
Til organisationer, foreninger, grupper og enkeltpersoner

Kære fredsvenner

Vi skriver til jer for at opfordre jer til at gå med i den fælles
kampagne:

NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY!

Det danske samfund står overfor en stor beslutning. 
Skal der købes nye kampfly for et tocifret milliardbeløb?

Et flertal i Folketinget siger ja og stiler mod en beslutning
vedrørende typen af fly i sommeren 2015. 

Men vi er rigtig mange, der tager afstand fra Danmarks
krigspolitik og anskaffelsen af nye angrebsvåben og mener at
vores samfund bør prioritere velfærd og fred over død og ødelæggelse. Derfor denne kampagne.

Kampagnen er åben for alle, der ikke ønsker køb af nye kampfly – grupper, organisationer og 
enkeltpersoner.

Idéen i kampagnen er, at samle alle der er skeptiske overfor at binde Danmark til en fortsat 
milliardinvestering, der ikke alene er en enkeltinvestering på omkring 30 milliarder, men vil binde 
os i en længere årrække med en kæmpe økonomisk byrde og fastholde Danmark som deltager i 
angrebskrige langt ud i fremtiden.

Det står i grel modsætning til, at alt hvad der hedder velfærd barberes og beskæres i disse år.

Hvad består kampagnen af?

- en hjemmeside nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/

- en facebookside facebook.com/pages/Nej-tak-til-nye-kampfly/653708011441106?fref=ts

- en underskriftsindsamling  skrivunder.net/nej_tak_til_nye_kampfly
 Underskriftsindsamlingen vil både foregå på nettet og på papirlister (printes ud fra hjemmesiden)

- alle kampagnematerialerne ligger på hjemmesiden og kan bruges frit

- I er også velkomne til at lave egne tekster som en del af kampagnen

Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Deltagelse i kampagnen

Vi håber I vil tilslutte jer Nej tak til flere kampfly. En del grupper/organisationer er allerede med. Se
hvilke på hjemmesiden  nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/organisationer/

http://www.facebook.com/pages/Nej-tak-til-nye-kampfly/653708011441106?fref=ts
https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/organisationer/
http://www.skrivunder.net/nej_tak_til_nye_kampfly
https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/


Skriv til os, hvis I vil støtte kampagnen og/eller være aktiv i den. Vi sætter jeres navn på 
deltagerlisten og et link til jeres hjemmeside eller facebookside, hvis I har en.

Når I planlægger aktiviteter vil vi opfordre jer til at give os besked, så de kan annonceres og meget 
gerne også fortælle om erfaringerne efterfølgende. 

Hver gruppe eller organisation har mulighed for at have deres egen side på hjemmesiden.

Send gerne gode links, billeder mm. Både hjemmeside og facebook er naturligvis åben for debat.

Skriv til os på vores kontaktmail eller ring. Brug mailen til at sende materiale til hjemmeside og 
facebook. 

Lad os gøre modstanden mod køb af nye kampfly synlig over hele landet , få en debat i gang og få 
stoppet flykøbet.

Kontakt

Mail:

kampflynej@fred.dk

Telefon:

Carsten Andersen:  22 38 52 34

Tine Spang Olsen: 21 62 42 18

mailto:kampflynej@fred.dk

