Verksamhetsplan – Nätverket mot krig 2007-2008
1. Nätverket mot krig har som främsta målsättning att samla bredast möjliga opinion mot
USA:s krigspolitik och arbeta för en fredlig lösning av konflikter i enlighet med
folkrättens och FN-stadgans principer.
2. Nätverket ska genom sin verksamhet driva opinion mot den världsordning som USA
tvingar fram med en militarisering av världen, med angreppskrig och militära
interventioner, genom sina baser och militärt stöd till regimer, med ockupationer och
systematiska brott mot mänskliga rättigheter.

3. Nätverket mot krig arbetar mot USA:s ockupation av Irak och för att Sverige inte ska
stödja USA:s krigspolitik. Vi är emot USA:s och kärnvapenalliansens Natos militära
upprustning i Europa. Nätverket motsätter sig Sveriges deltagande i USA:s och
NATO:s krig i Afghanistan. Vi kräver att Sverige omedelbart drar tillbaka sina trupper
från Afghanistan. Vi fördömer USA:s krigshot mot Iran och USA:s militära
påtryckningar mot Latinamerika. Vi stöder Palestinas kamp mot Israels förtryck och
ockupation. Vi motsätter oss Sveriges deltagande i EU:s Nordic Battle Group och
Natos NATO Response Force (NRF)
4. Nätverket är en del i den internationella antikrigsrörelsen. Vi ska fortsätta utveckla
vårt samarbete med antikrigsrörelsen i världen, speciellt med den i USA och
Storbritannien.
5. Under detta verksamhetsår ska Nätverket mot krig arbeta med följande
a. Opinionsarbete
- Mediearbete
- Hemsida
- Bulletinen¨
- kampanj riktad till opinionsbildare
- En särskild satsning riktad till fackföreningsrörelsen
b. Mobilisering
- Arrangemang den 11 september mot USA:s krigspolitik
- Stor internationell demonstration den 22 mars 2008 mot USA:s ockupation av Irak
- Mobiliseringskampanj Nej till svensk trupp i Afghanistan
- Delta i 4 juli-manifestationen ”Alla folks lika rätt”
c. Kunskapsinhämtning
- öppen seminarieverksamhet
- kunskapsseminarier
- seminarier med nätverkets medlemsorganisationer

6. Nätverket ska vara en samlande kraft för antikrigsopinionen i Sverige. Vi strävar efter
att i det praktiska opinionsarbetet samla den svenska antikrigsrörelsen i gemensamma
rikstäckande aktiviteter.

Nätverket måste samla en bred rörelse av organisationer, nätverk och aktivister som
motsätter sig USA:s krigspolitik. Detta förutsätter en flexibel organisation som och ett
effektivt arbetssätt.

Bilaga 3:
Uttalande från Nätverket mot krigs årsmöte 24 maj 2007:
Nej till svenska soldater i Afghanistan
USA för sedan november 2001 ett krig mot Afghanistan. Sedan 2003 deltar Natostyrkor i
detta krig. Varje vecka leder krigshandlingar i form av anfall på marken och från luften till
civila dödsfall. Kriget startades för att fånga in al-qaida-ledaren Usama Bin Ladin. Från
USA:s och Natos sida påstås kriget föras mot terrorister som hotar en påstått demokratisk
regim i Afghanistan.
USA:s president George W. Bush förklarade på Natos toppmöte i Riga november 2006 att
kriget i Afghanistan tillsammans med kriget i Irak är den viktigaste fronten i det s k ”Kriget
mot terrorismen”. Att skicka soldater till Natos trupper i Afghanistan är att i praktiken stödja
USA:s krigspolitik.
Sveriges försvarsmakt deltar i Natostyrkan i Afghanistan och den svenska regeringen föreslår
att Sverige ska skicka ännu fler soldater. Natostyrkan leds av en ökänd USA-general, Dan Mc
Neil, som gjorde karriär redan under USA:s krig mot Vietnam. Han har varit chef för
fånglägret på Bagrambasen i Afghanistan där flera fångar torterats ihjäl.
Sveriges militära närvaro i Afghanistan är ett aktivt ställningstagande för USA:s krigspolitik
och ett stöd till brott mot de mest grundläggande mänskliga rättigheterna samt ett brott mot
den traditionella svenska neutralitetspolitiken.
USA:s och Natos krig har satt igång en cirkel av våldsupptrappning som leder till nya
konflikter och försvårar lösningen av Afghanistans problem. Kriget i Irak är en tydlig
varningssignal över vad krigspolitiken leder till.
De resurser som satsas på militära insatser skulle göra större nytta som civil hjälp i form av
sjukvård, byggandet av infrastruktur etc.

Nätverket mot krig kräver att samtliga svenska soldater kallas hem från Afghanistan.

