ALTERNATIVER TIL MILITÆR OG ØKONOMISK KRIGSFØRELSE
UDTALELSE FRA FREDSMINISTERIUMS ÅRSMØDE SØNDAG 6. FEBRUAR 2022
Fredsministerium er bekymret over den tilspidsede konflikt mellem Rusland, USA og NATO, som
bestemt virker truende. Vi er også bekymret over, at der både internationalt og herhjemme er så
langt imellem de besindige røster, der prøver at nedskalere konflikten og fremme forståelse og
dialog.
Trusselsbilledet mod Ukraine misbruges til at fremme oprustning og NATO-udvidelser.
Politikere, kommentatorer og presse taler om at vise fasthed og opbakning, også militært.
Ukraine har naturligvis ret til at søge optagelse i NATO, men Danmark og NATO bør sige nej tak, fordi
en NATO-udvidelse vil hindre afspænding og skade Europas sikkerhed.
Der er i stedet behov for en fælles europæisk sikkerhed.
Vi får ikke fred og sikkerhed i Europa, hvis det ikke er sikkerhed for alle europæiske lande.
Vi opfordrer derfor den danske regering til selv at indstille al militær støtte til Ukraine og opfordre
vores allierede til at gøre det samme. Vi opfordrer regeringen til at arbejde for at Ukraine i de
nærmeste år internationalt betragtes som et neutralt land med ret til ikke-indblanding.
Hvad angår den større konflikt, som i disse år tydeliggøres i Ukraine, så er vi af den opfattelse, at der i
den sidste tids mange diplomatiske udvekslinger med krav og modkrav mellem hhv. Rusland og USA
og Rusland og NATO er opnået et nyt forhandlingsgrundlag, der bør anvendes som udgangspunkt i
fortsatte diplomatiske, tillidsskabende samtaler om afspænding, nedrustning og gensidig forståelse om
sikkerheden i Europa.
Vi opfordrer derfor den danske regering til at presse vores nærmeste allierede til at afstå fra flere
trusler om militær og økonomisk krigsførelse og i stedet iværksætte diplomatiske forhandlinger om en
genoplivning af MINSK-processen i OSCE-regi og i det ”Normandy”-format, hvor også ukrainske
synspunkter tillægges betydning.
Den danske regering bør også her leve op til sine forpligtelser i UNSCR’s resolution 1325 om kvinder,
fred og sikkerhed, og kræve, at de ukrainske kvinder, er med ved forhandlingsbordet.
Det er i år 40 år siden at Den Uafhængige Kommission for Nedrustnings- og Sikkerhedsspørgsmål,
ledet af Olof Palme lancerede sin rapport om ”Fælles sikkerhed” som et sikkerhedspolitisk princip.
Ifølge kommissionen kan sikkerhed ikke opnås ved ensidige nationale forsvarsbestræbelser eller i
konfrontation med en modpart, men kun i samarbejde med denne.
Da tankerne blev lanceret var det en kritik af oprustningen under den såkaldt kolde krig og med et
ønske om at fremme afspændingen mellem Øst og Vest. Begrebet blev i 1980'erne anvendt i flere
vesteuropæiske socialdemokratier, ligesom Sovjetunionen under Gorbatjov bekendte sig til
principperne.
Vi opfordrer den danske regering til at genoptage Oluf Palme kommissionens principper, og arbejde
aktivt for etablering af en Fælles-Europæisk sikkerhedsstruktur, som ikke fortsat udelader Rusland fra
en sådan. Vi foreslår at dette også sker i OSCE-regi og med udgangspunkt i Paris-aftalen fra håbets år
1991 og Budapest-aftalerne fra 1994 og 1999, der begge garanterer en sådan udelelig europæisk
sikkerhed, og samtidig fastslår at ingen må bruge eller true med militær magt.
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