Till SAP:s kongressledamöter:

Folkrätten måste försvaras även i Irak
120.000 amerikanska soldater
ockuperar fortfarande Irak. Enligt
general Jacoby, befälhavare för de
multinationella styrkorna, deltar
USA ”i 100- tals operationer i och
utanför Iraks städer varje dag”.
Med få undantag råder tystnad om den snabba,
allvarliga privatiseringen av kriget.
Legoknektar från hela världen med nästan total
immunitet betjänar USA i Irak. Nära 120.000
av dessa personer är direkt kontraktsanställda
av USAs försvarsdepartement. Fler finns.
Tillsammans är de en armé på en kvarts
miljon. Lägg därtill de USA-tränade irakiska
styrkorna som till stor del består av
sekteristiska miliser från partier i regering och
administration.
Ockupationsmaktens beslut, i strid med Iraks
sekulära tradition, att kvotera enligt etniskreligiös uppdelning vid t.ex. val (TAL) ligger
till grund för denna och annan sekteristisk
politik.
Den koloniala ”söndra- och härska”- taktiken
har direkt och indirekt även drabbat Iraks
minoriteter kristna, turkmener, yezidier,
palestinier med fler mycket hårt.
Irak är idag världens största humanitära
katastrof. Över en miljon människor har
dött till följd av ockupationen, närmare fem
miljoner människor har tvingats i flykt
såväl inom som utanför landet.
Det handlar om olja, geopolitiska intressen,
krigsindustriprofiter och bolagsvinster.
Iraks olja som nationaliserades i början av 70talet bjuds nu ut. Irak ska inlemmas i ”den
globala marknaden” i en vision om ”The
Greater Middle East”, på USAs villkor.
Sveriges självständiga röst i den internationella politiken tycks ha tystnat. Istället
exporteras sofistikerade vapen till USA att
användas mot det irakiska folket och vår
handelsminister betonar ”de storslagna
möjligheterna i Irak”. På hennes första
handelsresa till Irak deltog representanter för
Lundin Oil, där Carl Bildt tidigare var
styrelseledamot.

Det är tyst om Irak

Det är IrakSolidaritets förhoppning att kongressen gör Irak till en viktig och avgörande
fråga och att så även sker i det fortsatta
arbetet.
_________________________________________
”Den svenska regeringen (Göran Persson)
förklarade officiellt att anfallet enligt dess mening
var folkrättsstridigt.” ”I Irakfallet blev brottet
desto grövre som det motiverades med uteslutande
lögnaktiga eller vilseledande uppgifter.”
(Sverker Åström i DN 070301)
_________________________________________

Irak kan endast bli ett suveränt land om USAs
trupper och de privat kontraktsanställda lämnar
landet och baserna nedmonteras. Vi stöder
kravet att ”ansvariga för folkrättsbrott ska
ställas till svars enligt folkrätten” i enlighet
med att-sats J4:3 i motion J4 till kongressen.
En svensk politik för att få slut på kriget och
återupprätta Irak som en självständig stat
kräver :
-

Svenskt agerande i internationella
forum med kravet att ockupationen
skall upphöra. USAs trupper och de
privata legosoldaterna måste bort.

-

Så länge ockupationen pågår skall
svensk vapenexport till stridande parter
i Irak förbjudas och Sveriges
förbindelser med Bagdadregimen
minimeras.

-

En human och rättssäker flyktingpolitik
borde vara självklar för Sverige.
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”Brottet mot freden är det värsta av alla brott,
för på det följer alla de övriga brott som krig
innebär.” (Nürnbergrättegångarna,1946)

