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INLEDNING

Blir det fred
i Irak nu?
I I I Sex år har gått sedan

Behåll minnena
KRIGSMOTSTÅNDET DANSADE en vårvinter och det var härligt. Meningarna går isär om hur många det
verkligen var som samlades i
Stockholm den 15 februari
2003, men att det var många
kan vi som var där vittna om.
För den som varit aktiv i fredsrörelsen länge var det snudd
på overkligt. Man mötte
grannar och barndomskompisar, folk som aldrig stått på
barrikaderna förr. Just det faktum att det var så många som
skulle dit gjorde att ännu fler vågade ansluta sig. Det var
folkfest, gemenskap och kärlek i hela staden.

runt om i Sverige som demonstrerade mot
Bushs krigsplaner att vi kunde stoppa kriget? Själv minns
jag faktiskt inte vad jag trodde. Vi ville tro. Därför är det
inte så konstigt att luften gick ur antikrigsrörelsen i och

TRODDE VI ALLA

med att bombningarna satte igång. Så många hade samlats och skrikit sig blåa jorden runt och det hjälpte inte.
Människor fick tillbaka känslan av maktlöshet inför makthavarnas krigsretorik. Fredsrörelsen återgick till normaltillståndet. Mer om detta kan du läsa i veckans reportage
på sidorna 8–11.
som upplevt krig är avgörande för
antikrigskampen. Både soldaters och civilas hemska vittnesmål är det som kan stå emot krigiska makthavares kyliga
tekniska resonemang. Därför är det mest otäcka jag hört
på länge den psykologiska forskning som bedrivs i USA för
att motverka soldaters traumatiska upplevelser, som ger
minnen som aldrig läker, så kallad PTSD. Genom medicin
och andra metoder försöker man skapa sätt att få soldater
att komma hem från kriget oförstörda i själen och med
blanka minnen. Man ska hjälpa dem att inte ha ångest
efter att ha dödat människor. Ingen ska minnas varför det
är så hemskt med krig så att krigen kan fortsätta.

MINNET FRÅN MÄNNISKOR

ÅSA CARLMAN

Reporterpraktikant

ANNONS:

HUS I SPANIEN
Vackert hus i södra Spanien uthyres. By med vita hus och
smala gränder. Huset har god standard, drygt 100 kvm,
fin utsikt. Pris 3 000–3 500 kr/veckan.
Svar till; montefriohus@yahoo.se
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I papperstidningen, på hemsidan
eller både och. Kontakta oss på 08-16 08 90
eller annons@arbetaren.se
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Aktiebolag, Kb, Hb
köpes på dagen!
Allt av intresse, även vilande bolag.
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USA anföll Irak. Löftet att
stoppa kriget var en av orsakerna till att Barack Obama
valdes till USA:s president.
Nyligen lovade han att stridsuppgifterna ska vara avslutade
den 31 augusti 2010.
AV HANS FALK

Widad Zaki, 41 år, ekonom
och exilirakier, Stockholm.
– Det beror på hur ärliga
Obamas löften är. Jag litar
inte på att soldaterna är
borta förrän de är borta.
Obama har ju backat lite
grand och sagt att 50 000
soldater ska stanna kvar. Då
är det ju fortfarande ockupation och inte
irakiernas fria vilja som gäller. Samma sak så
länge inte USA släpper kontrollen över oljan.

Anna Ek, 28 år, ordförande
i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Stockholm.
– Jag hoppas det, men
realistiskt sett så tror jag
inte det. Det har varit krig
så länge och därmed har så
väldigt många regelverk
satts ur spel och det har
etablerats en ordning där man valt våldet i
stället för förhandlingar.
– I ett land där det i dagsläget finns så
många olösta interna konflikter och olika
väpnade grupper som är beredda att ta till
våld för att uppnå sina olika politiska mål
behöver omvärlden ta sitt ansvar och hjälpa
Irak till fred.

Laura Macdissi, 47 år,
journalist, Stockholm.
– Som jag visar i min bok
700 dagar i Bagdad så
kommer det inte att bli
fred i morgon. Det finns
många olösta frågor och
situationen är väldigt
bräcklig. Därför vore det
bättre att avvakta med en tidtabell för tillbakadragandet tills efter valet i december
2009 och bildandet av en ny, verkligt nationell
regering. Det måste finnas en fungerande stat
och stabil fred innan tillbakadragandet.
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Var Stoppa matchenhelgen lyckad?
Ja
21%
Nej
39%
Delvis

Tryck: STC, Vällingby.
Miljöcertifierad enligt ISO
9002,14001 och AFS 1996:6.
Insänt icke beställt material returneras endast
om frankerat svarskuvert bifogas.

40%
Röster: 135
Rösta! Kommentera! Debattera!
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