
   
Det er indsatsen for fredelig konfliktløsning, grøn omstilling, miljø, velfærd og 
solidaritet, der bøder, mens milliarderne ruller til våbenindustrien og krig og 
ødelæggelse. Våbenkapløbet varsler styrkeprøver og konflikter med uoverskuelige 
konsekvenser. Der kommer hverken fred, tryghed eller stabilitet ud af 
geværløbene. 
 
Vi må sætte en anden dagsorden, og vi bliver nødt til at hjælpes ad: Græsrødder & 
partier og alle, der savner et sted at gå hen med deres frustration over den 
skræmmende udsigt til nye kriser, krige og elendighed. 

 

 
NEJ TAK til militarisering af vores hjerner og hjerter! 

 

Ikke mere afmagt og apati – nu handler vi! 
Indkaldere:  
Demos. Nej til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik. Fredsvagten ved Christiansborg, Tid til 
Fred - Aktiv mod krig, Fredsinitiativet Roskilde. Fredsinitiativet Helsingør. Fredsinitiativet DK. 
Fredsministerium.dk. Internationalt Forum. Global aktion. Extinction Rebellion. Mellemamerika Komitéen. 
Aldrig mere Krig. KP Kbh. Enhedslisten NV. DKP Hovedstaden. IS.                           
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MINI MARCH MOD ATOMVÅBEN,  
OPRUSTNING OG MILITARISERING 

 

Søndag d. 6. november kl 13.00. 
Vi mødes ved USAs ambassade. Videre til Ruslands ambassade 

og Christianborg ca14.30 

Vi går & cykler & larmer & danser & synger os gennem 
København, for: 

 
Forbud mod atomvåben! Danmark må tilsluttes FNs traktat for forbud mod 
atomvåben! Ingen fremmede baser og tropper på dansk jord! Ingen danske 
tropper på fremmed jord! Fred og forhandling- Nej til krig! Nej til oprustning 
og militarisering! Klima, miljø og velfærd frem for oprustning og krig! 

SKRIDT der tæller! Og samler til en storstilet indsat 

for: FRED, KLIMA, MILJØ, LIVSVILKÅR, VELFÆRD & SOLIDARITET! 
Frem for våbenindustriens krudt og kugler 
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