
Vi fordømmer de imperialistiske magters krig i 
Ukraine, og de krigsanstiftere, der fremmer og 
nærer den. Vi fordømmer Ruslands aggression mod 
Ukraine, og USA og EU og NATOs krigsdeltagelse. 
 
I ly af krigen i Ukraine er militariseringen af dansk 
økonomi blevet øget voldsomt. Det sker i en atmos-
fære af frygt og usikkerhed, som krigen i Ukraine og 
den konstante krigspropaganda har skabt. 
 
Profitinteresserne i oprustning og den imperialisti-
ske krig i Ukraine bliver stadigt tydeligere. Våben-
industrien og energisektoren tjener styrtende på 
krigen, og har rekord profitter, der kun vokser i takt 
med de stigende priser på energi og brændstof. 
Mens verdens rigeste høster krigens frugter, betaler 
befolkningerne. Og mens regeringen finder milliar-
der til oprustning, svinges sparekniven over fattige, 
sundhed og uddannelser. 
 
NATO, EU og USAs allierede på den ene side, og 
Rusland og Kina på den anden, har urokkeligt sat 
kurs mod krig. Krigstruslerne fremsættes helt uden 
omsvøb. Nato’s udvidelser har ført til at imperiali-
sternes hære og flåder står direkte konfronteret 
mod hinanden i mange regioner i verden. 
 
For imperialismen er krig ‘den endelige løsning’ på 
den krise og stagnation dette system befinder sig i. 

Udplyndring af Jorden og nye markeder er util-
strækkelige, og løser ikke kapitalismens dybe krise. 
Nye og enorme profitter kan opnås gennem øde-
læggelse og efterfølgende genopbygning af krigs-
ramte regioner. 
 
Det er derfor klart, at vi må forsætte med at styrke 
og udvikle kampen mod imperialismen og dens al-
liancer EU og NATO. Og at vi må gøre det med for-
nyet styrke. Det gælder kampen for at Danmark skal 
ud af både EU og NATO og mod den socialdemo-
kratiske regerings krigsdeltagelse og krigspolitik. 
Det gælder kampen mod USA’s og NATO’s baser og 
tropper i Danmark. 
 
Folkene kræver våbenhvile og fredsforhandlinger – 
krigen mod Ukraine må stoppes. 

Stop for dansk krigsdeltagelse 
Stop imperialisternes krige 
Danmark ud af NATO og EU! 

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK  
www.apk2000.dk   

Følg klassekampens slag og begivenheder på www.kpnet.dk

Vi siger: 
 

- Arbejderklassens modstand mod regeringens, EU’s og NATO’s krigspolitik må styrkes 
 

- Nej til NATO og alle krigsmagter 
 

- Stop våbenkapløbet, stop militærudgifterne – brug pengene til befolkningens behov! 
 

- Træk alle danske tropper hjem! 
 

- International solidaritet: Vores fjender er ikke andre arbejdere eller folk,  
men krigsregeringerne i vores egne lande! 



Ud af NATO og alle imperialistiske alliancer!  
Stop krigen nu! 

Brød, fred og frihed  
for arbejderne og folkene!

Det er ubestrideligt, at kampen mellem de imperia -
listiske magter om at genopdele verden, for at erobre 
nye markeder, råmaterialer og indfly del sesområder, 
er den grundlæggende årsag til krigsudbruddet i 
Ukraine. 
 
På denne krigsbaggrund afholder NATO topmøde i 
Madrid den 29. og 30. juni 2022. Her vil krigsalli-
ancen vedtage sine strategiske hovedmål for det 
næste årti, "Strategi 2030", i overensstemmelse 
med en strategisk tilpasning til de skærpede mod-
sætninger mellem de imperialistiske magter i alle re-
gioner i verden. 
 
I praksis betyder det at USA vil bruge NATO til at 
bevare sit verdensherredømme ved at organisatio-
nen definerer de imperialistiske magter Rusland og 
Kina som permanente fjender og ved at bevare en 
militær overlegenhed gennem stigende militær-
udgifter og kontinuerlig oprustning. 
 
USA’s strategi sigter mod en ny rollefordeling i 
NATO: de europæiske allierede vil blive mere invol-
veret i nedslidning af Rusland, såvel som i militær 
intervention i Afrika og Mellemøsten; Pentagon vil 
dedikere sig mere og mere til militært at begrænse 
Kinas opstigende imperialisme.  
 
NATO er i dag - med sit flere billioner store budget 
og tusindvis af veludrustede militære styrker, med 
sine nukleare, kemiske, biologiske og konventionelle 
våben, med sine i hundredvis af militærbaser placeret 
i forskellige lande - en global krigs- og terrorma-
skine. 
 
Den tyske imperialisme vil med sit 100 milliarder 
euro-forhøjede krigsbudget blive den største kon-
ventionelle militærmagt i Europa. I hele EU stiger 
krigsbudgetterne nu. Våbenindustriens overskud 
eksploderer. 

Inflationen vokser hurtigt som følge af krig. Mens 
kapitalisterne bliver rigere, bliver arbejderne og 
folkene fattigere. NATO udsender sine militære 
styrker fra Arktis til Afrika og fra Vesteuropa til 
Indo-Stillehavsområdet. Dette udgør en reel fare 
for freden og sikkerheden for alle arbejdere og 
mennesker i verden, en stærk faktor for reaktion, 
indblanding og krige. 
 
Vi opfordrer arbejderklassen og de folkelige mas-
ser til at forene sig og kæmpe mod regeringernes 
krigspolitik og udvidelsen af NATO’s krigsalliance. 
Vi udtrykker solidaritet med det ukrainske folk, 
der er offer for den russiske imperialismes militære 
invasion, for USA-imperialismen og dens allieredes 
krigsfremmende politik og for V. Ze len skys reak-
tionære regime. 
 
Arbejderbevægelsen og folket kræver: Vi vil ikke 
betale for jeres krig! Vi støtter arbejdernes og folks 
mobiliseringer for højere lønninger, til offentlige 
tjenester (sundhed, uddannelse, social beskyt-
telse, pensioner osv.), for at forsvare deres rettig-
heder. 
 
Vi fordømmer våbenkapløbet, salg af våben for 
monopolernes profit, de voksende militærudgif-
ter. Støt kampen for arbejdernes og folkemasser-
nes basale behov! 
 
Vi kæmper for en verden fri for atomvåben. Mod 
militarisme og chauvinisme, lad os rejse banneret 
for international solidaritet blandt arbejdere og 
undertrykte mennesker i alle lande. 
 
Kapitalisme og imperialisme betyder krig, udbyt-
ning, undertrykkelse og elendighed; kun revolu-
tion og socialisme vil bringe fred, gode livsforhold 
og frihed for arbejderne og folkene! 
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