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Tortyr lagligt
Så schizofren har den amerikanska politiken blivit: "Under debatten om sitt tillägg, sa Arlen Specter att lagen flyttar oss
tillbaka 900 år eftersom den tar bort rätten till habeas corpus och ger presidenten rätt att spärra in människor på
obegränsad tid. Han sa också att lagen förgriper sig på kärnfrågor i det konstitutionella skyddet. Sedan röstade han för
den." [Den konstitutionelle experten Glenn Greenwald översatt av M.W.] (Se Bush: "De hatar oss för våra friheter" eller
Det omvända "Kriget Mot Terrorn" av Mikael Wälivaara.) För bakgrund, se mitt tidigare blogginlägg Nödrop från
Amnesty International USA. Det tycks mig som tiden börjar gå baklänges. Snart sitter vi med våra stenverktyg, i
stenåldern. Nåja, då kommer iallafall gamla scoutkunskaper till sin rätt.
TYSTNAD PLUS TORTYR ÄR DELAKTIGHET
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Hyckleri, Omvandlingstänkande, Absurditeter gör
ohyggligheter, Mänskliga rättigheter, Politik, USA, Surrealistisk verklighet kl 12:49
Från i USA boende svensk angående införandet av tortyrlagar: "Jag tror den enkla förklaringen är att amerikaner är hjärntvättade av
media. För dem är svart vitt, krig är fred, och djävulen är gud." Man skulle kunna tillägga att detsamma gäller "lilla Amerika", d.v.s.
svenskarna.
Anonymt på Sep 29 2006, 21:21
TYSTNAD PLUS TORTYR ÄR DELAKTIGHET
Helsides-annons i New York Times, 4 oktober 2006:
SILENCE + TORTURE = COMPLICITY
THURSDAY OCTOBER 5
NO WORK! NO SCHOOL! MARCH WITH US!
* * * * 5 OKTOBER, USA * * * *
Strejker - Bojkotter - Protester...
i drygt 175 städer.
http://worldcantwait.net/
(Och här i Sverige finns det så kallade "liberaler" som i anonyma mail kallar mig anti-demokrat, för att jag är motståndare till sånt som
ovan. För dem är svart vitt, krig fred och djävulen gud. Precis som den i USA boende sa, se citat ovan.)
Anonymt på Oct 4 2006, 18:03

Page 1 / 1

