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Nej til krigs info-foldere
I efteråret 2007 udgiver Nej til krig en række korte
løbesedler og foldere om nogle af de brændpunkter,
som er udsat for USA‘s aggressive fremfærd.
Brug dem, kopiér dem og del ud til venner, be-
kendte, kolleger og på gaden.

Ansvarlig for denne udgave: Lene Junker

Kontakt os pr. mail:
kontor@nejtilkrig.dk om aktiviteter
medlem@nejtilkrig.dk om medlemskab

Ring til os på tlf. 33 93 33 24.

Skriv til: Nej til Krig, Studiestræde 24,
1., 1455 København K

Betal penge på konto 1551-10014905
eller giro 10014905 (husk afsender!).

Nej til krig – www.nejtilkrig.dk

Bliv medlem af Nej til krig
Du kan støtte krigsmodstanden ved at
blive aktiv i Nej til Krig – eller ved blot
at melde dig ind på www.nejtilkrig.dk
eller skriv/mail til os (se nederst).

Det koster kun 100 kr. om året at
være medlem (50 kr. for fattigrøve).
Organisationer betaler 250/500 kr.

27. okt.: Demo mod Afghanistan-krig
Den 27. oktober bliver der demonstra-
tioner mod Afghanistan-krigen i de
større byer – bl.a. København, Århus
og Odense.

Følg med på www.nejtilkrig.dk.

Nej til Bush‘s olielov

Fingrene væk fra Iraks
olie
Irak har mindst 115 milliarder tønder olie – 10 pct. af
verdens kendte reserver.
Olieproduktionen udgør mere end 70 pct. af Iraks
brutto-national-produkt og 95 pct. af statsbudgettet.
For Bush-regeringen er det afgørende at sikre
(amerikanske) multinationale selskabers uhindrede
adgang til at udnytte Iraks olie.
Derfor har Bush-administrationen i lang tid presset
på for at få gennemført en olielov, der opfylder dette
krav.
Selv om Bush satte en „sidste frist“ til 31. maj til det
irakiske parlament, er loven endnu ikke vedtaget.
Dels på grund af folkelig modstand, og dels pga.
uenighed om, hvordan olie-indtægterne skal forde-
les.

Støt de irakiske
oliearbejdere og deres
fagforening IFOU
De irakiske oliearbejderes fagforening IFOU har
været centrale i protesterne mod olieloven. De har
strejket for at få regeringen i tale.
Selv om deres ledere er blevet truet med fængsling,
fortsætter de kampen for at Iraks olie skal tilhøre det
irakiske folk.

USA’s tidligere nationalbank-direktør

Greenspan:
Krigen handlede om olie
„Det er trist, at det er politisk ube-
kvemt at anerkende, hvad alle ved:
Irak-krigen handlede i det store og
hele om olie.“
Ordene stammer fra den 81-årige Alan
Greenspans netop udkomne erindringer.

Ifølge Greenspan udgjorde Saddam
Hussein en trussel mod olie-forsynings-
sikkerheden fra Mellemøsten.

Greenspan er republikaner og var (indtil
sidste år) i 18 år chef for USA‘s Fede-
ral Reserve (Nationalbank).

I samtaler i Det Hvide Hus før invasio-
nen af Irak i 2003 understregede han, at

fjernelsen af Saddam Hussein ville være
„afgørende“ for at sikre verdens olie-
forsyninger.

En anden „afgået“, koldkrigeren Henry
Kissinger, bruger samme argumenter for
en krig mod Iran: „Industrilandene kan
ikke acceptere, at radikale kræfter
dominerer en region, som deres økono-
mier er afhængig af.“

Overrasket? Næppe.

Lige bortset fra at alle fra Bush, Blair og
Fogh til Rumsfeld, C. Rice og Per Stig
Møller i 5 år har sagt: „Det handler ikke
om olie.“

1. december: Global anti-
krigs-konference i London
Se mere på stopwar.org.uk – Der
arrangeres fællesrejse fra Danmark.

Kontakt: kontor@nejtilkrig.dk



Hold dig informeret om aktiviteter på www.nejtilkrig.dk
Send oplysninger om lokale aktiviteter til kontor@nejtilkrig.dk

Et af IFOU´s hovedkrav er, at olie-
arbejderne bliver hørt i spørgsmålet om
olieloven. En lov, som Bush har presset
meget på at få gennemført og anser som
en vigtig milepæl i sin Irak-strategi.

Loven vil give de multinationale selska-
ber en afgørende rolle i at udvikle Iraks
enorme olie rigdomme via særlige
langtidskontrakter – op til 20-30 år.

Olieloven stiller ingen krav til olieselska-
berne om at bruge irakisk arbejdskraft
eller om samarbejde med irakiske
firmaer.

Den vil fratage en kommende demokra-
tisk regering i Irak muligheden for selv at
udvikle olie-produktionen. Olieselska-
berne vil få en hidtil uset dominans over
hele den irakiske økonomi.

Arrangøren (CWC Group) af en stor
konference i september 2007 i Dubai om

Iraks olie omtalte bagefter olieloven som
„de sidste foranstaltninger til at bort-
auktionere de fleste større oliefelter.“

Olie produktionen i Irak har, som i
størstedelen af Mellemøsten, været
under offentlig  kontrol siden 70´erne.

IFOU kræver, at ejendomsretten til og
ledelsen af olieudvindingen, som er Iraks
vigtigste indtægtskilde, forbliver offentlig
ejendom. På den måde vil ethvert
udenlandsk selskab skulle arbejde under
irakisk ledelse. Så kan olien tjene til at
udvikle Irak og komme alle irakere til
gode.

I Saudi Arabien, Kuwait, Iran og De
Forenede Emirater foregår det på den
måde.

IFOU samarbejder med og støttes af de
andre irakiske faglige føderationer i
deres modstand mod olieloven.

Hasaan Jumma, fmd. for over
20.000 oliearbejdere i Basra

Den kæmper for:

Oliearbejdernes levevilkår
Retten til faglig organisering
Iraks olie forbliver under irakisk
kontrol og til gavn for irakerne
Tilbagetrækning af alle fremmede
tropper

Den Irakiske Føderation af Olie Fagfor-
eninger, IFOU, er en uafhængig fagfor-
ening. Den har 26.000 medlemmer, som
arbejder i de ti statslige olie og gas
virksomheder, som opererer i Iraks
sydlige provinser: Muthanna, Thi Qar,
Maysan og Basra.

IFOU blev dannet i april 2003. Tre
gange har oliearbejderne strejket for at
forsvare deres løn og arbejdsvilkår.
IFOU har tvunget Iraks premierminister
Nouri Al-Maliki til forhandlingsbordet to
gange i 2007.

Den samarbejder med de andre irakiske
faglige føderationer og faglige organisa-
tioner, fredsgrupper mv. i resten af
verden.

Alligevel anerkender den irakiske

regering ikke IFOU´s ret til at eksistere
som fagforening. Den henholder sig til
Saddam
Husseins
anti-
fagfore-
ningslov fra
1987. Den
har inde-
frosset
IFOU´s
bankkonti i
Irak og
Jordan i
2006.  Og i
maj 2007
udstedte
den arrest-
ordre mod
bl.a.
IFOU´s leder, Hassan Jumaa.

IFOU opfordrer besættelsestropperne til
at forlade Irak. IFOU er en aktiv del af
den brede folkelige modstand mod
besættelsen.

Fingrene væk fra Iraks olie
Nej til Bush´s olielov

Støt de irakiske oliearbejdere og
deres fagforening IFOU

Læs mere
www.basraoilunion.org
Oliearbejdernes fagforening

www.handsoffiraqioil.org
En britisk kampagneside

priceofoil.org
En ressourceside om olie. Masser af
info om olieloven på: kortlink.dk/48xx

www.nejtilkrig.dk

Få din faglige klub eller fagforening til at
vedtage en støtteudtalelse til IFOU og
deres kampagne mod olieloven.

Send den til:
solidaritywithIFOU@gmail.com
(oprettet af ITUC i Jordan)

og til:
iraqsolidarity@uslaboragainstwar.org
(USA)

og til: kontor@nejtilkrig.dk

Giv også økonomisk støtte
Indsæt beløbet på Nej Til Krigs konto:
1551-10014905 Mærk: IFOU.

Skriv et brev til den irakiske olie-
minister, Hussein Al Shahrastani og
ministerpræsident Nouri Al Maliki. Udtal
støtte til arbejdernes demokratiske
rettigheder til at danne fagforeninger,
strejke og forhandle om egne vilkår uden
at blive truet og forfulgt.

Send brev til:
Iraks ambassade i Danmark
Granhøjen 18, 2900 Hellerup.
Email: kbnemb@iraqimofamail.net.

Hvordan kan man støtte?


