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ALTERNATIVET: KAMPFLY-INDKØB LÆGGER 

UDENRIGSPOLITIK I HÅNDJERN 
 

Parterne i forsvarsforliget misser med indkøbet af 27 kampfly muligheden for et 
nødvendige opgør med de seneste års militaristiske aktivisme, mener Alternativet, 
der roser SF for at forlade forhandlingerne 
 

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Radikale er i dag blevet enige 
om at indkøbe 27 kampfly i en historisk stor militærinvestering. Dermed lægger partierne 
Danmarks udenrigspolitik i håndjern og misser chancen for et opgør med den militaristiske 
aktivisme, der har hersket i de seneste årtier, fastslår Alternativets freds- og forsvarsordfører René 
Gade. 
  
- Der er desværre en stålsat tro på, at man kan bombe sig til fremskridt. Vi er i Alternativet ikke 
modstandere af kampfly som sådan, men vi ønsker en langt mere nuanceret tilgang til vores 
engagement ude i verden. Historien viser, at den militante aktivisme ikke har fungeret, men i stedet 
har den bidraget til at destabilisere en hel region, hvilket også har haft sikkerhedspolitiske 
konsekvenser herhjemme, siger René Gade. 
  
Han roser derfor SF, der valgte at forlade forhandlingerne om kampflysindkøbet og dermed 
udtræder af forsvarsforliget: 
  
- Det er glædeligt, at SF har valgt at træde ud af forsvarsforliget. Den modstand mod den militante 
aktivisme vil vi gerne bygge videre på, så vi sammen kan formulere en ny udenrigspolitik, der i 
højere grad er funderet på diplomati og udvikling. 
  
René Gade kritiserer dertil, at der ikke har været tilstrækkelig åbenhed om kampflysindkøbet, der 
løber op i mange, mange milliarder. 
  
- Det er ærgerligt, at beslutningen om køb af kampfly sker uden den åbenhed og gennemsigtighed, 
som vi i Alternativet forventer ved så store milliardudskrivninger. Det er desværre været en lukket 
proces, som ikke er beslutningens tyngde værdig, siger René Gade og fortsætter: 
  
- Det undrer os, at man investerer så massivt i kampfly, når regeringens fremtidige udenrigspolitik 
ikke er fastlagt endnu. Vi har et ønske om at prioritere vores internationale alliancer massivt, men 
vi vil bidrage til NATO-samarbejdet på en helt ny og mere løsningsorienteret måde end ved 
ensidigt at fokusere på krigsmateriel. 
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