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Frågor till svenska regeringen från Nätverket mot krig

”Som var och en här känner till rättfärdigades invasionen av Irak med att Saddam
Hussein förfogade över en stor arsenal av synnerligen farliga massförstörelsevapen, av
vilka några kunde fyras av inom 45 minuter och åstadkomma en fruktansvärd förödelse.
Man försäkrade oss om att det var sant. Det var inte sant. Vi fick veta att Irak hade
förbindelser med Al-Qaida och var medansvarigt för det illdåd som drabbade New York
den 11 september 2001. Man försäkrade oss att det var sant. Det var inte sant. Vi fick
veta att Irak utgjorde ett hot mot världens säkerhet. Man försäkrade oss att det var sant.
Det var inte sant.”
Harold Pinter, ur Nobeltalet den 7 december 2005

För fyra år sedan bildades Nätverket mot krig (NMK) som en reaktion på
Bushdoktrinen om ”krig i förebyggande syfte” och, mer konkret, som en
reaktion på det uttalade hotet om krig mot Irak. NMK samlar folkrörelser,
solidaritetsorganisationer, religiösa organisationer och politiska partier som
vill verka mot krig och militarism.
Vi organiserade den 15 februari 2003, som en del av en stor internationell
fredsrörelse, den största demonstrationen i Sveriges historia.
Demonstrationen var en protest mot George W Bushs och Tony Blairs
uttalade planer på krig. Sedan kriget bröt ut i mars 2003 har vi fortsatt att
samla till protester, seminarier, möten, filmvisningar m m, för att informera
och utveckla kritiken mot kriget.
Den förra svenska regeringen tog ett positivt steg när de riktade offentlig
kritik mot krigsanstiftarna, för att de bröt mot internationell rätt och FNstadgan. Under de snart fyra år som gått sedan dess har vi riktat
uppmaningar till den dåvarande regeringen under Göran Persson, att
protestera mot kriget, mot tortyr, mot bombningar av civila bostadsområden
som Bushs och Blairs krigsallians kontinuerligt gjort sig skyldiga till. Här valde
tyvärr Perssons regering att hålla tyst.
Vi hoppas att den nya regeringen under Fredrik Reinfeldt tar chansen och
visar en mer självständig hållning i försvaret av folkrätt och mänskliga
rättigheter, även när stora makter som USA och Storbritannien bryter mot
dessa. Därför vill vi fråga hur ni ställer er till följande internationella frågor:
•

Irakkriget har nu pågått i snart 4 år och orsakat, och fortsätter dagligen, att orsaka död och
lidande för Iraks folk och förstörelse av ovärderliga samhälleliga, kulturella och ekonomiska
värden. En rapport som nyligen publicerades i den ansedda läkartidskriften The Lancet
bedömer att upp till 655000 irakier dödats p g a kriget mellan den 20 mars 2003 och den 30
juni 2006. Över 30 % av dessa har dödats genom USA-alliansens krigföring. Åtskilliga fall
av tortyr till döds, massfängslanden, massakrer på civila har rapporterats i internationella
ansedda medier. Högt uppsatta ansvariga i USA och Storbritannien har på sista tiden gett
antikrigsrörelsen rätt när den hävdat att kriget och ockupationen av Irak skapat fler terrorister,
inte färre. (T ex USA:s nationella underrättelseråds, NIC, rapport om att Irakkriget skapar
terrorism och den brittiska arméchefen Richard Dannats uttalande att ”Iraknärvaro förvärrar
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problemen”). Är regeringen beredd att rikta officiell kritik mot USA-alliansens
krigföring och mot ockupationen av Irak?
•

Guantanamolägret – Några månader efter starten på Afghanistankriget i oktober 2001,
upprättade USA ett fångläger för, vad man kallade ”olagliga stridande”. I detta läger har
sedan hundratals människor som misstänkts vara terrorister spärrats in på obestämd tid, utan
rättegång och utan att få veta vad de anklagats för. Många rapporter om grym behandling och
tortyr, från bl a Human Rights Watch, har publicerats. Bushadministrationen förklarade på ett
tidigt stadium att man inte ansåg sig bunden av Genèvekonventionernas regler för behandling
av krigsfångar. Nyligen antogs en lag i USA-senaten som permanentar Guantanamolägret och
andra liknande läger i olika delar av världen. Är regeringen beredd att rikta officiell kritik
mot USA-administrationen och kräva att Guantanamolägret och andra liknande
fångläger stängs?

•

På samma sätt som i Irak blir det i Afghanistan alltmer uppenbart att krig är en
kontraproduktiv metod för att uppnå fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Den svenska
militära truppen som slåss i Afghanistan under Natoledning bidrar inte till fred och säkerhet
utan är en del i USA:s så kallade ”krig mot terrorismen”. Det FN-mandat som från början
motiverade Sveriges militära närvaro har genom det upptrappade kriget och Natotruppens
sammansmältning med USA:s Afghanistantrupper i praktiken spelat ut sin roll. Är
regeringen beredd att verka för att riksdagen fattar beslut om att dra tillbaka den
svenska militära truppen från Afghanistan?

•

Krigföringen i dessa bägge länder har drabbat 100000-tals människor med ofattbara lidanden.
Nya moderna vapen, olika typer av klusterbomber, DU-vapen med radioaktivt uran,
brännande fosforvapen och andra vapen med oerhörd sprängkraft har använts i
bostadsområden, i stora städer likväl som i mindre byar. Sveriges vapenexport till de
krigförande länderna har mångdubblats de senaste fem åren och bidrar därmed till lidandet
och förstörelsen i Irak och Afghanistan. Är regeringen beredd att ta initiativ för att
riksdagen ska följa vapenexportregleringen och stoppa exporten av svensktillverkade
vapen till krigförande länder.

•

Sedan juni pågår en internationell politisk och ekonomisk bojkott av den palestinska
myndigheten. Palestinierna har enligt internationella konventioner och överenskommelser rätt
till en oberoende och självständig stat och har som andra folk rätt att demokratiskt välja sitt
parlament och därmed regering. Palestinierna straffas när de, i ett av omvärlden bekräftat
demokratiskt val, väljer sin regering. Innan Carl Bildt blev utrikesminister var han en av 135
världskända profiler som skrev under ett förslag om en fredskonferens där en av
uppmaningarna var att ”få slut på den politiska och ekonomiska bojkotten av den palestinska
myndigheten”. Är regeringen, med Carl Bildt som utrikesminister, beredd att verka för
ett upphörande av den ekonomiska och politiska bojkotten av den palestinska
myndigheten?

Nätverket mot krigs samordningsgrupp den 28 oktober 2006

