Date: Wed, 11 Jan 2006 18:09:37 +0100 (MET)
From: Leif Erlingsson <leif@lege.com>
To: Arkitekter mot kärnvapen Thiberg <Thiberg@telia.com>,
Artister för fred Jörgen Lantz <jorgenlantz@swipnet.se>,
Forskare och Ingenjörer mot kärnvapen Sven Hellman <sven.hellman@swipnet.se>,
Lärare för fred Ingrid Inglander <ingrid.inglander@swipnet.se>,
Svenska läkare mot kärnvapen Leonore Wide <leonore.wide@swipnet.se>
Cc: Kansli Yrkesgrupper Mot Kärnvapen Britta Björnsson <britta.bjornsson@swipnet.se>
Subject:

Finns det någon som är intresserad av att stoppa ett kärnvapenkrig?

Till Yrkesgrupper Mot Kärnvapen
Arkitekter mot kärnvapen (Thiberg)
Artister för fred (Jörgen Lantz)
Bibliotikarier för fred (Ulla Brohed)
Forskare och Ingenjörer mot kärnvapen (Sven Hellman)
Författare mot kärnvapen (Gunilla Ladberg)
Jurister mot kärnvapen (Curt Riberdahl)
Lärare för fred (Ingrid Inglander)
Präster mot kärnvapen (Siv Källstigen)
Psykologer mot kärnvapen (Ingegerd Morvik−Broberg)
Socialarbetare för fred (Lisa Mathsson)
Sv sjuksköterskor och analytiker mot kärnvapen (Eva Petersson)
Svenska läkare mot kärnvapen (Leonore Wide)
Tandläkare mot kärnvapen (Karin Javelin)
Kansli Yrkesgrupper Mot Kärnvapen (Britta Björnsson)
Hej.
Jag heter Leif Erlingsson och är en alldeles ovanlig svensk som oroar mig för framtiden.
Jag ställde i går på attac−sthl mailinglistan frågan om det möjligen fanns någon som var
intresserad av att stoppa ett kärnvapenkrig?
Ett av tipsen var att ta kontakt med yrkesgrupper mot kärvapen.
Jag fick länken http://www.algonet.se/~jviklund/ymk/ av Rabbe Kurtén.
En annan reaktion kom från Peter Forsberg, som skrev
CITAT BÖRJAR:

‘‘Det första du bör göra är att hindra nya anfalllskrig. Läs om USA:s planer på ett "förebyggande
anfall" mot Iran! http://www.realpeterforsberg.se/news.php?extend.16
Sedan bör du naturligtvis verka för en avrustning av världens alla kärnvapenmakter, se t.ex.
http://www.abolition2000.org/
Sveriges Fredsråd har en avdelning om kärnvapen också:
http://www.frednu.se/rubrik6
Sist men inte minst agera för att avveckla USAs globala nät av militärbaser och avlyssningsstationer,

som redan ringar in hela Eurasien (landmassan Europa + Asien) och kilar in sig på alltfler strategiska
punkter i Latinamerika. Är det inte märkligt att Al Qaeda− grupper nu "misstänks" gömma sig i ett
område som av en händelse råkar vara en av världens största sötvattenreserver? (Gränslandet i
Amazonas där Brasilien, Paraguay och Bolivia möts)’’
CITAT SLUTAR.

Jag fick offlist frågan vad jag tänkte på. Och precis som Peter Forsberg, och Agneta
Norberg på Sveriges Fredsråd, så tänker förstås även jag på USA:s förmodade
förestående attack med taktiska kärnvapen, se http://frednu.se/artikel154 ( FredNu.se har
använt Wayne Madsen Report: http://www.waynemadsenreport.com/ )
Jag har också själv en del material i ämnet, se t ex http://blog.lege.net/?/archives/45−En−
lysande−framtid−aer−var.html och direktlänken http://blog.lege.net/?/45−En−lysande−
framtid−aer−var.html#c500 till ett dokument från the Strategic Advisory Group (SAG)
(från 1995) och förstås till det ökända "Rebuilding Americas Defenses" dokumentet från
PNAC − Project for a New American Century −gänget. (Samma gäng som de som den
tidigare rådgivaren till den förra president Bush, den en gång så högt uppsatte CIA−
analytikern Ray McGovern, enligt John Pilgers artikel i Aftonbladet häromdagen (följ
länken ovan), har berättat att de tidigare brukade benämnas "galningarna" i Washington.)
( Förresten kan det vara intressant att notera att samma Ray McGovern som talade om
"galningarna" i Washington i går = 2006−01−10 skulle överlämna ett dokument till
Bushs advokat, men i Vita Huset vägrade man att ta emot dokumentet utan skickade en
bombpatrull att ta hand om det: http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=179#179 )
Jag tror att de tidigare CIA analytikerna Bill och Kathleen Christenson har alldeles rätt
när de säger att "Detta är viktigare än att stoppa kärnvapenspridningen: Vi måste stoppa
USA/Israels krig mot Iran" − se
http://blog.lege.net/redirect/viktigare_an_karnvapenstopp.html
Men i dag krigshetsas det till och med i Sverige och i svenska tidningar. Vad kan göras?
Mvh

// Leif Erlingsson, http://blog.lege.net/
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