
Ta hem alla soldater nu! Det är bästa 
strategin i kampen mot terrorismen 
 
 
 
 
Mer krig ökar risk för terrordåd mot Sverige 
  
De senaste månadernas utveckling i Afghanistankriget och fler dödade och stympade unga 
svenska soldater är mycket avslöjande för de politiker och militärer som propagerar för mer 
krig i Afghanistan. De inom socialdemokratin och miljöpartiet som har varit tveksamma till 
att skicka stridande svensk trupp för att backa upp den korrumperade och valfuskande 
Karzairegeringen borde nu lättare kunna ta ställning mot fortsatt krigande och mot sin egen 
partilednings stöd för fortsatt krig.  
 
När Fredrik Reinfeldt säger att fler svenska stridande soldater i Afghanistan är ett skydd mot 
terrorhandlingar mot Sverige är svårt att tro att Reinfeldt själv tror på detta. Alla 
undersökningar visar ju att det är de pågående krigen under USA:s ledning som ger ny näring 
åt den islamistiska terrorismen. Att Sverige allierar sig ännu mer med USA i krigen leder till 
att risken för terrordåd mot Sverige ökar hundrafalt! Om en terrorattack – t ex som ett svar på 
svenska soldaters stöd till USA-ockupationen – skulle inträffa i Sverige är det regeringens och 
Försvarsmaktens cyniska spel som röjt vägen för detta. 
 
 
 
Terrorhot mot Sverige resultat av farlig utrikespolitik 
 
Jag tror att många svenskar idag är oroliga för att den utrikes- och säkerhetspolitik som 
Reinfeldtregeringen för, förr eller senare kommer att leda till terrorattacker mot Sverige.  
 
Att alliera sig med USA/NATO i det meningslösa krigsäventyret i Afghanistan, där tusentals 
civilpersoner har dödats av västs bombningar, där USA-soldater bildat dödspatruller som 
dödar ”för nöjes skull” och där människor spärras in i koncentrationslägerliknande fångläger i 
flera år utan rättegångar, är ett brott mot den snart 200-åriga freds- och neutralitetspolitik som 
Sverige varit känd för i hela världen. Varför ska vi smutsa ner Sveriges rykte genom att delta i 
ett sådant vansinnigt och hopplöst krig? Inte ens USA-generalerna tror att det går att vinna! 
 
Ta hem alla svenska soldater nu! Detta är den bästa strategin i kampen mot terrorismen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Exempel på olika människovärde 
 
Exempel 1: 
 
I februari år 2006 dömdes den amerikanske officeren Lewis Welshofer för att han under ett 
förhör i Abu Ghraib-fängelset orsakat den irakiska fången Abed Hamed Mowhoush död. Den 
amerikanska officeren hade stoppat ner fången i en sovsäck, bundit fast elledningar rund 
säcken, täppt till hans mun och sedan satt sig på fångens bröst tills denne kvävdes. USA-
officeren dömdes till två månaders kompaniförbud och 6000 dollar i böter. 
 
 
 
Exempel 2: 
 
I augusti år 2010 inleddes en rättegång mot Guantanamofången Omar Khadr. Det framkom 
att Omar när han som 15 åring blev fasttagen i Afghanistan år 2002, misstänkt för att ha dödat 
en amerikansk soldat, hotades med våldtäkt och skällande hundar. Vid fasttagandet blev han 
skottskadad och blind på ena ögat. I oktober 2002 flyttades han till Guantanamo ”camp V” 
som var och är den hårdaste delen i fånglägret. Han har tills nu suttit fängslad i åtta år utan 
rättegång, alltså under en tredjedel av sitt liv. Den inledda rättegången kommer att använda 
”erkännanden” som Omar gjort under tortyr.  
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