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1. Er ~•nnesker ~f n~turen eggresive. og vil der derfor 
altid eksistere krig ? 

Det er en udbredt forestilling, at årsagen til krig skal 
findes i menneskers aggressive tilbøJeligheder. Denne fore
stilling tJener - bevidst eller ubevidst - til at retfær
diggøre krig og voldsanvendelse som svar på sociale proble
mer, samt til at "bevise" det naive og illusoriske i 
fredsbevægelsens bestræbelser. Desværre har mange såkaldte 
videnskabsmænd i tidens løb søgt at underbygge denne 
forestilling ved at konstruere teorier om mennesket som en 
særlig aggressiv abeart. Man må imidlertid afvise de 
teorier, som søger at forklare krig med tilstedeværelsen af 
et medfødt "aggressionsinstinkt" hos mennesker. 

Men det er også nødvendigt at afvise de teorier, der 
benægter tilstedeværelsen af medfødte dispositioner for 
aggressiv adfærd hos mennesker. Dette synspunkt hævdes af 
nogle fordi de ønsker at bevare håbet om muligheden for at 
forhindre en atomkrig, og på længere sigt afskaffe krig som 
en legitim måde at afgøre internationale og klassemæssigt
sociale konflikter. 

Begge teorityper er udtryk for en "kortslutning" fra et 
individuelt biologisk-psykologisk plan til samfundsplanet. 
Denne teoretiske kortslutning hænger sammen med et desværre 
vidt udbredt ahistorisk perspektiv på problemet om krig og 
fred. 

Hvis man undersøger de betingelser, hvorunder kampadfærd 
forekommer hos dyr, kan det påvises, at tilstedeværelsen af 
disse betingelser er nødvendige for aggressionens udvikling 
i individets ontogenese, der er ikk~ tale om nogen beting
elsesløs automatik i udviklingen. Det viser sig endvidere, 
at kampadfærd hos dyr meget SJældent resulterer i drab, og 
at dette først og fremmest sker i forbindelse med ••økolo
giske sammenbrud", hvor dyrenes naturlige leveforhold plud
selig ændres radikalt, så de naturlige mekanismer til 
regulering af adfærden bliver sat ud af spillet. 

Gennem analyse af antropologiske og arkæologiske data kan 
det påvises, at naturlig kampadfærd hos mennesker har 
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væsentlige karakteristika til fælles med kampadfærd hos 
andre dyr, og at krig som vi kender den, ikke forekommer 
hos mennesker i naturen, og således ikke kan begrundes med 
naturlige faktorer. 

Forekomsten af krig, i egentlig forstand, kan tidligst 
dokumenteres i forbindelse med den neolitiske revolution og 
opståelsen af bystater. De arkæologiske vidnesbyrd synes at 
dokumentere, at krigens opståen forudsætter tilstedeværel
sen af en situation, som er karakteriseret ved en kombi
nation af snævert lokaliserede ressourcer, økologisk pres 
på grund af befolkningstilvækst og manglende muligheder for 
udvandring af overskudsbefolkningen, samt en relativt høJt 
udviklet samfundsøkonomi med stabil arbeJdsdeling mellem 
landbrug, håndværk, handel og administration indenfor so
cialt lagdelte samfund. 

Krig i egentlig forstand er der først tale om, når militært 
organiserede grupper af erhvervsmæssigt specialiserede 
krigere, som er udstyret med specielle krigsvåben, kæmper 
mod grupper af samme karakter, med det formål at dræbe 
modstanderne for at tilegne sig eftertragtede materielle 
eller ideelle goder. Først indenfor et sådant komplekst 
militært system kan individernes medfødte "anlæg" udvikles 
specielt med henblik på udførelsen af aggressiv adfærd, som 
den forekommer i moderne krige, nemlig som disciplineret og 
systematisk voldsudøvelse. 

Menneskers medfødte anlæg for udførelse af aggressiv adfærd 
er derfor måske nok en nødvendig betingelse for at krigen 
overhovedet kan opstå, men de er på ingen måde tilstræk
kelige til at forklare den faktiske forekomst af krig. 
Krigens grundlag er den institutionaliserede voldsmagt 
staten og militæret. 

Spørgsmålet, om hvorvidt der altid vil findes krig, kan 
derfor ikke besvares ved at undersøge om menneskers medfød
te tilbøJeligheder til aggressiv adfærd er større eller 
mindre end andre dyrearters. Det rette sted at søge svaret 
er i forholdet mellem stater, militær og sociale interesse
grupper. En varig fred må baseres på etableringen af 
mekanismer til regulering af forholdet mellem forskellige 
interessegrupper og nationer. 

2. Er fred tænkelig indenfor og aellea statssaafund soa 
andet end den tid hvor næste krig forberedes ? 

Historisk set er statens opståen og udvikling så tæt 
knyttet sammen med militærets, at man kunne hævde de udgør 
forskellige sider af det samme fænomen. Statens rolle har 
været, og er stadig, at regulere aktiviteterne i det 
sociale system til fordel for de herskende og at forhindre 
indre interessemodsætninger mellem forskellige befolknings
grupper i at splitte nationen i mindre enklaver. Militærets 
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opgave er i denne sammenhæng 
interessegrupper i befolkningen 
stater. 

at undertrykke bestemte 
og bekæmpe rivaliserende 

Historisk set har tendensen været den, at statssamfundene 
har bredt sig gennem erobring og "civilisering" af ikke
statsligt organiserede samfund, og ved at visse stater har 
ekspanderet ved at erobre andre stater. Reelt har stats
samfundenes fred derfor været den tid hvor den næste krig 
blev forberedt. 

Staten og militæret hører som institutioner sammen med krig 
som aktivietsform. I kraft af denne sammenhæng må staten 
altid være beredt på at føre krig. Fred på statsniveau er 
derfor nødvendigvis en væbnet fred, som sikres ved hJælp af 
et militær. 

For at kunne løse sine opgaver er militæret nødt til at 
forberede sig på udkæmpelsen af krig. Denne forberedelse er 
såvel af moralsk-ideologisk som organisatorisk-teknologisk 
karakter. Der skal hverves mandskab, og dette skal gøres 
parat til at gå i døden. Befolkningen skal bringes til at 
acceptere de byrder som pålægges dem for at opretholde det 
militære beredskab. Der skal uddannes officerer og lægges 
planer, ligesom våben, udrustning og støttefunktioner skal 
gøres klar. 

Set fra en anden statsmagts synspunkt udgør denne krigsfor
beredelse nødvendigvis en trussel om fremtidig krig, og en 
begrundelse for at det er nødvendigt selv at iværksætte 
lignende forberedende foranstaltninger. 

Da krige er kostbare, og udfaldet usikkert på forhånd, er 
det en fordel, hvis man kan skræmme modstanderen til at 
afholde sig fra angreb. Man kan forsøge at skræmme mod
standeren ved at "spille med musklerne". Herved opnår man 
imidlertid også at underbygge modstanderens mistanke om ens 
dårlige hensigter. 

I selve den måde freden mellem statssamfund opretholdes, 
ligger altså en kim til krig, også den krig man i vore dage 
angiveligt forsøger at afværge ved hJælp af oprustningen. 
Det er et åbent spørgsmål hvorvidt man kan tænke sig 
statssamfund som ikke baserer deres eksistens på militære 
magtmidler. 

3. Hvilken fred kan sikres •ed •ilitare •idler ? 

Man kan derfor med rette spørge, om der kan være tale om en 
anden form for fred i statssamfund, end den der består i 
fraværet af åben krig. Selv hvis alle herskere opgav tanken 
om at erobre land, rigdom eller ære med militære midler, 
ville eksistensen af våbenmagt hos en potentiel modpart i 
en interessekonflikt betinge at man forbereder sig på en 
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mulig krig. Så længe man til stadighed må ~orberede sig på 
krig ~or at a~værge den, vil den "lure lige rundt om 
hJørnet". 

Fred bliver der~or med nødvendighed til en ••militær ~red", 

~orstået på den måde, at sam~undene aktivt må opretholde et 
krigsberedskab, dvs. et militært system. 

I vore dage er det ikke muligt, at betragte det militære 
system i de høJest udviklede stater som noget der be~inder 
sig "'uden~or" eller "ved siden a~" det civile sam~und. De 
civile administrative og politiske institutioner, sam~und
enes erhvervsliv, in~rastruktur, sam~ærdselsmidler, skole
væsen, presse, kulturinstitutioner, underholdningsindustri, 
Ja sågar deres be~olkningspolitik, er i større eller mindre 
grad præget a~ militære hensyn. 

Dette skyldes udviklingen a~ selve krigenes økonomiske og 
teknologiske dimensioner. De to verdenskrige har vist, at 
der er en nøJe sammenhæng mellem størrelsen a~ bruttonati
onalproduktet og evnen til at ~øre og vinde en storkrig. En 
moderne storkrig kan kun vindes hvis alle det civile 
sam~unds økonomiske og ideologiske potentialer mobiliseres. 
Militæret selv er kun den ud~ørende part. 

4. Er ailitærets rolle at forsvare det civile saafund ? 

Set i lyset a~ den moderne militærteknologis udvikling, 
specielt atomvåbnene, de militære organisationers vækst, 
det tiltagende hemmelighedskræmmeri omkring militære ~er

hold, samt den voksende direkte integration a~ o~~entlige 
administrative, videnskabelige og teknologiske instituti
oner i militæret, ~orekommer det tvivlsomt om det civile 
sam~und overhovedet lader sig ~orsvare med militære midler. 
Man kan endvidere spørge, om den ~red man kan opnå, ikke 
nødvendigvis købes ved at gennemmilitarisere sam~undet? 

En atomkrig betyder med absolut sikkerhed udslettelsen a~ 

de sam~und våbnene angiveligt tJener til at ~orsvare, og 
sandsynligvis går alle øvrige sam~und på Jordkloden med i 
købet. 

De militære organisationers vækst og stigende betydning er 
åbenbar i en global sammenhæng. Store dele a~ verden 
regeres i dag a~ militærregimer, o~te a~ hensyn til "~reden 
og demokratiet". 

Foranstaltningerne der skal hindre "~Jenden" i at ska~~e 

sig viden om de militære ~erhold betyder samtidig at det er 
nødvendigt at begrænse politiske rettigheder og indskrænke 
ytrings~riheden ~or egne befolkninger "a~ hensyn til stat
ens sikkerhed". 

Samtidig er det nødvendigt ~or at opretholde det nationale 
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beredskab, at den civile administration i 
og udførelse af arbeJdet tager hensyn til, 
følger de retningslinier som afstikkes 
myndigheder og planer. 

sin planlægning 
eller direkte 

af de militære 

Rustningskapløbet gør det nødvendigt at kanalisere stadig 
større menneskelige og økonomiske ressourcer ind i viden
skabelig forskning og teknologisk udvikling med det formål 
at udvikle stadig mere effektive våben. For at maskere de 
uhyrlige afsavn dette påfører befolkningerne, tales der om 
den gavnlige virkning dette har på landenes teknologiske og 
industrielle udvikling gennem det såkaldte "spin-off", hvor 
militærteknologien finder anvendelse i civile produktioner. 

Desværre fortælles der aldrig om hvilken videnskabelig og 
teknologisk udvikling som forhindres af denne kanalise
ringiaf ressourcerne, ligesom der SJældent spørges om den 
eventuelle pervertering af den civile teknologi som over
tagelsen af de militære "affaldsprodukter" bevirker. 

I takt med udviddelsen af krigens dimensioner bliver det 
derfor mere og mere påtrængende at undersøge, om vi er ved 
at nå til en situation, hvor det ikke engang officielt er 
sådan, at det er militæret der skal tJene samfundet, men 
derimod samfundet der skal tJene militæret og det interna
tionale militær-industrielle kompleks. 

s. Kan fred sikres pa andres bekostning ? 

I historiens løb har der været mange eksempler på hvad man 
kunne kalde "fred fra oven". Kerneeksemplerne kan være "PAX 
ROMANA" og den berygtede "fred i vor tid" fra 1938, hvor de 
europæiske stormagter solgte TJekoslovakiet til Hitlers 
Nazityskland. I disse tilfælde betød "sikring af freden" at 
små herskerenklaver fik fred til at gennemføre en brutal 
væbnet undertrykkelse og udplyndring af store befolknings
grupper. 

Eksemplerne viser imidlertid også, at denne form for fred 
ikke er stabil, og derfor kortvarig, idet de undertrykte og 
truede folk gennem langvarige og blodige kampe væltede 
tyrannerne. 

Så længe nogle mennesker føler sig forfordelte eller 
forurettede vil de søge at sikre deres interesser, evt med 
våbnen i hånd. Der vil derfor altid eksistere en trussel 
mod freden, der hvor nogle mennesker er undertrykte. Fred 
på andres bekostning kan kun opretholdes midlertidigt, men 
ikke sikres varigt, gennem anvendelse af voldsmagt. 



6 

6. Betyder fred fravar af vold ? 

Krig og fred er tæt knyttet sammen med staten og militæret 
som agenter i konflikter mellem interessegrupper. Væbnet 
fred hvor nogle grupper virkeliggør deres interesser på 
andre gruppers bekostning forudsætter anvendelse af vold 
til undertrykkelse af disse. 

Selvom det skulle være muligt at regulere sociale interes
semodsætninger uden anvendelse af statslig voldsmagt, er 
det naivt at forestille sig at dette skulle betyde at vold 
ikke vil forekomme i samfundet. 

Man må skelne mellem statslig militær vold og personlig 
civil voldsanvendelse. Den militære vold muliggøres ved 
målrettet træning, baseret på årtusinders historiske krigs
erfaringer. Denne form for vold vil forsvinde med militæ
ret. 

På det statslige plan vil fred kræve tilstedeværelsen af 
reguleringsmekanismer som forhindrer internationale strid
igheder i at gå i hårdknude og eskalere til militære 
fænomener til krig. Kun herved-kan staternes militære 
beredskab overflødiggøres og den systematiske indoktrine
ring og træning af stadig nye generationer til voldsud
øvelse standses. 

For at noget sådant kan ske, er det imidlertid nødvendigt 
at afsløre de kræfter som har interesse en vedvarende 
oprustning, dvs. i første række bagmændene bag det militær
industrielle kompleks. 

Den personligt motiverede civile vold opstår først og 
fremmest mellem mennesker, som lever tæt op ad hinanden. 
Hvad der karakteriserer fred på det personlige plan, er 
ikke så meget fravær af konflikter og aggression, som 
tilstedeværelsen af Juridiske institutioner og mekanismer 
til at løse mellemmenneskelige stridigheder og derved 
hindre disse i at eskalere til vold. 


