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Oorlog is illegaal
Terwijl de ecologische crises toenemen en grote delen van de wereldbevolking zijn blootgesteld aan extreme armoede, onmenselijke 
arbeidsvoorwaarden en toenemende sociale spanningen zijn de jaarlijkse militaire uitgaven in de wereld toegenomen tot meer dan 1.000 
miljard dollar.
Het militaire-industriële complex van slechts enkele landen van de G8 is verantwoordelijk voor het overgrootste deel van deze uitgaven, die 
onberekenbare sociale en ecologische gevolgen zullen hebben.

De ongelijke verdeling van de grondstoffen in de wereld, die in toenemende mate door grote multinationale bedrijven wordt gecontroleerd, de 
schuldenpolitiek in de wereld en de onrechtvaardige internationale handelspraktijken zouden uiteindelijk niet in stand kunnen worden 
gehouden zonder militaire bescherming. In veel landen wordt het leger gebruikt om kritische oppositie te onderdrukken.

De terroristische aanslagen van 11 september 2001 worden in toenemende mate gebruikt om systematische surveillance en het uitkleden van 
grondwettelijke rechten te rechtvaardigen. Zelfs Europese landen hebben geholpen om geheime gevangenissen, vergelijkbaar met die in 
Guantanamo, op te richten, waar met de hoogste waarschijnlijkheid ook foltering plaatsvindt.

Irak werd aangevallen op basis van vervalste bewijzen, wat heeft geleid tot de dood van honderdduizenden mensen, wijdverbreide destructie, 
destabilisatie en verontreiniging door kankerverwekkende, met uranium verrijkte munitie.
Nu zijn er reeds plannen om Iran aan te vallen en de mogelijkheid van een nieuwe wereldoorlog is bekendgemaakt, wat zelfs bij de gematigde 
vleugel binnen het leger protest oproept vanwege de onvoorspelbare gevolgen.

Met het oog op de keuze tussen een oorlog, die volgens de Westerse leiders vele jaren zal duren en een mogelijke, vredige transformatie 
steunen wij de volgende eisen:

1) De ontzetting uit het ambt van de Amerikaanse president G.W. Busch en de Amerikanse vice-president Dick Cheney voor de 
verkiezing in 2008. Dit is een eis die solidariteit betuigt aan grote delen van het Amerikaanse volk en een groep afgevaardigden van de 
senaat en het huis van afgevaardigden van de Verenigde Staten. Bovendien eisen wij een gerechtelijk proces voor het Internationale 
Gerechtshof vanwege het voeren van een aggressieve oorlog in strijd met het internationale recht en het plegen van misdrijven tegen 
de mensheid. 

2) Een internationaal onderzoek naar de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Deze worden gebruikt als de belangrijkste 
rechtvaardiging voor de "oorlog tegen het terrorisme", maar een reeks goed gedocumenteerd bewijzen laat zien dat de officiële uitleg 
van 11 september niet juist kan zijn. Internationale persoonlijkheden uit wetenschap, politiek en cultuur, waaronder ook hoogstaande 
militaire veteranen hebben een nieuw onderzoek geëist. 

3) Het onmiddelijk terugtrekken van het leger uit Afghanistan en Irak, en geen aanval op Iran. Een internationaal verbod op oorlog 
als instrument om een conflict op te lossen. Militaire interventie overzee en het exporteren van wapens moeten strafbaar worden 
gesteld. In een beschaafde samenleving moet elke vorm van foltering verboden zijn. 

4) De ombouw van de militaire industrie om deze alleen ten behoeve van civiele doeleinden in te zetten en de ontwikkeling van 
ecologische verantwoorde en duurzame energiebronnen. Volgens het ecologisch instituut van de VN zou slechts een klein gedeelte van 
het jaarlijkse defensiebudget wereldwijd ervoor kunnen zorgen, dat alle mensen toegang hebben tot schoon water, voldoende voedsel 
en medische verzorging.

Deze verklaring is gebaseerd op de overtuiging van geweldloosheid en verdraagzaamheid van alle etnische groepen en religies. Twee 
verschrikkelijke wereldoorlogen en historische rampen, zoals de holocaust van de nazi's zouden ons voor altijd moeten herinneren aan de 
vreselijkste gevolgen van nationalisme, racisme en het aanzetten tot oorlog.

Wij vragen u deze verklaring te ondertekenen en door te geven. Laat ons doen wat we kunnen doen. Het is aan ons.
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