Pressmeddelande 2007-03-17
Nätverket mot krig

Tusentals i Stockholm i protest mot Irakkriget

Idag, fyra år efter att kriget startat, samlades över 3000 personer på Norra Bantorget i
Stockholm för att protestera mot USA:s ockupation av Irak. Protesten gick under parollen
”USA ut ur Irak”.
Tidigare talmannen Thage G. Peterson, debattören Ali Esbati och Efthikar Hashem Alhusainy
från föreningen IrakSolidaritet fanns bland talarna. Uppträdde gjorde bland andra bandet
Ska’n’ska och Jan Hammarlund.
Thage G Peterson framhöll bl a att svenska soldater i Afghanistan nu blivit en del av USA:s
krig och krävde att soldaterna tas hem och att den civila hjälpen ökas. Han jämförde också
med Olof Palmes protester mot Vietnamkriget:
då var det många som var kritiska till Palmes agerande men med tiden visade det sig att han
handlade rätt.
Eftikar Hashem Alhusainy talade om ockupationstruppernas dödande av irakier, om
bombanfallen från USA:s stridsplan och om de dödspatruller som mördar på order av den
USA-tillsatta regeringen.
Ali Esbati sa bla :
“Men varför – varför har alla dessa människor fått betala detta pris.
Den som möjligen har undrat finner nu svaret. Svaret finns i den nya irakiska oljelagen.
Ockupationsmakten stjäl irakiernas olja. En lag som arbetats fram av amerikanska konsulter
ger utländska bolag rätten att disponera det irakiska folkets oljeinkomster i minst trettio år.
Iraks nationella tillgångar läggs i händerna på ett fåtal västerländska oljebolag. Fredsvänner,
vi bevittnar just nu det största väpnade rånet i världen i modern tid.”
- Vi har idag visat på att det finns ett stort motstånd mot USA:s krigspolitik. Vi tror att
många svenskar idag är oerhört kritiska mot ockupationen av Irak och dagens demonstrationer
har varit ett viktigt tillfälle att visa det på, säger Sköld Peter Matthis, ordförande i Nätverket
mot krig.
Demonstrationen, som till stora delar var en sorgemarsch över att de mänskliga rättigheterna
inte respekteras, avslutades på Raoul Wallenbergs torg. Därifrån åkte Yusuf Numafarhan
Hamad 8 år, som skadats i kriget och flytt från Irak, och överlämnade ett protestuttalande till
den amerikanska ambassaden som mottogs av en ambassadtjänsteman.
För mer information:
Göran Drougge 08-395282, 070-4916183
Faramarz Pooya: 070-4532620
Sköld Peter Matthis: 070-4337044
Demonstrationen organiserades av Nätverket mot krig www.motkrig.org

Bilaga: Protesten som lämnades till USA:s ambassad:

Den 17 mars 2007 – fyraårsdagen av USA:s krig mot Irak:

Mr. Miles Teel Bivins, USA:s representant i Sverige;
Vi framför vår djupa avsky för det krig Ert land för i Irak.

1. För fyra år sedan startades det USA-ledda kriget mot Irak. Beslut i FN:s säkerhetsråd,
i FN:s generalförsamling och världsopinionens stora protester mot kriget
nonchalerades av USA:s högsta politiska och militära ledning. Anfallskriget är ett
klart brott mot grundprinciperna i FN-stadgan och principerna från Nürnbergprocessen
som slog fast att angreppskriget är ett av de allvarligaste krigsbrotten.
2. De ansvariga för krigspolitiken använde sig av falska uppgifter om
massförstörelsevapen för att hetsa världsopinionen till att stödja kriget.
3. Enligt uppgifter från USA:s president (i december 2005) har Irakkriget krävt minst
30000 döda. Enligt uppgifter i den brittiska medicintidskriften the The Lancet (oktober
2006) så har kriget krävt över 600000 dödsoffer.
4. Fångar i USA-styrda fångläger och fängelser i Irak och Afghanistan, liksom i
fånglägret i Guantanamo, har utsatts för inhuman behandling, tortyr och
dödsmisshandel. De har inspärrats utan att grundläggande principer om fångars
rättigheter respekterats. 10000-tals fångar får inte ens reda på vad de anklagas för.
USA:s regering har vid flera tillfällen förklarat att internationella lagar – såsom
Genèvekonventionerna - inte är tillämpliga i det sk ”kriget mot terrorismen”.
5. Vi ställer regeringen i USA till svars för avsiktliga brott mot de viktigaste principerna
i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
6. Vi ställer regeringen i USA till svars för detta dödande, denna tortyr och den
förstörelse som de startat och håller igång genom att fortsätta kriget och ockupationen
av Irak. Vi ställer också USA:s regering till svars för den flyktingkatastrof som
drabbat Irak med över två miljoner irakier på flykt utanför sitt land.
7. Vi här församlade kräver att USA:s regering omedelbart och villkorslöst avslutar alla
krigshandlingar i Irak och avslutar ockupationen.
8. Vi här församlade säger nej till ett krig mot Iran och nej till en politik där man
använder krigshot som utpressning.
9. Vi hälsar med glädje den stora folkliga opinion i USA som är motståndare till Bushs
krigspolitik och som idag på fyraårsdagen demonstrerar över hela USA mot kriget och
mot ockupationen. Vi instämmer helt i deras krav: ”USA ut ur Irak nu – ställ Bush
inför riksrätt” – US out of Iraq now – impeach Bush.

Resolutionen antagen av demonstrationsdeltagarna.
Demonstrationen anordnad av Nätverket mot krig www.motkrig.org

