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Med Cop 15 rammeaftalen i Paris fra december 2015 er klimaudviklingen kommet på
den politiske dagsorden.  Blandt nye dokumenter i Fredsakademiets hjemmeside er
den originale FN tekst til Cop 15 aftalen. Den er her i Fredsakademiets klimaopslag:
- http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/kord/k402.htm

John Scales Avery har udgivet artikelsamlinger nr. 3 og 4, samt, The Need for a New
Economic System. Desuden har han skrevet  erindringsværket,  Memories  of  Beirut
and Tehran, fra før dengang verden gik af lave. 
 
I landebeskrivelserne er der indtil videre udviklet skabelonfiler for natur og klima, de-
mografi, musik og våbenhandel.



Eksempelvis brasiliansk natur, herunder natur i international lov:
Traktaten om Amazonas samarbejdsorganisation / The Amazon Cooperation Treaty
Organization / Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, 1998-.
 - http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/bord/b443.htm

Et af værkerne på dansk i brasiliansk natur litteraturliste, E museo Lundii, er så tek-
nisk langhåret, at man formodentlig skal være naturhistoriker for at få det fulde ud-
bytte af værket.

I  Fredsakdemiets  lande-
beskrivelsers  naturop-
slag  er  der  formateret
plads  til  klimaoplysnin-
ger,  herunder  klima  i
international  lov.
Eksempelvis  løbende  re-
gistrering af de indsend-
te nationale meddelelser
i  forbindelse  med  FN's
klimakonvention  /  Uni-
ted  Nations  Framework
Con-vention  on  Climate
Change:  Submitted  Na-
tional Communications.

Under demografi har jeg
opdaget  UNICEFs  serie
Children in ...:  An Atlas
of  Social  Indicators.  Ef-
terhånden som jeg finder dem lægges de direkte ind i demografi opslagne. 

Litteraturen dokumenterer sammenhænge mellem klimaudviklingen og demografiske
forandringer. Dette er specielt tydeligt i nogle af de små Stillehavsstater, som om nog-
le år kommer til at stå helt under vand, når klimaet i området forværres. Også andre
steder vil vi komme til at se klimaflygtninge. 

Palæstinas geografi er udvidet med atlas fra FN systemet. Et atlas, der viser, hvor
meget Palæstinas territorium er skrumpet ind i tidens løb som en følge af israelsk bo-
sættelsespolitik i området. Humanitarian Atlas 2015 er genudgivet i Fredsakademiet.
- http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/pord/p434.htm



Militærudgifter og våbenhandel er militarismens tvillinger og sammen med nationa-
lismen forudsætningen for de forskellige landes militær-industrielle komplekser. Kli-
maforandringerne er store verdensomspændende problemstillinger. Men krige og den
globale våbenhandel er formodentlig de største aktuelle globale sikkerhedspolitiske,
miljømæssige,  humanistiske  og  økonomiske  udfordringer.  Der  er  besynderligt  nok
stort set ingen i Danmark som beskæftiger sig med disse emner, bortset fra dagsaktu-
elle journalistiske reportager fra de forskellige krigsskuepladser, forstås. Næsten intet
af dokumentationen om den globale våbenhandel er udkommet på dansk eller i dan-
ske medier.  Enhver kan sige sig selv uden anvendelse af særlig meget fantasi, at de
miljømæssige omkostninger af et par generationers krige i Afrika og i Mellemøsten må
være enorme og at det er børnene, der kommer til at betale regningerne.

Der er tilsyneladende heller ikke aktuelle analyser af den globale militære forskning -
og udvikling, hverken på udenlandske sprog eller på dansk. De nyeste internationalt
orienterede værker er alle fra 1980ernes begyndelse, eksempelvis Studies of Military
R&D and Weapons Development. / : Milton Leitenberg.  Center for International and
Security Studies University of Maryland, College Park.
- https://fas.org/man/eprint/leitenberg/.



Våbenhandel opslag er der nu lavet skabelonfiler til i alle landeopslag i leksikonet. Og
de er sammenkædede, således at det er meget nemt for brugerne at finde frem til de
oplysninger der ledes efter.

Eksempelopslag: Argentinas våbenhandel, specielt litteraturlisten:
- http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/aord/a479.htm

Og: 

Israelsk våbenhandel:
- http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/iord/i238.htm

Nytåret er staturopgørelsernes periode. 

Juleaften 2015 publicerede det amerikanske udenrigsministeriums kontor for rust-
ningskontrol med videre deres årlige World Military Expenditures and Arms Trans-
fers og et par dage senere udkom kongressens forskningstjenestes længe imødesete
analyse af den aktuelle konventionelle våbenhandel til udviklingslande: 

CRS: Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2007-2014. / : Catherine A.
Theohary, 2015. Genudgivet i Fredsakademiet.

Især metodebeskrivelserne i den seneste udgave af World Military Expenditures and
Arms Transfers er gode at få forstand og viden af og burde være pligtlæsning for alle
seriøse samfundsforskere.

Det amerikanske udenrigsministerium har i øvrigt publiceret alle deres retrospektive
udgivelser siden det begyndte udgivelsen i 1964 på udenrigsministeriets hjemmeside.
 - http://www.state.gov/t/avc/rls/rpt/wmeat/index.htm

På falderebet til 2016 skal nævnes en nys udkommet rapport om kommerciel spred-
ning af det kemiske våben tåregas: Tåregas og dens medfølgende hardware er en del
af, hvad der kaldes ikke dødelige våben som bl. a. anvendes under protester og demon-
strationer. Dele af denne udvikling kan være på kant med eller en overtrædelse af
international lov.

Tear gassing by remote control: The development and promotion of remotely operated
means of delivering or dispersing riot control agents. / : Michael Crowley. - London :
The Remote Control project, 2015. Genudgivet i Fredsakademiet.

Omsætningen i den aktuelle konventionelle våbenhandel er svagt faldende i forhold til
de seneste år og USA’s andel af dette marked er stadig på lidt over 50 %, hvilket det
har været siden afslutningen af anden verdenskrig.  

Med andre ord er der en meget stor sandsynlighed for, at der i de aktuelle væbnede
konflikter rundt om i verden anvendes amerikansk producerede våben af de stridende



parter, hvad enten slutbrugerne er statslige aktører, oprørere eller terroristorganisa-
tioner.

Dele af staternes gældskrise hænger utvivlsomt sammen med deres import og anven-
delse af kostbare våbensystemer, specielt kampfly og krigsskibe, eksempelvis Argenti-
nas stadig endnu ikke betalte import af flådefartøjer fra Storbritannien i årene før
Falklandskrigen.

Gode dokumenterede lister over årets vigtigste våbenfabrikker fremgår of Stokholms
internationale fredsforskningsinstituts, the SIPRI top 100 arms-producing and mili-
tary services  companies,  2014.  /  :  Aude Fleurant et  al.  SIPRI,  2015.  Genudgivet  i
Fredsakademiet 

Antallet af personer, der gør tjeneste i verdens væbnede styrker synes, ifølge indled-
ningen til Det amerikanske udenrigsministeriums, World Military Expenditures and
Arms Transfers, at være faldet fra 22,3 mio. i 2002 til 21.2 mio. i 2012, et fald på om-
kring 5 % i absolutte tal. Et kraftigt fald i 2003 skyldes i høj grad demobiliseringen af
Iraks væbnede styrker; en stigning i 2011 skyldes hovedsagelig Sydsudans uafhængig-
hed. Ikke alle militært ansatte er dog soldater. I Latinamerika er al kartografi under-
lagt, formodentlig af historiske årsager, militæret, men kartograferne er civilt ansatte
i forsvarsministerierne.

Inden for historieområdet skal specielt omtales markeringerne af det amerikanske na-
tionale sikkerhedsarkivs udgivelser i beretningsperioden, hvor stort set alt registreres.
Institutionens seneste udgivelse om de amerikanske militære mål for deres brintbom-
ber dokumenterer mål i Østeuropa, Sovjetunionen og Asien. Ikke overraskende speci-
elt Kina. I dag sidder man tilbage med det indtryk, at den amerikanske militære le-
delse var stort set ligeglad med de civile tab som ville blive resultatet af anvendelsen
af brintbomber mod storbyer, eksempelvis Østberlin. Denne planlægning kan være i
modstrid med international lov, men det får næppe følger for de ansvarlige for plan-
lægningen og man må i dag være glad for, at det blev ved planerne.
U.S. Cold War Nuclear Target Lists Declassified for First Time

Musikalsk er specielt  Johann Sebastian Bach opslaget  blevet udvidet takket være
fundet af amerikanske Paul Elies Bach biografi som også indeholder en beskrivelse af
interessen for hans musik. Der er forbløffende meget fred i værket, idet musikere så
som organisten Albert Schweitzer og cellisten Pablo Casals - to af omdrejningspunk-
terne i Paul Elies Reinventing Bach, begge var erklærede pacifister.
 - http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/bord/b441.htm

Efter at jeg har beskæftiget mig med sikkerhedspolitiske problemstillinger og løsnin-
ger siden slutningen af Vietnam-krigen er jeg efterhånden kommet til den opfattelse,
at en af de vigtigste forhindringer for udbredelse af fred er privat ejendomsret til vå-
ben. Bortset fra anvendelse til sport, har alle våben kun en funktion, at lemlæste og
slå ihjel. Den private våbenbesiddelse gør accepten af våben og deres anvendelse, spe-



cielt inden for det offentlige, acceptabel og man bibringes den opfattelse, at myndighe-
der kan og bør anvende våben til at løse reelle og imaginære konflikter.  

For mig at se er de lande, hvor der er få eller ingen våben, de sikreste at leve i.  

Private har ikke ret til våben. De har ret til fred.

Et effektivt forbud mod privat våbenbesiddelse skal vedtages af FN.

Indtil det sker, skal der være forbud mod reklamer for våben.

Indtil dette accepteres skal alle reklamer fra våbenfabrikanter og –sælgere udstyres
med afskrækkende tekst ligesom tobak er udstyret med. Noget i retning af, dette vå-
ben dræber, og anvendelse af dette produkt er stærkt vanedannende.

Almindelig, tvungen værnepligt skal afskaffes overalt, idet civiliserede lande og de-
mokratier ikke tvinger sine medborgere til noget som helst, specielt ikke at lære sol-
dater kunsten at bruge våben, så de kan slå andre mennesker ihjel. 

Kan dette lade sig gøre? 

I middelalderen gik alle dannede mænd med kårer. Så sent som under den store nor-
diske krig kostede denne gamle skik, Tordenskjold livet. Nu er der ingen der har, kå-
rer som en del af deres almindelige klædedragt. Og på samme måde kan det sagtens
gå med den private besiddelse af våben.

Des mindre våbenkultur, jo bedre.

Alle våben, selv de ringeste, er kostbare.  Bare tænk på, hvad en pistol koster i en vå-
benbutik. Almindelige pistoler koster mellem 300 og 450 $ i USA. Altså mere end
2.000 kr. pr. stk. Jo mere et våben kan ødelægge, des mere koster det.  Amerikanerne
planlægger at anvende ufattelige 2673.38 milliarder kr. bare på et af mange nye vå-
ben. Et enkelt Joint Strike Fighter jagerfly koster nu omkring 85 mio. $, men den
amerikanske rigsrevision, er ikke overraskende kritisk overfor udviklingsplanerne,
der beskrives således:

“As of December 2014, the program office estimated that the total ac-
quisition cost of the F-35 will  be $391.1 billion,  or $7.4 billion less
than DOD reported in December 2013. Our analysis indicates that the
program will require an average of $12.4 billion per year, which rep-
resents around one-quarter of DOD’s annual funding for major de-
fense acquisition programs over the next 5 years. From fiscal years
2015 to 2019,  DOD plans to increase annual  development and pro-
curement funding for the F-35 from around $8 billion to around $12
billion,  an  investment  of  more  than  $54  billion  over  that  5-year
period,  while competing with other large programs for limited ac-
quisition resources. This funding reflects the U. S. military services’



plans  to  significantly  increase  annual  aircraft  procurement  buys
from 38 in 2015 to 90 in 2019.  International  partners  will  also in-
crease procurement buys during this time,  and the combined pur-
chases will peak at 179 aircraft in 2021, with the United States pur-
chasing 100 aircraft and the international  partners purchasing an
additional 79 aircraft. DOD projects that the program’s acquisition
funding needs will increase to around $14 billion in 2022. Funding
needs will remain between $14 and $15 billion for nearly a decade
and peak at $15.1 billion in 2029.”

GAO: F-35 Joint strike Fighter Assessment Needed to Address Affordability Chal-
lenges  United  States  Government  Accountability  Office,  Report  to  Congressional
Committees, 2015.

Der er mange ubekendte faktorer i det amerikanske forsvarsministeriums optimisme.
Den vigtigste problemstilling kan være, at samarbejdspartnerne slet ikke har råd til
flyene eller ikke køber så mange krigsfly som amerikanerne forventer. Et andet stort
problem kan være stigende forsknings- og udviklingsudgifter. Og endelig er der den
uberegnelige menneskelige faktor. Voksende protester mod flykøbet.

I Storbritannien er forvirringen om flypriserne total. Politikerne har afsat 5 milliar-
der £ til projektet, men aner ikke hvor mange fly de får leveret, meddeler Underhu-
sets bibliotek i februar 2015. The UK’s F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Stand-
ard Note: SN06278. / : Louisa Brooke-Holland. House of Commons Library.

De danske politikere har siden den kolde krig sluttede sejlet narreskibet vidt omkring
uden at nå i havn. Lastrummet fyldte de med kostbare, tunge våbensystemer, hvis
holdbarhed kun holdt inden for garantiperioden, hvorefter det hele måtte smides over
bord fra den synkefærdige skude, fordi våben aldrig løser politiske problemer. Nogle
af disse våben virkede ikke engang som lovet. Og nu vil kaptajnen på narreskibet be-
slutte at investere i nye kampfly. Narreskibet har sejlet rundt siden middelalderen og
har ikke passagerer. Kampflyprojektet har i Danmark ingen folkelig opbakning. Om
politikerne turde det, kunne de jo bare spørge befolkningen ved en folkeafstemning. 

Bliver den danske import af kampfly til noget, breder elendigheden sig.

Lidt statistik: 

Der er nu meget tæt på 99.000 filer i Fredsakademiet,
heraf mellem 1300 og 1700 pdf filer, alt efter, hvordan søgemaskinerne udlægger tek-
sten, samt 1900 png filer og omkring, 1000 jpg filer.

Der er stadig for få medlemmer i Fredsakademiet.

Lidt om mig selv.
Jeg har,  på grund af Bettys sygdom, smidt vores dobbeltseng ud,  købt  en enkelt-
mandsseng i en genbrugsbutik sammen med en lille reol og fyldt denne med litteratur



om igangværende formidlingsprojekter desforuden noget af musikken. Der er stadig
plads til lidt mere. Om eftermiddagen nytårsaften gik halvdelen af strømmen i lejlig-
heden og det tog mig et par dage at finde en elektriker som kunne løse problemerne. I
mellemtiden sad Betty ude i køkkenet og så en film på min gamle batteridrevne slæ-
bebare computer. Man skal dog aldrig opgive håbet om, at problemer kan løses.

Konkluderende er jeg specielt glad for Johns fremragende artikler som det for mig er
en fornøjelse og daglig glæde at studere. Til trods for Johns handikap har han i hele
2015 publiceret næsten 800 sider undervisningsmateriale af høj kvalitet. Noget af det
jeg drømte om at formidle, dengang for 15 år siden, da Fredsakademiet blev startet.

Kommentarer, kritik og forslag til forbedringer modtages meget gerne. holgerterp@pc.dk

3. januar 2016.
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