
Tale ved fredsdemo. I Esbjerg 5/3-2022 af Oluf Dragsbo medlem af Esbjerg Fredsbevægelse og RV. 

Så blev der igen krig i Europa. 

Vi kan snakke meget om hvad der gik forud. Vestens vinder kompleks og hovmod. Ruslands tiltagende 

autoritære styre. NATOs hovedløse udvidelser mod øst. Ruslands myrderier i Tjetjenien. Osv. 

Ja, jeg tror også den nuværende situation kunne være undgået; hvis Vesten havde lyttet lidt mere ydmygt; 

senest i 2007 ved sikkerhedskonferencen i München. Alle disse fejl kan gøres op i g. eller kg.; men torsdag 

morgen d. 24/3-2022 slæbte Putin en 50 t. fejl ind på scenen, ved at starte den uprovokerede aggressionskrig, 

som jo efter Nürnbergprincipperne er den største af alle internationale forbrydelser. Dermed ophørte al 

fornuft. Selv med de mest kyniske briller virker angrebet absurd. 

Vi kan snakke meget om rædsler og myrderier; men jeg tror at de fleste, her husker det fra Krigene i 

Jugoslavien og i Irak, med 100.000 af døde og lemlæstede, når det får lov til at fortsætte i længere tid. Selv 

løgnehistorierne fra Irakkrigen bruger den russiske udenrigsminister Lavrov. ”Vi angriber kun militære mål, 

og vi bruger kun præcisionsvåben. Desværre er der også kollateralskader.” Dvs. de myrder og bomber indtil 

deres mål er nået. Det er derfor det hedder hærværk. Derfor våbenhvile straks, efterfulgt af professionel 

fredsmægling. Samt tilbagetrækning af de invaderende tropper. 

Trods den nuværende stemning må vi ikke glemme, hvad og hvor meget vi har tilfælles med russerne, og at 

vi i en forhåbentlig snarlig fremtid – efter Putins fald – kan og bør fremme dette fællesskab og skabe en 

større europæisk forening. 

Jeg nægter at tro på at Putin med sin absurde krig ville have ageret anderledes, selv om de europæiske 

NATO-medlemmers militærbudgetter havde været mere end 4-5 gange større end Ruslands, som de er nu. 

Ville det hjælp at vi bruger 7-8-9 gange mere end Rusland. Næppe; men det hævdes. 

Vi skal ikke glemme hvad Eisenhower sagde i en tale i 1953: ”Enhver kanon produceret, ethvert krigsskib 

søsat og enhver raket affyret er tyveri fra de fattige og nødlidende, ligesom det også er spild af arbejdskraft 

og videnskabelig formåen.” 

Så hvad skal det nytte, som Hørup sagde. 

Hvis det så end da var en massiv investering i freds- og konfliktforskning, kunne jeg forstå det. Det er svært 

at få ørenlyd blandt de nuværende krigshyl. Ikke mere militær oprustning. 

Så kommer vi til amerikanske baser i Danmark. I årtier har danske regeringer modarbejdet sådan en aftale, 

også V og K regeringer, og de kendte ikke engang risikoen for Trump i Det Hvide hus; hvilket meget nemt 

kan ske igen. 

For små tyve år siden ville vi kun acceptere amerikanske tropper og fly på dansk jord hvis disse flystyrker, kun 

deltog i krigshandlinger uden for Danmark med dansk tilsagn. Desuden var det et ultimativt dansk krav, at en 

eventuel aftale skulle kunne opsiges af begge parter. Fra amerikansk side stillede man sig afvisende over for 

disse krav«. Vil det sige at Danmark vil frafalde disse krav i dag?  

Husk vi er krigsførende hvis krigsfly herfra flyver til krigszoner. 

Så også absolut nej til amerikanske baser i Danmark. 

 

 

 


