Mod besættelsen Styrk FN og Internationale aftaler
- Krigen er startet på løgne fra statsledere i koalitionen - også fra Anders Fogh,
hvis eneste begrundelse inden krigen var masseødelæggelsesvåbnene.
- Krigen er ikke i overensstemmelse med internationale regler, og er derfor selvtægt. Men selvtægt er ofte langt grovere end lovlige handlinger, og den måde krigen er ført på er et tydeligt eksempel på dette:
- USA har fra starten ikke anvendt tilstrækkelig med soldater til at sikre,
hospitaler, almindelig mennesker og vandledninger, og slet ikke til at
skabe sikkerhed, - trods flere generalers udtalelser.
- Der er anvendt forarmet uran, hvis stråling vil dræbe uskyldige mennesker
i Irak mere ned de næste 100.000 år.
- Der er anvendt klyngevåben i tæt beboede områder, som stadig vil dræbe
mange børn – virker også som landminer.
- Man har ødelagt elværker m.m., hvilket indirekte har og vil slå mange
uskyldige mennesker ihjel.
- Internationale konventioner om krig er ikke overholdt.
- Området er blevet mere ustabilt.
- Tidligere var der ikke terrorisme i Irak, men det er der i høj grad nu og
formentlig også i fremtiden.
- Kæmper USA for demokrati?
- Man kan ikke skabe demokrati med udemokratiske midler.
- USA har indført censur på de irakiske medier, hvilket ikke tegner godt.
Ytringsfriheden bør ikke forhindres.
- Det er kommet frem, at Bush havde planer om en krig mod Irak uanset
om Saddam sad ved magten, det tyder på olien som den reelle grund til
krig.
- Irakernes inddragelse i processen er alt for ringe.
- Soldaterne optræder ikke med tilstrækkelig respekt for de almindelige
mennesker i landet og for deres kultur.
- Er USA og koalitionen ønsket?
- Når vores leder af Røde Kors i Irak kan fortælle at de er nødt til at
pakke forsyninger fra USA om, hvis folk skal tage imod det – ja så siger
det meget om situationen.

Esbjerg Fredsbevægelse

Bliv medlem!

Hjælp os med at blive en stor organisation igen – det er der brug for!
For Esbjerg Fredsbevægelse er fred mere end fravær af krig. For at opnå fred,
skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed
og en bæredygtig udvikling.

Esbjerg Fredsbevægelse blev stiftet den 3. marts 1980 under navnet Esbjerg
Fredskomité“. Under den „kolde krig“ var vi en stor organisation med over 300
medlemmer. Nu er vi ca. 30 medlemmer - men stadig aktive. Vi forsøger i
samarbejde med andre organisationer – lokalt, på landsplan og internationalt, at
genskabe og udvikle fredsarbejdet.

Vi har taget initiativ til oprettelsen af Danmarks Fredsråd, se
www.danmarksfredsraad.dk

Internationalt er vi bl.a. medlem af:
IPB - International Peace Bureau, som er en gammel freds-organisation. IPB
blev grundlagt i 1891-92. Organisationen fik i 1910 Nobels Fredspris, og ikke
mindre end 13 af organisationens medlemmer har i perioden 1901 1983 fået
Nobels Fredspris. Gennem IPB har vi NGO-status i FN. Se www.ipb.org

Læs mere om os og vores aktiviteter på www.peaceweb.dk

Esbjerg Fredsbevægelse

Demonstration

Mod besættelsen
- styrk FN
og Internationale aftaler

Lørdag den 27. september 2003

Medlemskab: kasserer Lisbet Skou
Kronprinsensgade 117
6700 Esbjerg
lisbet@peaceweb.dk
tlf. 75 13 84 77
giro 672-4426

Kl. 11.30 mødes vi i Borgmesterhaven overfor
rådhuset

Esbjerg Fredsbevægelse

Kl. 12 på Torvet
Talere:
Villy Søvndal (MF/SF)
Oluf Dragsbo (Rad.)

Derfra går vi i optog til Torvet

Internet adr.: www.peaceweb.dk
Kontaktperson: Poul Eck Sørensen:
poul@peaceweb.dk
tlf. 75 18 15 62
Du kan blive medlem af fredsbevægelsen ved at indbetale 100
kr. for enkeltperson, 150 kr. pr. husstand, 300 kr, for en organisation pr. år.
I Esbjerg Fredsbevægelse laver vi plakater og udstillinger, diskuterer forskellige emner, læser, skriver læserbreve, laver gadeteater, demonstrationer og offentlige møder.

Esbjerg Fredsbevægelse er medlem af
„Danmarks Fredsråd“
se mere om det på www.danmarksfredsraad.dk
bg september 2003

