Politisk udtalelse på Enhedslistens årsmøde 2016:

Stop køb af nye kampfly
I disse dage forhandler forsvarsforligskredsen om milliardindkøb af nye kampfly. Regeringen
har foreslået, at Danmark køber 27 amerikanske kampfly af typen Joint Strike Fighter F35.
I Enhedslisten er vi lodret imod køb af nye kampfly. Det samme er et flertal af Danmarks
befolkning. Men alligevel har et flertal af Folketingets partier fra SF til DF besluttet at købe
kampfly. Og det er endnu uklart, hvor pengene skal komme fra.
Enhedslisten mener, at det er grotesk at bruge milliarder af skattekroner på nye kampfly,
mens der skæres på vores fælles velfærd, vores uddannelser og hjælpen til verdens
fattigste.
Nye kampfly vil fastlåse Danmark i en fejlslagen krigspolitik som halehæng til USA og
NATO. Det har ført til den ene tragiske krig efter den anden. Der er brug for en mere
nuanceret vurdering af de aktuelle trusselsbilleder mod Danmarks sikkerhed. Vores
tilknytning til NATO er ikke vejen til mere dialog og fredsskabelse. Og vi vil under ingen
omstændigheder bruge 2 pct på militæret. I en tid, hvor millioner tvinges på flugt af krig og
klimakriser, er flere bombefly ikke løsningen. Lad os i stedet satse på udvikling, humanitær
hjælp og fredelige løsninger.
Køb af kampfly har store konsekvenser for dansk økonomi og udenrigspolitik. Alligevel er
processen om købet af kampflyene omgærdet af ekstrem lukkethed. En så stor beslutning
kræver en åben og offentlig debat. Det er en grundsten i vores demokrati. Men partierne bag
kampflykøbet: SF, Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, De
Radikale og Liberal Alliance vil ikke engang gå med til en måneds debat om kampflykøbet.
Der er ellers masser at diskutere. Regeringens egne tal viser en indkøbspris på 20 milliarder
kroner og en samlet regning på 54,6 milliarder kroner. Den beregning er markant lavere, end
det eksperter har vurderet, og de beløb vores nabolande har betalt. Selv, hvis denne
optimistiske pris skulle holde, er det en kæmpe omkostning.
I Enhedslisten arbejder vi utrætteligt for at kampflykøbet stoppes, og at der kommer en
proces med mest mulig åbenhed og debat om danmarkshistoriens største våbenhandel. Det
er nu det gælder. Sig nej til kampfly!
www.enhedslisten.dk/kampfly
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