
Danmarks medlemskab af nato har i perioder rejst folkebevægelser
imod de beslutninger, Danmark var en del af på det sikkerhedspo-
litiske område. 

i 1960’erne markerede påskemarcherne fra Holbæk til København en stor
modstand mod atomvåben. Det var organisationen Kampagnen mod atom-
våben der stod bag. Her samledes forfattere, universitetsfolk, fredskæmpere
fra 1950’erne og politisk aktive, bl.a. fra det nystiftede sf. Protesterne lykke-
des, idet regeringen besluttede et nej til atomvåben på dansk grund. 

i slutningen af 1970’erne skærpedes modstanden igen mod nato og den
stadig mere konfrontatoriske sikkerhedspolitik overfor sovjetunionen, som den
amerikanske præsident ronald reagan stod i spidsen for. Det var beslutningen
om opstilling af 572 mellemdistance-atomraketter i europa og oprettelse af
våbendepoter i nato-landene, som svar på sovjets opstilling af ss20 raket-
ter, der ansporede aktivister til en revitalisering af fredsbevægelsen. Det var or-
ganisationer som: Kvinder for fred, samarbejdskomiteen for fred og sikkerhed,
nej til atomvåben, centrumvenstre partierne og deres ungdomsorganisationer,
politiske grupperinger på venstrefløjen, fagbevægelsen for fred, Lærer for fred,
Kunstnere for fred osv., der dannede en bred folkebevægelse for fred.

nye og gamle organisationer stillede krav om nedrustningsforhandlinger,
ingen opstilling af atomraketter i europa og oprettelse af atomvåbenfri zone
i norden, og nogle krævede også, at Danmark skulle melde sig ud af nato.
Der blev afholdt fredsmøder og konferencer i Danmark, norden og europa,
og mange aktivister samledes til fredsdemonstrationer i hele Danmark. På de
følgende sider viser vi nogle plakater fra den danske fredsbevægelses demon-
strationer. De udvalgte plakater er fra arbejdermuseets og arbejderbevægel-
sens Bibliotek og arkivs plakatsamling fra 1960’erne til 1980’erne.
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NATO-medlemskabet var uopsigeligt de første 20 år, og politikerne forlængede det i 1969 uden som lovet
først at høre befolkningen. Venstresocialisterne ønskede debat og gennemførte i november 1968 en kam-
pagne for afholdelse af en vejledende folkeafstemning, og vilkår for en isoleret neutralitet.
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Selv om der var bred tilslutning til Danmarks medlemskab af NATO, arbejdede mange grupper og orga-
nisationer på venstrefløjen for Danmarks udtræden af NATO. I august 1969 arrangerede 20 organisatio-
ner en fælles anti-NATO uge. Ugen sluttede med en demonstration og uddeling af plakater og løbesedler.
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De socialistiske partiers ungdomsbevægelser engagerede sig i modstanden mod NATO. Selv om ”ud af
NATO” ikke havde den største bevågenhed i Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU) agiterede orga-
nisationen imod NATO i 1974, 25 året for medlemskabet af NATO.  
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1984 var et stort år for fredsbevægelsen i Danmark. Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-
Leninister deltog også i protesterne mod ”USA’s og Sovjets febrilske krigsforberedelser”, mod baser og
medlemskab af NATO. Plakaten er fra 1984.
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300 kvinder anlagde i 1984 en fredslejr ved den nybyggede atomsikrede bunker i Ravnstrup nær Finde-
rup. De søgte svar på spørgsmål ang. dens anvendelse. Bunkeren, som angiveligt skulle beskytte ledende of-
ficerer i en evt. luftkrig, blev nedlagt i 2013, mens lejren lukkede efter et år.



144 Arbejderhistorie nr. 1 2019

Der blev indledt nedrustningsforhandlinger mellem USA og Sovjet i slutningen af 1981. Herefter optrappede
fredsbevægelserne i Europa og Danmark deres aktiviteter. Folkefronten mod Krig, Reaktion og Fascisme blev
stiftet i juni 1982. Folkefrontens grundlag var antiimperialistisk og var vendt både mod USA og Sovjet.
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Kvindernes fredslejr tæt på NATO-bunkeren ved Ravnstrup fik stor betydning som inspiration for freds-
bevægelsen. Fra fredsmøder og demonstrationer lød støtteerklæringer, og plakater som denne fra Kommu-
nistiske Studenter fra 1984 viste utilfredsheden med en NATO base på dansk jord. 


