
 
 

 

DANMARK OG NATO UD AF AFGHANISTAN 
 

Danmark er i krig. Sidste år blev det blodigste nogensinde under den otte år lange krig i Afghanistan. Mere end 30 

danske soldater er blevet slået ihjel. Titusinder af afghanere er blevet dræbt i krigen. Langt de fleste ofre er civile.  

 

Enhedslisten mener, krigen skal stoppes. Der skal ikke sendes flere unge danske mænd og kvinder i krig i Afghanistan. 

Afghanerne skal sikres fred og udvikling.  

 

Partierne bag Danmarks deltagelse i Afghanistan-krigen har netop indgået en aftale om fortsat krig. På trods af tale 

om en begyndende tilbagetrækning næste år, er krigen blevet optrappet og vil blive voldsommere endnu. Det 

kommende år sætter USA 30.000 yderligere amerikanske tropper ind, mens andre NATO-lande sender 7.000 ekstra 

tropper. Også i Danmark er udgifterne til krigen eksploderet: Enhedslisten har fået frem at krigen har kostet 2,3 mia. 

kr. det seneste år. Det er alt for meget at bruge på krig, mener over halvdelen af danskerne. 

 

Mest tragisk er det, at den øgede krigsindsats også betyder flere civile ofre. Vi hører næsten dagligt om uskyldige 

mennesker der bliver ofre for skud og bomber. Det betyder også, at modstanden mod NATOs besættelse vokser. 

 

Krigens støttepartier siger, at afghanske soldater skal overtage sikkerheden. Men virkeligheden er, at NATOs mand, 

præsident Karzai, er ved magten på grund af valgsvindel og alliancer med kriminelle krigsherrer.  

  

For hver dag krigen fortsætter, bliver det vanskeligere at hjælpe Afghanistan frem mod fred og udvikling. Et helt 

nødvendigt første skridt er, at NATO trækker sine tropper ud.  

- De danske soldater skal hjem. Og der skal udarbejdes en reel plan for tilbagetrækningen.  

- Vi skal give tilsagn om en massiv hjælp til økonomisk og social udvikling i Afghanistan, hvor halvdelen af 

befolkningen i dag lever i fattigdom.  

- Danmark skal også bidrage økonomisk til en neutral fredsbevarende FN-styrke, der kan sikre at en fredelig 

udvikling ikke væltes af ekstremister og krigsherrer.  

 

Efter otte års krig er situationen desperat. Det er på tide at de øvrige partier i folketinget tager ansvar for krigen og ser 

på, hvordan vi kan sikre freden. Alt andet er foragt for menneskeliv. Det er ikke ansvarligt at fortsætte illusionen om at 

det går ok i Afghanistan. Vi ved, at det gør det ikke. 
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