HVEM TRUER HVEM ??

NATO’s militærudgifter er 16 gange større end Ruslands !
Selv uden USA og Canada er de 4,5 gange større.
Kilde: se bagsiden

SØJLEDIAGRAM LAVET PÅ BASIS AF TAL FRA SIPRI 2020:

SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute –
Stockholms internationale Fredsforsknings Institut - er internationalt højt respekteret.
Kilde: https://www.sipri.org/databases/milex
Pdf files: Data for all countries from 1988–2019 in constant (2018) USD
(pdf)
Eller se direkte link på Fredsministerium.dk
Er militærudgifter og militærslagstyrke det samme ?

NEJ ! Dog ikke.

SIPRI advarer- af forskellige grunde - kraftigt mod at sætte lighedstegn mellem militærbudget og militær
slagkraft, men peger samtidig på en vis sammenhæng: ”et land med et forsvarsbudget på 50 mia. $ har
næsten med sikkerhed en større militær slagkraft end et land med et budget på 5 mia $.”
Kilde: https://www.sipri.org/databases/milex/frequently-asked-questions (p.7)

Så hvorfor opruste ?
HUSK: GIV DENNE FLYER VIDERE!

Hvem truer hvem ?
November 2020: D&J
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