Ungas liv riskeras för att göra Sverige NATO-medlem
De senaste månadernas utveckling i Afghanistankriget och de två dödade unga svenska
soldaterna är mycket avslöjande för de svenska politiker och militärer som propagerar för mer
krig i Afghanistan. De inom socialdemokratin och miljöpartiet som har varit tveksamma till
att skicka stridande svensk trupp för att backa upp den korrumperade och valfuskande
Karzairegeringen borde nu lättare kunna ta ställning mot fortsatt krigande.
De löften som Försvarsmakten och regeringen (både sossar och borgerliga) gav om att svensk
trupp enbart skulle vara fredsfrämjande och inte - absolut inte – vara samma som den USAledda, har nu visats sig vara en lögn för att lättare kunna locka in tveksamma i NATO-fällan.
Samma sak när de svenska Afghanistanbefälen lovade att talibanerna aldrig skulle komma till
de områden där svenska soldater håller till.
Nu strider svenska soldater, dödar och dödas och det är samma ledning för USA-styrkan OEF
som den svenska styrkan. Och det var förstås det som var meningen från början.
Försvarsmakten och regeringen har hela tiden i smyg arbetat för att – steg för steg – få
svenska soldater att bli direkt indragna i strider. Ju mer strider desto mer intimt samarbete
med NATO, desto större anledning att ännu mer koordinera svensk militärstandard med
NATO och desto lättare att göra Sverige till fullvärdig medlem i kärnvapenalliansen NATO.
Det är en cynisk politik där unga svenskars död medvetet används för att nå ett av högerns
länge efterstävade mål: avskaffa den snart 200-åriga svenska alliansfriheten.
När Fredrik Reinfeldt säger att fler svenska stridande soldater i Afghanistan är ett skydd mot
terrorhandlingar mot Sverige är det ett fräckt försök att göra svart till vitt. Det är svårt att
tänka sig att Reinfeld själv tror på detta. Alla undersökningar visar ju att det är de pågående
krigen under USA:s ledning som ger ny näring åt den islamistiska terrorismen. Att Sverige
ännu mer allierar sig med USA i krigen leder till att risken för terrordåd mot Sverige ökar
hundrafalt! Om en terrorattack – t ex som ett svar på svenska soldaters stöd till USAockupationen – skulle inträffa i Sverige är det regeringens och Försvarsmaktens cyniska spel
som röjt vägen för detta.
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