
Quiz om krig og fred 
Du vinder kun de rigtige svar – se dem bagefter på bagsiden! 

1 Ruslands militære trusler er velkendte. Er Ruslands 
militærbudget sidste år øget eller faldet? 

-20% 0% +20% 

2 Støtter Danmark et generelt FN-forbud mod at fremstille og 
anskaffe atomvåben? 

JA - NEJ 

3 Er verdens samlede udgifter til militær i dette årti mest øget 
eller faldet? 

-20% 0% +20% 

4 Har Danmark stemt, for at politikere kan dømmes ved Den 
Internationale Domstol for ulovlig angrebskrig? 

JA - NEJ 

5 NATOs samlede militærbudget er større end Ruslands. 
Hvor mange gange større er det? 

2x 6x 13x 

6 Vurderer efterretningstjenesten, at Rusland truer Danmark 
eller NATO med et militært angreb? 

JA - NEJ 

Er du enig med os i at Danmark 

* - skal oprette et Fredsministerium på lige fod med sine 
øvrige ministerier? JA - NEJ 

* - skal satse på forebyggende indsatser og bidrage til at 
kriser og konflikter ikke bliver til krige? JA - NEJ 

* - skal øge udviklingsbistand, nødhjælp og hjælp til 
bæredygtig udvikling? JA - NEJ 

* - skal omlægge vores sikkerhedspolitik, så vi stærkere kan 
indgå i FNs fredsbevarende arbejde? JA - NEJ 

* - skal arbejde for at forbyde atomvåben i hele verden, og 
selv erklære sig for atomvåbenfri zone? JA - NEJ 

* - skal afbestille de 27 F35 krigsfly, som er bedst egnet til 
angrebskrig og atomvåben? JA - NEJ 



1. Ruslands militære trusler er velkendte. Er Ruslands militærbudget sidste år øget eller faldet?
Ruslands militærbudget faldt med 20 procent i forhold til BNP i 2017, og ventes at falde yderligere 
fremover. Faldet sker efter et hop opad i nogle år, men før dette lå tallet nogenlunde stabilt.

Visuals.SIPRI.org 

2. Støtter Danmark et generelt FN-forbud mod at fremstille og anskaffe atomvåben?
Nej. 122 andre lande vedtog alligevel sidste år en global FN-traktat mod a-våben. Kun 38 stemte 
imod, men denne gruppe består af NATO med USA og omegn, samt Israel, Rusland og Sydkorea. 

UN.org/press/en/2017/dc3723.doc.htm

3. Er verdens samlede udgifter til militær i dette årti mest øget eller faldet?
Tallet ligger nogenlunde stabilt. Verdens samlede udgifter til militær steg voldsomt i det fore-
gående årti frem til 2010. Siden er tallet vugget lidt op og ned, men kun indenfor nogle få procent. 

SIPRI.org/media/pressrelease 

4. Har Danmark stemt for, at politikere kan dømmes for ulovlig angrebskrig?
Nej, men en sådan udvidelse af Den Internationale Straffedomstols kompetence er alligevel trådt i 
kraft, for 35 andre lande som Finland, Holland, Tyskland og Østrig støttede, og det var nok.  

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1350 

5. NATOs samlede militærbudget er større end Ruslands. Hvor mange gange større er det?
13 gange mere - brugte de 29 NATO-lande på militær end Rusland i 2017. Samlet 900 milliarder 
dollars mod russernes 66 milliarder. USA alene står for en tredjedel af hele verdens forbrug.

SIPRI.org/media/pressreleases 

6. Vurderer efterretningstjenesten, at Rusland truer Danmark eller NATO med et militært angreb?
"Det er usandsynligt, at Rusland med overlæg vil tage militære initiativer, der medfører høj risiko for 
en direkte militær konflikt med NATO", vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste december 2018.

FE-ddis.dk/Nyheder/nyhedsarkiv/2018. 

Snyd ikke – besvar spørgsmålene på forsiden før du kikker her! 

         TAK! 




