
	
 
 

 

Det er ikke slik at det ligger en ak-
sept av handlinger i det å lytte og 
forstå. Intervju med Norges freds-
minister T.Berntsen, mars ‘22 
 

• Krig er den dypeste alvorligste 
krenkelse av menneskeverdet. Krig er 
bare ødeleggende. Hva vil fredsminis-
teren gjøre?  
Vårt fredsdepartement arbeider med å 
få til samtaler. Krigen ødelegger Ukra-
ina, men er også ødeleggende for 
Russland. Vi må bruke all vår kløkt og 
energi til å få til samtaler.  
 
Jeg ønsker fredssamtaler med Putin. 
Han kan stoppe krigen hvis han vil.  
Den største nøden er selvfølgelig i 
Ukraina men også russere vil merke 
hvordan denne krigen ødelegger 
dagliglivet.  
Jeg lurer på om Putin tenker på all 
lidelsen? Jeg lurer på om han har 
tenkt på konsekvensene for sitt eget 
folk? 

 
• Roper ikke alle på mer våpen til 

Ukraina? 
Våpen tar liv, uopprettelig. Mer våpen 
til Ukraina kan ikke få slutt på krigen. 
Vi er alle mennesker og må kunne 
finne en vei uten å ta livet av hverand-
re, VI blir alle tapere.  

 
• Er det ikke naivt å arbeide for 

samtaler? 
Vi må bidra med hjelp til ukrainere, i 
Ukraina og til dem som er på flukt. 
Spesielt må vi gjøre noe for barn og 
unge. Europa og USA må lage et 
seriøst opplegg for samtaler. Vi må tro 
på samtaler og finne kloke veier til 
samtaler. FN må ta en viktig konstruk-
tiv rolle. 
Det står i menneskelig makt å krige, 
det står i like stor menneskelig makt å 
snakke sammen for å finne en vei.  
De som vil krig må svare på hvilke 
konsekvenser det har. Krig er ikke 
forenlig med respekt for menneske-
verdet. Krig er uforenlig med respekt.  
 
Det er ikke slik at det ligger en ak-
sept av handlinger i det å lytte og 
forstå.  
Fredsministeren vil arbeide konstruk-
tivt – aktivt for fred uten våpen og uten 
bruk av vold. Krig gjør oss alle til tape-
re.  
 

”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 Etio-
pia. Dagens mediabilde er så preget av militarisme, at vi mener det treng-
es 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. 
 
 


