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Grunde til at verdenssamfundet
skal stoppe krigen mod Irak
Mange uskyldige mennesker vil fortsat blive dræbt.
Irak udgør ikke nogen trussel mod USA.
Irak’s naboer finder ikke, at Irak udgør nogen trussel.
Området er blevet mere ustabilt.
Ifølge FN pagten må man ikke angribe uden om Sikkerhedsrådet.
Saddam er ikke en ønskelig statsleder og vi finder at det er en god ide at han kommer
for den internationale domstol. Vi finder det blot komisk, at det er USA, som ikke vil
have egne borger for domstolen, der kan forlange at 12 fra Irak skal for domstolen.
Kæmper USA for demokrati? USA valgte ikke at bruge de internationale spilleregler og
optræder dermed selv meget udemokratisk og i modstrid med folkeretten. Magt i stedet
for ret er åbenbart blevet USA’s udenrigspolitik.
Intet land i verden har skabt demokrati på under 100 år efter fjernelsen af enevælde
eller kolonimagt. Irak slap først delvist for sin kolonimagt England i 1922, så det er ikke
mærkeligt at de ikke har skabt et demokrati endnu.
Man kan ikke tillade USA at have en skjult dagsorden der hedder, at de skal have styr
på Iraks olie - USA bruger 27% af verdens olie.
Krigen mod Irak gør det lettere for Osama Bin Laden et hverve folk over hele
verdenen.
Man burde sætte våbeninspektørerne ind igen for fortsætte fjernelsen af masseødelæggelsesvåben.
Selv om Saddam forlod Irak ville USA alligevel have besat Irak – altså er det olien det
handler om.
Saddam har dræbt folk i Irak, men verdenssamfundet har også dræbt uskyldige ved at
nægte at sende medicin med den begrundelse, at det kan bruges til kemiske våben –
ca. 500.000 børn er døde under sanktionerne. Skal vi ikke også forholde os til dette?
Den danske regerings handling trækker det internationale arbejde i den forkerte retning. Nu fremmes magt i stedet for ret.
Vil den danske regering også blot bruge magt overfor Israel, der slet ikke overholde,
hvad der besluttes i FN.
Vær med til at skabe en international verdensorden, hvor det er ret og ikke magt, der
råder.
FN skal styrkes - ikke svækkes.

Esbjerg Fredsbevægelse

Efter murens fald troede mange, at nu var der ikke brug for fredsbevægelserne
længere, men det har vist sig, at det er der!

Du kan hjælpe os med at udbrede kendskabet til demonstrationen ”Ingen krig
mod Irak” d. 22. marts ved på vore hjemmeside www.peaceweb.dk at hente
folder og plakat – som du derefter kan uddele.

Hjælp os med at blive en stor organisation igen – det er der brug for!

Kontakt vores kasserer, Lisbet Skou på 75 13 84 77 eller
lisbet-skou2@mail.tele.dk

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 under 30 medlemmer - men stadig aktive. Vi forsøger i
samarbejde med andre organisationer - lokalt og på landsplan at genskabe og
udvikle dansk fredsarbejde.

Internationalt er vi bl.a. medlem af:
IPB - International Peace Bureau, som er en gammel fredsorganisation. 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.

På initiativ af Esbjerg Fredsbevægelse er Danmarks Fredsråd stiftet d. 28/2 se.
www.danmarksfredsraad.dk Danmarks Fredsråd arbejder på sagsanlæg mod
regeringen for brud på folkeretten.

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

Esbjerg Fredsbevægelse
kasserer Lisbet Skou
Kronprinsensgade 117
6700 Esbjerg
tlf. 75 13 84 77
giro 672-4426
Internet adr.: www.peaceweb.dk
Kontaktperson: Poul Eck Sørensen:
poul@peaceweb.dk
tlf. 75 18 15 62
fax. 75 18 12 96
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.
Støt fredsarbejdet - meld dig ind i Esbjerg Fredsbevægelse
Lisbet Skou tlf. 75 13 84 77
email lisbet-skou2@mail.tele.dk

Esbjerg Fredsbevægelse medvirker til dannelse af
„Danmarks Fredsråd“
se mere om det på www.danmarksfredsraad.dk

Demonstration

Lørdag den 12. april 2003

Mod krigen
for FN’s overtagelse

Kl. 11 i Borgmesterhaven overfor rådhuset
Talere:
Villy Søvndal (SF)
Kjeld Anker Espersen (Soc)

Derfra går vi i optog til Torvet

Esbjerg Fredsbevægelse

Vær med til masseprotest
„Ingen krig mod Irak“

Kl. 12 på Torvet
Talere:
Johan Johannesen (FTF Ribe Amt)
John Littau ( Enhedslisten)
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