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Svenska regeringen  
 
 
Krav på åtgärder från regeringen gentemot Amerikas Förenta Stater (USA) och dess 
allierade med anledning av angreppskriget mot Irak 
 
Många människor reagerar med ilska och oro på utvecklingen i Irakkrisen. USA och dess 
allierade har självsvåldigt och i strid mot FN-stadgan och internationell rätt förklarat krig mot 
en av FN:s medlemsländer. När några av FN:s medlemmar agerar i strid mot gällande 
regelverk måste övriga medlemsländer reagera. Detta med samma rätt som i fallet med Irak, 
också det ett land som upprepade gånger har handlat i strid med FN. Säkerhetsrådet är det 
organ som kan fatta beslut om våld i FN:s namn, andra alternativ finns inte. 
 
Med stöd av ovanstående kräver Fredsnätet i Linköping att den svenska regeringen aktivt 
agerar för följande åtgärder: 
 
att Sverige omgående stoppar all vapenexport till de krigförande länderna i 

Irakkonflikten 
 

att Sverige verkar för att sammankalla FN:s generalförsamling och där aktivt visar att 
den svenska regeringen tar avstånd från agerandet från USA och dess allierade 
 

att USA och de nationer som aktivt deltar i ett angreppskrig ställs till ansvar för brotten 
mot FN:s stadgar och internationell rätt 
 

att Sverige kallar hem sina ambassadörer för konsultation, i USA och de nationer som 
aktivt deltar i ett angreppskrig 
 

att Sverige på alla sätt stödjer det irakiska folkets strävan för demokrati och rättvisa  
 
 
Linköping, dag som ovan 
Fredshälsningar 
 
 
Kifah Abdulamir, enligt uppdrag 
Fredsnätet i Linköping 
 
* Bilaga:  
Förteckning över organisationerna anslutna till Fredsnätet i Linköping 
 
 
 
 
 
 
 



Organisationer som står bakom  
Fredsnätet i Linköping: 
 
ABF Linköping m.o. 
Attac Linköping 
Handels s-förening 
Franciskanska sekularorden OFS i Linköping 
Islamiska förbundet i Linköping 
Irakiska föreningen Linköping 
Iranska Media Föreningen i Linköping 
Kommunals s-förening Arbetarna 
Kommunals s-förening Rosen 
Kommunals s-klubb i Linköping 
Kommunal Östergötland sekt 3 
Kommunal Östergötland sekt 24 
Kristna Fredsrörelsen Linköping 
Linköpings kristna socialdemokrater - Broderskapsgruppen 
Lärarförbundets lokalavdelning i Linköping 
Miljöpartiet i Linköping 
Ordfront Linköping 
PeaceQuest  
Ryds s-förening 
singsang (musikkollektiv) 
S-kvinnor Linköping 
Socialistiska partiet Linköping 
SSU Röd (klubb inom Linköpings SSU-kommun) 
Svenska kyrkan - Linköpings stift 
Svenska kyrkan - Ryds församling 
Svenska kyrkan - Skäggetorps församling 
Ung Vänster Linköping 
Ungsocialisterna 
Vänsterns studentförbund 
Vänsterpartiet Linköping 
Östgötadistriktet av Svenska FN-förbundet 


