INGEN STØTTE TIL NATO’S OPRUSTNING
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Vi fordømmer Ruslands invasion af Ukraine, der uanset forhistorien er en forbrydelse mod den
Baltiske
lande med 800-1000 danske soldater udover dem, der allerede er der. Folketinget
ukrainske befolkning. Men også NATO bærer en stor del af ansvaret for krigen og er dybt
har vedtaget at opfylde NATO’s krav. I Letland vil de danske soldater komme under NATO’s
stoppes
– Rusland,
EU ud af Ukraine!
kommandoindblandet.
og NATO Krigen
-chefenskal
vil have
hals-og
håndsretNATO
over og
dem.
Fredsforhandlinger
i stedet
forned
at puste
til iden! på krigsindustri og
NATO betyder milliarder
til oprustning nu
og -krig
- lige
i lommerne
våbenhandlere
NATO betyder milliarder til oprustning og krig - NATO skaber ikke fred og sikkerhed. Og i
Norden udnytter NATO krigen i Ukraine til at lægge pres på Sverige og Finland for medlemskab.

NATO skaber ikke fred, demokrati og sikkerhed for verdens befolkninger. Det ses tydeligt i
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mod NATO-medlemskab og krigsoprustning.

NATO udnytter krigen i Ukraine til at opruste i Norden og i Danmark, og prøver at få både
Med deres oprustning, tropper, baser og våben gør NATO os til bombemål og krigsdeltagere. Vi
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og krigsdeltagere.
krigs-alliancer - NEDRUSTNING NU!
Vi sigerNej
derfor:
STOP -KRIGSMASKINEN
OG OPRUSTNINGEN
Vi ønsker
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Stem NEJ 1. juni - Hold
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nedrustning og dialog.

Vi siger NEJ TIL NATO og NEJ til amerikanske soldater på dansk jord.

Desuden siger vi også:
NEJ til EU MILITÆR - HOLD FAST ved DET DANSKE FORSVARSFORBEHOLD - STEM NEJ d. 1. JUNI
”Stop Terrorkrigen – ud af NATO” og ”TID TIL FRED - aktiv mod krig”

TID TIL FRED
- aktiv mod krig, april 2022
http://www.tidtilfred.nu/
https://www.facebook.com/stop.terrorkrigen.dk

