Solidaritet med Iraks kämpande folk!
USA-alliansen ut ur Irak!
Angreppet på Irak är "olagligt och i strid
med FN-stadgan" säger FN:s generalsekreterare Kofi Annan. USA:s vice försvarsminister Paul Wolfowitz har erkänt
att kriget byggde på en medveten lögn. Det
fanns inga massförstörelsevapen och det
visste USAs regering.

under ockupation och med hjälp av amerikanska vapen. Ett sådant ”val” kan aldrig
bli grunden för ett folkstyre och minst 70%
av de röstberättigade avstod från att rösta.
Gå med i Folket i Bild/Kulturfronts soli-

De verkliga skälen till
ockupationen är lätta att
förstå, men svåra att
rättfärdiga: Iraks olja,
Iraks strategiska läge och
USAimperiets strävan
efter total kontroll av
råvaror, marknader och
arbetskraft.
Över 100.000 irakier
har dödats av kriget
(The Lancet 04-10-29).
De flesta har dödats på
grund av USA:s luftburna
terror, men bombningarna har inte skapat
några rubriker i våra nedtystade medier.
Sverige deltar i ockupationen av Irak.
Sverige säljer vapen till länder som ockuperar landet och svenskar utbildar ockupationsmaktens poliskår. Sveriges regering
legitimerar quislingregimen i Irak genom
att utse en ambassadör. Utrikesministern
säger: "Ja, det är ju ingen ockupation längre, alltså. I och med FN-resolutionen så har
suveräniteten överlä mnats till irakierna
själva..." (Laila Freivalds i Ekots Lördagsintervju, SRT 04-11-20). Men verkligheten
är att USA ockuperar Irak och brutalt fö rtrycker folket. Massakern i Falluja, ledde
enligt irakiska Röda halvmånen till att över
6.000 dödades, merparten civila. Sveriges
utrikesministern säger: "Man måste rensa
för att kunna genomföra valen". Men hon
är kritisk till "övervåld".
Den 30 januari genomfördes ett ”val”

daritetsarbete med Irak! Folket i Bild är
motståndare till ockupanternas våldshandlingar och till själva ockupationen. Frihet
och demokrati kan inte byggas då ett land
saknar makt över sina tillgångar och då
utländsk trupp bestämmer vilka opinionsyttringar som får förekomma. Vi anser att
förutsättningen för fred i Irak är att ockupationen upphör. Motståndsrörelsen, väpnad som civil, är den kraft som kan upphäva ockupationen. Det är också den kraft
som står emot USA-regeringens planer på
att attackera andra länder för att befästa
och utvidga sitt imperium. Vi stödjer motståndsrörelsen för att det ligger i vårt och
alla folks och världsfredens intresse. Solidariteten behöver synas och höras mer. Vi
behöver bli fler.
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