
INGEN STØTTE TIL NATO’S OPRUSTNING
Vi er kommet til Køge i dag for at protestere mod dansk medvirken i NATO’s oprustning.

I Køge havn ligger der lige nu skibe, der skal transportere militærudstyr for millioner af 
kroner til Letland. NATO har desuden krævet, at Danmark bidrager til oprustningen i de 
Baltiske lande med 800-1000 danske soldater udover dem, der allerede er der. Folketinget 
har vedtaget at opfylde NATO’s krav. I Letland vil de danske soldater komme under NATO’s 
kommando og  NATO -chefen vil have hals-og håndsret over dem.

NATO betyder milliarder til oprustning og krig - lige ned i lommerne på krigsindustri og 
våbenhandlere 

NATO skaber ikke fred, demokrati og sikkerhed for verdens befolkninger. Det ses tydeligt i 
både Afghanistan, Iraq, Syrien og Libyen.

NATO udnytter krigen i Ukraine til at opruste i Norden og i Danmark, og prøver at få både 
Sverige og Finland med i militær-alliancen. Vi støtter modstanden mod NATO’s krigsoprustning, 
både herhjemme og i resten af Norden. 

Med oprustningen gør NATO os i Danmark til bombemål og krigsdeltagere.
Vi siger derfor: STOP KRIGSMASKINEN OG OPRUSTNINGEN Vi ønsker 
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

TID TIL FRED  - aktiv mod krig, april 2022

Fælles nordisk aktionsdag 7. maj 2022

NATO UD AF NORDEN – DANMARK UD AF NATO!

Vi fordømmer Ruslands invasion af Ukraine, der uanset forhistorien er en forbrydelse mod den

ukrainske befolkning. Men også NATO bærer en stor del af ansvaret for krigen og er dybt

indblandet. Krigen skal stoppes – Rusland, NATO og EU ud af Ukraine! 

Fredsforhandlinger nu - i stedet for at puste til iden!

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.

VI STØTTER MODSTANDEN I DE NORDISKE LANDE 
mod NATO-medlemskab og krigsoprustning.

Med deres oprustning, tropper, baser og våben gør NATO os til bombemål og krigsdeltagere. Vi

er imod de militære alliancer NATO og EU og den krigsrisiko de udgør. Lad os afvise

krigspolitikken i enhver form og påskud, afvise at støtte ”vores egen” imperialisme eller at følge

én imperialistisk magt mod en anden. 

INGEN AMERIKANSKE SOLDATER OG BASER I DANMARK! Kæmp for en verden uden 

krigs-alliancer - NEDRUSTNING NU!
Nej til EU-militær - Stem NEJ 1. juni - Hold fast i forsvarsforbeholdet! 

”Stop Terrorkrigen – ud af NATO” og ”TID TIL FRED - aktiv mod krig”

http://www.tidtilfred.nu/

https://www.facebook.com/stop.terrorkrigen.dk




