
Upprop till mänsklighetens försvar i en omänsklig tid 
 
 
För fem år sedan gick en våg av medkänsla till USAs folk och de anhöriga till offren för de fruktansvärda 
terrordåden mot tvillingtornen i New York och mot Pentagon.  Men USAs president tog dåden som 
förevändning för en offensiv för kontroll av jordens resurser som har vänt sympatin i avsky och fruktan.  
 
Alla är vi djupt skakade över de allt tätare avslöjandena av USAs fysiska och psykiska tortyr mot 
människor i skräckfängelser och läger på olika håll i världen, som länkar i det s k krig mot terrorism som 
USAs president lanserade - och över 14 europeiska regeringars, däribland Sveriges, medverkan i 
kidnappningar, rättsövergrepp, fångtransporter och misshandel. 
 
Det var mycket länge sedan någon stormakt så öppet och flagrant som USA visade sitt förakt för såväl sin 
egen grundlag som FN-stadgan, folkrätten och mänskliga rättigheter.  De flesta mindre nationer hade 
omedelbart tilldragit sig omvärldens fördömanden för överfallskrig, ockupation och massiv terror mot civila, 
men när det gäller USA och Israel vänder EU bort blicken och några medlemsstater t o m medverkar eller 
ursäktar deras övergrepp.  
 
Med USA i ledningen begränsar alltfler stater de medborgerliga rättigheterna i det egna landet. Och över 
hela världen sprider sig en nyordning i strid mot rättsamhällets krav att ingen ska hållas fängslad utan 
rättegång, ingen ska dömas utan rätt till försvar, och alla ska behandlas lika inför lagen. 
Koncentrationslägret på den ockuperade Guantanamobasen är ett av de värsta uttrycken för denna politik.  
 
Det påminner om den politik som tidigare tillämpats i årtionden i Latinamerika där hundratusentals 
människor försvunnit, torterats och mördats av USA-stödda militärdiktaturers specialkommandon, 
dödsskvadroner och terrorkrigföring.  USAs definition av sin krigföring på 2000-talet som riktad mot 
terrorism förlorar också all trovärdighet när landet härbärgerar flera av de mest notoriska aktivisterna i 
förra seklets system av transnationell statsterrorism i Latinamerika.  Samtidigt döms de som avslöjar och 
bekämpar denna fortfarande verksamma terrorism till upp till dubbla livstidsstraff.   
 
Genom terroriststämplingar av ”de andra” och med sanktioner mot den demokratiskt valda regeringen i 
Palestina öppnade EU och USA också dörren för Israels upptrappning av terrorkrigföringen mot palestinier 
och libaneser. USAs och Israels tilltro till den egna överlägsna våldsapparaten för att krossa fienden i 
stället för att söka rättfärdiga lösningar på decennier av förtryck och orättvisor, borde ha dämpats efter 
erfarenheterna från Libanon, Afghanistan och Irak. Istället satsar de än en gång på att utradera fienden 
med risk för en upptrappning som leder till krig i hela området.  
 
När Bush-regimen lanserade sin Nationella Säkerhetsstrategi med ”Lightning war”, mot möjliga hot mot 
”The American way of life” och dess livsrum väckte det skrämmande associationer. Och mot 
krigspolitiken, mot den ekonomiska utplundringen och mot den miljöförstörelse som hotar mänsklighetens 
överlevnad växer motståndet runt om i världen. Kvinnor och män, unga och gamla, ursprungsfolk, 
invandrare, arbetare, arbetslösa, religiösa samfund med flera organiserar sig för att bygga en annan värld 
och globalisera solidariteten.   
 
Och precis som intellektuella och kulturarbetare samlades 1936  i Valencia till försvar för spanska 
republiken samlades 2004 i Caracas, Venezuela ca 500 av deras nutida efterföljare för att bygga ett 
internationellt nätverk för information, konstnärlig och kulturell handling, solidaritet, samordning och 
mobilisering som knyter samman de intellektuella och kulturarbetarna med de sociala forumen och den 
folkliga kampen och stärker de gemensamma ansträngningarna ”Till mänsklighetens försvar”.  
 
Vi vänder oss nu till intellektuella och kulturarbetare i Norden med uppmaningen att tillsammans med oss 
ansluta sig till detta internationella nätverk till mänsklighetens försvar. 
 
Den 11 september 2006 
America Vera Zavala, Anita Persson, Björn Kumm, Christer Themptander, Claes Andersson, Dror Feiler, 
Eva Björklund, Gunilla Palmstierna-Weiss, Inger Fredriksson, Ingibjörg Haraldsdóttir, Jan Hammarlund, 
Lasse Söderberg, Maria Adlercreutz, Maria Sandblad, Mikael Wiehe, Nabila Abdul Fattah, Nina 
Malinovski, Pepe Viñoles, Ulf Hultberg, Åsa Linderborg 


