30 mia. kr. for katten i sækken
Danmark skal have nye jagerfly F-35 Joint Strike Fighter fra USA. Lad
os se på, hvad vi får for pengene:




Et fly hvor der konstant findes fejl i computersystemet
Et fly der ikke kan slå sin egen forgænger
Et fly der taber til russiske og kinesiske jagerfly

udviklingsfasen. Det har haft højeste prioritet at få flyet på vingerne
hurtigst muligt. Så gør det mindre at det ikke kan bruges til noget.
F-35 er blevet testet i kamp mod sin ”forgænger” F-16. F-35 tabte.
Dette skyldes først og fremmest, at F-35 var klart mindre
manøvredygtigt end F-16.
F-35 er også testet i simulerede kampe med eksisterende russiske og
kinesiske jagerfly. Her viste det sig, at 5. generations jagerflyet F-35
eksempelvis tabte stort til det kinesiske 4. generations jagerfly Su-35.
Faktisk blev der nedskudt 2,4 F-35 for hvert Su-35.

Stop dette vanvid
Danmark er altså ved at binde sig til at bruge op mod 200 mia. kr.
(forventet udgift for hele F-35’s levetid) på et fly, der muligvis aldrig
kommer til at leve op til ”løfterne”. Atter en gang ser vi, at når USA
siger: “Hop” – så spørger Danmark bare: ”hvor højt”.



F-35 har i sin foreløbige udviklingstid haft så mange problemer med
sit computersystem, at det nærmest kan sammenlignes med Skats
system til gældsinddrivelse EFI – i øvrigt et system, der har kostet
Danmark mindst lige så mange penge i manglende indtægter, som vi
skal bruge på at købe flyene.
De fleste af flyenes problemer er ikke løst, men udskudt til senere i



Hvad der er brug for er, at Danmark siger fra over for USA og
NATO
At vi siger nej til indkøb af nye kampfly.
At vi siger fra over for imperialismens krige, hvor i verden de end
foregår.
At løsningen på verdens problemer ikke er at bombe dem tilbage
til stenalderen, men derimod satse på fredelige løsninger, der
respekterer princippet om ikke-indblanding i andre landes interne
anliggender.
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