Stöd flyktingar och palestinsk idrott
– delta i Fredsloppet
Vi är allt fler som upprörs över det helvete som människor på flykt från krig och
förtryck tvingas utstå för att ta sig in i fästningen EU. Detta har lett till folkliga
protester och praktisk solidaritet i breda lager runt om i Europa, Sverige och
Göteborg vilket är mycket positivt.
Men de politiska partierna och deras ungdomsförbund som nu manifesterar
runt om i Sverige under parollen “Refugees Welcome” gör det utan att se varför
människor tvingas på flykt.
De är inte på flykt undan någon tsunami eller jordbävning. De flyr undan krig
och förödelse skapad av människohänder och de skyldiga är lätta att peka ut. Det
är ett resultat av att USA och västvärlden startar krig och kaos för att komma åt
råvaror som oljan. Islamiska staten, Jabhat al-Nusra och övriga al-Qaida inspirerande grupper i Syrien och Irak har vuxit fram som ett resultat av västvärldens,
Turkiets och gulfstaternas agerande. Majoriteten av dessa är internflyktingar eller
flyr till närliggande stater som Libanon och Turkiet.
Rika Sverige har stora möjligheter att ha en generös flyktingmottagning. I
våras delade de svenska storbankerna ut mer än 57 miljarder kronor till aktieägarna. Om vi tar pengarna där de finns räcker de till både en bra välfärd åt alla
som bor i Sverige och till att ta emot de som behöver skydd.
Nu planerar politikerna att knyta Sverige ännu närmare USA:s krigspolitik.
När Sveriges riksdag i april 2016 skall rösta om Sverige skall teckna ett värdlandsavtal med Nato – måste kravet från oss som upprörs över behandlingen av
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