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Seminarium om USA:s försök att behärska länder som Palestina, Afghanistan, Irak och Somalia
UPPDATERING, 2007-10-15 FRÅN IRIS:
Seminariet den 20 oktober är inställd pga dubbel bokning.
Vi återkommer med en ny tid.
Lördagen den 20 oktober 2007 kl. 12:00-16:00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, ordnar Irakisk
InformationsService - IRIS - i samarbete med ABF Stockholm ett möte med chefredaktören för den arabiskspråkiga
tidningen Al-Quds Al-Arabi i London, Abd al-Bari Atwan, på svenska och arabiska på temat "Att söndra och härska USA:s försök att behärska länder som Palestina, Afghanistan, Irak och Somalia". Inträde 50 kr. Tidningen grundades
av Abd al-Bari Atwan år 1989 och är känd för sitt motstånd mot Irak-invasionen.
Citat från IRIS inbjudan:"Abd al-Bari föddes år 1950 i ett palestinskt flyktingläger. Han är en välmeriterad kännare av
hela komplexet av konflikter i Västasien. Vältaligt och med framgång hävdar han folkrätten och ett arabiskt perspektiv
gentemot de stora tidningarnas korrespondenter i TV-debattprogrammet Dateline London på BBC World och CNN
World. Han vann berömmelse genom att år 1996 intervjua Osama bin Laden efter en livsfarlig resa genom bergen
klädd i afghanska kläder. Vill du betala medlemskap för 2007 eller stödja vår verksamhet pg. 30 82 25-2 (200kr)."Klicka
för KOPIA AV AFFISCH.

Andra bloggar om: irak, palestina, afghanistan, somalia, ockupation
Jag vill samtidigt passa på att rikta fokus även på Israels märkliga attack mot Syrien den 6 september, som sägs hade
kunnat starta Harmageddon. Läs mer om det av Mikael Wälivaara, som bl.a. citerar en hög källa i den brittiska
regeringen: "Om människor hade vetat hur nära vi kom ett tredje världskrig den dagen hade det utbrutit en enorm panik.
Glöm översvämningar och mul och klövsjuka -- Gordon [Brown] hade fått ägna sig åt den blodiga Uppenbarelseboken
och Harmagedon". Diskussioner i kommentarstrådarna berör möjligheten att detta kan ha varit psykologisk
terror/krigföring från dem som ser sig som våra verkliga fiender, mot oss alla. Identiteten på dessa förvillade individer
kan i viss mån utläsas av artiklar som Who Runs The World: Why You Need To Know Immediately och The US, UK and
Israel Are Just Colonies. På svenska har jag själv diskuterat vilka det är som ser sig som våra verkliga fiender i artiklar
som Andra varvets tänkande; Eller vågar vi älska? och Några funderingar om "växlarna". Den som värdesätter frihet,
kan inte ignorera dem som genom sin - och vår - patologi ligger bakom alla krig och elände. De som är mycket sjuka
måste få hjälp, men inte hjälp att styra världen...

Inlagd av Leif Erlingsson i Fred, Irak, Politik, USA, Palestina, Afghanistan kl 20:22
Frågor till politiker i västvärlden!!
Jag vill tala om USA, UK, Frankrike,EU , FN och Israel:s ockupation
och brott mot folkrätten, mänskliga rättigheter och internationell
rätt men jag vill veta var rättvisan är och hur man kan skapa såna
orättvisor mot Palestina i de demokratiska länder som försvarar
människans liv och rättigheter.Arabvärlden kommer attkräva alla
ersättningar för politikernas brott mot alla lagar och regler i vårt
liv och vår värld.
Jag frågar alla politiker :1- Vem stödjer och hjälper Israels ockupation och alla brott?
2- Vem stödjer och hjälper Israels kärnvapen och förbjudna vapen??
3- Vem ger stöd och hjälp till Israel i FN??
4- Varför försvarar USA,UK Israel orättvist??
5- Var är alla FN:s resolutioner mot Israel??
6- Varför går Israels ockupation, brott vidare??
7- Vem kan stoppa Israel??
Politikerna i västvärlden begår brott och de är skyldiga och olagliga.
Denna politik skapar mer orättvisor,hat, rasism, brott och terror..
Jag väntar på ett svar och ett stopp och ett straff mot alla som begår
såna brott och ockupation.Nu är det nog noch stopp..Befria Palestina
nu..Det är bättre för alla,USA.
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