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I strid blæst,og med 12 røde fagforeningsfaner i spidsen, 
gik 5-6oo demonstranter gennem Hjørring i lørdagens freds
demonstration, arrangeret af Hjørring for Fred og Arbejdernes 
fællesorganisation.
På det efterfølgende fredsmøde i Seminariets festsal talte 
først formanden for Malernes fagforening i Hjørring, Mogens 
Thomsen.2 "Alle krige er frygtelige for de mennesker,som er 
involverede,men hvis vi tænker på 2.verdenskrig og de enorme 
skader,som denne krig påførte Europa,må man jo konstatere, 
at det tog 5-6 år at nå dette hæslige resultat. Det vi er 
vidne til idag er jo nogle ødelæggelseskræfter,som er så enorme, 
at man slet ikke kan fatte det,sagde Mogens Thomsen. Han fort
satte : "Tænk bare med atombomber over Sjælland er hele øen væk 
på lo sekunder"."De bomber må aldrig komme i anvendelse på 
Jorden,men det kræver,at vi alle står sammen om dette enkle 
krav : De atomvåben skal væk inden det er for sent "."Vi i 
Norden må fastholde Norden som Atomvåbenfri zone - nu og altid. 
Denne status må fastholdes gennem traktatmæssige aftaler. Det 
indebærer,at de nordiske lande med meget større styrke kan frem
føre kravet om udvidelse af denne zone. En isoleret zone i Nor
den er ikke nok. En traktat skal følges op og udvides til at 
omfatte hele Europa for ad den vej at mindske spændeingen i 
hele verden", sluttede Mogens Thomsen.
Byrådsmedlem Jørn E.Christiansen kom i sin tale ind på de ad
varsler, der fra videnskabeligt hold,fremføres imod brugen af 
atomvåben, idet han fortsatte :"Men det er også videnskaben 
der konstruerer alle de djævelske våben. Men det er for let at 
lade sorteper gå videre og tro den endeligt anbragt, for det er 
jo arbejdere,der producerer bomberne,den menige soldat,der fyrer
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den af,læreren,der ikke fortæller sandheden om den - og det er 
os, der vælger regeringen,der oplagrer atombomberne eller vælger 
at bruge dem.
Vi kan ikke sige os fri for et fælles ansvar.
Vi vælger selv vore ledere. De fortæller os åbent,at de ikke 
ønsker nogen atomvåbenfri zone, eller at de er tilhængere af 
store militær alliancer. Alligevel vælger vi dem - igen og igen. 
Det er ulogisk.
Spørger vi dem nogensinde hvor de står ? Spørger vi dem om de 
ønsker et atomvåbenfrit Danmark nu og altid ? Spørger vi om 
oprustning fremmer freden ?
Gør vi det nogensinde til det vigtigste spørgsmål,når der er 
valg, eller lader vi os lede af dødens flertal ?" sagde Jørn 
E.Christiansen og glædede sig over at der nu xar er kommet et 
samarbejde igang mellem fredsbevægelsen og fagbevægelsen.
Han udtrykte ønsket om at samarbejdet blev udviddet til også 
at omfatte lærernes oragnisation, pædagogerne,sygeplejerskerne 
og lægernes organisationer og Kirken. "Det er vigtigt at vise 
sammenhængen i fredsbevægelsen og dens tværpolitiske karakter.
Der er ingen politikere,der ønsker at sætte sig på den - eller 
tage patent på den. Så dør den." Sagde Jørn E.Christiansen.

Folketingsmand Arne Jensen var mødets sidste taler. Han 
sagde bl.a : "Jeg syne s det er vigtigt for os på en dag som den
ne ,at præcisere,at fredsbestræbelser og fredsresultater ikke er 
noget som kommer dumpende til os fra himlen,men noget,der skabes 
ved hårdt og målbevidst arbejde. Der findes meningsforskelle 
indenfor fredsarbejdet - som på næsten alle andre områder,men 
meget tyder på,at den enighed,der bl.a. med 10's og fagforeninger
nes mellemkomst, er opnået gennem de senere år vil vise at freds
arbejdet er på vej mod perspektiver og muligheder vi hidtil har 
manglet i arbejdet. Må jeg slutte med at ønske alle her til stede 
held og lykke,hver på sin plads, i det videre fredsarbejde."


