Krig er Terror
Fogh er inkompetent
To muligheder:
1) Fogh kunne ikke gennemskue de foreliggende oplysninger om Saddam
Husseins farlighed. Han troede så benhårdt på dem at han bragte Danmark i
krig på et marginalt parlamentarisk flertal, imod Genevekonventionen og
international fordømmelse.
2) Fogh tilbageholdt de efterretninger der pegede i anden retning end den
han ønskede at se, fordi han ikke troede på at demokratiet kunne træffe den
"rigtige" beslutning; at gå med i den "nødvendige" krig på USA's side, for
at vælte Saddam Hussein.
Uanset hvad der var Foghs overbevisning og motiv, så er konklusionen at
han er inkompetent til at lede et så stort, betydningsfuldt og komplekst
foretagende som den danske stat.
Resultatet af hans inkompetence er at Danmark nu reelt har bragt sig i en
stilling som legalt krigsmål. Vore fjender, som vi kalder terrorister, har fået
øje på Danmark og måske på muligheden for at nedlægge nationen en
skønne forårsdag med østenvind.
En bombe ned i Barsebæk… bye bye kolonihave.
Danmark er uanstændigt. Denne inkompetente bedrevidende statsminister
sidder stadig på magten. Hans falskhed ligner styrke, så han er endda så
populær som nogensinde. Og medierne gengiver ukritisk hans meninger og
holdninger. Skam dig, Danmark. Irak bløder for din ligegyldighed.

Fred i Verden
JA til global retfærdighed; udryd fattigdom - ikke de fattige.
JA til oplysning, respekt og dialog; skoler i stedet for bomber.
JA til etnisk og kulturel mangfoldighed; mød verden med åbent sind.
JA til enkel og bæredygtig livsglæde; global solidaritet.
Vi kan ikke forholde os passive overfor at fred og frihed er truet af de
magthavere som påstår de vil bevare det, dérfor står vi her.
FredsVagten december 2004

kom og vær med, du har brug for os – vi har brug for dig… kontakt os på:

www.fredsvagt.dk eller ring: 2346-0793
041206

Hvad er FredsVagte n
En stædig kreds af fredsfolk har siden 19. oktober 2001, alle ugens
7 dage, stået fredsvagt foran Christians borg. Vi begyndte som en
reaktion på at World Trade Centers fald i New York skulle besvares
med krig i Afghanista n, uanset prisen i endnu mange flere
uskyldige menneskers liv.
Vi demonstrerer vores trods mod afmagt, hykleri og overgreb.
Vi er en lille orm der dagligt gnaver i magtens stenhjerte og folkets
samvittighed. Vi er en vedholdende knast på magtens bonede
gulve. Vi er en splint i Isdronningens øje. Vi er børnenes hvisken
om Kejseren – jamen se!, han har ikke noget på...
Hjælp os dermed.. slut op om vores protest

FredsVagtens Grundlag
Alle har lige ret til freden
1 FredsVagten er en sammenslutning af mennesker, som på
tværs af politisk, religiøs og etnisk baggrund tror på
at vejen til fred bygger på dialog og global
retfærdighed.
2 FredsVagten står, siden 19. oktober 2001, foran
Christiansborg hver dag for at markere vores protest mod
dansk deltagelse i ’krigen mod terror’, som risikerer at
forværre sikkerheden, globalt som lokalt.
3 FredsVagten holder en Håbets Ild tændt, en symbolsk
livsflamme for de mennesker der får knust deres liv,
familier og samfund som følge af krig.
4 FredsVagten praktiserer selv freden i sit møde med
offentligheden.
5 FredsVagten repræsenteres til enhver tid af de vagter
der står der.
6 FredsVagtens samlede udtryk og holdninger diskuteres og
udvikles på stormøder.
7 FredsVagten kræver ingen andre forudsætninger af sine
deltagere, end at stå for fredens sag på ovennævnte
grundlag.
således vedtaget på stormøde 3.august 2002

meld dig ind i vores støtteforening: FredsVagtens Venner
medlemsskab for indeværende kalenderår; 100 kroner

eller indbetal et engangsbeløb til støtte, stort / lille
konto: 8401 1041096, Merkurbank
041206

