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OGSÅ KRIG ER TERROR
Den gang Gunnar Garbo protesterte mot  bombingen i Vietnam, rapport-
erte den amerikanske ambassaden til Washington at Garbo var ”potential-
ly very dangerous”. Han var altså en mann som  kunne bli meget farlig. 
Da var han formann i det Venstre vi den gang hadde.

Nå har Gunnar Garbo engasjert seg i en ny motstandskamp. Han har skre-
vet denne boka som en av lederne i kampanjen Nei til nye NATO. I boka 
gjennomgår han kritisk utviklingen av militæralliansen fra forsvarspakt 
til angrepsmakt. Et etterord i denne utgaven gir en flengende kritikk av 
Bush-kampanjen mot Irak.

Boka argumenterer for en norsk og internasjonal politikk som  skaper 
fred og overvinner kriminalitet med fredelige midler, i samsvar med 
folkeretten. Den er en innfallsport for enhver som søker å forstå drivkreft-
ene bak den globale militariseringen. 

Her er noen klipp fra omtalen i pressen: 

”Den tidligere Venstre-lederen Gunnar Garbo tar i boka Også krig er ter-
ror et flammende oppgjør med Stortingets og ulike regjeringers mangel-
fulle håndtering av avgjørende veivalg for norsk utenriks- og sikkerhet-
spolitikk.”
Tron Strand i Bergens Tidende

”I denne boka gjer Gunnar Garbo den jobben som den utanrikspolitiske 
opposisjonen i Stortinget berre av og til får gjort.”
Ottar Brox i Dag og Tid.

“Vi trenger påminnelser, vi trenger noen som stiller de ubehagelige 
spørsmålene, og vi trenger noen som bryr seg. Garbo lar oss ikke 
glemme. Han maner oss til å ta stilling, og han viser med all tydelighet at 
krig avler vold og ikke fred.”
Turid Lilleheie i LO-bladet Aktuelt.

”I ettertid vil antakelig de fleste av oss bli anklaget for å være passive, 
kunnskapsløse og unnvikende. Vi valgte den letteste vei: likegyldighet-
ens. En nordmann rammes ikke av denne kritikken: Gunnar Garbo. … 
Det er illevarslende for vårt demokrati hvis Gunnar Garbos bok ikke 
skaper debatt.”
Inge Eidsvåg i Aftenposten.
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Når Jens Stoltenberg er generalsekretær for NATO er boka til 
Gunnar Garbo obligatorisk pensum for 

enhver som vil mene noe om utenriks- og forsvarspolitikk
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