Fyra år av krig mot Iraks folk
Över hela världen är 17 mars 2007 en protestdag mot det USA-ledda kriget i Irak. Det är fyra år
sedan anfallskriget påbörjades - under förevändningen att Irak innehade massförstörelsevapen, vilket
senare visats vara en lögn. Fyra år av krig har lett till förstörelse och massdöd i Irak. Enligt en rapport i
läkartidskriften The Lancet har över 650 000 dödats. En av efterkrigstidens värsta flyktingkatastrofer
äger rum i Irak. Två miljoner irakier har flytt under de tre senaste åren.

USA skickar mer soldater till Irakkriget
Efter republikanernas valnederlag förra året fanns förhoppningar hos många att USA måste omvärdera
sin satsning på krig. Allmänt väntades en politik för att dra tillbaka USA-trupperna från Irak. Men Vita husets svar blev mer soldater och mer krig. Ockupationstrupperna ska ökas till nära 200 000 soldater och
ingen plan för tillbakadragande läggs fram.

USA och Israel hotar Iran
USA skickar två hangarfartyg till Persiska viken och bygger fler baser för robotvapen som kan anfalla
Iran. Bush har sagt att ett krig mot Iran är ”möjligt”. Israel hotar att slå till mot iranska kärnanläggningar.
Resultatet kan bara innebära massdöd och ödeläggelse.

Guantánamo och andra fångläger
USA håller c:a 30 000 fångar i olika läger i Irak. Flera fångar har torterats till döds. Samtidigt upprätthålls
nu på sjätte året och i trots mot internationella lagar och rättsprinciper det ökända Guantánamolägret på
Kuba i vilket flera hundra fångar hålls och misshandlas psykiskt och fysiskt.

USA kräver mer soldater till Afghanistankriget
I Afghanistankriget är Nato en aktiv deltagare i kriget mot Talibanerna och andra afghanska väpnade
upprorsgrupper. Sverige skickar också soldater till Afghanistan. Under 2006 dödades över 4 000 i detta
krig. Lågt räknat var en fjärdedel av de dödade civila. Många av dessa dödades av Natostyrkornas
bombangrepp. George W Bush och Condolezza Rice kräver fler soldater till Afghanistan. Vi säger nej till
svenska soldater i USA:s krig.

Somalia
Det senaste offret i USAs krig mot terrorn är Somalia. I samband med den olagliga etiopiska invasionen
har USA dessutom vid flera tillfällen bombat byar. 100-tals civila somalier har dödatsav dessa
bombningar.

Demonstrera mot kriget
Demonstrera den 17 mars och kräv fred istället för krig. Kräv slut på ockupationen av Irak. Första steget
för att uppnå fredliga lösningar måste vara att USA och dess allierade genast drar sig tillbaka
från Irak. Slut upp i den internationella manifestationen under parollen:

USA ut ur Irak!
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