Hej på dig!

Säkert vet ni, att US-president Bush ska besöker Tyskland , den 22. o. 23. Maj. Vi, som fredsrörelsen, men också miljö- och menskliga rättigheter organisationer ska under visiten demonstrera emot den orättvisaoch farliga politiken, som bedrivs av US-regeringen och deras allierade,t.ex. Storbritannien o. Tyskland

Nedanstående uppropet härstammer från “Kasseler Friedensratschlag” och fredsförbundet i Berlin “Achse des Friedens” och ska publiceras i olika dagstidningar över hela Tyskland.

Om ni vill underteckna, skicka in E-mailen till nedanstående adressen: strutype@uni-kassel.de

Fredliga häslsningar


US-president Bush kommer den 22. o. 23. Maj. Fredrörelsen uppmanar nu er alla: demonstrera och protestera i hela landet!

“Det är dina kriger, inte våra!”

Fler och fler informationer säger, att US-presidenten Bush håller på att organisera “krigen mot terrorism och utökar den emot Iraq m.m.. Ett “korståg” hotar folk och nationer. Nationer blir indelat i “Goda och Onda” för att rättfärdiga våldet, var, hur och när som helst. Till och med en kärnvapenkrig tycks vara möjligt. S.k. “Mini-Nukes” hotar nu stater, som själv inte ens har sådana vapen. Det finns inte en enda grund att rättfärdige denna utvecklingen i synnligen för oss, som anses för civiliserad.

Krig är fullständig olämplig som en medel mot terrorism. Krig i sig är terrorism, terrorism emot folk och länder. Följderna, vad gäller utveckling och fortbeståndet på jordklotet är oöverskadeliga. Stora delar åv världen, främst Främre Östern, är hotad. I själva verket , Ni, Mr. President, förkunnar ett fortsatt militäriskingripande förstörer Ni, åtminstone försvårar Ni dessa ansträngningar, som skiftar mot fredsförhandlingar och förlikning.

Därför bjuder vi motstand:

- Slutar “krigen mot terrorism” direkt, utökar den inte på något sätt.
- Tyska försvarsmakten får inte längre deltar i den US-amerikanska krigen
- Tyska soldater måste dras tillbaka med omedelbart verkan

Istället från oinskränkt solidaritet vad gäller US-krigen måste tyska regeringen bidrar till en de-eskalation.Politiska konflikter kräver politiska lösningar.Vi kämpar för friden, en frid, som är rättvis och möjliggör samma rättigheter världenrunt.

                                 Ingen krig alls!


Underteckna här: strutype@uni-kassel.de


