Visste du
- att riksdag och regering i tysthet lagt om svensk försvarspolitik från försvar av
svenskt territorium till att göra ”insatser” i USA:s, Natos och EU:s tjänst i länder som
inte utgör något hot mot Sverige?
- att Sverige i linje med det nya konceptet inom några år ska ha tusentals soldater i
”insatsstyrkor” och därtill ansvara för en EU-stridsgrupp?
- att riksdagen förra året beslutade att fördubbla den svenska styrkan i Afghanistan?
- att en stor majoritet av svenska folket är emot svensk anslutning till Nato?
- att den svenska truppen i Afghanistan trots det ingår i ISAF, som inte är en FN-styrka
som felaktigt påståtts, utan just en Natotrupp?
I beslutsunderlaget för riksdagen inför beslutet om utvidgning av den svenska truppen hävdades felaktigt
att ISAF var helt skild från USA:s ockupationsstyrka. Det var lögn redan då, men snart ska hela den
utländska militäraktionen inordnas under ISAF och svenska och amerikanska soldater lyda under samma
befäl (enligt militärtidskriften Stars and Stripes). Förutsättningarna för riksdagsbeslutet har alltså visat
sig totalt felaktiga.

- att den USA-ledda ockupationen av Afghanistan strider mot folkrätten och att över 40
000 civila afghaner fått sätta livet till i detta krig, vilket egentligen är ett krig för
kontroll av olja, naturgas och strategiska baser i regionen?
- att bakgrunden till att Sverige skickar fler soldater till Afghanistan är en begäran från
Vita huset om mer trupper så att USA kan överföra soldater till Irak där ockupanterna
är hårt trängda av motståndsrörelsen?
De svenska ISAF-soldaternas verkliga roll är således att under Natos ledning assistera
USA i ett smutsigt och brottsligt kolonialkrig.
Du kan läsa mer i tidningen Afghanistan.nu som ges ut av Föreningen
Afghanistansolidaritet www.afghanistan.nu
Kräv av kandidaterna i höstens val att de arbetar för att hemkalla de svenska trupperna
från Afghanistan!
Vill du stödja arbetet på att skapa opinion mot USA:s krig och för hemtagande av de
svenska soldaterna – kontakta oss i Folket i Bild.

Ett flygblad från Folket i Bild/Kulturfront i Blekinge www.fib.se

Första maj
är av tradition den internationella solidaritetens dag.
Sedan Olof Palmes tid har svensk utrikespolitik vänt 180 grader. Olof Palme tog ställning för
små nationers (Vietnams, Tjeckoslovakiens, Afghanistans) rätt till oberoende gentemot
imperialistiska stormakter.
Idag sluter Sveriges regering tvärtom upp bakom den aggressiva USA-imperialismens ”korståg”
för olja och världsdominans och bakom militariseringen av EU och EU:s tilltagande
expansionistiska stormaktsambitioner.
Det här förkläds i ord som ”demokratisering av hela världen”, ”krig mot terrorn”,
”fredsskapande åtgärder”, ”humanitär intervention” med mera, men bakom
krigspropagandans fraser döljer sig materiella intressen. Kolonialkrigens era har återvänt i
Afghanistan och Irak.
Krigsförbrytaren Bush hotar nu till och med att angripa Iran med kärnvapen. Iran påstås
förbereda tillverkning av kärnvapen precis som Irak påstods härbärgera massförstörelsevapen.
Lögnerna förbereder missilerna!

Visste du
att Sverige, trots att Sverige inte ska exportera vapen och definitivt inte till länder som bedriver
angreppskrig, ökade sin krigsmaterielexport till USA och Storbritannien under de två första
åren av Irakkriget med 56 resp. 468 procent?
att Sverige exporterar högteknologiska robotar till USA i Irak samtidigt som USA ödelägger
hela städer i Irak på löpande band medan våra massmedia tiger och desinformerar?
att över 100 000 irakier dödats (redan 2004) enligt den brittiska medicintidskriften The Lancet?
att Sverige utbildar irakiska ”poliser” i Jordanien för att bistå ockupationstrupperna i Irak?
att EU och Sverige den 10 april fattade beslut om sanktioner mot den nyligen valda palestinska
regeringen och därmed sluter upp på Israels och USA:s sida i politiken att svälta Palestinas folk
till underkastelse under Israels terror och diktat?

Inget krig mot Iran! USA-alliansen ut ur Irak! Solidaritet med Palestina!

Sverker Åström, f.d ambassadör och kabinettsekreterare, DN 5 mars:
"Regeringen agerar skamligt för att inte misshaga Bush"
”Regeringens deklaration om utrikespolitiken präglas av en nästan panisk förskräckelse för att säga
något som kan misshaga Washington. Tystnaden om Irakkriget, det utan tvekan allvarligaste brottet mot
folkrätten och FN-stadgan efter andra världskriget, är skamlig. I stället för att - som Olof Palme med
största säkerhet hade gjort - med vrede, indignation och sorg ryta till ordentligt mot USA, vill regeringen
fördjupa relationen med Washington. Det är inte värdigt de stolta traditioner som Sverige har på
folkrättens område. ”

