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ALTERNATIVET: KAMPFLYINDKØB LÆGGER DEN SIKKERHEDSPOLITISKE
NYTÆNKNING I HÅNDJERN
Det er uklogt at købe nye kampfly, inden gentænkningen af Danmarks udenrigs- og
sikkerhedspolitik er defineret, mener Alternativet, der samtidig stiller sig stærkt kritisk over
for den hermetisk lukkede proces om gigantindkøbet, forklarer fredsordfører René Gade
-

Alternativet har ikke noget principielt imod indkøb til forsvaret, men processen omkring
indkøbet af de nye kampfly har simpelthen ikke været et åbent og nytænkende demokrati
værdigt. Offentlighed, presse og partier uden for forsvarsforliget har fået meget sparsomme
oplysninger, selvom der er tale om en beslutning, der er så vidtrækkende, at der er brug for
bred folkelig opbakning, siger René Gade, fredsordfører for Alternativet.

En meningsmåling viser i dag, at et stort flertal af den danske befolkning er modstander af, at der
bliver brugt milliarder af skattekroner på kampflyene. Det bør give stof til eftertanke, mener
Alternativet.
-

For mig at se er det decideret uklogt at låse sig fast på en så stor investering, inden
revisionen af Danmarks udenrigspolitik overhovedet er gennemført. Nu risikerer vi på
forhånd at lænke os ukritisk til den aktivistiske krigsførelse, vi har gjort det sidste 15 år – i
stedet for selv at definere, hvordan Danmark bidrager til vores internationale alliancer, siger
René Gade.

Alternativets sikkerhedspolitiske fokus er at skabe en freds- og forsvarspolitik, der lægger op til
brede alliancer gennem EU, FN og NATO, hvor Danmark deltager i fredsbevarende missioner frem
for angrebskrig med lille chance for varig fred.
Generelt er Alternativet kraftig modstander af den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har
ført i de senere år. Derfor stiller partiet sig kritisk over for at bruge et meget, meget stort
milliardbeløb på nye kampfly uden refleksion over, om forsvaret i højere grad skal prioritere skal
prioritere at bidrage og udvikle fredsbevarende specialstyrker med stærke kompetencer i
konfliktløsning og fredsmægling. Derudover kunne Danmark sætte sig på et område som cyber- og
hybrid warfare, hvor en sikkerhedsmæssig småstat som Danmark, kan bidrage langt mere effektivt
med knowhow i stedet for klassisk militært udstyr.
Det er sandsynligt at prioriteringen af kampfly vil betyde massive nedskæringer gennem
omprioriteringer andre steder i forsvaret – og om det så er den rigtige løsning eller ej, sker
indkøbet inden planen for Danmarks forsvar er klar, og det er under alle omstændigheder i den helt
forkerte rækkefølge.
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