
Vi har ikke brug for en ny krig! 
 

I denne uge forlader de sidste danske soldater Afghanistan. Bliver dette brugt til en time-out, hvor 

politikerne overvejer, hvad krigen har bragt afghanerne, verden og Danmark? Overvejer de, om vi 

fik bragt ’demokrati’ og ’kvindefrigørelse’ til Afghanistan?  

 

Tilsyneladende ikke. 

 

Vi kan godt besvare spørgsmålene, når de ikke vil:  

 

Krigen har ikke hjulpet på nogle af de mål politikerne har fundet på undervejs. Korruptionen har 

aldrig været værre, opiumsproduktionen er mangedoblet og landet er hærget af 12 års krig.  

 

Men for politikerne har krigen åbenbart været en succes. De vil have flere krige. De står på tæerne 

af hinanden for at komme ind og blande sig i omfordelingen af verdens ressourcer.  

 

 

 

                        
 

 

 

Regeringen siger: Vi vil være med! 
 
”Vi skal spille en aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitisk rolle. Vi er ikke et neutralt land. Vi vil være 

med”, siger Socialdemokraternes forsvarsordfører Bjarne Laustsen. Og efter hans mening skal 

Danmark rykke ind i Syrien, ”hvis der kommer et FN-mandat”. 

 

Danmark og vores allierede har igennem 2 år blandet sig i Syriens indre forhold. Der sendes penge, 

våben og på nuværende tidspunkt er 17.000 udlændinge en del af ’oprørsstyrken’. Med målet: At 

vælte det nuværende styre. 



 

”Vi er klar til at sende fly og stabsofficerer til Mali”, udtalte Villy Søvndal. Beslutningen tages efter 

Folketingets sommerferie. Der er dog allerede bevilget 15 millioner til ’en smidig overgang’. 

 

Vi er allerede med i Mali i Afrika. Her slås USA og EU-lande imod Kina om kontinentets rigdomme. 

Danmark sprang til med det samme, da Frankrig sendte tropper. Nu skal missionen føres videre, 

blot under FN-flag. Målet er det samme: Vores bid af råstofferne, bl.a. landbrugsjorden.  

 

Hæren siger: Vi håber på en ny opgave 
 
”Vi har aldrig været bedre til at slås og missionerne højner vores niveau. Der er ingen tvivl om, at 

vi håber på snart at få en ny opgave” (Jens Lønborg, chef for operationsdivisionen i Hærens 

Operative Kommando). 

 

 

Vi siger: 
 

Drop følgagtigheden overfor USA, NATO og EU. Vi vil ikke deltage i krig for 
stormagternes politiske og økonomiske interesser! 
 
Forsvar vores forsvarsforbehold i EU! 
 
Lad være med at gå i krig, hver gang der er en chance for det! 
 
Danmark har ikke brug for en ny krig - lad soldaterne blive hjemme! 
 
Stop Krigspolitikken – brug pengene til velfærd! 
 

                                      
 
Vi står her i dag fra Århus mod Krig og Terror. Vi opfordrer alle, der ønsker en fredelig dansk 
udenrigspolitik, til at blive aktive for freden. Sig fra overfor krigspolitikken. Kom med i vores 
netværk. 
 
Ring til Helge Ratzer på tlf. 20 47 96 99 eller skriv dig på vores kontaktnet i dag. 
 
 

                                         ÅRHUS MOD KRIG OG TERROR 


