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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jan Myrdal
KÄNN TIDENS ÅLDER!
Okända är de inte de brott som sker i Gaza som i Irak eller Afghanistan och vi alla vet vilka
förövarna är. Som en med trupperna inbäddad rapportör skrev från operationerna vid
Kandahar i södra Afghanistan:
”Man fann byn full med folk och de var alla beväpnade och satte sig till motvärn. Varje dörr
slogs in, varje man som påträffades höggs ned, de förföljdes från gård till gård, från torn till
torn och mycket få undkom. En hop arma kvinnor och barn kastades ut och ett par sårades...
En dörr vilken husets innevånare vägrade att öppna sprängdes upp ... och varje själ
bajonetterades . ... Det är svårt att redogöra för antalet av dem som gick under i byn, men
troligt är att icke mindre än åttio till hundra blev skjutna och om några lyckades hålla sig
gömda i byggnaderna måste de ha gått under i flammorna ty hela byn var en enda brinnande
ruin innan vi lämnade den och sedan fortsatte den att brinna hela natten...”
Men det skrevs för snart etthundrasextiosju år sedan, söndagen den 28 augusti år 1842, av
fältprästen I. N. Allen. Det var under det brittiska imperiets uppgångsperiod. Nu är det
imperiet redan historia och brittiska trupper - som de svenska för övrigt - blott söldnärer åt
Förenta staterna i dess kamp för att behålla makt i Västasien och Innerasien.
Den ideologiska förklädnaden då och nu har likheter. Civilisationernas krig brukar det kallas
numera och Förenta staternas gudfruktige förre president liksom Storbritanniens till
katolicismen konverterande premiärminister kunde därför om de afghaner (irakier eller
palestinier) som nu blir offer för Förenta staternas imperiepolitik med artonhundrafyrtiotalets
fältpräst Allen ha sagt:
”Vi har alla sett den hänsynslösa och vilda ondska, det skamlösa förräderi, de skändligheter,
som icke kunna nämnas, vilka förefinns bland en falsk religions tillbedjare ...”
Med nutida ord: Krig mot islamisk terrorism! Nu därtill demokrati, mänskliga rättigheter och
kvinnors rätt. Fast vad det verkligen gäller är baser och profitabel överhöghet; olja nu som
bomull då.
När jag sagt detta kan det tyckas som om jag anser att allt har förblivit vad det var. Och visst
tvingas bl. a. afghaner, irakier och palestinier också nu kämpa mot främmande erövrare men
världen har i grund förändrats under de senaste seklet och herrefolkens makt har steg för steg
- trots tillfälliga bakslag - trängts undan. En gång kunde en handfull administratörer och
kolonialtjänstemän från Storbritannien härska över - och suga ut - mångmiljonländer som
Indien. Det går inte längre. Atombomber och hot om att kunna genomföra folkmord hjälper
heller inte. Herrefolkens tid är ute världen över även om de i försöket att behålla sin makt som nu i Irak, Afghanistan och Palestina - kan komma att dra med sig tiotusentals, ja, kanske
någon miljon, offer ned i döden.
Jag lämnar åtsidan den pågående ekonomiska världskrisen som i och för sig kan vara början

till slutet. Ty nu kapsejsar hela det värdesystem som använts för att legitimera
herrefolksmakten. Jag tar två sammanhängande nyheter från senaste vecka:
I Genève öppnar nu i april Förenta nationernas konferens mot rasismen. Men utan Förenta
staterna, Kanada, Israel - och kanske även utan EU. Skälet är enkelt. Herrefolken har inte
längre möjlighet och makt att på egen hand formulera frågorna. De ställs i stället själva som
anklagade för sina brott; de föredrar därför att fly fältet.
För att undvika att stadgeenligt tvingas uppmärksamma de kända folkrättsbrott som
herrefolken i NATO begått och begår har den Internationella brottmålsdomstolen envist valt
att söka åtala politiker i Afrika. Nu har den - för att uttrycka sig på ett sätt som dess
halvbildade medlemmar pryder sig med - staplat Pelion på Ossa. Ty nu när herrefolksbrotten
skriar mot himlen har domstolen för att skydda sina herrefolksgynnare i stället begärt Sudans
president gripen och ställd inför rätta. Inte bara Afrikanska unionen och Arabförbundet har nu
brännmärkt denna domstolens föraktligt politiska tjänstvillighet. Också ordföranden i Förenta
nationernas generalförsamling, Miquel d’Escoto Brockman har gjort det.
Varför säger jag detta? Jo, vi måste på en gång se de pågående vidriga brotten gentemot bland
andra Afghanistans, Iraks och Palestinas folk och samtidigt inse att alla herrefolksvärldens
hittills tjänande myter och legitimerande ideologier nu håller på att spolas ner i avloppet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anita Dorazio

DEN NYA FÖRINTELSEN
Kära vänner, mötesdeltagare!
Kampen fortsätter år ut och år in…
mot vansinnet, mot brutaliteten
mot maktens arrogans
mot, en i vissa stycken, rent kriminell
flyktinghantering. Den som pågår här och nu
Inte ens i detta land, i ett av de rikaste länderna i världen
anser man sig kunna ge en fristad till de svårast krigsdrabbade
och traumaskadade flyktingarna, de från Afghanistan och Irak.
Inte ens till människor – män, kvinnor och barn som överlevt
dödande, terror, tortyr, etnisk och religiös förföljelse, kidnappningar och
flygräder.
Inte ens dessa överlevare, som sökte rädda sina liv kunde få detta skydd
här.
De ska deporteras ”hem” i extrachartrade plan.
HEM TILL INTET ELLER FÖRSVINNADE.
De nya Sverige Moderaterna med Billström och Eliasson i spetsen, de högst
ansvariga, pekar med hela handen UT!
Dessutom har de mage att påstå att de tillämpar lagen!

Vad de tillämpar är - sin egen konjunkturanpassade EU-politik mot
elementära mänskliga rättigheter, mot lagen, mot konventioner vi
undertecknat! Barnkonventionen är ”just a piece of paper!”

Hyckleriet är i sanning monstruöst!
På flygplatserna står extrachartrade plan beredda att deportera
människor till Irak (med handfängsel om de bråkar). Polisen handplockar
flyktingar hos släktingarna och på arbetsplatserna och fyller plan efter
plan.
Den 12 februari flögs ett extrachartat plan från Sverige till Bagdad fullt
med flyktingar som motsatt sig transport hem. Flera som vägrade gå
ombord släpades och belades med handfängsel. (De som känner någon som
deporterats med detta plan ombedes höra av sig till mig, då Sveriges Radio
(Konflikt) vill vittna och följa upp vad som hände).
Vänner, mötesdeltagare!
Hjälp till att stoppa deportationer av flyktingar!
Den nya förintelsen, en människa i taget, män, kvinnor och barn, många
sammanlagt, ofta krigs- och traumaskadade, är påbörjad.
Det är helt oacceptabelt!

Historien ska skrivas!

