
EQUAL RIGHTS FOR ALL PEOPLES AND ALL HUMAN BEINGS
All men are created equal… They are endowed…with certain unalienable Rights… Life, 
Liberty and the pursuit of Happiness…. It is the Right of the People … to institute new 
Government … on such principles and organizing its powers in such form... to effect their 
Safety and Happiness.
With these glorious words, the USA was founded 238 years ago. But the world’s most powerful 
nation was built on the massacre of the native peoples, centuries of slave trade and plundering 
of other countries. When, after the fall of the Soviet Union, the USA assumed the right to militarily 
attack potential threats to their supremacy, bringing frightening associations to mind. The US history 
of crimes against the peoples of the third world makes it the main violator of human rights and 
international law.
• A weakened empire, but more aggressive
At the same time, the US supremacy is weakened economically and morally by the wars against Iraq, 
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crisis. Latin America’s growing independence also undermines the world’s superpower.
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Through the IMF, the World Bank and the WTO, the economic exploitation stretches to the entire 
world. The right of poor countries to control their own natural resources, develop agriculture and 
industry on their own terms, is being restricted, leading to ecological destruction, deep economic 
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change are laid on the shoulders of the poor, including low-income countries in Europe.
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The USA is retiring their regular troops from Iraq and Afghanistan, maintaining the control with 
expanded bases and security contractors. Extrajudicial drone-killings has become an everyday 
routine, ordered by the assassin in chief. 2012 the US and leading European former colonial powers 
initiated the 3rd war against the Arab world, leaving Libya in total chaos and social destruction, 
planning to do the same in Syria, fostering armed rebellion and civil war. The result is now a terrorist 
invasion breaking up the state of Iraq. Against the overwhelming majority of the UN members and 
the world population the USA are systematically debilitating the UN basic principle of creating peace 
and respect for the sovereignty of all nations. The exploited third world strongly rejects the abuse by 
the rich and powerful trough their military supremacy.
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US/NATO’s main military goal is to secure access to the world’s energy resources. Together with 
over 1.000 military bases all over the globe the US strengthen their military superiority by expanding 
their missile bases in Europe and by militarization of outer space. The US is rapidly closing the 
encirclement of Russia, China and the Eurasian region, strengthening the military bonds with South 
Korea, Japan, Singapore and Australia in East Asia and in Central Asia with Georgia, Ukraine, 
Azerbaijan and Moldavia. The US is also expanding military bases all over Africa. With the regime 
change in Libya the US aim to re-establish the base there, which they were evicted from in 1969.
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In America, the US has reinstated the Fourth Fleet to patrol the Caribbean and South America. New 
bases in Colombia and disguised bases in Chile, Argentina and Uruguay aims to control the whole 
“backyard”. Military bases are expanded to encircle Amazonas and its reserves of oxygen and fresh 
water. The multimillion efforts aim to overthrow independent governments and especially all ALBA-
countries. But USA is failing to reconquer their control over Latin America and the Caribbean, now 
united in an organization of their own.
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of Human Rights in defence of the exploited of the world, of nations’ right to control their natural 
resources, of a just economic world order, freedom and democracy. We therefore celebrate the 4th 
of July as a day of freedom, directed against the US global violations of human rights.



Alla människors lika värde
Alla folks lika rätt
Alla människor föds lika. Alla har vissa oförytterliga rättigheter som rätten till liv, frihet och 
sökande efter lycka. Det är varje folks rätt att inrätta sin regering på det sätt som bäst 
passar dem för att uppnå trygghet och lycka. Med dessa vackra ord grundades USA för 
238 år sedan. Trots dem byggdes världens starkaste stat upp genom massutrotning av 
urfolken, sekler av slavhandel och utplundring av andra länder. Under 1900-talet växte 
USA fram som världsmakt och gick efter Sovjetblockets sammanbrott på hämningslös 
offensiv för världsherravälde. USAs globaliserade militarism för att krossa allt de upplever 
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avlyssning av oss alla närmar sig Orwells mardrömmar.
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Men samtidigt fortsätter USAs ställning i världen att försvagas ekonomiskt och moraliskt 
av krigsbrotten mot Irak, Afghanistan, Libyen och stödet både till Israels folkmordspolitik 
och till terrorn i Syrien. Världsmakten undergrävs också av latinamerikanska folkens 
frigörelse och bildandet av ett eget förbund utifrån den nationella självständighet som USA 
gör allt för att undergräva. Med ofattbara miljarder för militär kraftsamling i Asien, Afrika, 
Latinamerika och Europa hoppas Washington kunna rädda sitt fördärvliga maktsystem.
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Oberörda av den egna politikens totala bankrutt har IMF, Världsbanken, WTO – styrda 
av USA och EU - drivit skuldsatta länder till undergång. De fattiga staternas rätt att driva 
politik, att kontrollera de egna naturtillgångarna, att utveckla jordbruk och industri på egna 
villkor och begränsa de transnationella bolagens rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. 
Följden blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring, desperation och underutveckling. 
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kallade frihandelsavtalen sätter bolagens rätt före folkens och när bolagsvinsterna går 
före kampen för att bevara miljön och hindra klimatkatastrofer. 
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Med sin militära och politiska övermakt kväver USA/NATO de förändringar folken kräver. 
Med följsamma mediers informationsmonopol, paramilitärer, ”okonventionell” krigföring 
sprider USA kaos och terror och bryter sönder hela samhällen. Med EUs benägna stöd har 
USA globaliserat sin aggressiva militarism och vänt FN:s fredsprincip och den nationella 
suveräniteten till sin motsats för att säkra sitt ”hundraårsrike”: The New American Century. 
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som hävdar att dess våld är lag.
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USAs uppbyggnad av raketbaser i Europa och militarisering av yttre rymden ska stärka 
den militära övermakten. Målet är att säkra tillgången till världens olja, att kontrollera 
oljeledningar och tankfartygs rutter på internationellt vatten och undanröja hot mot 
energitillförseln. Med anfallet på Libyen inledde USA och Europas ledande före detta 

kolonialmakter det tredje kriget på tio år mot Arabvärlden. I det fjärde kriget, det mot 
Syrien, har de lierat sig med Saudiarabien, andra oljekungadömen och Turkiet men ändå 
inte lyckats ta kontroll över Syrien, bara dra in hela Mellanöstern i krigets helvete.
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USA/NATO fortsätter att stärka inringningen av Ryssland och Kina och hela eurasiatiska 
världsdelen. I Östasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, 
Australien och nära nog ständiga krigsövningar pågår – i luften, till havs och på land. 
USA/NATO har dragit med Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt 
(%9%4-0)0+ 38$+ #0&39"E4+ ()34%+ J4'#(9%&EC404<+ P3&F'J)0&+ '+ >J4%'&%+9N()0+ (0(+ '+ /0))%+
sammanhang. I Afrika har USA byggt ut militärbaser i nästa alla länder. Nya fruktansvärda 
bomber utvecklas.
Finlands och Sveriges stegvisa inlemmande i NATO ingår i ett enormt projekt för 
världsherravälde som överträffar både Napoleons och Hitlers. Sverige och Finland deltar 
aktivt i krigsövningar i Norden med sikte på kontroll över olja och gas under ryska Arktis. 
I Kiruna står Esrange, världens största nerladdningsstation från satelliter, till tjänst. Vi kan 
inte längre skydda våra samveten bakom formell neutralitet. Vi lever i en extremt farlig tid 
och Sverige smygs allt tätare in i NATO med deltagande i militära anfall och upplåtelse av 
stora delar av Norrland för dess bombövningar.
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Hemmavid har USA sin Fjärde Flotta för patrullering kring Sydamerika och Karibien, med 
beredskap för militära ingripanden. Nya militärbaser i Colombia hotar hela Latinamerika 
och inringar ”Världens lunga”, det jättelika Amazonasområdet med en stor del av 
världens syre- och sötvattensreserver. Ursprungsfolkens rättigheter och liv hotas. ALBA- 
länderna demoniseras, folkvalda regeringar undergrävs och hotas av militärkupppernas 
återupplivade spöke. Hundratals miljoner US-dollar ägnas undergrävande verksamhet. 
Men de lyckas inte kväva folkens strävan efter fred och frihet.
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USAs självständighetsförklaring 1776 var en milstolpe för mänskligheten på väg till 
FN:deklarationen om mänskliga rättigheter till försvar för jordens utsugna, för nationernas 
rätt till kontroll över egna resurser, till en rättvis ekonomisk världsordning, till frihet och de- 
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hot mot de mänskliga rättigheterna, mot folkens självbestämmande och mänsklighetens 
överlevnad.
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• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning och USAs raketbasering i andra länder!

 • Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner!

 • Fördöm USAs omfattande krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna

 • För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!

 • För en ny ekonomisk och social världsordning! 

• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!

• För ett aktivt och demokratiskt FN!

 • För ett fritt Palestina! Afghanistan! Irak! Libyen! Syrien! Erkänn Västsahara! 

• Nej till USAs blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!


