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Diplomaten Sverker Åström kallade USA:s och Storbritanniens på lögner
grundade invasion av Irak 2003 för ”det utan tvekan allvarligaste brottet
mot folkrätten och FN-stadgan efter andra världskriget”.
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Följderna av kriget och ockupationen är förödande. Iraks institutioner som skolor,
sjukhus, universitet, bibliotek, museer och mångtusenåriga kulturminnen har lagts i
ruiner eller plundrats. Irak är idag ett förstört och sargat land från att ha varit en av
arabvärldens ledande ekonomier. Det är i första hand USA:s ledare, men även Storbritanniens regering som bär ansvaret för den fruktansvärda situation som nu råder
i Irak. Tystnaden om dessa allvarliga brott måste brytas. De skyldiga måste ställas
till ansvar.
Nu faller bomber och granater åter över den redan mycket hårt drabbade staden
Falluja. Många civila dödas och skadas när sjukhus och civila bostadsområden återigen utsätts för medvetna attacker. Tillförseln av mat, mediciner och annan hjälp
stoppas av den blockad som al-Malikis säkerhetstrupper påtvingat staden.
100 000-tals oskyldiga människor tvingas återigen fly till elände och misär.
Apache-helikoptrar, Hellfire-missiler och stridsflyg levereras nu av USA till Iraks
korrupta regim. Irak öppnade även sina gränser för andra stater som nu blandar sig i.
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Sanningen är krigets första offer och påståendena om att terrorister helt tagit över
Anbar-provinsen är våldsamt överdrivna enligt flera oberoende journalister. I Anbar-provinsen har fredliga demonstranter protesterat i över ett år mot rättslösheten och
mot massavrättningar och massarresteringar. Oskyldiga kvinnor grips, torteras och
våldtas. Total rättslöshet råder under al-Malikis USA-uppbackade regim.
Det är inte bara sunnimuslimer som har protesterat mot den sekteristiska Maliki-regimen. Ledande shiiter, liksom flera kända shiitiska stammar, har gett sitt stöd till
manifestationerna i Anbar. Dessa tecken till enande och gemensamt motstånd försöker
nu al-Maliki slå ner med alla medel. Det är en viktig orsak till det som nu sker. Malikis
taktik går ut på att ”härska genom att söndra”, den politik som han har tagit över från
USA. Det s.k. ”kriget mot terrorismen” är bara en förevändning för USA och andra
stater. De slåss i själva verket om inflytande och makt i den oljerika och strategiskt
mycket viktiga regionen.
Trots omfattande protester har Iraks regering ställt sig bakom ett lagförslag som
skulle tillåta äktenskap med 9-åriga småflickor, tvingade till sex när det passar mannen. På kvinnodagen 8 mars protesterade många kvinnor och män mot detta skamliga
förslag till laglig våldtäkt och pedofili. Och det i ett land som före invasionen 2003
hade den bästa familjelagstiftningen i hela arabvärlden.
USA har inte lämnat Irak. 10 000-tals människor har gått ut i stora protester över
hela landet mot det förstörda samhälle som ockupationen lämnat efter sig. Den nu gällande konstitutionen snickrades ihop av ockupationsmyndigheten. Även detta är brott
mot internationell lag. Irak är inte ett fritt och självständigt land. Såväl amerikanska
legosoldater som CIA och specialtrupper finns kvar och deltar i hemliga operationer.
USA:s ambassad i Bagdad är världens största. Den fungerar som en destabiliserande
spioncentral för hela regionen. Bagdad är idag rankad som världens farligaste stad att
vistas i.
USA har använt uranvapen, fosfor och andra kemiska vapen vilket är ett krigsbrott.
Antalet nyfödda barn med aldrig tidigare skådade missbildningar ökar dramatiskt, liksom cancerfallen bland hela befolkningen. Sjukvården är slagen i spillror och bristen
på rent vatten sprider sjukdomar och epidemier. Den svårt drabbade civilbefolkningen
behöver allt stöd de kan få. IrakSolidaritet har tidigare överlämnat bidrag till forskningen om sambandet mellan använda vapensystem och det alltmer alarmerande hälsoläget. I år har en del av insamlade medel gått till flyktinghjälp. Lämna därför ditt
bidrag till insamlingen! Stöd Iraks folk!
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