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Bomber for 80 millioner i Irak og Syrien 
Det er dyrt at føre krig. De laser- og GPS- 
styrede 500 og 2000 punds bomber, som 
danske F-16 fly kaster over Iraks og Syriens 
byer, koster omkring 350.000 kroner stykket.  
 

- Det er et svimlende beløb. Og det 
værste af det hele er, at bomber ikke 
skaber fred, siger Nikolaj Møller 
Kofod, international sekretær i 
Kommunistisk Parti, til Arbejderen. 
 

Han mener, at pengene ville være 
givet langt bedre ud, hvis de blev 
brugt til fredsskabende tiltag, som eksempelvis fredsforskning, så vi 
bliver bedre i stand til at gribe tidligere ind og forhindre konflikter, før de 
eskalerer, samt forebygge konflikter og løse dem med fredelige midler. 
- Herudover kunne pengene gå til at hjælpe i flygtningelejrene i 
Mellemøsten, der skriger på hjælp, og på at sikre erstatning til de civile 
ofre for bombekrigen, samt til at genopbygge de huse og veje og 
produktionsapparat som er en forudsætning for, at Irak og Syrien 
kommer på fode igen. 
 

Udover prisen på bomberne skal lægges brændstof til F-16 flyene, 
udgifter til udstationering af de op mod 400 soldater, og de øvrige 
bidrag, som Danmark yder til bombekrigen i Irak og Syrien. 
De danske bombefly fløj deres første mission i den USA-ledede 
bombekampagne den 16. oktober 2014 i Irak.  
 

I april i år besluttede et flertal Folketinget at udvide bombekrigen til 
også at omfatte Syrien – på trods af, at de danske F-16 fly hverken 
er inviteret af den syriske regering eller ikke har et FN-mandat. 
 

– I stedet for bomber bør Danmark tage fredsforhandlingerne alvorligt 
og lægge pres på sine allierede for at få stoppet den massive 
bevæbning af de såkaldte moderate oprørere i Syrien. En forudsætning 
for fred i Syrien er at få stoppet tilstrømningen af våben til Syrien og 
stoppet støtten til oprørerne. Det bidrager kun til at holde krigen i gang, 
siger Nikolaj Møller Kofod. 
 


