Tal på medborgarplatsen i Stockholm lördagen 11 februari på
manifestation mot rasism och intolerans.

Hela Danmark får betala för krigspolitiken
Det såg ut att kunna bli en riktigt bra affär med feta vinster som bara väntade på
att plockas hem från en irakmarknad där godbitarna skulle delas ut av USA till
de länder som backat upp krigspolitiken. Den danska regeringen med Anders
Fogh Rasmussens liberala Vänstre och det Konservative Folkeparti stött av
Dansk Folkeparti och Pia Kjaersgaard och även av de danska
socialdemokraterna, hade fattat beslutet att som ett litet land i skymundan av
stormakterna USA och Storbritannien, delta i den olagliga invasionen och i det
pågående kriget mot Irak. De tänkte väl att om ett litet land som Danmark
skickar 500 soldater till stöd för Bush och Blair så skulle inte det märkas så
tydligt på världsarenan. Det skulle vara ganska ofarligt – kriga lite grann, döda
några irakier och sen plocka hem vinsterna!

Nu gick det åt skogen med den cyniska och giriga planen. Det danska folket får
betala dyrt för de danska Bushanhängarnas anslutning till krigspolitiken. Man
kan hoppas att det fungerar som en väckarklocka.
De antimuslimska karikatyrerna är inte orsaken till den alltmer upptrappade
konflikten som har lett till fler dödsfall varje dag. Teckningarna var bara gnistan
som tände eld på prärien som låg där snustorr och väntade. Att den danska
regeringen använder yttrandefrihetsargumentet för att försvara publiceringen av
karikatyrerna är hyckleri i den högre skolan. Den danske major som gick ut till
massmedia och avslöjade Fogh Rasmussens lögner om massförstörelsevapen
dömdes till fängelse! Då blev det ingen kampanj för yttrandefriheten. Att smäda
islam går bra men inte att bekämpa krigspolitik!
Bush krigspolitik har fört världen allt närmare en katastrof. Nu trappas
krigshotet mot Iran upp med samma argument om massförstörelsevapen som
användes för att sätta igång irakkriget. Motsättning mellan olika kulturer skärps
på gränsen till krig. Kostnaderna för Bushregeringens krigsäventyr uppskattas
till biljarder dollar och kan enligt ledande ekonomer bli den direkta orsaken till
att hela världsekonomin kastas in i en djup depression. De politiska krafter som
stöttat Bushregimen – liksom det danska politiska etablissemanget – är
medskyldiga till den hotande katastrofen.
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Det är det danska och svenska folkets skyldighet att arbeta för att stoppa
upptrappningen av krigspolitiken och att kräva att regeringarna tar avstånd från
Bushregeringens kriminella politik med krig i förebyggande syfte!
Om Danmark tar klart avstånd från krigspolitiken skulle det kunna leda till att
Danmark går ur konflikten som ett land som visar att man i verkligheten och i
handling tar avstånd från våldet som ett medel att uppnå politiska och
ekonomiska syften. Det är antagligen det enda sättet för Danmark att bli
betraktat som ett civiliserat land i den muslimska världen och av oss som arbetar
mot krigspolitiken.
Göran Drougge Vice ordföranden Nätverket mot krig
PS På Sergels Torg, lördag den 18 mars kl 13:00 på treårsdagen av anfallskriget
mot Irak, ordnar Nätverket mot krig en Demonstration under parollen USA ut ur
Irak och Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik.
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