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Det danske Folketing har besluttet at sende 7 F16 jagere samt flere
hundrede soldater til Irak for at bekæmpe IS. Danmark er i krig – igen.
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NATO fremstiller sig selv som garant for fred, men intet kunne være
fjernere fra virkeligheden. NATO – med USA som den ledende kraft –
skaber konflikter og krig i en række lande. Med Danmark som ivrig
deltager.
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NATO, EU og USA har gennem en årrække været med til at opbygge IS
og andre terrorgrupper. Det er sket indirekte gennem allierede lande
eller direkte gennem træning og økonomisk støtte. En af
konsekvenserne er kaos, vold og indbyrdes krig – og en undskyldning
for USA til at gribe ind i det skabte kaos. Danmark følger som altid
trop. Først med ”humanitær” hjælp i Irak og få dage senere med
våbentransportfly. Hvad bliver det næste?
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Så længe vi i Danmark er medlem af NATO og EU, vil det ikke være
muligt at føre en fredelig eller fredsskabende udenrigspolitik.
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Freden kan kun vindes med et reelt opgør mod NATO og EU.
Kommunisterne ønsker at arbejde sammen med alle i kampen mod
militarisme og krig.
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