krigföringen ska ändras för att garantera att inte fler civila dödas
eller skadas. Nato-chefen Jaap de Hoop Scheffer försvarar sina
soldater – som han kallar för ”hjältemodiga” och menar därmed
att civila offer är nödvändiga för att försvara ”demokratin”.

USA ut ur Afghanistan!
Sverige ut ur Afghanistan!
NÄTVERKET MOT KRIG är en del av den
globala antikrigsrörelsen som arbetar för
en bred folklig opinion i världens länder mot
den uttalade ambitionen från USA:s sida
att dominera världen.
Vi vill agera för att Sverige för en självständig politik gentemot USA:s och andra
stormakters dominans och att den svenska
regeringen tar ställning i FN och andra internationella sammanhang och fördömer
aggressionskrig och ockupation.
Nätverket mot krig organiserar varje år i
mars manifestationer mot USAs ockupation
av Irak.
Stöd vårt arbete med ett bidrag eller ett
medlemskap för 100kr! Pg 39 50 32 - 6

Vad gör
svensk trupp
i Afghanistan?
Sedan 2001 pågår USAs ”krig mot terrorismen” i Afghanistan, det s k ”Operation Enduring Freedom”, OEF. Regimen i Afghanistan kom till på tvivelaktig
demokratisk grund, den leds av USA-marionetten Karzai. Den har inte kunnat
skydda medborgarna vare sig från Natos/USA:s bomber eller från opiumkartellerna och krigsherrarna. Kriget har trappats upp avsevärt senaste
tiden och alltfler afghaner stöder motståndet mot USAsom uppfattas
som ockupant. Afghanerna har upplevt krig under de senaste 25 åren. På
80-talet fördes en liknande motståndskamp mot dåvarande Sovjetunionens
ockupation av landet. Då stöddes det talibanska motståndet frikostigt med
amerikanska medel. USA bär ett stort ansvar för att de fundamentalistiska
antidemokratiska talibanerna tog makten i Afghanistan på 1990-talet.
Sverige har ca 240 personer stationerade i landet under ISAFs ledning. ISAF
har ett FN-mandat att främja säkerheten i landet och ska ”hjälpa den afghanska övergångsregeringen att nå ut med sitt inflytande i provinserna”
(UD:s formulering). Den är idag direkt underställd Natos befäl och har på
senare tid övertagit samma militära operativa uppgifter och områden som
tidigare innehades av USAs styrkor. USA har uttryckligen begärt att ISAF ska
utöka sina styrkor eftersom man har behov av att förflytta så många amerikaner som möjligt till Irak!

Den svenska truppen har inte något mandat från
det svenska folket att spela en krigförande roll!

NÄTVERKET MOT KRIG
www.motkrig.org
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Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Bengt Kristiansson och
dess ordförande och f d utrikesminister Lena Hjelm Wallén bekräftar denna situation i en artikel de skrev den 1/12 i SvD:
”Svensk trupps närvaro i Afghanistan är inte förenligt med att låta styrkorna bli fritt
disponibla för Nato, när samtidigt Nato inte tydligt visat att de utgör något mer än
en förlängd arm i USA:s krigsmaskineri”.
De skriver vidare:
”Detta faktum har försvagat trovärdigheten för ISAF-styrkans oberoende av det
krigförande USA. ISAF har under året också tagit över operativt militärt ansvar från
OEF i stora delar av landet. Därigenom har de fredsbevarande trupperna kommit
att utveckla en krigföring som intill förväxling liknar den USA:s trupper redan
misslyckats med.”
Tyvärr kräver inte artikelförfattarna att Sverige ska dra sig ur Afghanistan av detta
skäl. Samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet röstade istället för en utökning av
styrkan (från 240 till 375) för ett år sedan. Detta trots att två svenskar dödades i
Afghanistan strax före beslutet - och trots att denna utveckling av situationen var
uppenbar redan då.

Sverige blir indirekt medansvarigt för det upptrappade kriget !

De senaste rapporterna från kriget i Afghanistan innehåller bl a följande:
• Den senaste tiden har ISAF/Natostyrkorna dödat hundratals
civila i flera olika attacker med marktrupper och insatser med
USA:s /Natos stridsflyg. Vid en av attackerna, i närheten av
Kandahar i sydvästra Afghanistan, dödades upp till 85 civilpersoner enligt flera källor. Natostyrkornas befäl hävdar att detta
skett av misstag i samband med det upptrappade kriget mot talibanstyrkorna. Liknande ”incidenter” inträffar regelbundet.
• ISAF/Natostyrkans tyska soldater har vid flera tillfällen
sexuellt skändat lik från uppgrävda gravar i Afghanistan. Enligt
en tysk parlamentsledamot finns 100-tals fotografier som dokumenterar likskändningen. Man talar om ISAF/Natos egen Abu
Ghraib-skandal!
• Representanter för tyska militärledningen och även den tyska
regeringen kräver att de makabra händelserna ska utredas och
att de skyldiga ska ställas till svars.
När det däremot gäller de många fallen av dödade civila
nöjer sig ISAF/Natoledningen med att ”beklaga” det inträffade. De säger inget om att skyldiga ska ställas till svars eller att

Vad vill USA i Afghanistan?
USA använde 11/9 attacken som en förevändning att invadera
Afghanistan. Det finns dokumenterat att man länge planerat detta långt före 11/9. Skälet är att landet ligger strategiskt placerat i
centralasien. Härifrån kan Iran, Kina, Pakistan och utvecklingen i
de tidigare sovjetiska republikerna kontrolleras effektivare. Viktiga
pipelines är dragna genom området. På kartan till vänster kan man
se vilka länder som upplåter områden för amerikanska militära
baser. Genom att benämna de militära projekten som t ex ”Enduring Freedom” vill USA skapa illusionen av sig självt som försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter. Det är kontroll över
världsekonomin och oljekällorna som styr de amerikanska
engagemangen.

