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Skiftende regeringer og folketingsflertal har med bind for øjnene kastet
vort land ind i en katastrofal og kostbar oprustnings- og krigspolitik. Det
har betydet militarisering af samfundslivet, accept af tortur, terrorlove
og overvågning, der undergraver demokratiet og borgerrettighederne.
Der tegner sig konturerne af en politistat.
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Krigene sniges og manipuleres igennem og det er tydeligt, at krigene og
invasionerne ikke har ført til stop for terrorisme, til fred eller demokrati
i de krigshærgede lande. Tværtimod har de ført til ufattelige lidelser og
ødelæggelser. Krigene har skadet de krigsførende nationer og deres
brede befolkning, der betaler for dem.
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De mange iværksatte krige har kostet mange menneskeliv. De har skabt
en eksplosion af fattigdom, sult, forurening, hjemløshed, frygt, had og
mennesker på flugt. De har ikke givet angriberne den forventede kontrol
over de lande de angreb. De største vindere har været Dødens
købmænd: Våbenproducenter, -leverandører og -transportører.
Skatteborgerne i de angribende lande betaler regningerne med sociale
besparelser og stigende militærudgifter.
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Freden kan kun vindes med et reelt opgør mod NATO og EU.
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Kommunisterne ønsker at arbejde sammen med alle i kampen mod
militarisme og krig.
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Danmark vil indkøbe nye angrebsfly. Den danske virksomhed, Terma i
Aarhus, er allerede udset til at skulle producere dele til de nye kampfly.
Firmaet ejes af A.P. Møller -Mærsk gennem Trige Holding A/S og er tæt
forbundet med staten og forsvarsministeriet.
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Således hjælper Forsvaret aktivt Terma med markedsføring for deres
våbensalg som en del af strategien ”Open for Business” som blev
vedtaget i maj 2013, et projekt der også hjælper andre danske
våbenproducenter. De nye fly er beregnet til at skulle koste 30 milliarder
kroner alene i indkøb og langt mere i deres levetid. Det vil gøre indkøbet
af krigsmateriel til den største offentlige investering i dette århundrede.
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I 2014 brugte Kina (med verdens største indbyggertal) 854
milliarder kroner på militæret
USA brugte 3.800 milliarder kroner
Rusland brugte 430 milliarder kroner
Danmark brugte knapt 30 milliarder kroner
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