Stöd irakiernas motståndskamp
USA:s och dess allierades krig mot Irak är ett krig mot det irakiska folket.
USA kan bara uppnå sina ekonomiska och strategiska mål med ockupationen av Irak om man förvägrar irakierna deras välfärd och självbestämmande. I takt med att USA plundrar Iraks naturtillgångar och upprättar
militärbaser i landet ökar irakiernas lidande. 100 000 irakier har dödats pga.
invasionen enligt den medicinska facktidskriften The Lancet. Undernäringen
bland irakiska barn under fem år har nästan fördubblats enligt den förra
irakiska Iydregimens uppgifter.
I kampen mot utsvältningen och ockupationsmaktens terror står den väpnade motståndsrörelsen i främsta ledet. Motståndsrörelsen är därför en
fredsrörelse. Vi som var mot invasionen måste stödja irakiernas motståndsrörelse.
"Den irakiska motståndsrörelsen slåss i främsta linjen i kampen mot
Imperiet. Därför är dess kamp också vår. Som de flesta motståndsrörelser består den av en brokig blandning av olika grupper. F.d. baathister, liberaler, islamister, kollaboratörer som tröttnat, kommunister,
m.fl. Naturligtvis är den full av opportunism, lokala motsättningar,
demagogi och kriminalitet. Men om vi bara ska stödja obefläckade
rörelser, kommer vi i vår renhet inte att kunna stödja någon
motståndsrörelse. [...] Innan vi föreskriver hur en fläckfri irakisk
motståndsrörelse ska genomföra sin sekulära, feministiska,
demokratiska och pacifistiska kamp, bör vi leva upp till vad motståndsrörelsen förväntar sig av oss genom att kräva att USA och dess
allierade lämnar Irak."
Den indiska författarinnan Arundhati Roy i ett tal i San Francisco, 16 augusti 2004

Sverige deltar i ockupationen
Sverige, som förut protesterade mot invasionen, har idag, liksom de flesta
andra länder, accepterat ockupationen. När FN godkände ockupationen
protesterade inte Sverige. Den svenska regeringen har också utsett en ny
ambassadör till Irak, samt beslutat att Sverige ska delta i utbildningen av
ockupationsmaktens polis- och domarkår. Sverige säljer också vapen till

flera av de länder som ockuperar Irak. Vi måste kräva av regeringen att den
slutar stödja ockupationen.

"Jag tror att motståndsrörelsen är större än USA:s styrkor i Irak. Jag tror att
motståndsrörelsen består av mer än 200 000 människor."
Mohamed Abdullah Shahwani, chef för den irakiska lydregimens underrättelsetjänst, i en
intervju med AFP i januari 2005

Ockupationen strider mot FN-stadgan
FN:s säkerhetsråd har godkänt den irakiska lydregimen. Ja, man kallar inte
ens längre USA:s och dess allierades trupper i landet för ockupanter
(resolution 1546). Resolutionen innebär ett erkännande i efterhand av den
invasion som man tidigare vägrade stödja — för utan invasionen ingen ockupation och ingen lydregim. Den innebär också att USA uppmuntras i sina
planer på fortsatta krig mot andra länder. Alltså står resolutionen i strid med
FN-stadgan, där det slås fast att själva syftet med FN är att förhindra krig.
"Den irakiska motståndsrörelsen har både islamiska och sekulära delar,
men en övergripande anti-imperialistisk karaktär. Kampen mot
ockupanterna och deras nickedockor står överst på vår dagordning."
Nada AI-Rubaiee, Centralkommittémedlem i Iraks Patriotiska Allians, i en artikel i The Free
Arab Voice i februari 2005

Gå med i Folket i Bild/Kulturfront
I Folket i Bild tar vi ställning för det irakiska folkets krav på självbestämmande. Vi verkar för ett omedelbart, fullständigt och villkorslöst tillbakadragande av alla utländska trupper från Irak. Vi anser att förutsättningen
för fred i Irak är att ockupationen upphör. Därför stöder vi
motståndsrörelsen. Vi behöver bli fler.
Folket i Bild/Kulturfront, Blekinge www.fib.se

