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Der var et Europa før Putins krig i 
Ukraine. Og der er et Europa efter. 
Putin har angrebet et frit land. Det er et angreb på 
alle os, der vil en verden med fred, frihed og demo-
krati.

Fællesskabet har altid været Danmarks styrke. Den 
tryghed, der ligger i at vide: Du er ikke alene. Det 
giver mod. Og evnen til at forsvare det vi tror på.

Danmark er for lille til at stå alene. Vi skal stå sammen 
med de lande, vi deler værdier med. Og vi skal løfte et 
større ansvar for vores egen sikkerhed. 

Derfor skal vi bidrage med 2 pct. i NATO. Vi skal være 
fri  af russisk gas. Og vi skal have et styrket samarbejde 
om sikkerhed med de demokratiske lande i Europa.

Derfor anbefaler jeg, at du stemmer JA den 1. juni til, 
at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde 
om forsvar og sikkerhed ved at afskaffe EU-forsvars-
forbeholdet.

DERFOR SKAL VI AFSKAFFE 
FORSVARSFORBEHOLDET

Morten Bødskov 
Forsvarsminister

Danmark er for 
lille til at stå 
alene. Vi skal stå 
sammen med de 
lande, vi deler 
værdier med. 



1 Verden er forandret. Derfor skal vi 
tage et større ansvar for Danmarks 
sikkerhed. 

2 Danmark er for lille til at stå alene. 
Stærke alliancer gør Danmark trygt. 
Det bedste modsvar til krig og split-
telse er at styrke sammenholdet.

3 EU og NATO hænger sammen. 
 Styrker vi EU, styrker vi også NATO. 
Også USA lægger vægt på, at 
 Europa skal tage et større ansvar for 
egen  sikkerhed.

4 Vi skal styrke Europas forsvar 
imod Putin. Derfor skal Europas 
demokratier stå sammen og styrke 
vores forsvarssamarbejde.

5 Danmark er et land, der tager ansvar. 
Også i vores nærområde. Vi skal i 
højere grad være med til at bekæmpe 
cyber kriminalitet og beskytte 
 Europas ydre grænser.

Fem grunde til  
at stemme JA



ER DU I TVIVL?
I dag står Danmark alene med  
EU-forsvarsforbeholdet. Det betyder, 
at vi ikke kan bidrage – heller ikke 
selvom vi måtte ønske det. 

Kommer der en EU-hær? Nej. Der 
findes ikke en EU-hær. Og der er ingen 
planer om at lave en. Heller ikke selvom 
nogen påstår det.

Afgiver Danmark suverænitet? Nej. 
Hvis vi afskaffer EU-forsvarsforbehol-
det, kan Danmark helt selv bestemme, 
hvilke konkrete EU-initiativer vi gerne 
vil deltage i. Både hvor, hvordan og 
hvor længe.

Hvad kan Danmark deltage i, hvis 
vi afskaffer forsvarsforbeholdet? Et 
JA betyder f.eks., at vi kan være med, 
når de europæiske lande i fællesskab 
bekæmper cyber-angreb. At vi bedre 
kan deltage i beskyttelse af Europas ydre 
grænser. Og at vi kan hjælpe med at 
sikre stabilitet og fred på Vestbalkan.

Jeg anbefaler et JA. Læs mere på Socialdemokratiet.dk/fælles

Niels Ole Beck


