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INTERNATIONAL APPEL 

Warszawa-topmødet forbereder krig –  

Tiden er inde til at forlade NATO nu! 
30. maj 2016: Følgende appel cirkuleres internationalt, inklusive på den internationale LaRouche-bevægelses 

websider: 

Det forestående NATO-topmøde i Warszawa den 8. – 9. juli forventes at blive endnu en provokation mod Rusland. 

Ved at underskrive denne appel siger vi ”stop” denne optrapning mod atomkrig, før det, der er uigenkaldeligt, 

indtræffer! 

Dette er en alvorstung time. En ny missilkrise er under opbygning, som et spejlbillede af den, der i 1962 førte til, at 

Sovjetunionen deployerede atomsprænghoveder på Cuba, på USA’s dørtærskel. I dag er situationen omvendt. 

Dengang bekæmpede NATO Warszawa-pagten; i dag organiserer NATO et topmøde i Warszawa! 

 

Vi, der underskriver dette, observerer, at NATO gennemfører en provokerende ”inddæmningspolitik”, som følger: 

 

1) NATO’s uophørlige udvidelse mod øst mod Ruslands grænser, på trods af de garantier, som Vesten gav 

Gorbatjov i 1989, om, at dette ikke ville finde sted; 

2) Deployeringen af Aegis-missilforsvarssystemet i Rumænien, Polen, Tyrkiet og Spanien. Disse våben, der er 

udstyret med MK41 raketaffyringsinstallationer, kan bruges til defensive missioner (til lands, til vands og i 

luften), men også til offensive angreb med atomvåben; 

3) Den planlagte, permanente rotationsdeployering i de Baltiske Stater, Polen og Rumænien af fire bataljoner 

med 1000 soldater i hver, samt tungt udstyr; 

4) Skabelsen af en ”Nordisk Front” imod Rusland, der består af en alliance mellem NATO-medlemmerne 

Danmark, Island og Norge, med tilslutning af NATO’s ”Partnerskab for Fred” (Sverige og Finland); 

5) Moderniseringen af atomvåbnene, især B61-12-bomben og de Langtrækkende Standoff (LRSO) 

Krydsermissiler, der har base i Tyskland. Den amerikanske senator Dianne Feinstein sagde om disse våben: 

”De såkaldte forbedringer af dette våben synes at være udtænkt … til at gøre det mere anvendeligt og hjælpe 

os med at udkæmpe, og vinde, en ’begrænset’ atomkrig”. 

 

For at gøre en ende på denne trussel kræver vi: 

 

1) At vores regering vedtager ”den tomme stols” politik (boycott) ved det næste NATO-topmøde i Warszawa; 

2) At vores regering annoncerer sin hensigt om at forlade NATO, der ikke længere har nogen ”raison d’être” 

(eksistensberettigelse) 

 

For at undgå den aktuelle nedtælling til atomkrig kræver vi også, at vores regering uden yderligere udsættelse skaber 

betingelserne for en ny, global freds- og sikkerhedsarkitektur, baseret på det win-win-samarbejde, som BRIKS har 

foreslået, et samarbejde, som det er i Europas og USA’s egen interesse at deltage i. 

Den enorme indsats, der i det 20. århundrede blev gennemført for krig, må i dag mobiliseres for fred og gensidigt 

samarbejde! 

 

 

Underskriv denne appel:_________________________________________________________________________ 


