år av KRIG mot

3 IRAK

Samtal med representanter från brittiska antikrigsrörelsen
Torsdag 16 mars
kl. 19:00 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, (T-bana Rådmansgatan)

Föräldrapar till stupad brittisk soldat berättar om sin sorg och om sin kamp
mot Tony Blair. Föräldrarna är aktiva i den växande föreningen Military
Families Against the War (Militärfamiljer mot kriget)

ÖVER

”Mr Blair det här handlar om Irak” sade Peter Brierly efter självmordsbomberna i London den 7 juli förra året. ”Jag känner med offren och
deras familjer. Deras lidande drabbar mig lika mycket som förlusten
av min egen son. Det samma gäller för det lidande irakiska folket”

100 000 döda

- 18 MARS INTERNATIONELL PROTESTDAG MOT USAs OCKUPATION -

Peter Brierly far till
Shaun Brierly som
dödades i Irak 2003

Kulturprogram med bla Musik av Johan Norberg (gitarr) och Jonas
Knutsson (saxofon) - svenskklingande världsmusik i världsklass.
Servering

PROTESTERA MOT KRIGET OCH
OCKUPATIONEN DEN 18 MARS!

Entré 40 kr

DEMONSTRERA DEN 18 MARS SERGELS TORG KL 13:00
USA ut ur Irak
Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik
Inget krig mot Iran!
Stoppa USA:s militära upptrappning i
Latinamerika
Stoppa vapenexporten till USA och
Storbritannien
Stoppa vapenexporten till Israel
Sverige ut ur Afghanistan!
Ockupationerna av Irak och Palestina måste
upphöra nu!
Försvara folkrätten!

Demonstration Sergelstorg kl 13:00

TALARE:
Maria-Pia Boethius
författare
Peter Brierly

Vi går till USAs ambassad under parollerna:

MFAW, Storbritannien
Eftikhar Hashem Alhusainy

•

USA UT UR IRAK

Iraksolidaritet
Clara Lindblom

•

INGET SVENSKT STÖD TILL

Ung vänster
Sköld Peter Matthis

USA:S KRIGSPOLITIK

Nätverket mot krig

Nätverket mot krig
Nätverket mot krig består av en bred samling folkrörelser, ideella
föreningar, politiska partier, kulturföreningar, religiösa samfund som
gick samman för att förhindra ett krig mot Irak. Nätverket arrangerar demonstrationer, seminarier och andra arrangemang. Vi arbetar
mot USA:s krigspolitik. Vi agerar för att Sverige för en självständig
politik mot USA:s dominans och att den svenska regeringen tar
ställning i FN och andra internationella sammanhang och fördömer
aggressionskrig och ockupation.

www.motkrig.org

Nätverket fortsätter sitt antikrigsarbete i Sverige. Vi är också en del
av den internationella antikrigsrörelsen och samarbetar aktivt med
bl a Stop the War Coalition i England. Vi stöder också de manifestationer som arrangeras på andra platser i Sverige mot kriget.

Bli medlem och stöd vår verksamhet! Sätt in 100 kronor på PG 395032 – 6

MÖTE

- Världsmusik av Johan Norberg och
Jonas Knutsson - poesi

Föräldrar till stupad
brittisk soldat berättar om
sin sorg och om sin kamp
mot Tony Blair
Torsdag 16 mars kl 19:00
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 (T-bana Rådmansg)

Kräv slut på kriget och ockupationen

Svenska försvaret samarbetar med Israel

Irak är ett ockuperat land! USA:s syfte är att kontrollera oljetillgångar och dominera
regionens utveckling. Kriget fortsätter och ockupanterna möter motstånd som är
långt starkare än de räknat med. Faktum är att USAs Irakkrig är ett stort fiasko och en katastrof för Iraks folk såväl som för de krigförande länderna där alltfler stupar. Tidskriften the Lancet visade för ett år sedan att de
civila dödsoffren var över 100000. Det kommer ständigt nya rapporter
om systematisk tortyr och misshandel samt om inspärrandet av 10000-tals
utan rättegångar.
Dagligen utförs bombningar mot befolkningar i motståndsstarka områden och
deras byar och städer kringgärdas med stängsel och förnedrande kontrollsystem. Krigspolitiken kostar USA gigantiska summor; 195 miljoner dollar om
dagen.

Evakueringen av de Israeliska bosättningarna på Gaza sommaren 2005 genomfördes under
samtidig expansion av bosättningarna på Västbanken. Här arbetar idag byggnadsarbetare dygnet runt för att utvidga de bosättningar som den Israeliska staten betraktar som permanenta.
Dess permanenta status bekräftas av Murens sträckning djupt inne på Västbanken.

Ett exempel bland många är staden Falluja som kan ses som ett nytt Guernica –
en svart symbol för terrorbombingar mot civilbefolkning, mot sjukhus och mot ambulanser. Valen
som hålls under ockupationsmaktens kontroll är helt olagliga. USA försöker också splittra Irak
genom att provocera fram allt skarpare motsättningar mellan shiiter, sunniter och kurder.
USA ut ur Irak!

Hot mot Iran – hot om nya krig
USA och Storbritannien hotar med nya krig
De två mest aggressiva regimerna i dagens
värld som innehar tiotusentals kärnvapen,
kemiska vapen och biologiska vapen och som
mot FN-stadgan och mot FN:s säkerhetsråd
startade kriget mot Irak för snart tre år sedan,
hotar nu på nytt med krig.
För att hetsa den allmänna världsopinionen
mot Irak förde man lögnaktigt fram påståendet
att Irak hotade andra länder med massförstörelsevapen och att Irak höll på att utveckla

kärnvapen.
Nu gäller det Iran. USA och EU anklagar Iran
för att utveckla kärnvapen. De vill ta upp Irans
beslut att anrika uran i FN:s säkerhetsråd och
hotar med sanktioner mot Iran. De vill att säkerhetsrådet ska sluta upp bakom USA:s och
Storbritanniens krigshot.
Risken är stor att samma procedur upprepas
ännu en gång och att nya steg tas som till slut
leder till ett nytt angreppskrig, denna gång mot
Iran. Inget krig mot Iran!

Sverige och kriget:
Den socialdemokratiska ledningen avvisar krav på att Sverige bör kritisera Bush och Blair för
krigspolitik, tortyr och andra brott mot mänskliga rättigheter med att det är ”tom antiamerikansk retorik”.
Samtidigt skriver regeringen under avtal om krigmaterielsamarbete med USA och godkänner vapenexport till
kriget. Det är ett stöd till fortsatta brott och till mer krig!
Svenska försvaret samarbetar med USA:s krigsmakt för
att utveckla den målsökande artillerigranaten Excalibur
som USA omgående behöver för sin krigföring i Irak
och Afghanistan. Svenska flygplatser har använts av
CIA-flyg för att transportera vad som troligen är tortera- Göran Persson på besök i USA
de fångar mellan olika fängelser i Europa och Asien.
Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik

Enligt FMV har Sverige under åren 2000-2004 importerat krigsmaterial från Israel för över 146
miljoner kronor. Vad som är mindre känt är hur svenska militärer under perioden har åkt i skytteltrafik till Israel, bland annat för att delta i kurser i ’Low Intensity Conflict’, dvs den typen av krigsverksamhet som Israel har erfarenhet av pga sin ockupation av de palestinska områdena. Detta
visas i en rapport framtagen av Palestinagrupperna i Sverige, och sammanställd av ordförande
Per Gahrton. Rapporten finns att ladda ner på www.palestinagrupperna.se

Danmark stöder USA:s
krigspolitik
Den borgerliga regeringen i
Danmark har med stöd av
Socialdemokraterna och Dansk
Folkeparti ställt sig bakom Bushs
och Blairs krigspolitik.
Danmark har ca 500 soldater i
Irak som deltar i USA:s ockupation. Med sin närvaro stödjer de
både materiellt och symboliskt en

Anders Fogh Rasmussen och Donald Rumsfeld i Pentagon

ockupationsmakt som ägnar sig åt omfattande tortyr, bombningar av civila, plundring av den irakiska ekonomin och förstörelse av kulturskatter. Den danske underlättelseofficer Frank Grevil som
avslöjat att Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen hade ljugit om Iraks massförstörelsevapen för att få med Danmark i kriget dömdes efter sitt avslöjande till 6 månaders fängelse.
5 danska militärer har nyligen i domstol befunnits skyldiga till övergrepp under förhör av irakier.

Krigsbrott utförda av Bush och Blair
USA-alliansen har brutit mot
Genèvekonventionerna, Haagkonventionerna
och principerna från Nürnbergprocessen.
De har bla:
Brutit mot freden genom att planera och leda
ett aggressivt krig byggt på lögner. Avsiktligt förfalskat rapporter och piskat upp krigsstämningar
för att få stöd för kriget.
Genomfört en omfattande förstörelse av
dricksvattensystemet, avloppssystemet. Telefon
och elektriciteten har gjorts obrukbara och drabbat Iraks civilbefolkning hårt, framför allt har
sjukhusen drabbats hårt.
Genomfört en avsiktlig förstörelse av sjukhus och andra medicinska inrättningar med personal, samt anfallit Röda Korsets ambulanser
och hindrat dessa att komma fram.

Genomfört religiös förföljelse, enligt memorandum av försvarsminister Rumsfeld december 2002, som tillåter religiöst förödmjukande
av fångar.
Genomfört kollektiva bestraffningar av
Falluja under det första anfallet 2004 när 1000
irakier inklusive 600 kvinnor och barn dödades.
Hållit 30.000 fångar utan att förete någon
anklagelse eller att föra dem till domstol.
Evakuerat Falluja som förberedelse för anfallet mot staden i november 2004. Svält och
törst påfördes hela befolkningen. Bombning
av sjukhus, varvid läkare och sjukvårdspersonal dödades. Beskjutning av ambulanser,
dödande av civila samt förstörande av allmän
och enskild egendom.

