
NATO’s rolle er at sikre USA’s og Vestens magt i verden - og uhyr-
lige profitter til våbenproducenterne. De vil have os - befolkningen 
- til at betale. De har gjort Danmark til en krigsførende nation og 
omstillet hele økonomien til at yde ofre for krigen. Nu ønsker re-
geringen ovenikøbet at købe nye våben fra det israelske våbenfir-
ma Elbit for at erstatte de våben, der sendes til Ukraine. Men den 
massive oprustning er kun forberedelse til nye og farlige krige - 
ikke sikring af  fred. For det er ikke rigtigt at NATO er garant for 
Danmarks sikkerhed – ej heller at massiv oprustning i NATO-regi 
vil gøre Danmark til et mere sikkert samfund. Vi må gå imod NATO, 
der konstant øger risikoen for krig, vi skal langt hellere styrke den 
internationale solidaritet.

Vi må kræve nedrustning af  regeringen. Vi må vende os mod den 
øgede militarisering af  vores samfund, den øgede oprustning der 
koster dyrt i alle hjørner af  vores land. Våbenindustrien blomstrer, 
men deres rødder er plantet i lig og smadret natur. 

NEDRUSTNING NU! TID TIL FRED - aktiv mod krig
www.tidtilfred.nu

Hvorfor ikke satse på en verden i fred?
Vær med i fredsarbejdet, tjek vores hjemmeside www.tidtilfred.nu

se vores youtube-kanal ”tidtilfred-modkrig” eller følg med i vores facebookgruppe.
Vil du modtage mails når vi laver noget eller være aktiv sammen med os, 

så skriv på tidtilfred@tidtilfred.nu
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VI GØR EN FORSKEL
De sagde at vi gjorde en forskel i Afghanistan
Også vores bombedrenge i Libyen gjorde en forskel
For slet ikke at tale om Irak
Der slet ikke ligner sig selv
Nu sender vi tanks til Ukraine
Tror dem når de lover de vil gøre en forskel
Bevæbnede droner gør en betydelig forskel
Miner der først opdages når en fod udløser dem
Gør en indløsende forskel

Jagerfly der bomber fra skyernes skjul
Missiler der rammer en brevsprække
og forstøver en boligejendom
Gør afgjort en forskel
Kvindelige værnepligtige vil kunne gøre en forskel
Det hele gør en forskel

Men størst forskel af alle
vil brugen af paddehatsvåbenet blive
Ingen vil kunne genkende vor verden
Ingen vil kunne påberåbe sig en sejr
Alt være ramt af en total forskel

Og hvis UFOer lander her
Vil de kunne sige
Hvis sådan nogle snakker
Menneskerne gjorde en stor forskel
På den selvlysende blå planet.

Af digter Albert Hytteballe Pedersen

Fredscafé i Christianshavns Beboerhus, dronningensgade 34

MANDAG D. 20 MARTS 2023 KL. 19-21.15

Jan Øberg (online)
fra The Transnational Foundation for Peace and Future Research 

- om NATOS indvirkning på verdenssituationen

Indspark fra Line Lauridsen og andre fra 

TID TIL FRED - aktiv mod krig, 
- om NATOs rolle i danske institutioner 

ifht. militær/politik/forskning/baser

De fleste er opdraget til at tro, 
at sikkerhed og fred skabes gennem NATO, hvorfor mener nogle 

fredaktivister og fredsforskere så det modsatte? 
Kom og hør oplæg, deltag i debatten og få vendt dine tanker...


