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Cindy Sheehan förlorade sin 24årige son Casey i Irakkriget förra
året. Nu har hon upprättat ett
mycket välbesökt protestläger
utanför president Bushs sommarställe och kräver att han ska
ge henne en förklaring. Hittills
har presidenten vägrat!
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I mer än ett år har Cindy Sheehan
stått upp och sagt: ”Min son har
dött för ingenting. Det är George
W. Bush och hans kriminella sammansvärjning och deras livsfarliga politik som dödade honom. George Bush ljög och han visste själv att det var lögner.”
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Det tog lång tid innan massmedia gav Cindy någon uppmärksamhet. Hennes protester sammanfaller idag med
ständigt ökande antal dödade och sårade USA-soldater
som kommer hem från Irak. Den senaste opinionsundersökningen visar att 57 procent i USA nu är emot Irakkriget.
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Efter mer än två och ett halv års krig har de flesta, även de
som tidigare var Bushanhängare, tvingats inse att kriget
blivit precis så katastrofalt som antikrigsrörelsen förutvänd!
spådde.

Efter mer än två och ett halv års krig har de flesta, även de
som tidigare var Bushanhängare, tvingats inse att kriget
blivit precis så katastrofalt som antikrigsrörelsen förutspådde.
vänd!

Idag frågar de flesta med Cindy Sheehan: ”Varför ska våra ungdomar slåss, dö och döda i Irak? Vilken är den ädla sak som ska
försvaras där? Vad hoppas ni uppnå i Irak? Varför sade ni att det
fanns massförstörelsevapen och kontakter med al-Qaida när ni
visste att inga fanns?
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Idag har Irakkrigets månadskostnader överskridit Vietnamkrigets
månadskostnader – hittills har Bushregimen spenderat mer än hela
Sveriges BNP på kriget.
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Det kriminella och vansinniga i Irakkriget blir ännu mer uppenbart efter
orkanens Katrinas härjningar i USA: 48000 av Nationalgardets brandmän, polismän och akutsjukvårdare befann sig i Irak istället för att
sättas in som nödhjälpsarbetare.
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Camp Casey-rörelsen, som uppkallats efter Cindys dödade son, kommer att finnas kvar ända till hela sanningen om Irakkriget läggs fram av
de ansvariga i Vita Huset och ända till USA-soldaterna tagits hem från
Irak.
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”Det är lika bra att du vänjer dig vid oss George. Vi går inte vår väg”,
skriver Cindy Sheehan från sitt protestläger.
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Läs mer om Cindys kamp för fred: http://www.meetwithcindy.org/
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Nätverket mot krig arbetar med att samordna breda protester mot USAs krigspolitik. Stöd det arbetet med ett bidrag!
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