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art är Sverige egentligen på väg?
Sedan årsskiftet 2001/2002 har Sverige
trupper i Afghanistan. 250 man ingår i
den Nato-ledda International Security
USA:s övergrepp på tusentals civila
Assistance Force, ISAF. Regeringen utvidgar nu afghaner och olagliga och brutala
husrannsakningar har gjort USA:s
den svenska militära insatsen.
trupper i Afghanistan alltmer hatade
Vi protesterar mot Sveriges deltagande i kriget i
Afghanistan. Det strider mot den traditionella svenska neutralitetspolitiken
och 200 års fredlig utrikespolitik.
I praktiken har Sverige, för första gången i modern historia, dragits in i ett
krig där mänskliga rättigheter dagligen kränks och där civila dödas i dagliga
bombningar.
USA har öppet förklarat att det inte respekterar Genèvekonventionerna
i Afghanistan och som ockupationsmakt förhindrat att krigsförbrytare
lagförs.
ISAF är ingen FN-styrka, utan en Nato-styrka, som sedan 2006 tagit över
alltmer av USAs “krig mot terrorismen”.
Afghanerna behöver inte fler utländska soldater. De behöver mat, kläder,
husrum, sjukvård och återuppbyggnadshjälp. De 300 miljoner kronor som
Sverige årligen satsar på trupperna i Afghanistan, borde användas till en
kraftig ökning av den civila hjälpen.
Vi kräver:
Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan – öka den civila hjälpen!
(Uppropet har undertecknats av över 2000 personer, bland annat
nedanstående:
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Svensk trupp i Afghanistan ingår i ISAF, under gemensamt NATO-befäl
av USA-generalen Dan K Mc Neil, som är misstänkt för grova krigsbrott
bl a i form av dödlig tortyr mot afghanska fångar.
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I en proposition från regeringen Reinfeldt föreslås trots detta ett höjt
tak för den svenska ISAF-truppen till 600 soldater, vilket är nästan en
fördubbling.
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Vår trupp är ingen FN-trupp. Den är underställd NATO, som domineras
av USA. Nya “rules of engagement” gör den till en hjälptrupp för
upprorsbekämpning och ökar därmed riskerna för att fler unga svenskar
ska stupa i ett krig som inte är vårt.
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Propositionen nämner ej de krigsbrott som utförs i Afghanistan. T ex att
afghaner har torterats ihjäl i USA:s fångläger och hundratals skickat till
tortyr i Guantanamo, ett rättsstridigt fångläger som alla svenska partier
kritiserat.
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som bl a Röda Korset kritiserat.
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Trots att krigsprotesterna och kritiken ökar både i Sverige och i andra
länder trappar regeringen upp den svenska inblandningen på USA:s
sida.
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