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Den 11 september är en smärtans dag av flera skäl. Vi minns den
USA-stödda militärkuppen i Chile 1973, som följdes av tortyr, mord och
försvinnanden. Det var också då år 2001 som en terrorattack i New York
dödade närmare 3000 människor. Denna ohyggliga händelse tog USA som
intäkt för att starta krig mot Afghanistan och Irak.
USA militariserar rymden, installerar fler nya kärnvapen i Europa,
för krig i Irak, Somalia och Afghanistan och hotar starta nya krig mot Iran
och Pakistan. USA stöder de få kvarvarande högerregimerna i Latinamerika
med militärhjälp och försöker undergräva den demokratiska utvecklingen i
progressiva länder som Venezuela, Bolivia, Ecuador, Kuba m fl.
Den svenska regeringen stöder vapenexport till USA och
Storbritannien och svenska soldater dras in i kriget i Afghanistan.
Utrikesminister Carl Bildt var medlem i “Kommittén för Iraks befrielse” som
initierats av de ledande neokonservativa politikerna runt George W. Bush
för att stödja ett krig. Bildt arbetade aktivt för Irakkriget och investerar sina
privata pengar i USA:s krigsindustri.
För att stödja det i hela världen ökade motståndet mot USA:s krigspolitik
ordnar vi en manifestation med tal, teater, musik och dans på Sergels
torg den 11 september kl. 18:00.
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Tal: Thage G Peterson, Dror Feiler; talare från Venezuela, Irak
och Somalia. Kulturinslag: Sven Wollter; reggaebandet Kollektiv
Kanalisering; danser från Palestina, El Salvador och Bolivia.
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av världens
största Bushstaty, 10 meter hög. Fällandet av Bushstatyn är ett
symboliskt stöd för den amerikanska fredsrörelsens krav på att
ställa Bush och de övriga krigsförbrytarna i Vita Huset inför riksrätt.
Arrangörer:

11-september-plattformen
(Mer information på www.motkrig.org)
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