Stoppa Israels krig i Libanon och Gasa

I över 3 veckor har Israels krigsmakt genomfört brottliga militära operationer i
Libanon. Det israeliska flygvapnet och flottan bombar sönder hela Libanons
infrastruktur. Vatten-, elanläggningar, vägar och broar förstörs. Hela
shiamuslimska kvarter i Beirut är utraderade av det israelska bombflyget. Den
sionistiska arrogansen är så stor att man till med bombar en FN-bas i området
och dödar 4 FN-observatörer.
I förra veckan dödades ett sextiotal invånare i Qana, av dessa var 37 barn.
Massakern utfördes i en feg bombattack mitt i natten. Fyravåningshuset
pulveriserades, medan de drabbade låg och sov.
När aggressionsmakten inte kommer åt de libanesiska frihetskämparna, ger man
sig i nattens mörker på kvinnor och barn. Allt med syfte att driva bort
civilbefolkningen från södra Libanon. En verklig humanitär katastrof hotar det
libanesiska folket.
Enligt den israeliska premiärministern, Olmert, är detta sanningens ögonblick.
Och visst är det så! Ty nu visar Israel sin rätta karaktär: en aggressiv
kolonialmakt, oförmögen att leva i fred med sina grannar. En stat, som sorterar
och diskriminerar sina medborgare utifrån religiös tillhörighet. Som bygger
bosättningar och murar på andra folks mark. Och fördriver den befolkningen
som bott i området i över tusen år.
Den israelska aggressionen är en del i ett större mönster. Med USA:s
medgivande försöker Israel, genom krigets terror, tvinga Libanons folk till
underkastelse. Den israeliska statsledningen syftar med sin offensiv att säkra
flera strategiska mål - säkerhet för fortsatt kolonisation och politisk hegemoni i
regionen genom att upprätthålla och förstärka den arabiska splittringen.
Det är en strategi som just nu passar USA som hand i handske.
Bushadministrationen har länge försökt att försvaga och destabilisera Libanon
och därigenom vinna inflytande i området.

USA har även planer på att ett eller annat sätt skapa USA-vänliga regimer i
Syrien och Iran. Allt för att USA ska kunna behärska Västasiens strategiskt och
dess ekonomiskt betydelsefulla olja. Därför tvingas nu det libanesiska folket
genomlida terrorkrigets fasor.
Om de amerikanska planerna berättar General Wesley Clark berättar i sin bok
”Winning Modern Wars ” som kom ut på hösten 2003. På sidan 130 i boken skriver
Clark: ”När jag kom tillbaka till Pentagon i november 2001 hade en av de högre
stabsofficerarna tid för en pratstund. Ja, vi är fortfarande på spåret att gå mot Irak sa
han. Men det var mer. Detta var diskuterat som en av en 5 årig kampanjplan,
berättade han, och det gäller totalt 7 länder, det börjar med Irak, sen Syrien, Libanon,
Libyen, Iran, Somalia och Sudan. Jag lämnade Pentagon denna eftermiddag djupt
bekymrad.”

Israel och Gasa
Israels mångåriga blockad av Gasa har lett till att 80 procent är arbetslösa, att
över hälften av den palestinska befolkningen lever på mindre än 10 kronor per
dag. Över en 30 procent av barnen är undernärda och att 8 av 10 barn visar
symtom på psykisk traumatisering. Detta är en följd av deras upplevelser av
våld och krig och de ständiga hot de tvingas leva under.
Sveriges och EU:s skamliga agerande har naturligtvis förvärrat situationen. Med
hänvisning till att Hamas är en av USA och EU stämplad terrororganisation ska
den demokratiskt valda palestinska regeringen isoleras och Palestinas befolkning
svältas ut.
Israeliska stridsvagnar har åter trängt in i Gaza, understödda av stridsflyg och
attackhelikoptrar. Elektriciteten är utslagen sedan israelerna bombat Gazas enda
kraftverk, utan elkraft slås även vattenförsörjningen ut.
Den Israeliska aggressionen mot Gasa har skapat en humanitär katastrof i
området.
Israels krigshandlingar i Libanon och Gasa är flagranta brott mot folkrätten och
är verkligt terroristiska handlingar.

Stoppa Israels krig i Libanon och Gasa!
Israel ut ur Gasa och Libanon!
Stöd de libanesiska och palestinska folkens kamp för
nationellt oberoende!
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