
NÅR NOK ER NOK….. 

Vi har sagt det før, og nu siger vi det igen. Vi kan ikke klare mere.  

Vi er trætte af Danmarks mere end 20 års deltagelse i krige langt væk, mod lande og folk der aldrig 

har gjort os noget. Vi er trætte af Danmarks evige logren med halen over for USA, som kun fører til 

mere krigsdeltagelse og udsendelse af unge mennesker til død og lemlæstelse. Vi er trætte af 

nedskæringspolitik når det gælder vor velfærd, og opskruning af udgifter til militæret, ikke mindst 

til de nye kampfly. Vi burde helle øge indsatsen for freds- og konfliktløsning. 

USA’s nyvalgte præsident Trump påstod under valgkampen, at han ikke var interesseret i at blande 

sig militært i andre landes interne forhold, men han har endnu ikke taget skridt til at ændre den 

mangeårige politik, tværtimod truer han med at gribe ind hver gang han synes ”amerikanske 

interesser er i fare”, og vi ved jo godt hvad de interesser går ud på, og han presser på, med stor 

succes, for at få Nato-landenes forsvarsbudgetter hævet.  

Nato og EU opruster, og vi har nu også tropper udstationeret i Baltikum, vi deltager i de største 

militærøvelser verden har set, i bl. a. Arktis, og hvorfor nu det? Der stilles raketsystemer op langs 

de tidligere østlandes grænser – vendt mod øst. Det ligner optakt til krig mod både Rusland, Kina 

og Nordkorea. Forklaringerne lyder på, at Putin fører aggressionspolitik, ikke mindst i Ukraine efter 

annekteringen af Krim. Danmark deltager også i den konflikt med et krigsskib i Sortehavet. 

Krigen i Syrien, kampene mod IS i Mellemøsten og i Afrika, problemerne i Libyen, som vi selv har 

skabt. Flygtningekriser – for der er jo mere end 1 eller 2. Højredrejningen i Europa – både i øst og 

vest. Krisen i EU – ikke mindst på grund af befolkningernes manglende tillid til systemet. Alle 

disse problemer får vi serveret dagligt i nyhederne i alle medier. Der bygges mure og lejre i hele 

verden. Men hvad gør vi – danskerne – vi gør ingenting. Vi snakker om vejret – og om 

boligskattereglerne, som er til fornyelse, og hvor den ultrablå regering igen vil give til de rige og 

tage fra de fattige.  

Et stort problem gennem mange år, som vokser sig større og større, er Israels ekstreme fremfærd i 

de besatte områder af Palæstina. Der bombes igen i Gaza, og der er planlagt tusindvis af nye 

bosættelser. Forhandlinger om en 2-statsløsning ser ud til at være gået helt i stå. Trump har meldt 

ud, at han er fuldstændig ligeglad med om det bliver en 2-statsløsning, han vil derimod flytte USA’s 

ambassade til Jerusalem, til Israelernes store glæde, de ser det som en anerkendelse af Israels ret til 

Palæstinensisk jord. 

Vi forlanger at Danmark skal melde sig ud af Nato, ud af EU. Alle danske tropper skal hjem! 

Den danske befolkning tager folkeafstemninger alvorligt, så dem skal vi have nogle flere af. Vi skal 

anerkende Palæstina som selvstændig autonom stat. Vi vil leve i en fredelig verden, og vi at man 

går dialogens vej, så vi kan gå fremtiden trygt i møde og forhåbentligt få en fredeligere verden, som 

vi kan overdrage til vore børn og børnebørn. 
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