
NEJ TILL KRIG MOT SYRIEN

Vad handlar kriget mot Syrien om?

Syrien står sedan länge på USA:s lista över länder
som ska tvingas till underkastelse. Det handlar
inte om demokrati och mänskliga rättigheter.
Västvärlden har inga problem att samarbeta med
kungadiktaturen Saudiarabien. Kriget handlar om
USA:s och västvärldens makt över Mellanöstern . 

Man kan tycka vad man vill om regeringen i Sy-
rien. Men vem kan tro att det syriska folket får det
bättre om den sk oppositionen vinner mark. Ska
demokratiska framsteg vinnas av reaktionära al-
Qaida-terrorister uppbackade av länder som Sau-
diarabien, Israel och Turkiet?

Svenska journalister och politiker köper helt
och fullt krigspropagandan, trots att ingen vet om
en kemisk attack verkligen utförts och än mindre
vem som i så fall ligger bakom den. USA vill inte
ens låta FN genomföra sin utredning av det på-
stådda attentatet. Imperialismen vill inte ha fram
sanningen och de vill definitivt inte ha fred. 

När det gäller krigspropaganda gör man

bäst i att utgå från att det är lögn tills mot-

satsen är bevisad – kom ihåg lögnerna om

massförstörelsevapnen inför Irakkriget

2003.

Nej till världspolisen USA

Vi vägrar att erkänna USA:s rätt att agera världs-
polis. Det är USA som är det främsta hotet mot
fred och säkerhet i världen. Landet tar sig rätten
att övervaka och avlyssna alla – från den enskilde
individen upp till FN. 

USA svarar ensamt för 43 procent av världens
samlade militärutgifter och har över 700 militär-

baser i 70 länder. Bortom all internationell rätt
spärras människor in i koncentrationslägret Gu-
antanamo och runt om i världen mördar USA:s
drönare tusentals människor, främst civila. 

De som har modet att avslöja USA:s brott straf-
fas hårt. Manning dömdes efter tortyr och isole-
ring till 35 års fängelse. Snowden har tvingats i
landsflykt. De länder och regimer som vägrar att
underordna sig USA försöker man tvinga genom
sanktioner, bombkrig, statskupper och invasioner.

Nej till Nato – Obama är inte välkommen

Sverige är idag en öppen allierad till USA. Samti-
digt som president Barack Obamas besök deltar
Sverige i Natos krigsövning i Östersjön. 14 stater
övar krig under tysk ledning och med udden tyd-
ligt riktad mot Ryssland.

Som fredsvänner menar vi att Sverige inte skall
vara en del av den militärapparat som finns för
att upprätthålla dagens orättvisa världsordning. 

Som kommunister vet vi att kampen för

en bättre värld, där rika länder inte tillåts

suga ut fattiga länder, framförallt måste

riktas mot USA-imperialismen och dess

krigsallians Nato. 

Därför protesterar vi mot president Barack
Obamas Sverigebesök. Till skillnad från den poli-
tiska eliten som gläds över besöket anser vi att
det är en skam att en krigsförbrytare tillåts sätta
sin fot i Sverige.

• Krigsförbrytaren Obama är inte välkommen!
• Nej till krig mot Syrien!
• Nej till Nato och imperialismens krigspolitik!

”Det låter cyniskt men den som har störst intresse av att Syrien använder 
kemiska vapen är oppositionen eftersom det kan tvinga fram ett internationellt
ingripande och därmed stärka rebellernas segerchanser.”

Aftonbladets USA- och utrikeskommentator Wolfgang Hansson 21 augusti 
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