Verksamhetsplan 2006-2007 för Nätverket mot krig

1. Nätverket mot Krig består av en bred samling folkrörelser, ideella föreningar, religiösa
samfund, politiska organisationer och andra sammanslutningar som arbetar för att
samla bredast möjliga opinion i Sverige mot USA: s krigspolitik och militarisering av
världen.
2. Nätverket skall aktivt delta i det internationella opinionsarbetet mot militarisering och
USA: s krigspolitik, till försvar för folkrätten och mot missbruk av FN för krig.
Nätverket stödjer världens folk i sin kamp för fred, självbestämmande, frihet och
demokrati. Vi kräver att USA: s ockupation av Irak och Israels USA-stödda
ockupation av Palestina upphör nu! Vi uppmanar till bojkott av israelska varor och
kräver ett slut på USA:s militära interventioner i Latinamerika.
3. Nätverket ska utgöra ett forum där organisationer och enskilda medlemmar träffas för
att diskutera, samordna aktiviteter samt organisera större arrangemang.
Arbetsformerna kan vara olika beroende på uppgift. Arbetsgrupper kring särskilda
frågor bör upprättas efter intresse. Samordningsgruppen har en administrativ och
samordnande roll med huvudregel att beslut ska fattas på medlemsmöten.
4. Hemsidan ska vara nätverkets ansikte utåt. Den ska vara informativ och uppdateras
regelbundet.
5. Samordningsgruppen identifierar olika folkrörelser, grupper, samfund m m som kan
bidra till arbetet att sprida Nätverket mot krigs budskap.

Under kommande år 2006/2007 inriktar Nätverket mot krig sitt arbete
på genomförande av följande tre block av aktiviteter:

1. Mobilisering
•

Valrörelsen. Nätverket mot krig måste vara ute i god tid inför
valrörelsen och kritisera Sveriges officiella tystnad kring folkrättsoch människorättsbrotten i det pågående Irakkriget samt kritisera
Sveriges deltagande i Afghanistankriget (som alltmer blir ett
storskaligt krig). Nätverket måste ställa riksdagspartierna mot
väggen. Kräva att de försvarar Sveriges neutralitetspolitik. Vi bör
sträva efter att göra Irakkriget och Afghanistankriget till viktiga
frågor i valrörelsen.

•

Delta i 4 julikommitténs arbete och i manifestation på Stortorget

•

Delta i fredsaktiviteter på Hiroshimadagen den 6 augusti

•

11 september – 4-årsdagen – fästa uppmärksamhet på USA:s krig
mot terrorismen – urholkandet av de demokratiska rättigheterna

•

Uppmärksamma de europeiska antikrigsdemonstration i september
och i samband med detta initiera och genomföra antikrigsaktiviteter
i Sverige
•

Planera och genomföra manifestationer/demonstration på den
internationella antikrigsdagen den 20 mars 2007

2. kunskapsinhämtning
•

•

Iran – USA Æanordna hearing/möte där vi försöker få fram
Nätverkets hållning till USA:s krigshot mot Iran – utveckla plan för
aktiviteter mot nya krigshot och krig (Göran jobbar på ett utkast till
Nätverkets hållning i frågan – ska läggas fram på årsmötet)
”En annan röst” - konferens om media och kriget i okt/nov

3. informationsverksamhet
•
•

Utgivning av bulletinen ”motkrig.org” – eventuellt ge ut ett tillbakablickande nummer
(”grundbullen”) som beskriver bakgrunden till USA:s krigspolitik, grundläggande
fakta, Irakkrigets historia, Afghanistankriget m m
Informationskampanjer riktade till nya riksdagsledamöter

4. Organisatoriskt
•
•

•
•

att organisationsutveckling blir en prioriterad uppgift i samordningsgruppens arbete.
att flera personer har detta som en huvuduppgift (gärna också adjungerade) och att dessa
får i uppdrag att utveckla former för bättre dialog med inte minst organisationer som är
särskilt viktiga för den politiska bredden. Målet är att dessa ska komma på våra
medlemsmöten och aktivt vara med och forma en gemensam politik och vara reellt
delaktiga.
Propagera mera för enskilt medlemskap i form av både uppgifter som aktivist och att
stötta Nätverket mot krig med passivt stödmedlemskap.
Att samordningsgruppen verkar för att sprida på ansvarsuppgifter i syfte att motverka
isolering och vitalisera den demokratiska processen. Det ska gälla såväl praktiskt arbete
med trycksaker och hemsida som redaktionellt arbete med det politiska innehållet eller
det viktiga kontaktarbetet.

