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Tuesday, September 19. 2006

Nödrop från Amnesty International USA
Via Jan Viklund (som liksom jag själv också lyssnade på den avhoppade krigsveteranen Joshua Casteel på Sergels
Torg den 11 september) fick jag nyss detta nödrop. Sprid vidare! ...From jan@gandhitoday.org Tue Sep 19 14:04:47
2006
Date: Tue, 19 Sep 2006 14:04:47 +0200
From: Jan Viklund
To: Jan Viklund
Subject: Amnesty Int.: STOPPA LEGALISERINGEN AV TORTYR
Ett Action Alert via D. Swanson & Democrats.com. Vi i Sverige kan inte skriva till kongressen, men det avhoppade
krigsveteranen Joshua Casteel efterlyste 11 september, Sergels Torg, av oss svenskar har etsat sig fast i sinnet: "WE
NEED YOUR SUPPORT in our struggle against the Administration in Washington turning into dictatorship!"
sprid.
Vidarebefordrat brev:

[klicka här för illustrerad orginal-version]

Från: Democrats.com
Datum: måndag 18 sep 2006 18.22.34 GMT+02:00
Till: gandhi_today@yahoo.se
Ämne: Stand up for the America We Believe In
Svara till: activist@democrats.com
Dear Jan,
George Bush is trying to legalize torture - not just to exempt sadistic CIA interrogators from the law, but also to exempt
himself. That's because George Bush could be tried for approving torture under the War Crimes Act of 1996 - and face
the death penalty.
I hope you'll take a moment to take action.
Bob Fertik
THE AMERICA I BELIEVE IN LEADS THE WORLD ON HUMAN RIGHTS
Help stand up for the
America We Believe In
We're mobilizing people
of conscience across
America to help change
our country's disastrous
course on human rights.
Take action now.
Dear Friend,
This message is extremely urgent.
Last week, President Bush on national television defended cruel and humiliating treatment of detainees and proposed
legislation that would legalize the sham military commissions that the Supreme Court has repudiated. Equally
outrageous, he wants to grant immunity from prosecution to administration officials who sanctioned the use of torture
and other cruel, inhuman and degrading treatment. And furthermore, he aims to prohibit the Federal courts from
intervening on these crucial human rights issues.
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With this brazen move, President Bush has launched an all-out assault on human rights and the rule of law. Torture?
Secret prisons? Unfair trials? Impunity for law breakers? This is not the America we believe in. The America we
believe in does not use torture. The America we believe in would never hide people in secret prisons. The America we
believe in leads the world on human rights.
With events moving so quickly we must have your immediate participation. Please take action right now.
If President Bush gets his way, Congress will soon pass laws giving impunity for past abuses of human rights. He wants
Congress to permanently sanction the government's ability to launch rogue operations outside all human rights
standards. And he wants Congress to respond to the Supreme Court's Hamdan decision by legalizing unfair trials,
something more appropriate for a dictatorship than for a great democracy.
With everything that we work for and believe on the line, we need you and the entire Amnesty community to mobilize to
stop this. We will be in regular contact to update you with new actions that you can take as part of our response to this
dramatic escalation of the Administration's assault on human rights. Every single one of us needs to stand up for the
America We Believe In.
Please act with the urgency and sense of purpose that President Bush's full-scale assault on human rights demands.
Sincerely,

Larry Cox
Executive Director
Amnesty International USA
______________________________________________________________
Gandhi TODAY
http://www.gandhitoday.org
Postal Address:
Nyborg Spakbacken, S-741 94 Knivsta, SWEDEN
tel. +46-18387187, email: info@gandhitoday.org
plusgiro: 541208-1456, stöd GandhiToday.org
Tillägg 2006-09-22: Tortyr nu lagligt, enligt USA.
Egen bitsk kommentar till de som i dag kallar sig "humanister" fast de befinner sig i doa-doa-kören till USA:s ära: Riktiga
humanister måste reagera på att psykopater i väst skapar falskflaggad terror över hela världen och projicerar sin egen
agenda på "de onda andra" - muslimerna/offren: "Att ta över världen". Den som inte öppnar ögonen är inte bättre än
nazi-medlöparna under förintelsen. Historiens dom kommer att bli obarmhärtig. Förutom att DET ÄR BRÅTTOM, ALLA
GODA KRAFTER BEHÖVS.
Se även Militära advokater hölls i 5 timmar. Skulle tvingas stödja tortyrlagen av Mikael Wälivaara på hans egen blogg i
söndags.
Samt Till Sveriges statsminister Göran Persson och andra texter på IrakSolidaritets hemsida.
(Jag har gett upp om Andra bloggar om eftersom de inte lyckas indexera min blogg. Länka gärna manuellt direkt hit
istället, tack!)
2006-09-22: Hugo Chavez tal i FN: Rise Up Against the Empire. Chavez vill bekämpa terrorismen och nämner ett antal
grova terrorister som understöds och beskyddas av självaste USA. Chavez hymlar heller inte, "Djävulen var här i går,
precis här", och han gör korstecknet. "Och det luktar fortfarande svavel." "I går, mina damer och herrar, från detta
podium, talade presidenten för Förenta Staterna, den gentleman jag refererar till som djävulen, som om han ägde
världen. Verkligen. Som ägaren av världen." Chavez sa att FN har reducerats till en diskussionsklubb: "FN systemet,
fött efter andra världskriget, har kollapsat. Det är värdelöst. Javisst, det duger till att föra oss tillsammans en gång om
året, träffas och formulera uttalanden och förbereda alla möjliga långa dokument, och lyssna på goda tal, som Abels i
går, eller president Mullahs. Ja, det duger det till." Han talade om de alliansfria staterna som gått samman och stödet
för att ombilda FN utanför USA, t.ex. i Venezuela. Som exempel på att USA inte längre fungerar som FN:s hem
nämnde han att hans egen läkare och säkerhetsansvarige inte ens släppts av flygplanet! Själv skulle jag vilja tillägga att
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det finns många exempel på olagliga arresteringar av personer som mellanlandat i USA varför jag själv propagerar för
att flygrutter måste ändras så man inte längre mellanlandar i USA utan hellre t.ex. på Kuba, då det är tryggare. (Alla
översättningar av Leif Erlingsson.)
Tillägg: Det rapporteras att FN:s generalförsamling applåderade i fem (5) minuter efter detta tal... Det säger något om
de uppdämda känslor det ger uttryck för. Känslor som inte normalt kommer till uttryck.
Till Chavez klarspråk ovan kan tilläggas att NATO-Experten Dr. rer. pol. J. B. Koeppl, som ett flertal gånger satt i möte
med Zbigniew Brzezinski i Vita Huset, har sagt att "allt vi nu har är pseudo-demokratier", och att det som nu pågår är ett
krig mot alla människor, med målet att införa global diktatur. I artikeln nämns hans bok "The Most Important Secrets in
the World". Dr. Koeppl är knappast ensam om att påtala att vi lever i låtsasdemokrati. I Le Monde diplomatiques
september 2006 nummer läser vi "Democracy in the West may now be more formal than real" i artikeln "A world of
conflict since 9/11 - The will to undemocratic power". Här observeras hur respekt för lagens bokstav ersätts med
verkställande makt - makthavaren är lagen. Jag bloggar på detta i ett nytt inlägg, "Den alliansfria rörelsen eller
pseudodemokrati".
TYSTNAD PLUS TORTYR ÄR DELAKTIGHET
Inlagd av Leif Erlingsson i Sverige gillar tortyr, Terrorismen, Verkligheten, Mänskliga
rättigheter, Politik, Neocons, USA, Intelligentsian kl 14:56
Som exempel på den sorts tänkande som beskrivs i slutet av denna text vill jag förmedla följande kommentar från en person jag
mejlade ovanstående till:
``Ingen spridning från min sida. Det är dessvärre inte alldeles uppenbart vem som är humanist och vem som är psykopat i denna
härva. Möjligen finns inslag av båda på ömse sidor konflikten (konspirationsteroretiker vs. Vita Huset/alt. resten av världen).
Chansen att USA blir en diktatur är inte överhängande och jag kan profetiskt lova att Bush inom två år, om inte förr, ersätts av en ny
demokratiskt vald president. Med detta lugnande besked önskar jag dig god kväll!''
Jag tänkte att här funkar inget finlir, utan kanske chock kan fungera. Så jag provade att svara så här:
``Inte heller officerarna i nazi-tysklands utrotningsläger tyckte det var enkelt att se vem som var humanist eller inte, men eftersom det
var de själva som organiserade så att det fanns kultur och spelades musik till judegasningarna, så förstod de att det förstås var de
själva som var humanisterna.''
Men det rann av, det också. Jag fick reaktionen:
``Kultur är inte samma sak som humanist. De båda begreppen förutsätter inte varandra - hur tänkte du?
Så drar vi valsen med utrotningslägren igen. Jag vill inte beröva offren och de anhöriga betydelsen av det otäcka som skedde där för
ca sextio år sedan. Vad du gör är att du förringar deras lidande genom att jämföra med förhållanden som inte ens är i närheten av
det förtryck de utsattes för. Din ståndpunkt vinner inget på den typen vulgoargument. Väx upp!''
Denna reaktion påminner om Svenska Amnestys reaktion på att Amnesty International jämfört USA:s Gulag-system med Sovjets.
Motiveringen var att Guantánamo minsann inte var så dåligt som Sovjets Gulag. Hurra för den svenska klarsynen! Inte. Nå, även
Svenska Amnesty förråder det goda. I upphöjd moralisk piedestal över sin egen förträfflighet, det handlar ju om att inte förringa
lidandet i Sovjets Gulags, etc. USA:s gulag-offer måste FÖRST lida. SEDAN har de rätt att klaga. Inte blanda ihop ordningen, LIDA
FÖRST, KLAGA SEN. Ja det är "bra". På det här sättet kommer det aldrig att bli någon brist på utrotningsläger, om svenskarna får
bestämma vad som är rätt och fel.
(Min bekant är tyvärr inte undantaget - för hade han varit det skulle inte Svenska Amnesty resonera likadant. Min bekants krav på
vad som är demokrati lämnar också mycket i övrigt att önska. Men det har jag behandlat på den första länken. ("...byta ut
frontmannen - den 'demokratiskt valde' - med lämpliga mellanrum, så att 'demokratin' upprätthålls."))
Anonymt på Sep 22 2006, 16:35
Det är kanske inte så lätt att hitta på den länkade sidan, det jag skrev 28 Sep 2005 04:45 pm var att
``I dag läste jag i svenska Amnestys medlemstidning - och överväger att avsluta mitt medlemskap och försöka bli direktansluten till
internationella Amnesty istället. Varför? Det står att Svenska Amnesty tagit avstånd från Amnesty Internationals högst relevanta
jämförelse mellan USA:s Gulag-system och Sovjets. Motiveringen var att Guantánamo minsann inte var så dåligt som Sovjets Gulag.
Jag antar att om Nazi-Hitler visar upp ett modell-koncentrationsläger för svenska Amnesty så skulle svenska Amnesty därefter ta
avstånd från dem som fördömde nazisternas utrotningsläger.... Nu dödar inte amerikanarna miljoner i sina läger. Men det gjorde å
andra sidan inte Hitler heller. Förrän senare.''
Senare/längre ned på länken följer min korrespondens med Svenska Amnesty.
Anonymt på Sep 22 2006, 16:54
Jag sände ut ovanstående apell till ganska många medlemmar av den religion som jag lämnade 2004 (se denna förklaring).
Reaktionerna blev ljumma eller avvisande. En intressant analys över orsakerna till detta - då ju religionen ifråga eg. är mot krig - finns
i Perceptions of War in Mormon Culture - Mormon War Survey [PDF "utskrift"] som publicerades 2006-06-30. Denna
intervju-undersökning söker besvara hur det kan vara så som jag upptäckt att det är, att de flesta mormoner I STRID MED
RELIGIONENS TROSSATSER genom sin tystnad stöder krig. Intressant läsning.
Anonymt på Sep 24 2006, 10:34
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