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Visste du at Norge er blant landene i verden som
oftest deltar i krig?
Siden 1990 har Norge deltatt i krig åtte ganger.
Kun Storbritannia og Frankrike har deltatt i flere
kriger. Under bombingen av Libya var Norge et av
landene som bombet mest, og tok oppdrag andre
land ikke ville ha, med stor fare for sivile tap.
Visste du at Stortinget har vedtatt å bruke 254
milliarder på kjøp av nye jagerfly?
Stortinget har vedtatt å kjøpe 52 jagerfly av typen
F-35 fra USA. Kjøp og vedlikehold fram til 2054 vil
koste over 254 milliarder kroner. Det er 25 ganger
mer enn de 10 milliardene Norge skal bidra
med til syriske flyktninger de neste fire årene.
Forsvarsministeren sier at kjøpet vil forplikte
Norge til deltakelse i internasjonale operasjoner i
framtida.

LÆR MER: KJØP BOKA IMPERIA

Ingen bør bli overrasket over at flyktn
stormakter. Skal vi kunne snu denne u
gjøre det trenger vi kunnskap. Denne
KUN

50,-

Bestill på marxisme.no

Visste du at Norge er en av verdens største
våpeneksportører?
I 2015 eksporterte Norge våpen for 2,4 milliarder
kroner. Spesielt bomber, granater og ammunisjon
øker kraftig. En av kundene er regimet i Tyrkia,
som fører en brutal krig mot kurderne. Norge
har ingen kontroll over hvor mange uskyldige
som blir drept med norske våpen eller norsk
ammunisjon.
Visste du at Norge bruker mer på militæret per
innbygger enn noe annet NATO-land i Europa?
Etter USA er Norge det landet i NATO som
bruker mest penger per innbygger på militæret.
Allikevel gjør kjøpet av kampflyene F-35 at
resten av forsvaret bygges ned. Kapasiteten til å
bombe i u
 tlandet når USA ber oss om det øker på
bekostning av Norges forsvarsevne.

ALISME PÅ NORSK

ninger banker på døra, når landene deres blir ødelagt av v
 estlige
utviklingen, må vi avkle myten om fredsnasjonen Norge. For å
e boka er et lite bidrag.

Rødt vil:
At Norge skal si nei neste gang USA ber Norge
delta i den såkalte krigen mot terror. Bombing
vil aldri føre til fred, demokrati eller hindre
terror.
Avblåse hele jagerflykjøpet. Norge trenger ikke
bombefly for å forsvare seg.
At Norge slutter å eksportere våpen til
undertrykkende regimer og land som deltar
i angrepskrig. Vi krever sluttbrukererklæring,
slik at våpen fra Norge ikke kan selges videre til
land i krig.
Melde Norge ut av NATO, fordi NATO gjør
Norge mer utsatt for angrep og verden mer
utrygg.
Bli medlem
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