Kamp för fred i en krigisk tid
För mänsklighetens och jordklotets överlevnad stoppa USA/Natos krigspolitik.
Vi lever i en tid där opinionsbildningen i den rika världen
alltmer präglas av krigshot och militära ”lösningar”,
när svenska mediemakten kallar USA/EU/Nato för
”världssamfundet” och rapar upp dess propaganda.
Trots vetskap om hur USA/EU/Natos krigspolitik drabbar
länder och folk, de så kallade ”skadliga sidoeffekterna”,
terrorn mot försvarslösa, det massiva dödandet av civila,
tortyren och de utomrättsliga avrättningarna.
Alltsammans är klara krigsförbrytelser och borde tas
upp av Internationella brottsmålsdomstolen i Haag.
Den har inget berättigande om de segrande storskaliga
krigsförbrytarna går fria och bara de besegrade - av
betydligt mindre kaliber - ställs till svars.
Kampen för fred hånas, FN-stadgans våldsförbud sätts
ur spel och FNs grundläggande uppgift – att förhindra
krig - går upp i rök. I en tid av allt mer krigisk kamp om
råvaror, marknader och naturtillgångar har detta blivit en
av mänsklighetens stora överlevnadsfrågor.
USAs Nationella Säkerhetsstrategi föreskriver förebyggande anfall och ”Lightning war”, på tyska Blitzkrieg.
Men nu är det inte Tredje riket utan USA-imperialismen
som slår till. På 2000-talet handlar det inte om
”Lebensraum” utan om ”The american way of life”.
USA militariserar rymden, installerar nya kärnvapen
i Europa, militärbaser för stjärnornas krig och
förstaslagsförmåga, inringar Ryssland och Kina och andra
uppstickande ekonomier och strösslar ut militärbaser i
Afrika och Asien.
Och nu deltar Sverige för första gången aktivt i
imperialismens kamp för världskontroll. Svenska soldater
skickas till Afghanistan, svensk militär tränar med USA/
Nato, Bofors levererar vapen till och Sverige upplåter ett
område i norr lika stort som hela Tyskland för USA/Natos
krigsövningar.

Redan 2004 beslöt Sveriges riksdag
att anpassa landets ”försvar” till
USA/Nato och erbjuda dem en stor
del av norra Sverige som militärt
övningsområde: North European
Aerospace Testrange – NEAT.
Grundvalen var dokumentet ”Snö,
mörker och kyla”. Vapentillverkare
inbjöds också till NEAT för att testa
nya drönare och satellitkrigföringen
AMRAAM,
Advanced
MediumRange, Air-to Air Missile. Redan före
2004 hade området upplåtits åt Israel
för övning i drönarmord för senare
tillämpning i Gaza.
Sedan dess har NEAT varit skådeplats
för många krigsspel med många
tusentals soldater, flyg och armé från
USA/Nato och dessutom Sverige och
Finland, och samordning med stora
flottmanövrer utanför Karlskrona
och Göteborg. De har namn som

Nordic Air Meet, Loyal Arrow , Cold
Response. I mitten av mars 2012
kraschade ett norskt transportplan
in i Kebnekaise, de 5 i besättningen
dog. Därmed avslöjandes också för
allmänheten det kanske hittills största
krigspelet i NEAT, Cold Response 2
med 16 500 soldater från 15 länder,
även Sverige, och USAs Air Force med
kärnvapenkapabla flyg.
Esrange, världens största nerladdningsstation för satelliter, inte långt
från Kiruna, ligger inom NEAT. Idag är
all krigföring beroende av satelliter för
underrättelseverksamhet, styrning av
vapen och kommunikation. Satelliter
fotograferar krigsområden och data
lastas ner i Esrange tillsammans
med data från det nya europeiska
positioneringssystemet Galileo som
också betjänar USA/Nato för styrning
av missiler mot utvalda mål.

Vi kräver att Sverige

• Avbryter militärt samarbete med USA/Nato
• Kallar hem trupperna från Afghanistan
• Bannlyser USA och NATO från övningsfälten i Lappland
• Stoppar Esranges spionverksamhet för USA/Natos krigföring och
ockupationer
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