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Det kommunistiske INITIATIV om NATO:
Vi siger NEJ til NATO
NATO har en permanent militær tilstedeværelse i Central
Europa og i Østeuropa. Den polske regering insisterer på at
etablere permanente NATO-baser i Polen og på at få
bygget et missilforsvarsskjold i landet. NATO spreder sine
aktiviteter i det Ægæiske Hav og ekspanderer i hele verden.
NATO kræver af alle medlemsstater, at de øger deres
militære udgifter til mindst 2% af bruttonationalproduktet, og
NATO har planer om at optage flere nye lande i deres
imperialistiske alliance.
NATO støtter det halvfascistiske og nationalistiske regime i
Ukraine. De ledende NATO-lande ”overser”, at Ukraine ikke
lever op til Minsk-aftalerne. De undskylder det ukrainske
regime med henvisning til kommunistisk militær aktivitet i
landet.
Vi protesterer
Vi protesterer mod NATOs aggressive planer om at placere
tropper og moderne militært udstyr tættere og tættere på
Rusland. På denne måde eskalerer de spændingen og
skaber forudsætning for en krig i Europa til skade for
befolkningerne.
Vi protesterer mod NATOs planer om at opstille nye
våbensystemer og på denne måde intensivere
våbenkapløbet.

sundhedsområdet og fra uddannelse - til gavn
imperialisternes forberedelse af krige og interventioner.
Vi siger nej til imperialisternes krige og interventioner
NATO er direkte ansvarlig for tidligere krige mod
befolkningerne og for de farlige situationer, som er opstået i
mange regioner på kloden.
De voldsomme imperialistiske krige i Afghanistan, Iraq,
Syrien og Libyen har medført hundrede tusinde døde og
sårede. Disse landes infrastruktur er ødelagt og livet for
millioner af arbejdere er blevet dårligere.
Millioner af mennesker er blevet tvunget til at flygte fra
deres hjem i forsøget på at finde et sikkert sted at leve for
dem og deres familie.
Imperialisterne har skabt morderiske terrorist-organisationer
- et frygteligt resultat af militære konflikter.
Vi siger NEJ til det udbyttende kapitalistiske system
Det kapitalistiske system kan ikke sikre freden;
kapitalismens indbyggede kriser, fattigdom og krige går ud
over befolkningerne.
Kampen for fred, mod udbytning og for at tilfredsstille
menneskenes behov er forbundet med kampen mod
kapitalismen og for socialismen.

Nej til imperialistiske krige og aggression!
NEJ til NATO!

Vi protesterer mod at bruge så meget mere på militær
oprustning ved at overføre midler fra det sociale område, fra

NEJ til kapitalismen!

