IrakSolidaritet kräver att Israels terrorbombningar och blodbad på
palestinier i Gaza omedelbart upphör!
IrakSolidaritet kräver att Israels blockad av Gaza omedelbart upphör!
Över 700 palestinier har dödats och 1000-tals skadats, Gazas infrastruktur har medvetet och
systematiskt förstörts. Även sjukhus och ambulanser ödeläggs i strid mot internationella
konventioner. Röda Korset hindras från att hjälpa sårade, UNRWA och andra organisationer
hindras i sitt hjälparbete. Den långa blockaden har omöjliggjort normalt liv. Avsikten att
utplåna palestinier och tillintetgöra deras livsmöjligheter är tydlig.
Med vrede, avsky och förtvivlan kan vi konstatera att det palestinska folkets desperata
situation under årtionden av ockupation förvärrats intill utplåning av det palestinska
samhället. Det pågår etnisk rensning av palestinier. Inför världens ögon och trots ett otal FNresolutioner kan Israel ohämmat och med USA:s stöd fortsätta sina attacker mot det
palestinska folket. Världen åser hur Palestina förgörs, men nu har världen fått nog!
Världssamfundet, FN, EU, Sveriges regering måste agera. Israel ska inte komma undan sina
brott mot folkrätten! FN:s tidigare rättschef Hans Corell anser att Israel ska ställas till
ansvar.
FN:s Generalförsamling kan enligt Resolution 377 ”Uniting for Peace” besluta om
kollektiva straffåtgärder och sanktioner mot Israel. Låt oss kräva det! NU!
Föreningen IrakSolidaritet vill uttrycka sin solidaritet med det palestinska folkets
kamp!
Det palestinska folket har rätt att göra motstånd enligt folkrätten!
Vidta kollektiva straffåtgärder och sanktioner mot Israel i enlighet med Resolution 377!
IrakSolidaritet kräver stopp för massakern!
IrakSolidaritet kräver att Israels blockad av Gaza omedelbart upphör!
Det finns stora likheter mellan USA:s terrorbombningar av Irak och Afghanistan och
Israels terrorbombningar av Gaza. De utgör kollektiv bestraffning och strider mot
folkrätten.
Det finns stora likheter mellan den systematiska och medvetna förstörelsen av infrastruktur.
Den strider mot folkrätten.
Förstörelsen av sjukhus och ambulanser står i strid mot folkrätten. Både i Gaza och i
Irak hindras vårdpersonal i sitt arbete i strid mot folkrätten
Det finns stora likheter mellan USA:s murbyggen i Irak och Israels apartheidmur på
Västbanken. De strider mot folkrätten.
Efter snart 6 års ockupation har mer än en miljon människor dödats i det ockuperade
Irak och 5 miljoner människor är flyktingar i och utanför landet. Även i Irak råder
humanitär katastrof.
USA ut ur Irak!
Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

