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Jag vill börja med att tacka er alla för den fantastiska uppslutningen i dagens manifestation under 
parollen:  Nej till krig mot Syrien . samtidigt vill jag framföra mina aktsammaste kondoleanser till 
det syriska folket. 

Syriska riksförbundet samarrangerar manifestationen idag för att värna om det syriska folket och 
vår självständiga suveräna stat Syrien. 

Våra medlemsföreningar och dess medlemmar oavsett var man står i konflikten är enade  om att 
ett krig mot Syrien inte är en lösning varken kort- eller långsiktigt. 

Med hjälp av våra röster vill vi stoppa kriget i och mot Syrien. 

Vi vill stoppa förstörandet av vårt land och  mördandet av vårt folk . 

Syrier har alltid varit ett mångetniskt, mångkulturellt och fredligt folk med en mångårig historia av 
samexistens.  

Denna samexistens har ständigt utsatts för utländska ockupationer och intressen,  så som det 
Osmanska riket , det Brittiska världsimperiet och den Franska ockupationsmakten. 

 

Till regeringen i Turkiet  säger vi: Nej till krig mot Syrien, vi har inte  glömt 400 år av osmansk 
ockupation, inte heller glömt folkmorden på  armenier  och  syrianer/assyrier/kaldéer. 

 

Till regeringen i Storbritannien  säger vi: Nej till krig mot Syrien , vi har inte glömt Sykes Picot-
avtalet och inte heller Belfour deklarationen. 

 

Till regeringen i Frankrike säger vi: Nej till krig mot Syrien , vi har inte glömt Sykes Picot-avtalet  
ej heller  26 år av ockupation. 

Till gulfens kungar och prinsar säger vi: Nej till krig mot Syrien , ni är inte kapabla att läxa upp 
oss gällande demokrati eller mänskliga rättigheter då ni själva nekar dessa. Tack vare er olja 
blundar väst för detta. 

 

Till administrationen i USA med Obama i spetsen säger vi:  Nej till krig mot Syrien ,  vi har inte 
glömt Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, Korea, Somalia, Afghanistan ej heller vårt grannland Irak. 

 

Vi glömmer aldrig  era ovedersägliga, falska och lögnaktiga bevis på att Irak verkligen hade 
massförstörelsevapen.  

Nu 13 år efter kriget mot Irak har ni lyckats med massförstörelse av hela landet Irak och 
fortfarande inte hittat massförstörelsevapen. 

Herr Obama, är al-Qaida kapabla att planera och verkställa attacker mot USA så som den 11 
september, så är införsel och användandet av saringas i Syrien en tämligen banal uppgift för dem.  
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Herr Obama, vi vill informera dig om att din underrättelsetjänst CIA ’’glömt’’ att meddela dig om att 
den 30 maj i år  beslagtog turkisk polis  i Adana på gränsen 

 till Syrien 2 kg saringas av al-Qaida-allierade al-Nusra-fronten som är högaktiv i Syrien.  

Det är inte upp till den amerikanska kongressen, senaten eller administrationen  att upprätthålla 
internationell lag.  

Unilaterala beslut kan inte och får inte ligga till grund för internationell rätt. 

En diplomatisk lösning i enighet med Genèvekommunikén är den enda konstruktiva lösningen. 

Alla unilaterala handlingar och aktioner utanför FN måste tolkas som illegala provokationer och 
direkta krigsförklaringar. 

Syrier skall själva bestämma hur landet skall styras. 

Syrier skall själva skapa ett demokratiskt och välmående Syrien. 

Kära vänner. 

Detta kan vi endast, uträtta då alla utländska krafter upphör med att ständigt förse konflikten med 
bränsle, i syfte att värna sina egna intressen.  

Dessa  utländska krafter har försatt Syrien i en kaotisk situation, utan positiva förhoppningar om 
en ljusare framtid. 

Syriska riksförbundet, som en svensk organisation med demokratiska värderingar verkar politiskt- 
och religiöst obundet, vilket innebär att vi omfamnar alla syrier inom Sveriges gränser. 

 

Vi arbetar aktivt för att integrera nyanlända syrier i det svenska samhället  

 

Vi tackar samtliga samarrangörer för denna manifestation, och vi ser fram emot framtida 
aktiviteter. 

Med hjälp av våra samstämmiga röster vill vi stoppa kriget i och mot Syrien. 

Från syriska riksförbundet och det syriska folket, och våra samarrangörer, säger vi:  Nej till krig 
mot Syrien 

 

Leve Syrien! Sekulärt, Enat, Fritt och Självständigt! 

 

Syriska riksförbundets ordförande 

Ibrahim Isaac 


