Vi 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
- upphör med tortyr och kränkande misshandel och stänger alla de fängelser, hemliga
och öppna, där det pågår
att USA 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 att Sverige omedelbart kallar hem trupperna i Afghanistan
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Sergels Torg 11 september kl. 18:00

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.
Kulturinslag: Asisa Ibrahim (Västsahara), arabisk musik, latinamerikanska folkdanser,
mm
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Arrangörer: 11-september-plattformen (Mer information på www.motkrig.org)

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 förbrytelse tog USA som intäkt för att starta krig mot Afghanistan och Irak.
Kriget 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.
USA militariserar rymden, installerar fler nya kärnvapen i Europa, och hotar starta nya
krig mot Iran och Pakistan. USA stöder de få kvarvarande högerregimerna i
Latinamerika med militär hjälp och försöker undergräva den demokratiska utvecklingen
i progressiva länder som Venezuela, Bolivia, Ecuador, Kuba m fl.
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.
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