"Zastaviť prípravy na vojnu!!! Ukončiť embargo!
Solidarita s národmi Iránu a Sýrie!"
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Desaťtisíce mŕtvych, traumatizované obyvateľstvo, veľmi zničená infraštruktúra a chátrajúci štát: To je
výsledok vojny, vedenou USA a NATO, aby zničili bohatstvo Líbye a mohli opäť kolonizovať krajinu.
Otvorene teraz pripravújú vojnu proti strategicky dôležitým krajinám, bohatým na prírodné zdroje, proti Sýrii a
Iránu, ktoré uplatňujú svoju nezávislú politiku a ktoré sa ich diktátu nepodriaďujú. Útok NATO na Sýriu alebo
Iránu môže viesť k priamej konfrontácii s Ruskom a Čínou - s nepredstaviteľnými následkami.
Vďaka neustálej hrozbe vojny, nasadením vojenských jednotiek na hraniciach s Iránom a Sýriou, rovnako
ako aj sabotážami a teroristickými akciami "špeciálnych jednotiek", sa USA spolu s ďalšími krajinami NATO a
Izraelom, snažia sa držaním oboch krajín v stave núdze, zlomiť ich odpor. Cynicky a neľudsky sa USA a EÚ
plánovane snažia, embargom ich zahraničného obchodu a bankových platieb, o ich ochromenie. Ekonomika
Iránu a Sýrie tak má zámerne upadnúť do hlbokej krízy, čím sa zvýši nezamestnanosť a ich dramaticky by
sa zhoršila situácia v zásobovaní ich obyvateľstva. Vnútorné sociálne konflikty sú vyhrocované etnikami, za
účelom vyvolania občianskej vojna, s cieľom vytvoriť zámienku, k dlhodobej vojenskej intervencie. V tomto
embargo voči Iránu a Sýrie sa tiež zásadným spôsobom podieľa aj spolková vláda Nemecka.
Vyzývame všetkých občanov, cirkvi, politické strany, odbory, mierové hnutia, aby proti tejto vojne dôsledne
vystúpili..
Požadujeme, aby spolkova vláda
•
•
•

bezpodmienečne a okamžite zrušila embargo proti Iránu a Sýrii;
jasne deklaruje, že sa v žiadnom prípade nebude podieľať na vojne proti týmto krajinám, a
neumožní využitie nemeckých základní pre agresiu USA a NATO;
sa zasadí sa na medzinárodnej úrovni ukončiť politiku vydierania a hrozieb vojny proti Iránu a Sýrii.

V Iráne a Sýrii má ľud právo sám a zvrchovane sa rozhodnúť o vytvorení ich politického a sociálneho
poriadku. Zachovanie mieru vyžaduje, že zásada nezasahovania do vnútorných záležitostí iných štátov bude
dôsledne dodržiavaná.
Ostatní signatári, obráťte sa prosím na pána Bernda Duschnera bernd@freundschaft-mit-valjevo.de alebo sa
prihláste na našich webových on-line stránkach.

