Fredscafé ”Forsvar forbeholdet”
Arrangeret af: TID TIL FRED – aktiv mod krig

Mandag d. 11. april 2022 kl. 19-21
Christianshavns Beboerhus
Debatoplæg

Christian Olesen (aktivist)
Susanna Dyre-Greensite (Formand, Folkebevægelsen mod EU)

Tid til diskussion og spørgsmål

Stem NEJ d. 1. juni - BEVAR FORSVARSFORBEHOLDET
EU vil centralisere og styre medlemslandenes sikkerhedspolitik og øge
militærudgifter og støtte til våbenindustrien. En udrykningsstyrke på
5.000 mand skal stå klar til militære missioner – mens enstemmighed
i militære anliggender er på vej ud. EU’s retning mod militærmagt står
klart frem.
EU - tilhængere hævder, at EU er et fredens projekt. Det rimer ikke på,
at EU har oprettet en Forsvarsfond på 60 miiliarder kroner for perioden
2021 til 2027 efter forslag fra våbenindustrien.
Selvsamme våbenfirmaer nyder godt af de mange milliarder i fonden,
viser ny rapport fra det europæiske fredsnetværk ENAAT. Formålet er at
styrke forskning og udvikling af forsvarsmateriel i EU på tværs af lande.
Det rimer heller ikke på, at EU´s medlemslande i marts 2021 blev enige
om at oprette Den Europæiske Fredsfacilitet – en fond på 37 milliarder
kroner, som skal bruges på militær og forsvar uden for EU’s grænser. ”Den
Europæiske Fredsfacilitet”, som ligeledes er oprettet ”off-budget”, muliggør for første gang nogensinde, at EU direkte finansierer dødbring-ende
våben til tredjelande.
EU skal ikke have magt over den danske forsvarspolitik.

Den 1. juni 2022 skal vi til valg om det danske forsvarsforbehold i
EU. Har du brug for at vide mere, inden du sætter dit kryds? Har
du brug for gode, solide og fredelige argumenter, når du snakker
med andre om forbeholdet?

tidtilfred.nu

Militariseringen rammer alle - også danskere. Det tærer voldsomt på både
demokrati og velfærdssamfund, som det har taget århundreder at bygge
op. De endeløse krige spolerer fredelig samhandel og sender millioner af
mennesker på flugt. Våbenkapløbet er skruen uden ende, våbenindustrien
kan kun tjene penge hvis deres varer bliver brugt, og hvem ved, hvor
krigsmaskinen vil ramme i fremtiden?
Vi behøver ikke mere militær, vi behøver ikke flere våben, vi behøver ikke
ikke flere krige. Velfærd og fredeligt samarbejde er fremtiden.

Ja til forsvarsforbehold – ja til nedrustning – ja til fred
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