„НЕ“ НА ВОЕННИТЕ БАЗИ НА ИМПЕРИАЛИЗМА
Автор: United National Antiwar Coalition

В Дъблин, столицата на Ирландия, от 16 до 18 ноември т.г. се състоя Първата
международна конференция против военните бази на САЩ и НАТО, организирана от
Глобалната кампания против военните бази на САЩ и НАТО, в която участват над 700
организации от цял свят. В град Дъблин дойдоха над 300 антивоенни активисти от 35
страни, в това число около 60 души от САЩ. Изказаха се представители на Куба, сред
тях д-р Алейда Гевара, дъщеря на Че Гевара, на Аржентина, Бразилия, Колумбия, САЩ,
Италия, Германия, Португалия, Гърция, Кипър, Турция, Полша, Великобритания,
Ирландия, Чехия, Израел, Палестина, Кения, Конго, Япония, Южна Африка, Канада и
Австралия. Това беше историческо събитие, защото конференцията е вероятно
най-голямата международна среща на антивоенните сили през последните десетилетия.
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Мнозина от присъстващите са активни участници в борбите на своите народи против
американските военни бази, които носят смърт и разрушение, създават сериозни
здравни и екологични проблеми – всичко това в нарушение на суверенитета на страните,
където са разположени базите. Посочи се, че на японския остров Окинава са се
състояли протести с участието на огромен брой хора против намерението на САЩ да
изградят поредната база на острова. Беше отбелязано, че много се е засилило
американското военно присъствие в Африка с цел да се ограбят ресурсите на
африканските народи, включително суровините, необходими за производството на
електронни изделия. Само в Конго войните, инспирирани от империалистическите
интервенти , са отнели живота на над 6 милиона души. Участниците в конференцията
изразиха подкрепа за народа на Куба, от десетилетия водещ борба за възстановяване
на суверенитета на страната си над територията в Гуантанамо, върху която е
разположена голяма американска военна база. По време на конференцията бяха
организирани митинги в центъра на Дъблин и на летище „Шенън“, където от
десетилетия правят престой американски военни самолети, включително превозващи
незаконно задържани лица, за да бъдат предадени на тайните военни затвори, където
да бъдат подложени на жестоки изтезания.

Днес САЩ са главната империалистическа сила в света с около 1000 военни бази в
около 170 страни на света . Те са на първо място в света по броя на базите си, който е
около 20 пъти по-голям от броя на военните бази на всички останали страни, взети
заедно. На второ и трето място в класацията са две американски съюзнички, членуващи
в НАТО – Великобритания и Франция.

Участниците в конференцията набелязаха стъпки по изграждането на международно
движение против военните бази на САЩ и НАТО. Единствено формирането на такова
международно движение ще даде възможност на антивоенните сили да постигнат успех
в борбата против базите. Беше запланувано да се работи за организирането на
глобални масови протестни действия в периода около провеждането на 4 април 2019г.
във Вашингтон на среща на високо равнище на НАТО за отбелязване на 70-тата
годишнина от подписването на Североатлантическия пакт. Важно е да се отбележи, че
на същия този 4 април се навършват и 50 години от смъртта на Мартин Лутър Кинг,
световно известен борец за мир, който беше убит година след произнасянето на своята
прочута реч, в която той се обяви против американската война във Виетнам.

(По информация на Антивоенната организация „United National Antiwar Coalition“ - САЩ)
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