og	på	sigt	
en	bredere	international	konference	med	deltagelse	af	alle	lande	omkring	
Østersøen	for	at	fremme	dette.				
	
Forskningen	i	freds-	og	konfliktløsning	styrkes	i	vores	lande,	og	at	der	sker	et	
tættere	samarbejde	på	tværs	af	landene	i	norden.					
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Nordisk	strategi	for	fred,	afspænding	og	nedrustning	i	Norden.	III	
Nordisk	Råd:		Udspil	for	styrket	indsats	for	fredsmægling	i	Nordisk	Regi	
Fredsformidling	og	fredsforhandling	skal	være	en	del	af	Nordens	globale	rolle:	
	
•  Baggrundsudredning	om	nordisk	indsats	i	global	freds-	og	forsoningsarbejde	

•  Udvikling	af	en	Stoltenberg	II	rapport	om	Nordens	rolle	i	at	bygge	fred	i	
verden	

•  Opbygning	af	arkiv	med	erfaringer	fra	alle	nordiske	fredsformidlings-
initiativer	siden	Anden	Verdenskrig	

•  Udvikle	en	akademisk	uddannelse	i	fredsmægling		-	Peace	Building	&	Peace	
Negotiation)	

•  Øge	kvinders	deltagelse		og	indflydelse	i	processer,	der	knytter	sig	til	fred	og	
sikkerhed	
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Alternativerne	til	oprustning	i	Østeuropa	kunne	være:	I	

		
•  UNØDVENDIG	FRYGT	–	TAL	TRUSSELBILLEDET	IMOD	

•  SAMARBEJDENDE	EUROPA	I	FN	REGI	&	EN	HELSINKI	II	PROCES	(OSCE)	

•  FASTFRYSNING	AF	RUSTNINGSNIVEAUET	I	ØSTERSØEN	&	ØSTEUROPA	

•  TILLIDSSKABENDE	FORANSTALTNINGER	–	GENOPLIV	NATO-RUSLAND	RÅDET	

•  FOKUS	PÅ	OG	RESSOURCER	TIL	OSCE	–	ET	HØJPROFIL	ORGAN	

•  KULTURUDVEKSLINGSPROGRAMMER	–	CIVILSAMFUND	&	UDDANNELSE	

•  LIBERALISERING	AF	HANDEL-	OG	ØKONOMISAMKVEM	
Argumenter	udviklet	på	fredshøjskolen,	Bornholm		juni	2016		
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Alternativerne	til	oprustning	i	Østeuropa	kunne	være:	II	
	
Forhandlinger	og	tillidsskabende	foranstaltninger:		
Genoplivning	af	dialogmøder	på	højt	niveau		
	
•  OSCE	regi			
•  Arktisk	Råd		
•  Bilateralt,	den	tyske	dialog	med	Rusland	mellem	topledere.		
•  NGO-	niveau	
•  Forskningsniveau	
•  Parlamentariker	niveau		
•  Militærniveau		
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Alternativerne	til	oprustning	i	Østeuropa	kunne	være:	III	
	
Mål:	Charter	of	Paris	for	a	New	Europe	fra	1990	
Middel:	En	Helsinki	II	proces.		
	
Organisationen	for	sikkerhed	og	samarbejde	i	Europa,	OSCE	
tidligere	European	Security	Counsil	(aktuelt	57	medlemslande)	
Et	økonomisk	og	organisatorisk	styrket	OSCE	bør	danne	rammen	om	en	
permanent	tillidsskabende	proces,	der	skal	beskæftige	sig	med:	
Sikkerhed,	økonomi,	politiske,	kulturelle	og	undervisningsmæssige	
spørgsmål.		
Et	aktivt	arbejde	for	nedrustning,	konfliktforebyggende	indsatser	
kræver	også	et	stærkt	FN,	og	samarbejde	i	Europa	for	en	genoprettet	
respekt	for	folkeretten.		
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Alternativerne	til	oprustning	i	Østeuropa	kunne	være:	IV	
		
VIGTIGT	!!	
	
Ukraine-krisen	skal	deeskaleres.		
Minsk	II-aftalen	skal	overholdes	af	alle	parter	
	
Krim	forbliver	indtil	videre	en	fastfrossen	konflikt.		
	
Spændingen	mellem	de	tre	baltiske	lande	og	Rusland	skal	nedtrappes	
ad	politisk-diplomatisk	vej.		
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Alternativerne	til	oprustning	i	Østeuropa	kunne	være:	V	
	
Wandel	durch	Handel	-	Liberalisering	af	handelen	og	andet	økonomisk	
samkvem	og	afvikling	af	den	gensidige	sanktionspolitik	
	
Udveksling	af	viden	i	det	civile	samfund	og	undervisningssammenhæng.		
	
Fælles,	statsligt	udvekslingsprogram	for	journalister	og	mediefolk	
	
Tillidsskabende	foranstaltninger	på	det	militære	område	for	at	undgå	
fejl	og	mistolkninger.			
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Østersøen	som	Fredens	Hav.		I	
-	formel	demilitarisering	af	de	baltiske	øer!		
	
På	Nordiska	Fredssamtal	i	Degerfors	2016	holdt	jeg	kort	oplæg	om	
”alternativer	til	dansk	krigsførelse	og	oprustning	og	præsenterer	en	idé	
om	at	kræve	de	store	øer	i	Østersøen	formelt	demilitariseret,	således	at	
Bornholm,	Gotland,	Hiiumaa	og	Saaremaa	kan	følge	Ålandsøernes	gode	
eksempel.		

	Vi	kunne	gøre	ønsket	om	Østersøen	som	Fredens	Hav	–	og	ønsket	om	
formel	demilitarisering	af	øerne	-	til	hovedtemaet	i	samarbejde	mellem	
nordiske	og	baltiske	fredsorganisationer	
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Østersøen	som	Fredens	Hav.	II	
-	formel	demilitarisering	af	de	baltiske	øer!		
	
Samling	og	enighed	i	de	nordiske	freds-	og	anti-krig	bevægelserne	
	
Samarbejde	med	nordiske	klima-	og	miljøbevægelser	
• Østersøen	er	forurenet	–	(Kemiske	våben	er	dumpet	siden	2.	verdenskrig)	
• Den	militære	opbygning	betyder	forurening	og	forværring	af	klimakrisen	
• Øvelserne	og	krigsmaskinen	kræver	enorme	energi-	og	naturressourcer	
• USA	/	Pentagon	er	verdens	største	forbruger	af	råolie	og	enkeltforurener	
	

Samarbejde	med	nordiske	bevægelser	mod	kerne-kraftværkerne	
• Radioaktivt	materiale	og	udslip	-	faren	for	at	kernekraftværkerne	
rammes	i	krig	
(4	finske,	8	svenske,	4	russiske	operationelle	og	2	på	vej,	1	hviderussisk)	
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Østersøen	som	Fredens	Hav.III		
-	formel	demilitarisering	af	de	baltiske	øer!		
	
Samarbejde	med	Baltic	Island	Coorperation	(B7)	
(Bornholm,	Gotland,	Hiiumaa	og	Saaremaa,	Ålandsøernes,	Öland	og	
Rügen)	
	
Samarbejde	med	Baltic	Sea	State	Sub-regional	Coorperation	(BSSC)	
	
Samarbejde	med	Borgmestre	for	fred		
(7.500	deltagende	byer	og	kommuner	/	750	I	Østersølandene	(1982,	
Hiroshima)	
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Atomkrig	ved	en	fejltagelse?	
	
	
	
	
	
	
	
	
Den	13.	januar	var	der	missilalarm	på	Hawaii.		
	Mon	russernes	systemer	er	mere	ufejlbarlige	end	USA’s?	
	
I	1983	skulle	vi	være	udslettede,	men	overlevede,	fordi	Stanislav	Petrov	turde	
bryde	all	regler.		
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Tak	for	jeres	opmærksomhed	!	
Hasse Schneidermann 

+45 2333 4460  
hasse@fred.dk 

www.gamip.org      
fredsministerium.dk 

Facebook.com/Fredsministerium.dk   
	
	


