
Alia mdnniskors lika vdrde 
Alia folks lika ratt 
Alia mdimiskor fods lika. Alia har vissa oforytterliga rdttigheter som rdtten 
till liv,frihet och sdkande efter lycka. Det dr varje folks ratt att inrdtta sin 
regering pa det sdtt som bdst passar dem for att uppna trygghet och lycka. 
Med dessa vackra ord grundades USA for 240 sedan. Trots dem byggdes varldens 
starkaste stat upp genom massutrotning av urfolken, sekler av slavhandel och utplundring av 
andra lander. Under 1900-talet vaxte USAfram som varldsmakt och gick efter Sovjetblockets 
sammanbrott pS hamningslos offensiv for varldsherravalde med mottot: "Ett enda jordklot, 
en enda supermakt". USAs globaliserade militarism for att krossa allt de upplever som 
hot mot utvidgningen av deras "livsrum", har slagit land efter land i spillror, hemsbkta av 
terrorkrigforing och flyktingkatastrof utan like sedan andra varldskriget. Nu med Trump 
vaxer krigshetsen. Och deras aviyssning av alia narmar sig Orwells mardrommar. 

Fbrsvagat imperium pi aggressiv offensiv i Latinamerika och varlden 
Kring millennieskiftet borjade USAs stallning i varlden fbrsvagas av den ekonomiska krisen 
och moraliskt av krigsbrotten och ansvaret for framvaxten av islamistiska terrorgrupper i 
Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och for stodet till Israels folkmordspolitik. Varldsmakten 
undergravdes ocksa av de latinamerikanska och karibiska folkens frigorelse med ett 
eget forbund av sjalvstandiga stater, utan USA. Men Obamas taktik efter krigspolitikens 
misslyckande pa "mjuk krigforing": undergravande verksamhet, kommersiella och sociala 
medier, dollarbistSnd till "regimkritiska" femtekolonnare, vapnade om sS behovs, for 
regimskifte, "mjuka kupper" Latinamerika, vaxer nu med Trump den oppna krigshetsen, 
och faran for ett tredje varldskrig. 

De fattiga far betala for ekonomisk och kllmatkris 
IMF, Varldsbanken, WTO - belt kontrollerade av USA och EU - har drivit skuldsatta lander 
till undergSng i tredje varlden och forsoker nu aven i Europa med Grekland som varnande 
exempel. De fattiga staternas ratt att drive politik, att kontrollera egna naturtillgangar, att 
utveckia jordbruk och industri p^ egna villkor och begransa de transnationella bolagens 
rorelsefrihet inskranks till de rikas form&n. Foljden blir okade klyftor, massvalt, miljoforstoring, 
desperation och underutveckling. Varldens fattiga folkflertal - aven i det rika Europa - far 
bara foljderna nar de s§ kallade frihandelsavtalen - som TTIP som nu ska dra in hela EU 1 
USA-bolagens maktsfar - satter deras ratt fore folkens och bolagsvinsterna fore miljon och 
framkallar klimatkatastrofer. 

USA/NATO slktar pi varldsmakt ^' 
Med sin militara och politiska overmakt kvaver USA/NATO de forandringar folken kraver. 
Med foljsamma mediers informationsmonopol, paramilitarer, "okonventionell" krigforing 
sprider USA kaos och terror och bryter sonder hela samhallen. Med EUs benagna stod har 
USA globaliserat sin aggressive militarism och vant FN:s fredsprincip och den nationelle 
suveraniteten till sin motsats for att sakra sitt "hundraSrsrike": The New American Century. 
Fortackt stod till terrorgrupper och utomrattsliga avrattningar med forarlosa flygplan har 
blivit vardagsmat for en varldsmakt som havdar att dess vSId ar lag. 

Kontroll over varldens oija och gas 
USAs uppbyggnad av raketbaser 1 Europa och militarlsering av yttre rymden ska starka den 



militara 6vermal<ten. Ett mill ar att sakra tillgSngen till varldens oija, kontrollera oljeledningar 
och tankfartygs rutter pa varldshaven. Med anfallet pa Libyen inledde USA och Europas 
fore detta kolonialmakter det tredje kriget p§ tio Sr mot Arabvarlden. I det p r d e kriget, 
mot Syrien,lierade desig med Saudiarabien och andra oljekungadomen och dra in hela 
Mellanostern i krigets helvete. 

Over 1.000 USA-baser i varlden, inringning av Ryssland och Kina 
USA/NATO starker inringningen av Ryssland, Kina och hela eurasiatiska varldsdelen. I 
Ostasien starks de militara banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nara 
nog standiga krigsovningar pagar - i luflen, till havs och pa land. USA/NATO har dragit med 
Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien 1 centralasiatiskt samarbete och genomfor stora 
krigsmanovrer pS gransen till Ryssland. Konflikten i Ukraina m^ste ses i detta sammanhang. 
Liksom kraven att fa anvanda Gotland som avskjutningsramp mot Ryssland i "forsvar for de 
baltiska landerna". I Afrika har USA militarbaser i nasta alia lander. 
Finland och Sverige inlemmas stegvis 1 NATO i ett projekt for varldsherravalde som 
overtraffar Hitlers och deltar i krigsovningar for kontroll over oija och gas under ryska Arktis. 
USA/NATO drog i juni i ar samman 40.000 soldater i tre samtidiga ovningar i Ostersjon: 
Anakonda, Baltops, och Saber Strike, fran Stockholm till Polen. I Kiruna star Esrange, 
varldens storsta nerladdningsstation for satelliter, till tjanst. Vi lever i en extremt farlig tid och 
Sverige drivs allt tatare in i NATO med vardlandsavtalet dar USA/NATO fran Sverige kan 
angripa tredje land, operera egen hand och t.o.m. fora in karnvapen. 

Aterta kontrollen over "egna" varldsdelen 
Hemmavid har USA aktiverat sin Fjarde Flotta for patrullering kring Sydamerika och 
Karibien, med uppdaterade planer for att "ingripa" i Venezuela. USAs militarbaser i 
Latinamerika inringar "Varldens lunga", det jattelika Amazonasomradet med en stor del av 
varldens syre- och sotvattensreserver. Ursprungsfolkens rattigheter och liv hotas. ALBA-
landerna demoniseras, folkvalda regeringar undergravs med hundratals miljoner US-dollar 
och stortas med "mjuka kupper", och om det inte gir, av ett Sterupplivat militarkuppspdke. 
Men de lyckas inte kvava folkens stravan efter fred och frihet. 

Kampa for rattvisa, frihet och brod 
USAs sjalvstandighetsfbrklaring 1776 var en milstoipe for manskligheten pa vag till 
FN:deklarationen om manskliga rattigheter till forsvar for jordens utsugna, for nationernas 
ratt till kontroll over egna resurser, till en rattvis ekonomisk varldsordning, till frihet och 
demokrati. Vi firar 4 juli som en frihetsdag riktad mot USAs varldsomfattande brott och hot 
mot manskliga rattigheter, mot folkens sjalvbestammande och mansklighetens overlevnad. 

Stod solidaritetsarbetets paroller: 
• Stoppa USAslNATOs krigsupplrappning och USAs raketbasehng i andra lander! 
• Nej till Nato i Sverige! 
• Nej till imperialismens "humanitdra " interventioner! 
• Fordom USAs krigsbrott, brott mot folkrcitten och de manskliga riittiglieterna! 
• For alia landers okrdnkbarhet och alia folks sjalvbestammande! 
• For en ny ekonomisk och social varldsordning! Stoppa TTIP! 
• For folkens riitt till egna resurser och naturtillgangar! 
• For ett aktivl och demokratiskt FN! 
• For ett fritt Palestina! Erkdnn Vdstsahara! Lcimna Venezuela ifred! 
• Nej till USAs blockad mot Kuba och omstdrtande verksamhet i Latinamerika! 


