
 
 
 

‘Militær opprustning og 

konflikthåndtering i grunnskolen: 
en absurd dobbeltmoral’  
Intervju med en norsk hverdags- 
fredsminister K. Jacobsen april 21 

• Dobbeltmoralsk betyr ulike 
moralske standarder. Hvor er 
bristen?  
- Jeg jobber i den norske 
grunnskolen. Her lærer elevene at 
konflikter alltid må løses på fredelig 
vis. Ingen får lov til å slå eller true 
andre, og våpen har de selvsagt ikke 
lov til å ha. Aggressiv oppførsel er 
ikke akseptert, verken på skolen eller 
i samfunnet ellers.  
Men i den storpolitiske verden ser det 
ganske annerledes ut. Vi er vitne til 
endeløse maktkamper og trusler 
mellom stater og allianser som sitter 
på enorme våpenlagre. Vi har fortsatt 
en regjering og et stortingsflertall som 
ikke vil signere FNs internasjonale 
atomvåpenforbud. Altfor mange av 
Norges politikere støtter militær 
opprustning, og er dermed 
medskyldige aktører i en ny kald krig.  
Det ligger en absurd dobbeltmoral i at 
Norge står i en allianse som driver 
aktiv opprustning, samtidig som barn 
og unge skal lære (?) at fredelige 
løsninger er det eneste rette.  
Denne etiske bristen må det settes 
søkelys på.  
Elevene våre fortjener å få vite hva 
som skjer i storsamfunnet, slik at de 
kan konfrontere denne politikken og 
velge en annen vei når de selv blir 
voksne medborgere.  
 

• Hvordan kan felles moralske 
standarder etableres? 
Som fredsminister vil jeg gå aktivt inn 
for at elever i grunnskole og 
videregående skole skal ha 
undervisning i fredshistorie og 
fredsarbeid. Dette har høy relevans til 
alle de tre nye, tverrfaglige 
områdene: Demokrati og 
medborgerskap, Folkehelse og 
livsmestring, og samt Bærekraftig 
utvikling.   
Jeg vil også innføre obligatorisk 
undervisning i fredshistorie og 
fredsarbeid for samtlige politikere på 
Stortinget. At flertallet fortsatt ikke går 
inn for å slutte seg til verdens 
atomvåpenforbud er et tydelig tegn 
på at slik undervisning trengs     
 

”Fredsministerens hjørne”  
Norge var det første landet i verden til å etablere et miljøverndepartement. 
Nå er det på tide med et fredsdepartement – slik de har i Nepal eller 
Etiopia. Dagens mediabilde er så preget av militarisme, at vi mener det 
trenges en motvekt.  
Fredsbevegelsen ved Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – WILPF-
Norge har bare startet opp, for å få fram hva vi tenker en fredsminister 
ville sagt – om vi hadde én. Vi er flere som skriver under samme vignett – 
med fokus på fredsminister som institusjon. 
 
 


