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Stor poetisk, musikalisk, färgsprakande samling mot USAs krigspolitik

Möte Sergels Torg 11 september 2008 kl 18.00

Mer information på www.motkrig.org

Ställ Bush och Blair till svars i Russeltribunal
För Brott mot mänskligheten!

Vi uppmanar Sveriges regering att stödja dessa krav och arbeta
för dem i EU och FN.

Därför samlas vi på Sergels torg den 11 september och kräver
att USA och dess allierade:
- drar tillbaka ockupationsstyrkorna från Irak och Afghanistan
- upphör med stödet till Israels aggressioner och ockupation av
Palestina.
- upphör med undergrävande verksamhet mot regeringar i Latinamerika
och Karibien.
och att USA
- upphör med tortyr och kränkande misshandel och stänger alla de
fängelser där det pågår, hemliga och öppna, i Irak, Afghanistan,
Guantanamo och Europa
- häver den ekonomiska blockaden, återlämnar ockuperad mark till
Kuba och friger de fem fängslade kubanerna
- stänger sina militärbaser runt om i världen
- upphör med stödet till den olagliga etiopiska invasionen av Somalia
och terrorbombningarna av somaliska byar
och att Sverige
- omedelbart kallar hem trupperna i Afghanistan

Alla som kämpar för frihet, rättvisa, bröd och ett värdigt liv behöver vår
solidaritet och vi deras.

Internationell solidaritet
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Oljetörst var det omedelbara skälet till kriget mot Irak. USAs och brittiska
oljebolag har nu lagt beslag på huvuddelen av Iraks oljetillgångar. Irak
har blivit en USAs vapenindustris största kunder. Och allt ingår i en större
plan, att dominera hela världen– “Full Spectrum Dominance” i “The New
American Century”.

Dominera världen

Som medlem i “Kommittén för Iraks befrielse” gav Carl Bildt sitt ivriga
stöd till USAs krigsplaner Varken han eller statsministern framför ett ord
av kritik när de träffar krigsförbrytaren Bush. I stället upplät de Sverige
som säte för en konferens som legitimerar en av vår tids stora humanitära,
politiska och militära katastrofer, förorsakad av det allvarligaste av alla
brott mot folkrätten: anfallskrig. För första gången deltar Sverige nu aktivt
i imperialismens kamp för världskontroll. Svenska soldater skickas till
Afghanistan, Bofors levererar vapen till USA och svensk militär deltar i
NATO:s krigsövningar, för ett år sedan i Göteborgs närhet.

Sverige deltar

USA förklarade”krig mot terrorismen” och upprättade en lista på länder
att anfalla i förebyggande syfte. De inrättade fångläger på ockuperad
mark i Guantanamo och förvandlade Abu Ghraib och hemliga fängelser
i Europa och på krigsfartyg till tortyrcentraler i öppet förakt mot
Genèvekonventionerna.

Vi minns terrorattacken för sju år sedan som raserade tvillingtornen i
New York och dödade nästan 3000 människor. Denna ohyggliga
förbrytelse tog USA som intäkt för att starta krig mot Afghanistan och
Irak. Det har berövat en miljon irakier livet, gjort en femtedel av
befolkningen till flyktingar och ödelagt infrastruktur och mångtusenårigt
kulturarv. I Afghanistan växer antalet civila dödsoffer för varje dag.

11 september är en sorgens och smärtans dag. Vi minns den USA-stödda
kuppen i Chile 1973 som ledde till tortyr, mord och försvinnanden av
hundratusentals människor, för att krossa de folkliga rörelserna i hela
Latinamerika.

Till mänsklighetens försvar mot USA:s krigspolitik

11-september-plattformen

På kort tid har det hänt oerhörda saker. Istället för ALCA, det s k
frihandelsavtal som USA försöker tvinga fram, bildade Kuba och
Venezuela ALBA - betyder Gryning – och inbjöd grannländerna till
solidariskt samarbete. En rad samarbetsorgan har bildats som t.ex.
Petrocaribe för energiförsörjning, Sydbanken för obereonde av IMF och
TeleSur som alternativ till de angloamerikanska mediejättarnas
dominerande världsbild.

Men framför allt inger Latinamerika hopp. Där håller folken på att kasta
av sig det 500-åriga oket av utländskt herravälde. Ursprungsfolken går
i täten mot USA:s planer på annektering av kontinenten. Alla länder i
Latinamerika, förutom Mexico, Colombia och Peru, har valt någon form
av vänsterregering. Kuba har spelat en avgörande roll i denna förändring.

Hoppets kontinent

Motståndet i Irak och Afghanistan växer . Runtom i världen tilltar
protesterna mot militärbaserna. USA har tvingats stänga basen på
Vieques i Puerto Rico, Ecuador har sagt upp avtalet för Manta-basen
och trycket växer för stängning av Viscensabasen i Italien. I NagoOkinawa har folk blockerat USA:s försök att bygga en marinbas. I
Tjeckien tilltar protesterna.

Överallt växer avskyn för USA:s och allierades krigspolitik och
ockupation. Även de som svalde lögnerna om massförstörelsevapen
och “befrielse” har insett bedrägeriet. Även i USA växer kraven på
rättegång mot regimen för krigsförbrytelser och för att ha ljugit för
kongressen.

Motståndet växer

USA bygger ut sitt redan enorma nät av över 130 militärbaser som en
stålhand över Euroasien, Afrika och Latinamerika. De är i färd att
militarisera och kontrollera rymden. Nya radaranläggningar och
raketbaser i Polen och Tjeckien är ett led i USA:s “förstaslagsförmåga”
med kärnvapen mot Ryssland. I allians med den israeliska
kärnvapenmakten planeras anfall på Iran.

