
 
 

UDTALELSE TIL DEMONSTRATIONERNE LØRDAG DEN 19.FEBRUAR 2022 

Med indgåelse af den såkaldte forsvarsaftale mellem USA og Danmark bryder regeringen med 

et fundamentalt og langvarigt princip i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik! Nemlig at man 

ikke vil have udenlandske tropper stationeret og lagre af deres våben på dansk territorium. 

Da USA er en atommagt, bryder aftalen også med et andet vigtigt princip. Nemlig at 

Danmark ikke vil acceptere atomvåben på vores territorium.  Da aftalen lægger op til et 

intimt dagligt samarbejde, og der kan være atomvåben på amerikanske fly, skibe og 

undervandsbåde, vil man ikke kunne kontrollere og forhindre at det sker. 

Aftalen har været forhandlet i et over et år, og er altså ikke udsprunget af den aktuelle 

spændte situation mellem USA og NATO på den ene side og Rusland på den anden – selvom 

regeringen bruger dette frygtens bagtæppe til at argumenterer for den. 

Den såkaldte forsvarsaftale vil ikke gøre den frygt mindre men mindske danskernes 

sikkerhed, fordi Rusland efter al sandsynlighed vil opfatte den som en aggression og 
omgående vil indstille deres missiler, så de peger på de nye amerikanske basefaciliteter i 

Danmark, som i tilfælde af en storkrig vil blive bombet først. 

 

Regeringen forsøger at benægte at der skal oprettes bombemål i form af baser for 

amerikanske soldater i Danmark, mens borgmestre både i Varde, Frederikshavn og andre 

byer ser frem til atter at få kaserner og flådestationer befolket – og ser altså bort fra den 
trussel som de fremtidige bombemål udgør for deres egne borgere. 

 

Danmark mister med aftalen sin nationale suverænitet og derved muligheden for at tage 

selvstændige udenrigspolitiske skridt. Vores land ender som en uselvstændig brik i de 

aktuelle og fremtidige konflikter og krige som USA indleder. Aftalen umuliggør en egen 

balanceret dansk politik i forhold til Rusland, Kina og resten af verden. 

 
Det er meget bekymrende at det i fremtiden bliver svært eller umuligt for Danmark at 

genvinde sin tidligere fremtrædende og fredeligere rolle i verden, med diplomati, civil 

konfliktløsning, mægling og dialog og respekt for FN´s konventioner og folkeretten.  

 

Statsministeren har meddelt at man nu skal i gang med at forhandle detaljerne i baseaftalen 

på plads - og har inviteret til bred folkelig og politisk debat om den.  
 

Ikke om Danmark overhovedet skulle have indledt forhandlinger om den.  

 

Den beslutning er taget!  

Det er dybt problematisk– og vi opfordrer derfor jer alle til - med alle til rådighed stående 

ikkevoldelige midler - at være med at få den aftale taget af bordet! 
 

Vi har brug for fred i verden og Danmark skal medvirke til dialog og nedrustning, for at 

nedtrappe konfliktniveauet og arbejde for en fælles sikkerhed for befolkningerne i Europa  

Vi siger derfor Nej til aftalen om amerikansk militær i Danmark og Nej til atomvåben på 

dansk jord 

 

Nej til amerikanske baser og soldater i Danmark! 


