Den 30. april 2017 på Nyborg Strand til Amnesty Internationals landsmøde.
Tildeling af Kennedy Selskabets Mænd af Mod Pris til Amnesty
International. Modtaget ved formand Nina Monrad Boel.
(Lige en ligeberettiget hilsen til jer:) :Gentle ladies and gentle men:
Af formand for Kennedy Selskabet, Svend Aage Nielsen, Vedersø Klit
Kære medlemmer af Amnesty: Tak for jeres indsats - lige siden stifter Peter
Benenson i 1961 stiftede Amnesty International. Det var samme år John F.
Kennedy kaldte på: ”En ny verdensorden, hvor de stærke er retfærdige, de svage
sikre og freden bevaret.” Tak, at I med stor glæde vil tage imod Kennedy
Selskabets 38’te Mænd af Mod Pris/ Profiles in Courage Award - for 2017. Den
glæde er gensidig - på grund af jeres indsats. Den er udtrykt i prisbegrundelsen.
Her tilføjer jeg en tak for jeres modige/markante medlemsblad: AMNESTY.
Tak for Lederen i februar nummeret af redaktør Ole Hoff-Lund, hvor den triste
3-års regel for familiesammenføring må rejse spørgsmålet: Har Danmark ikke
ratificeret FN’s Børnekonvention? Med bestemmelsen: Et barn har ret til en far
og mor.
Lederen citerer også et udsagn, som giver grund til overvejelse, for disse ord:
”Der er i mine øjne ingen, der kan tillade sig at påstå, at verden bliver et bedre
sted, fordi man redder de første 500.” Hov, hov, har vi ikke ytringsfrihed?
Tilmed har Jacqueline Kennedy påstået om sin mand, John F. Kennedy: ”Han
troede på, at én person kan gøre en forskel – og at hver eneste skal gøre
forsøget.” Hans bror Robert sagde det samme, at hver gang én står op for et
ideal… spreder der sig en god cirkel af håb for flere andre.
Så træk dog det helt uholdbare udsagn tilbage, er forslaget her. Jeg foreslår, at vi,
når vi møder partiledere og folketingspolitikere, der stemte for Irak-krigen, siger
til dem: Når Danmark har medskyld i flygtningekrisen, synes I så, at vi kan være
bekendt at tage mindre end 500 kvoteflygtninge. Bør vi ikke tage flere?
Dem, der stemte for dansk deltagelse i den folkeretsstridige angrebskrig mod Irak
ved godt, at den affødte drab, ofre og flygtninge i stort tal, og som skrevet i
Amnestys medlemsblad, førte den på sigt til et: ”IS i krig med Vestens våben.”
Så til dem, der var med til at skabe flygtningekrisen: Vis ansvar for at løse den
ved at gå foran med et godt eksempel - i stedet for fejt at udse jer en syndebuk – i
Berlin. Gå foran med at tage flere kvote-flygtninge i forhold til vores medskyld.
I jeres medlemsblad er der også skrevet om udviklingen af international ret, hvor
Nürnbergprocessen i 1946 var en begyndelse. Om den har John F. Kennedy i sin

bog ”Mænd af Mod” beskrevet modet hos senator Robert Taft, der kaldte den
proces for: Sejrherrernes proces mod de besejrede. Og: En ensidig proces på et
retsgrundlag, der skulle virke med tilbagevirkende kraft –. Den pådømte ikke
krigsforbrydelserne hos de sejrende, herunder deres massive terrorbombninger af
civile, børn, kvinder og andre sagesløse i de japanske og de tyske byer.
I 1965 vendte senator Robert F. Kennedy sig mod Vietnam-krigen med ordene:
”Skydevåben og bomber kan ikke fylde tomme maver eller uddanne børn, så lidt
som opbygge hjem eller helbrede de syge…” Til de ivrige for at udbrede
demokrati, stil dem spørgsmålet: Kan bomber være visitkort for demokrati? Og
spørg dem, der gerne vil skilte med, at vi er et kristent land: Kan bomber være
visitkort for ’kristne’ værdier?
For os i Kennedy Selskabet var de to brødre, John F. og Robert F. Kennedy,
mennesker på godt og ondt. Derfor er det alene deres gode ord og gode ideer, vi
arbejder for, og i dag er prisbegrundelsen - med gode ord af de to brødre og af
Jacqueline - grunddokumentet for det, vi giver til Amnesty International her i
dag. Flere udsagn af præsident Kennedy ligger på linje med jeres mål i Amnesty,
som da præsident Kennedy udtalte:” ”Let us call at truce to terror.” Det er:
”Lad os fordre en våbenstilstand for terror.” Det må vi forstå om alle former for
terror fra enkelte, fra grupper, fra regimer og fra staters side.
Det er i pagt med Amnestys formål. Det blev sagt af en fra The Hill i Washington
med udsigt til deres Højesterets budskab: Equal Justice under Law. ”Lige
retfærdighed for loven.” Det bør blive standarten for adfærd i og mellem alle
folk. - Vor prismodtager i 1983, Andrej Sakharov, skrev i sit: Manifest om
fremskridt, sameksistens og frihed - i 1969: ”Menneskeheden vil kun have
mulighed for at gå en smertefri fremtid i møde, hvis den betragter sig selv som en
demografisk enhed, som én familie.” Samme år udgav jeg min bog
KÆRLIGHEDENS REVOLUTION med mottoet: ”Mennesker i alle lande, foren
jer.” Med disse ord er det en glæde at overrække vor internationale pris - med
vore prisbegrundelser på engelsk og dansk og John F. Kennedys bog: Profiles in
Courage – og med forord af Robert F. Kennedy - til jer, der her og nu
repræsenterer Amnesty International i hele verden.

