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Krigen i Yemen
• FN: Verdens største humanitære katastrofe

foregår lige nu i Yemen.
• Af landets 24 mio. Indbyggere har 80 % brug for
humanitær hjælp heriblandt 12 mio. børn.
• Titusinder er dræbt i den blodige krig
• Endnu flere er døde af sult

• FN: Den saudiarabiske koalition har begået
krigsforbrydelser i Yemen.

Krigen i Yemen
• Luftangreb på beboelsesområder, bryllupper,

begravelser, fængsler og sundhedsklinikker er
årsag til de fleste direkte civile tab i krigen i Yemen.
• Vilkårlige fængslinger og tortur er udbredt.
• Voldtægt af kvinder og mænd er udført af militser
og officielt ansatte i de Forenede Arabiske Emirater,
der er med i koalitionen med Saudi-Arabien.
Kilde: Amnesty International (august 2018)
Link: https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/mulige-krigsforbrydelser-i-yemen

Hvad har krigen i Yemen med EU
og forsvarsforbeholdet at gøre?

Kilde: South China Morning Post

Kilde: www.dw.com

Hvad har krigen i Yemen med EU og
forsvarsforbeholdet at gøre?
• Støtte til EU’s våbenindustrier er en vigtig del af EU’s militære
projekt
• EU har oprettet et forsvarsagentur, der arbejder for at styrke EU’s

våbenindustrier
• EU har oprettet en forsvarsfond, som fører til at milliarder af
skattekroner fra EU-borgerne går til våbenproducenter - heriblandt

til virksomheder, der sælger våben til f.eks. Saudi Arabien og andre
lande, der begår krigsforbrydelser og som vedvarende krænker
menneskerettighederne.
• EU er således med til at skabe ufred i verden og i særdeleshed i
Yemen.

Danmark og EU’s forsvarsfond
Et flertal i Folketinget har besluttet at bruge 1,9 milliarder 1.900 millioner - danske skattekroner på at støtte EU’s
forsvarsfond frem til 2027 selv om Danmark har et
forsvarsforbehold i EU.
Løkke Rasmussen talte om 'det muliges kunst', når det drejer sig
om dansk deltagelse i EU's forsvarsfond
Argumentet var, at det drejer sig om forskning og
industrisamarbejde, og at det ikke berører
forsvarsforbeholdet.
Men hører man EU-kommissionen så kobles det sammen med
forsvar og opbygningen af en ”europæisk våbenindustri”.

EU’s militære projekt er under udvikling
• EU’s militære projekt drejer sig dog om mere end

våbenproduktion og eksport.
• Målet er en forsvarsunion, der skal være færdig i
2025.
• Der tales åbent om at lave en EU-hær.
• Den nuværende forkvinde for EU-kommissionen Ursula

von der Leyen har, da hun var tysk forsvarsminister
skrevet, at EU-hæren er under opbygning
Link: https://www.handelsblatt.com/today/opinion/ursula-von-der-leyen-europe-is-forming-anarmy/23851656.html?ticket=ST-43407868-6MfPu9MeLAkAKgFSrmnM-ap3

EU’s militære projekt er under udvikling
• I 2017 oprettede EU en forløber til et militært hovedkvarter
(Military Planning and Conduct Capability (MPCC).
Kilde: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mpcc_factsheet_november_2018.pdf

• EU’s Investeringsbank støtter nu militære projekter (noget der
tidligere har været forbudt).
Kilde: www.handelsblatt.com/today/politics/military-might-eu-development-bank-to-fund-european-war-machine/23581320.html

• 25 ud af 28 EU-lande er gået med i EU’s forstærkede militære
projekt – PESCO.

Hvad er PESCO?
• PESCO = Permanent Structured Cooperation on security and
defence
• PESCO skal øge staternes effektivitet ift. sikkerhedsudfordringer &
fremme integration og ”styrkelse af forsvarssamarbejdet inden for

rammerne af EU”
• 47 projekter (f.eks. militær mobilitet, EuroArtillery, militære køretøjer,
cyber samarbejde etc.)
Kilde: www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2019/11/12/defence-cooperation-council-launches-13-new-pesco-projects/ og
til liste over projekter: www.consilium.europa.eu/media/41333/pesco-projects-12-nov-2019.pdf

• Forpligter sig til at bruge flere penge på militær.
• Kun Danmark og Malta (samt Storbritannien) har takket nej.
• Irsk kampagne imod PESCO er i gang

De franske atomvåben og EU
• Frankrig har planlagt at bruge 37 milliarder euro (ca.
275,3 milliarder danske kroner) på at fastholde og
vedligeholde landets atomvåben i perioden 2019-2025.
Kilde: www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/in-post-brexit-push-macron-calls-for-joint-european-nucleardeterrence/?fbclid=IwAR35KJqqMQ3-Z1CySUEi6EgcjQqBhBeKh7Z_SdAp77vbavrqga5MTNGNU5E

• Macron ønsker en europæisk dialog om a-våben. I
Tyskland er der en vis interesse.
• Vi må være på vagt for en udvikling, der kan føre til at de
franske atomvåben bliver til europæiske atomvåben.

Argumenter for forsvarsforbeholdet og
imod EU’s militære projekt
• EU støtter våbenproducenter, der sælger våben til regeringer, der
vedvarende krænker menneskerettighederne.

• EU’s militarisering fører til oprustning
• EU har ikke et forbud mod atomvåben (vi er nødt til at se fremad 1020 år når det drejer sig om afgivelse af magt)
• EU kræver ikke FN-mandater for militære operationer.
• Hvis vi giver magt til EU inden for forsvarsområdet, bliver vi ikke spurgt

igen. Heller ikke hvis militærunionen bliver overstatslig.
• EU’s militarisering er et led i udviklingen af en superstat.
• EU bør ikke have noget med forsvar og militær at gøre.

• Vi bør gå en helt anden vej, hvis vi vil fred i verden

Hvad kan Danmark gøre for at støtte fred og
solidaritet i verden?
• Vi bør støtte og respektere FN og FN-pagten

• Arbejde for fredsmægling i verdens konflikter – oplagt at
bakke op om Norges fredsmægling.
• Arbejde for nedrustning
• Gennem FN skabe sikkerhed for mennesker, der lever i
konfliktområder.

• Støtte bæredygtig udvikling
• Støtte en mere retfærdig handel i verden

