BEKÄMPA TERRORISMEN I SYRIEN OCH SVERIGE!
VI KRÄVER ATT SVERIGES REGERING TAR AVSTÅND
FRÅN ANGREPP PÅ SYRIEN!
År 2003 invaderade USA Irak utan mandat från FN:s säķerhetsråd. Påståendet
att Irak ägde massförstörelsevapen visade sig vara felaktigt. Nu 14 år senare har
minst en halv miljon människor dödats.
Kriget i Syrien baseras på kända Pentagonplaner och sker via ombud – främst
terrorister. Dessa har stärkts av USA:s krig, vilket också Obama, Trump
(tidigare) har medgivit. USA:s krig är en grundorsak till flyktingvåg och till
terroristhandlingarna i Stockholm, runtom i Europa och i världen. Syrien har
genomlidit sex år av krigets fasor med över 300 000 dödade, och miljoner på
flykt. Syrien och dess allierade har demoniserats med allvarliga anklagelser utan
att bevis framlagts.
5 april bombade USA mål i Syrien som hämnd för en påstådd gasattack med
många dödade. Utan utredning i skuldfrågan och utan mandat i FN bombar USA
ännu ett land i Västasien. Det är denna form av statsterrorism som föder och
banar väg för den terror som nu slår så hårt även mot oskyldiga människor i
Sverige och på andra platser. Samtidigt tvingar krigen miljoner människor att
lämna hus och hem för att över Medelhavet och Turkiet söka skydd i Europa.
USA:s krig mot Syrien, Irak, Jemen med Saudiarabien, och i andra delar av
Västasien/Nordafrika är en konsekvent och genomtänkta maktstrategi för att
söndra och härska och få kontroll över andra länder, folk och naturtillgångar.

VÄND!

Sverige måste som alliansfri stat utnyttja sin plats i Säkerhetsrådet och med kraft
kritisera och ta avstånd från USA:s krigspolitik och försvara FN:s våldsförbud!
Krigshysterin måste stoppas innan den riskerar att starta ett världskrig

I denna situation bör en oberoende utredning ske, inte
ett angrepp på Syrien, som är huvudkraften i kampen
mot den väpnade terrorismen på marken.
Syriens regering är med stor sannolikhet oskyldig till gasolyckan.
1. Kemiska vapen finns hos rebeller och har med stor sannolikhet använts av
dem tidigare.
2. Syriens regering har för några veckor sedan bett Organisationen för förbud
mot kemiska vapen (OPCW) att utreda misstänkt gasinnehav hos rebeller.
3. Syrien har förstört sina kemiska vapen har FN rapporterat 2016.
4. Den syriska regeringen har allt att förlora på att använda sådana vapen,
särskilt i nuvarande politiska, militära läge efter stora militära framgångar, starkt
befolkningsstöd och med tanke på världsopinionen och massmedia.
5. USA & Co, samt rebeller/terrorister har allt att vinna på att påstå att Syriens
regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp.
6. ISIS och dess tvilling al-Nusra jublade över bombningen och gick till anfall.
BEKÄMPA TERRORISMEN I SYRIEN OCH SVERIGE!
• VI KRÄVER ATT SVERIGES REGERING TAR AVSTÅND FRÅN
USA:s FOLKRÄTTSVIDRIGA BOMBNING AV SYRIEN!
• FÖR ETT FRITT, ENAT OCH SJÄLVSTÄNDIGT SYRIEN!
• STOPPA SANKTIONERNA MOT SYRIEN!
• INGET SVENSKT STÖD I KRIGET MOT SYRIEN

