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Voor vrede, tegen de oorlog...

Tegen de oorlog, voor vrede!
Voor het recht  op zelfbeschikking voor alle volkeren!
Stop  de bombardementen en het moorden in Oekraïne!

De KVD-CLP besprak de besluiten, die door de regering zijn genomen - en door de oorlogszuchtige premier De
Croo werden aangekondigd - om voor honderden miljoenen euro's wapens te leveren aan de regering van Oekraïne.

Het is dus duidelijk dat men de oorlog wil voortzetten, om wapens te kunnen blijven verkopen.

Dit besluit volgt op een soortgelijk besluit van de landen van de Europese Unie (EU) - die onderdanig zijn aan de
Noord-Amerikaanse belangen - om hun militaire uitgaven de komende jaren met 2.000 miljard euro te verhogen en
aldus aan de eisen van de VS en de NAVO te voldoen. Miljarden die al overal in Europa, van oost tot west en van
noord tot zuid, in de sociale begrotingen en openbare diensten schromelijk ontbreken.

Dit ongebreidelde militaristische beleid is bestemd om de onderdrukking van het volk, dat overal in opstand komt
tegen de plannen voor sociale achteruitgang, te laten voortbestaan. Het is een onmisbare drijvende kracht voor het
functioneren van een uitgeputte wereldeconomie, wiens logica de vestiging van universele barbarij is.

De KVD-CLP veroordeelt deze wapenwedloop, waar die ook vandaan komt. 
Onze kring staat  

- voor vrede in Oekraïne en in alle andere landen waar oorlog heerst (Palestina, Jemen, Afrikaanse landen,
enz.) 
- voor de zelfbeschikking van de volkeren, die alleen tot stand kan komen door hun mobilisatie om hun
regeringen vrede op te leggen. 

Wij veroordelen zowel de oorlog van Poetin in Oekraïne als het oorlogszuchtige beleid van de VS, de NAVO, de
EU en de verschillende regeringen in de EU, zowel in Oost-Europa als elders.

Wij steunen de gewetensbezwaarden,  dienstweigeraars en vredesactivisten,  in Oekraïne, in Rusland en
overal ter wereld.

De KVD-CLP roept op tot deelname aan de betoging op 26 februari 2023 met de volgende leuzen :

- Stop de wapenleveringen ! Onderhandelingen, nu!
- Geen enkele euro voor de oorlog, geen enkele euro voor de NAVO! 
- Miljarden voor lonen en openbare diensten!
- Weg met de oorlog!

"Vervloekt zij de oorlog!"
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