Svenska regeringen och riksdagen måste protestera mot bombningar
Kriget i Afghanistan är inne på sitt femte år. Kriget i Irak är snart inne på sitt fjärde år. Sedan
Afghanistankriget startades av USA och dess allierade har det knappast gått en vecka utan att
nyheter om civila dödsoffer, orsakade av Bushs och Blairs flygvapen och trupper,
rapporterats. Kontinuerligt har vi tagit del av nyheter om dödade bröllopsgäster och utplånade
familjer. Vi har sett bilder på klusterbombade hus med gråtande mammor och lemlästade
barn. Vi har läst om hur den irakiska staden Falluja utplånats till en tredjedel av USA:s
bombattacker.
De försiktigaste beräkningarna över antalet dödade irakiska civilpersoner sedan kriget
startades ligger på över 30000. Enligt Lancet-rapporten har över 100000 dödats. Över 2300
ockupationssoldater har dödats. Det borde vara nog!
Bombattackerna från ockupanterna i Irak och i Afghanistan, men även in på Pakistanskt
territorium, har den senaste månaden ökat kraftigt. I den Pakistanska byn Damadola dödades
22 människor vid en bombattack den 13 januari i år, inklusive 5 kvinnor och fem barn, enligt
Pakistanska myndigheter.
Pakistans utrikesministerium kallade till sig USA:s ambassadör och överlämnade en formell
protest.
Vi kräver att Svenska regeringen och riksdagen protesterar offentligt mot USA-alliansens
bombangrepp i Irak, Afghanistan och Pakistan!
Inget krig mot Iran!
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.
Den här gången gäller det Iran som USA och EU anklagar för att utveckla kärnvapen. Bush
och Blair 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.
Alla krafter som är mot krigspolitik och för fred, folkrätt, demokrati och mänskliga rättigheter
måste – samtidigt som vi kräver slut på kriget i och ockupationen av Irak - samlas och
protestera mot alla hot om nya krig.
Inget krig mot Iran
USA ut ur Irak
Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik
Nätverket mot krig 060118

