
KAMPEN FOR FULD SOLDATERLØN 
OG 40 TIMERS ARBEJDSUGE

DEN 17. MAJ VAR DER SOLDATERDEMONSTRATION I FREDERICIA. 

CA. 300 VÆRNEPLIGTIGE GIK GENNEM GADERNE UNDER PAROLERNE: 

FULD SOLDATERLØN OG 40 TIMERS ARBEJDSUGE. HVAD SKETE DER 

EGENTLIG OG HVAD VAR BAGGRUNDEN FOR DEMONSTRATIONEN?
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VORE HOVEDKRAV
 

1. april 1976 blev soldaterlønnen indført, 
og den lignede på ingen måde det krav om løn, 
som de værnepligtige dengang havde rejst. 
Faktisk var indførelsen af soldaterlønnen en 
besparelse. De værnepligtige blev pålagt skat og 
ligeledes fjernedes en række sociale goder, idet 
adgangen til at hente socialhjælp begrænsedes. 
Desuden blev madpriserne i Forsvarets 

Cafeterier sat op, og som lønrapporten fra tals-
mændene på Antvorskov kaserne viste, betød 
soldaterlønnen en forringelse af de værnepligti-
ges levevilkår.

Forretningsudvalget (FU) udtalte den-
gang, at det vigtigste var, at princippet om solda-
terløn var gennemført. Som om man kunne leve 
af principper.
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FULD SOLDATERLØN

Alle værnepligtige kender problemerne 
med dobbelt husførelse, de stigende priser på 
mad i Forsvarets Cafeteriaer og ude i samfundet, 
stigende huslejer, stigende priser på tøj, forsik-
ringer osv. og de dårlige muligheder for at få 
dækning gennem socialhjælp. Alt dette under-
streger nødvendigheden af en soldaterløn som 
dækker vores leveomkostninger og som ikke 
bestandig udhules af prisstigninger og stigende 
skatter.

Diskussionen på kasernerne blandt de 
værnepligtige har da også kørt med stadig 
stigende styrke og har foreløbig resulteret i 
cafeteriaboykot i efteråret 76, hvor ca. 3-4OOO 
værnepligtige boykottede cafeteriaerne i protest 
mod kraftige prisstigninger. Desuden har en lang 
række udtalelser i de seneste måneder fra forsk. 

tjenestesteder vist, at aktiviteten ikke er blevet 
mindre. På det sidste altså også en demonstration 
i Fredericia.

Kravet om fuld soldaterløn har da også 
stået i centrum på de sidste landsmøder, og den 
fulde soldaterløn er blevet fastlagt som 
landsgennemsnittet for en ufaglært arbejder, 
altså ca. 5600 kr. Det nyvalgte FU er blevet 
pålagt som hovedopgave at arbejde for dette 
krav.

Kravet om fuld soldaterløn er af 
principiel betydning for det kan ikke være 
meningen at de værnepligtige skal påføres 
økonomisk tab ved indkaldelsen. Vi kræver 
derfor at blive ligestillet med det private arbejds-
marked. At vi skal miste op til 50% i løn er 
forkasteligt og viser, at vi bliver brugt som billig 
arbejdskraft.

Derfor må hovedparolen i kampen for de 
værnepligtiges levevilkår være FULD 
SOLDATERLØN.

40 TIMERS ARBEJDSUGE

Mens vores løn er elendig, har vi en 
arbejdstid langt ud over det normale. De 
værnepligtige har en arbejdsuge, der gen-
nemsnitlig ligger på 60 timer om ugen i ølge 
Forsvarsministeriets egne beregninger. Dette 
fremkommer ud over den daglige tjeneste ved 
vagter, øvelser og rengøring af materiel og 
udrustning. Dertil kommer så, at mange af disse 
timer ligger om aftenen, natten eller i week-
enden. Afspadsering, overarbejdstillæg, tillæg 
for forskudte arbejdstider og lignende, som de 
øvrige personelgrupper i forsvaret har, har vi 
intet af. Ydermere bruger mange op mod 2-3 
timer om dagen med at rejse frem og tilbage 
mellem hjem og tjenestested. Vi kræver derfor 
ligestilling med det civile arbejdsmarked - 40 
TIMERS ARBEJDSUGE.
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For at få gennemført disse to hovedkrav, 

må vi være rede til slagkraftige aktioner, men der 
er lagt nogle kraftige begrænsninger af vores 
handlemuligheder, idet vi må se i øjnene at vi i 
øjeblikket er frataget almindelige demokratiske 
rettigheder, så som ytringsfrihed (f.eks. stramme 

retningslinier for opsætning af plakater og 
uddeling af materiale) og ret til at organisere sig 
(f.eks. i en soldaterfagforening).

Disse ting er imidlertid ikke diskuteret ret 
meget på landets tjenestesteder, og vi vil opfor-
dre til at man tager hul på diskussionen.

FØR DEMONSTRATIONEN

Vi, de værnepligtige på Bülows kaserne i 
Fredericia, indkaldes så til den 3. januar 77. og 
ryger lige, ind i økonomiske og sociale 
problemer. Lønnen er på det tidspunkt 3018 kr. 
pr. måned, og når skat, forplejning og faste 
udgifter er betalt, ja så er der meget lidt tilbage.
Vi starter naturligvis med at sammenligne med 
kravet om den fulde soldaterløn, og der kommer 
hurtigt gang i diskussionerne, og en lang række 
talsmænd sørger for, at det bliver grundigt 
debatteret på vores valggruppemøder.

2. trin af soldaterlønnen skal komme 1. april 
1977, og vi følger selvfølgelig nøje med i disse 
forhandlinger, og alt tyder på, at FU synes at 
have solgt kravet om fuld soldaterløn, FU følger 
ikke klart landsmødevedtagelserne om at den 
fulde soldaterløn skal være en ufaglært arbejders 
gennemsnitsløn.

Torsdag den 4. marts har FU møde med 
forsvarsministeren, og det står nu klart, at 
lønkravet fra landsmødet i januar ikke vil blive 
opfyldt. FU kritiserer ikke dette tilbud på ca. 
3800 kr., men peger blot på at det kort og godt 
blev resultatet. Utilfredsheden med FU vokser, 
og vi vedtager på kasernen resolutioner om vor 
utilfredshed med det opnåede resultat, og de 
sendes til alle andre kaserner. Landsmødet havde 
opfordret til ro på tjenestestederne indtil den 28. 
marts, men med udsigt til et dårligt resultat, 
startede vi en diskussion om hvordan vi kunne få 
vores krav gennemført.

Følgende forslag til aktioner blev 
diskuteret:

- Udtalelser til pressen.
- Demonstration.
- Cafeteriaboykot.
- Blokere DSB færger ved at mange 
værnepligtige rejser frem og tilbage.
- Kollektiv sygemeldelse - alle går til lægen.



5
HVAD GØR VI ?

Mange var tøvende med at bruge aktioner som 
eventuelt kunne bringe os i konflikt med den 
militære straffelov, men man kunne ikke sige om 
det var et mindretal eller et flertal. Situationen 
forandredes dog da kompagnicheferne fik 
oplysning om vores aktionsforberedelser, for nu 
startede man en regulær psykologisk krigsførelse 
mod os.
Regimentstalsmanden blev kaldt ind til sin chef, 
og blev gjort klart, at han kunne risikere op til 
flere års fængsel, hvis han ikke tog afstand fra et 
rundsendt diskussionsoplæg med forslag til 
aktioner. Forslaget om kollektiv sygemelding 
ville være mytteri ifølge de militære genier.
Således trængt op i en krog så 
regimentstalsmanden sig nødsaget til at udsende 
en udtalelse, som kraftigt tog afstand fra 
kollektiv sygemelding, og som kun opfordrede 
til lovlige aktioner.
Til trods for denne skræmmekampagne og 
indblanding fra officersside, var der dog fortsat 
god opbakning om, at det var nødvendigt at gøre 
noget aktivt for kravene.

VI TAGER TIL HØRING

Det viste sig bl.a. ved den høring om soldaterløn 
og andre hovedkrav fra sidste landsmøde, som 
blev arrangeret den 21. april i Folkets Hus i 
København. Vi fik organiseret turen derover, og 

fik gennemført at vi fik en time flyttet, så vi 
kunne nå toget.
Ikke mindre end 60 soldater drog afsted på den 
lange tur til København, og det viste sig faktisk, 
at vi fra Fredericia var den kaserne der stillede 
med flest folk derovre. Der var virkelig kul på.
Høringen viste, at der også på andre 
tjenestesteder var stor utilfredshed med Fus 
forhandlinger, og vi fra Fredericia udtalte, at vi 
stod fast på kravet om fuld soldaterløn, dvs. ca. 
4500 kr. fra 1. april 77, og ikke de knap 3900 
som FU havde forhandlet sig frem til. Desuden 
udtalte vi, at vi var parate til at aktionere.

ENIGHED OM AKTION

Vi fik nedsat nogle arbejdsgrupper på tværs af 
valggrupperne i alle kompagnier på kasernen, 
som bestod af folk der havde deltaget i høringen 
og af andre aktive. 
Arbejdsgrupperne fandt frem til, at vi for at 
prøve sammenholdet og opbakningen bag vort 
krav om fuld soldaterløn skulle prøve at 
arrangere en demonstration i Fredericia by. 
Aktive talsmænd fik det hurtigt arrangeret, så de 
3 kompagnier 
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kunne afholde fælles valggruppemøder 
(kompagnimøder). Det var nødvendigt at 
handle hurtigt hvis aktionen skulle blive 
til noget. Uden aktivitet fra vores side 
ville vi blive totalt overhørt af 
politikerne, og vi ansøgte derfor om 
polititilladelse til at afholde en 
demonstration uden for kasernens tykke 
mure. Hele juni måned var besat med 
øvelser, og skulle der ske noget, så 
skulle det være indenfor en uge. På alle 
kompagnimøderne blev det med 
overvældende flertal vedtaget at gå i 
demonstration

den 17. maj. En demonstration for at vore krav 
kunne blive hørt, og en demonstration af et styrket 
sammenhold.

På kompagnimøderne blev der dannet en ny stor 
arbejdsgruppe fra samtlige 3 kompagnier, som var 
bemyndiget til at få demonstrationen op at stå. Dvs. 
organisere det hele på en uge, for mere tid havde vi 
ikke. Der var flere ting der skulle ordnes:

Paroler, plakater, presseudtalelser, løbesedler, 
kontakt til andre kaserner, skilte, transparanter, 
megafoner osv.

Alt dette kostede knaster, og vi satte derfor en 
indsamling i gang på hele kasernen, hvor alle 
opfordredes til at spytte 5 kr. i en aktionskasse. I alt 
blev der indsamlet ca. 18OO kr. hvad der var nok til 
at dække udgifterne. Der blev købt stof og maling 
og arbejdsgrupper blev nedsat for at få det hele til at 
køre. 

Plakater blev trykt til salg og opsætning på 
kasernen og i byen. Pressen blev kontaktet i god tid, 
for uden presseomtale og offentlighed om vores 
kamp ville vi blive totalt overhørt. Dette sørgede en 
pressegruppe for. Andre kaserner blev kontaktet og 
opfordret til at sende repræsentanter. Antvorskov 
Basse-revy opfordredes til at spille, strømforsyning 
til musikken, trykning af løbesedler, - ja der var nok 
at tage fat på.
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POLITIET VAR EFTER OS

Under plakatopsætningen i Fredericia blev flere 
folk snuppet af politiet. Politi og militær er to 
forskellige ting, hører vi ofte, men vi har grund 
til at tro noget andet. Politiet gik op i sagen med 
en fantastisk iver, som var de bestilt til det. 
Under forhørene interesserede de sig ikke så 
meget for plakaterne, som for hvem der stod bag 
demonstrationen, hvor mange aktive soldater der 
var på kasernen osv. Altså ting der ikke kom 
plakaterne ved, men som kunne interessere 
politiet, hvis de havde fået besked fra kasernen 
på at snuse i sagen.

OFFICERERNE VAR OSSE MED

Soldaterdemonstration er selvfølgelig osse noget 
officererne går op i med liv og sjæl. Siden vi for 
et par måneder siden begyndte at diskutere aktio-
nen for at få mere i løn, har de været oppe på 
mærkerne. De regnede med, at vi var ude på at 
lave ballade og slagsmål, og lige før demonstra-
tionen startede satte Hr. Batallionschef og Ober-
stløjtnant PEP. Skou i spring over til hovedvag-
ten, for at sætte et større beredskab igang. Vagt-
kommandøren blev sendt over for at notere 
bilnummeret på en privatbil vi brugte til trans-
port af vore transparenter og skilte. Desuden 
skulle han være parat til at lukke portene, for vi 
kunne måske finde på, at slutte demonstrationen 
med at storme kasernen. Hvis det skete, skulle de 
straks låse porten, og så var MP'erne klar til at 
ordne os.
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Alt dette kan kun undre en, når man 
sammenligner med officerernes forståelse for 
vores krav om bedre løn og kortere arbejdstid. 
Men forståelsen rækker åbenbart ikke særlig 
langt, når Oberst Ib Vase samtidig kan udtale til 
Fredericia Dagblad (13/5), "at han udmærket 
forstår vores utilfredshed med lønnen”, og ”Jeg 
er stor modstander af, at man såvel her som ude i 
det civile liv straks render ud på gader og 
stræder, når der er noget man er utilfreds med." 
Læren af dette kan kun være, at man skal være 
på vagt over for officererne, og være forberedt 
på; at de vil modarbejde selvstændige initiativer 
fra de værnepligtiges side.

RYGTER FRA ANDRE KASERNER

I Randers havde talsmændene fået at vide, at det 
var en fra det kommunistiske partis hårde kerne 
der stod bag. Desuden var der hentydninger til, 
at det sikkert var finansieret af 
venstreorienterede. Aktionen ville ende i kaos! 
Også i Odense havde talsmændene været under 
behandling. Der ville ske frygtelige ting i 
Fredericia, og hele demonstrationen ville ende i 
kaos og flyvende mursten.
Disse rygter kan vi kun se som forsøg, på at 
sabotere vores omdømme på andre 
tjenestesteder, for at forhindre, at vores eksempel 
skulle blive fulgt op af andre. 
Ikke blot forsøger man sig med løgnagtigheder, 
men man forsøger også at splitte de 
værnepligtige ved at udskrige os som 
voldsmænd og ballademagere. Kun et styrket 
sammenhold de værnepligtige imellem kan 
modstå denne slags hetz og rygter. 
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DEMONSTRATIONEN

Vores demonstration var planlagt til at starte kl. 
16.30 tirsdag d. 17.maj lige udenfor Bülows 
Kaserne. Det passede med, at folk ifølge 
øvelseslisterne skulle træde af kl. 16.00, så der 
var tid til at skifte til civilt tøj (det er ulovligt, at 
demonstrere mod tjenstlige forhold i uniform) . 
Imidlertid prøvede man i et af kompagnierne, at 
sabotere demonstrationen ved at give flere 
delinger fri op til to timer før end planlagt. Langt 
de fleste mødte alligevel op, og demonstrationen 
startede med, at man gik afsted sammen 
delingsvis.

Der var på forhånd lavet masser af transparenter 
og skilte, så det var et helt flot syn, at se ca. 300 
værnepligtige komme gående ned gennem 
Fredericias gader uden trit, samtidig med at der 
blev råbt slagord: Fuld soldaterløn, 40 timers 
arbejdsuge, slut op bag kravet - 4500 NU !
Under demonstrationen blev der delt ca. 1000 
løbesedler ud til interesserede, hvori der blev 
gjort rede for vore krav.

Demonstrationen gjorde holdt to steder i byen - 
første gang ved Landsoldaten, hvor Menig
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E.S. Petersen fra Stabskompagniet talte og anden 
gang ved Axeltorv, hvor den hjemsendte 
talsmand Johansen fra Antvorskov talte. 
Derudover var der oplæsning af 
støtteresolutioner, sang og musik. 
Demonstrationer opløstes derefter. 
Værnepligtige fra andre tjenestesteder, radio, 
fjernsyn og en del aviser var osse til stede, men 
derudover havde vi osse besøg af to officerer fra 
regimentet, som havde så stravlt med at 
fotografere og optage hvad der blev sagt, at de 
ikke rigtig kunne deltage i fællessangen. Den 
ene, Major Wiberg (efterretningsofficer), var 
pludselig blevet historiker i dagens anledning 
(det påstod han i P4) og den anden, en 
premierløjtnant, samlede åbenbart på 
båndoptagelser. Jo, der var skam interesse nok 
for sagen. Udover disse prominente herrer var 
der som sagt osse folk fra andre tjenestesteder 
plus to fra Forretningsudvalget til stede, og de 
gav demonstrationen deres fulde støtte.

Vi modtog støtteresolutioner fra følgende 
tjenestesteder:

Marinekasernen i København 
Flyvestation Ålborg 
Nærluftforsvaret ved Ålborg 
Farum Kaserne 
Vordingborg Kaserne 
Høvelte Kaserne

PRESSEN

Det har vist sig, at man fra pressens side har 
forsøgt at dysse sagen ned. Der har ikke været 
nær så meget skriveri efter demonstrationen som 
før. Osse TV -avisen syltede sagen skønt de 
havde filmoptagelser. Det blev kun til en kort 
kommentar lige før vejrudsigten.
Hvad angår aviserne, så havde Ekstra Bladet kun 
en lille notits. Men det kunne jo være vi skulle 
have banket politiet for at få mere omtale. Alt i 
alt har det været kendetegnende for de store 
landsdækkende dagblade, at de har betragtet 
vores demonstration som et lokalt problem, som 
de ikke gad beskæftige sig med. Kun Aktuelt 

"DEN TAPRE LAVTLØNSSOLDAT" 
MONUMENT AF M. V. BISSEN
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havde de store overskrifter f remme, men i en 
artikel, hvor de tolkede vores aktion som "et 
begyndende oprør i forsvaret". Altså ren og skær 
sensationsmageri i forhold til hvad der er sket. 
Noget andet er så at overskriften kan gå hen og 
blive aktuel, hvis ikke vore krav opfyldes.

Derimod skrev Fredericia Dagblad en halv side 
dagen efter demonstrationen. At bladet så lige 
ved siden af bringer en artikel om hvor lidt de 
forretningsdrivende tjener, kan vi kun opfatte 
som et forsøg på at latterliggøre vore krav.

Hvad angår pressen i det sydlige Jylland i det 
hele taget, så har der været skrevet en hel del. 
Dette kan tyde på,at man kan bruge den lokale 
presse til at få kravene spredt.

Alt i alt må man sige om dækningen, at man 
åbenbart er bange for at vores utilfredshed skal 
blive hørt ude i befolkningen, siden de søger at 
tie hele sagen ihjel. Dette er en grund mere til at 
andre tjenestesteder følger vores eksempel og 
går i aktion.

VÆRNEPLIGTIGE MENIGE I FREDERICIA FORSAMLET TIL 
DEMONSTRATION D. 17. MAJ UDTALER:

Vi har idag demonstreret for kravene "Fuld Soldaterløn" og 
"40 timers arbejdsuge". 
Dette har vi gjort fordi vi er trætte af politikernes tomme løfter om 
ligestilling med det civile arbejdsmarked, et løfte som bør indfries 
ikke mindst nu, hvor kun ca. 40% af de værnepligtige indkaldes.

På trods af de gyldne løfter er kendsgerningerne:

— at vi har en arbejdstid på gennemsnitlig 60 timer om ugen.

— at vi har en timeløn på ca.16 kr, som vi betaler skat af.

— at vi bruger omkring 1000 kr om måneden i Forsvarets 
Cafeteriaer, hvor priserne lige er steget.

— at vi er underlagt de almindelige prisstigninger i samfundet, 
f.eks. huslejer og tøj.

Hvis vores krav skal gennemføres må der større debat og 
aktivitet omkring disse forhold. Derfor skal denne demonstration 
idag ikke stå alene, men være en opfordring til flere aktiviteter på 
tjenestesteder i hele landet.
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HVAD SKAL DER SKE NU ?

Vi demonstrerede den 17. maj for de to 
hovedkrav: Fuld soldaterløn og 40 timers 
arbejdsuge. Dette har ikke stoppet diskussionen - 
tværtimod. Vi prøver at følge vores 
demonstration op lokalt ved at arbejde for 40 
timers arbejdsuge og ved fortsat at diskutere 
kravene og deres gennemførelse på vores 
valggruppemøder.

Ligeledes prøver vi på at gøre kendskabet 
til vores aktion landsdækkende ved hjælp af film 
og denne pjece. Det er nødvendigt at kravene 
bliver rejst på landsplan ved hjælp af aktioner 
o.lign. der kan give politikerne en klar fornem-
melse af at vi mener det alvorligt. Gennem pres-
sen prøver vi at forklare vores forhold og krav 
overfor befolkningen for at få deres opbakning.

På kasernerne må vi forsætte diskussio-
nen om fuld soldaterløn og 40 timers arbejdsuge 
samt de andre forhold vi er underlagt som vær-
nepligtige. Imellem de enkelte tjenestesteder må 
vi have en ordentlig information. Gennem skrift-
lige udtalelser og forskellige fællesmøder må vi 

fortælle hinanden hvad vi går og laver.
Vi må diskutere hvordan vores krav kan 

gennemføres - hvilke aktionsformer vi kan bruge 
- og hvordan vi gør aktionerne landsdækkende.

- Demonstrationer 
- Landsdækkende aktionsdag
- Plancheudstillinger
- Offentlige møder

Det er nogen forslag til aktioner i som må 
diskuteres på alle kaserner. Ud fra de lokale 
forhold må vi beslutte hvilke aktioner der kan 
bruges.

Een ting står fast - uden landsdækkende 
slagkraftige aktioner bliver vores forhold aldrig 
forbedret. Derfor er denne pjece først og frem-
mest EN OPFORDRING TIL SAMTLIGE ME-
NIGE OVER HELE LANDET OM AT STARTE 
AKTIONER FOR VORES KRAV!

FOR FULD SOLDATERLØN OG 
         40 TIMERS ARBEJDSUGE
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FILM
MUSIK - LYSBILLEDER
FRA VORES DEMONSTRATION
TILBUD TIL ALLE TJENESTESTEDER !

Vi har fået lavet en 15 min. lang 8 mm farvefilm med lyd fra vores demonstration, samt en 
lysbilledserie med musik. Begge dele vil vi gerne vise rundt omkring på kasernerne - dels for at 
fortælle jer hvad vi har lavet, og dels for at fortsætte diskussionerne om hvordan vore krav kan 
gennemføres.
Hvis det er muligt vil vi gerne selv komme med rundt og give et kort oplæg.
- FÅ GANG I DISKUSSIONERNE PÅ DIN KASERNE, - ARRANGER EN FILM OG 
DEBATAFTEN!
- KONTAKT OS FOR AT HØRE OG AFTALE NÆRMERE !
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Denne pjece er lavet af en forberedelsesgruppe, 
som består af nogle talsmænd og andre aktive 
værnepligtige på Bülows kaserne i Fredericia.

Kontakt kan ske til:

Regimentstalsmand M. Brøgger Jensen, STKMP

Landstalsmand S. Hansen 1. MOTINFKMP.

Bülows kaserne 7000 Fredericia



Efterord af Holger Terp

Genudgivet af Det danske Fredsakade-
mi november 2010 som et led i doku-
mentationen af fredssagens historie og 
udvikling,  da  der  tilsyneladende ikke 
er skrevet så meget om den danske sol-
daterbevægelse i 1970erne, at det gør 
noget.  Der er  skred i  sideombrydnin-
gen som en følge af ændrede skriftty-
per.

Forretningsudvalget  for  menige 
værnepligtige  talsmænd  etablerede 
”De  værnepligtiges  aktionsfond”  og  i 
1978  udgiver  Steffen  Rasmussen  og 
Poul Rasmussen pjecen: ”Værnepligt... 
er  det  andet  end  gode  soldaterhisto-
rier?”

Baggrunden  for  soldaternes  strejker 
var ud over dyrtiden og den ringe løn 
det forhold, at der siden den amerikan-
ske soldaterbevægelse under Vietnam-
krigen og Nelikerevolutionen i  Portu-
gal  i  april  var  fremspiret  en  debat  i 
Danmark, hvorefter mænd ikke skulle 
søge at blive militærnægtere men ”Bliv politisk soldat”, som den anonyme Antimilita-
ristiske arbejdsgruppe af forhenværende soldater opfordrede til under stor debat i de 
danske aviser. Dog ikke en debat om arbejdsgruppens politik, men om dens anonymi-
tet. 

”Vi er imod krig” konkluderer Antimilitaristisk Arbejdsgruppe i sin pjece s. 13, men:

”Den besiddende klasse har altid uden skrupler benyttet sig af voldelige midler til 
at sikre sig bevarelsen af sine privilegier. Det viser de dyrekøbte erfaringer os fra 
Grækenland, Chile og sidst Portugal. Vi må tage ved lære af de historiske erfarin-
ger. 

Vi er modstandere af krige, oprustning og vold, som har eksisteret så længe, 
som den private ejendomsret. Vi ønsker den ikke, men vi er ikke bange for den og 
vil ikke stoppe vores retfærdige kamp, selv hvis vi tvinges til at føre den til sejr  
med våben i hånd.

Vort  antimilitaristiske  arbejde  blandt  værnepligtige  og  konstabler  tager 
derfor primært sigte på at afvæbne den herskende klasse i sine kommende voldeli-
ge undertrykkelsesforsøg. Soldaterne må nægte at bruge våbnene — nægte at stå 
på den herskende klasses side.
Generalstrejker,  massedemonstrationer,  ikke-voldelige aktioner,  samarbejdsnæg-
telse må være vore foretrukne kampmidler, men det forudsætter at massen af sol-
dater selv har indset,  at det er arbejderklassens kamp, de skal solidarisere sig 
med.

Igennem et organiseret antimilitaristisk arbejde i militæret, hvor de revolu-



tionære ideer vinder fodfæste og styrke blandt soldaterne, baner vi vejen for, at det 
bliver arbejderklassen, som i sidste ende kommer til at bestemme, under hvilke be-
tingelser og med hvilke midler kampen skal udkæmpes. Som soldater har vi de 
bedste muligheder for at arbejde for disse mål.
Derfor: bliv politisk soldat”.

Samtidig  skelede  Militærnægterfore-
ningen til den tilsvarende debat om po-
litiske soldater i Vesttyskland og man 
ville  endda  socialismens  indførsel  i 
Danmark  og  skiftede  som  en  konse-
kvens heraf navn til Militær- og Næg-
terforeningen, idet foreningen også vil-
le organisere de politisk aktive solda-
ter.  Og  det  selv  om soldaternes  tals-
mandsinstitution i januar 1975 takke-
de nej til et samarbejde med de civile 
nægtere. Begge parter havde desuden 
det  problem,  at  arbejdsgiveren,  For-
svarsministeriet, var begyndt at hver-
ve  frivillige  soldater,  så  behovet  for 
værnepligtige soldater og dermed også 
antallet  af  mulige  militærnægtere 
faldt i de kommende år. Både debatten 
om  de  politiske  soldater  og  militær-
nægtersagen døde efterhånden som de 
hvervede soldater blev almindelige.

 


