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KRIGSMOTSTÅNDET DANSADE en vår-
vinter och det var härligt. Mening-

arna 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 freds-
rörelsen länge var det snudd
på overkligt. Man mötte
grannar och barndomskom-
pisar, folk som aldrig stått på

barrikaderna förr. Just det fak-
tum att det var så många som

skulle dit gjorde att ännu fler vågade ansluta sig. Det var
folkfest, gemenskap och kärlek i hela staden. 

TRODDE VI ALLA 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

med att bombningarna satte igång. Så många hade sam-
lats och skrikit sig blåa jorden runt och det hjälpte inte.
Människor fick tillbaka känslan av maktlöshet inför makt-
havarnas krigsretorik. Fredsrörelsen återgick till normal-
tillståndet. Mer om detta kan du läsa i veckans reportage
på sidorna 8–11.

MINNET FRÅN MÄNNISKOR som upplevt krig är avgörande för
antikrigskampen. Både soldaters och civilas hemska vittnes-
mål 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. 

ÅSA CARLMAN

Reporterpraktikant

Blir det fred
i Irak nu?

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.

Sex år har gått sedan
USA anföll Irak. Löftet att
stoppa kriget var en av orsa-
kerna till att Barack Obama
valdes till USA:s president.
Nyligen lovade han att strids-
uppgifterna ska vara avslutade
den 31 augusti 2010.

AV HANS FALK

Anna Ek, 28 år, ordförande
i Svenska Freds- och skilje-
domsföreningen, 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 till-
bakadragandet 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.

� � �

INLEDNING

WEBBFRÅGAN
Var Stoppa matchen-
helgen lyckad?
Ja

Nej

Delvis

39%

Röster: 135

40%

21%

.se
Rösta! Kommentera! Debattera!

Arbetaren utges av SAC Syndikalisterna
sedan 1922. Årgång 87.
Postadress: Box 6507, 113 83 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 98, 4 tr, Sthlm
Telefon: 08-16 08 90   
Hemsida: www.arbetaren.se  
E-post: redaktionen@arbetaren.se

PRENUMERATION 
Jonas Engström, 
prenumeration@arbetaren.se, 
08-16 08 93. Telefontider: mån–tis, 10–13.
Priser 2008: Autogiro: 44 kr/mån. Helår
528 kr (SAC-medlem 489 kr). Taltidnings-
pren, samma priser som ovan. Stödpren
1 000 kr. Postgiro: 1410–0. TS-kontrollerad.

CHEFREDAKTÖRER
Rebecka Bohlin, XX-redaktör
Rikard Warlenius, ansvarig utgivare 

REDAKTION
Shora Esmailian, redaktionssekreterare
Josephine Askegård, kulturredaktör  
Bella Frank, utrikesredaktör
Daniel Andréasson, layout
Sara Jeswani, layout och reporter
Kristina Lindquist, reporter (vik)
José Figueroa, fotograf/bildred (vik)
David Jonstad, reporter
Magnus Säll, taltidning
Jan-Åke Eriksson, fotograf/bildred (tjl)
Praktikanter: Hans Falk och Åsa Carlman

MARKNADSFÖRING
Björn Pettersson, Camilla Safrankova
Annonser: annons@arbetaren.se

Alla medarbetare (ej praktikanter) nås
via förnamn.efternamn@arbetaren.se

Omslagsbild: Antikrigsdemonstration
i Stockholm  15 februari 2003.
Foto José Figueroa.

Tryck: STC, Vällingby. 
Miljöcertifierad enligt ISO
9002,14001 och AFS 1996:6.

Insänt icke beställt material returneras endast
om frankerat svarskuvert bifogas.

Aktiebolag, Kb, Hb
köpes på dagen!
Allt av intresse, även vilande bolag.

Tel: 08 - 55 11 47 85
E-mail: info@bolagskonsulten.com

www.bolagskonsulten.com

HHUUSS  II  SSPPAANNIIEENN
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

I papperstidningen, på hemsidan
eller både och. Kontakta oss på 08-16 08 90
eller annons@arbetaren.se

Annonsera i Arbetaren

ANNONS:

���������
����������	
�����
��
�	����������

	
����������������

����� ���������

�������

������

�������

�����������

��������������������
����

Behåll minnena

Atti
CCND1b


