
STOP KØBET AF NYE KAMPFLY 
OG SÆLG IKKE DIN ARBEJDSKRAFT TIL VÅBENINDUSTRIEN 
Danske politikere planlægger at købe nye kampfly til 
en pris af 30 milliarder. Flyene er skabt til angrebskrig 
og indgår i Danmarks strategi for deltagelse i krige 
verden over, i alliance med USA. 

Ingen af de krige Danmark har deltaget i de seneste  
13 år har skabt fred – tværtimod har de betydet om-
fattende ødelæggelser, millioner af dræbte og et 
enormt antal flygtninge.  

Terma og Systematic har allerede underskrevet kontrakter om at levere til 
JSF-kampflyet. Danske virksomheder bygger ikke kun til de danske kampfly, 
men forsyner også diverse endnu mere krigeriske regimer med våbendele. 
Dansk ekspertise har på denne måde tidligere hjulpet Tyrkiet med at bombe 
kurdere, og Israel med at bombe palæstinensere. 

DU KAN FRIT NÆGTE AT TAGE ARBEJDE I VÅBENINDUSTRIEN  

Lov om arbejdsløshedsforsikrings §63 garanterer dig, at "Et medlem, der 
nægter at medvirke til udvikling og produktion af krigsmateriel, jf. lov om 
krigsmateriel m.v., anses for at have fyldestgørende grund til at undlade at 
overtage arbejde eller ophøre med arbejdet" - også jf. Bistandslovens §40.  

 

SÆT FREDEN PÅ DAGSORDENEN, STOP DANSK KRIGSDELTAGELSE OG BRUG 
MILLIARDERNE PÅ VELFÆRD, FREDSSKABELSE OG NYTTIGE ARBEJDSPLADSER. 

NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY er en kampagne, som vil stoppe købet af de nye 
kampfly. Vi går sammen på tværs af partiskel og siger:  

VI HAR IKKE BRUG FOR KRIGENE, VI HAR IKKE BRUG FOR KAMPFLYENE. 

Et stort flertal af befolkningen er mod købet, men den politiske beslutning er 
taget. En omfattende folkelig modstand kan vende udviklingen.  

 

BLIV AKTIV I KAMPAGNEN! 
Du kan selv sige NEJ til krig-
spolitikken. Start en Nej Tak Til Nye 
Kampfly-gruppe op hvor du bor, 
studerer eller arbejder. Kampagnens 
hjemmesider har tekster, billeder og 
underskriftsindsamling. Og der er 
trykt plakater og T-shirts mm. 

Vi er snart midt i valgkampen. Vi er 
flertallet. Vi må forlange at politi-
kerne respekterer dette. Tag kamp-
flyene og dansk krigspolitik op på 
valgmøderne!  

Saml underskrifter ind – print blanketten fra hjemmesiden. Her finder du også 
materialer og masser af baggrundsoplysninger.  

 

GÅ MED I NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY I AARHUS! 
 

Kontakt: Tine 21 62 42 18 og Carsten 22 38 52 34 eller skriv 
til os via hjemmesiden. Alle er velkomne! 
 

NejTakTilNyeKampfly.wordpress.com 
Facebook.com/pages/Nej-tak-til-nye-kampfly 
Skrivunder.net/nej_tak_til_nye_kampfly 
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