
VIDSTE DU:
At Danmarks nye (amerikanske) kampfly, F-35, er beregnet til at kunne bære atomvåben?
At Skandinavien af NATO presses til oprustning i et aldrig tidligere set omfang?
At der årligt foregår store militærøvelser i vores nordiske lande, hvor atomvåben indgår?
At EU, med Tyskland i spidsen, har planer om at gøre EU til en militærmagt?
At EU bruger milliarder af skattekroner på udvikling af nye våben?
At Danmark blev presset af USA til ikke at underskrive FN’s traktat om forbud mod atomvåben?
At krige og våben industrien er nogen af de største kilder til forurening 
At krige og våben industrien udgør en voksende trussel jordens befolkning og naturen
TROR DU:
At alt dette vil lede til FRED? 
At verden kunne bliver et bedre sted, hvis den mængde af milliarder blev brugt til velfærd?
At din og dine børns fremtid ville være sikrere, hvis NATO undlod at provokere som det gør?
VED DU:
At vi ALLE må ud og råbe til politikerne, at dette vanvid skal stoppe?

Vil du hjælpe med fredsarbejdet, være på aktivlisten hvor du 
får besked om aktioner eller vil du modtage nyhedsbrev, så 
send en mail til dgl@tidtilfred.nu

VÅBENINDUSTRIEN OG STATENS “FRED OG SIKKERHED”

ER KLODENS OG FOLKENES DØD OG ØDELÆGGELSE

Imens dødens købmænd drikker kaffe og spiser luksus middag på Moltkes Palæ i 
Bredgade den 25. august, er der samtidig i tusindtal af mennesker der tynges af statens 
evige spareplaner. Alt imens sygeplejersker kæmper for bedre arbejdsvilkår, hvor der 
angiveligt ikke er noget at give af, inviterer krigsministeriet endnu engang våbenindustrien 
til deres årlige show og indkøbsdag i Ballerup den 26. august, et arrangement der er
fuldstændig overfyldt af mennesker der tjener deres penge på død og ødelæggelse, eller 
som de selv vil sige det "på fred og sikkerhed”.

Alene Danmarks krig i Afghanistan har kostet mere end 20 milliarder, og oprustningens 
himmelflugt i NATO fortsætter uden hensyn til krigenes katastrofale resultat.
Det må stoppe nu!

TID TIL FRED – aktiv mod krig, København august 2021

PENGE ER BEDST GIVET UD TIL OPBYGNING AF SAMFUNDET


