så var anfallet mot Irak 2003 ett brott mot FN-stadgan och mot
internationell lag. Det är följderna av dessa krigsbrott vi nu ser utspela
sig i Irak; brott begångna av de Natoländer regeringen nu vill ansluta oss
till. Till den humanitära katastrofen i Irak hör också offren för USA:s
användning av uranvapen och giftiga kemikalier under kriget. Antalet
nyfödda med ohyggliga missbildningar, cancer, hjärtsjukdomar och
andra åkommor ökar dramatiskt. Ingen av de ansvariga har åtalats.

Irakiska pojkar dricker förorenat vatten, en bidragande orsak till den
höga barnadödligheten i Irak. Vattenverken har förstörts under kriget.

Nej till svenskt deltagande i Irakkriget!
Situationen i Irak efter mer än ett decennium av krig och kaos är nu
svårare än någonsin tidigare. IS (ISIS) begår avskyvärda brott. Men
USA:s nyhetskanaler förmedlar en mycket ensidig propagandabild av
händelserna i Irak, som okritiskt återges av svensk media. I TV visas
bilderna av ”precisionsbombningar” mot IS. Men krigets första offer är
sanningen. Det framgår inte att kriget och USA:s bomber till stor del
drabbar civila i Irak och att bara under år 2014 uppskattas att minst
17.000 civila dödades och 25.000 sårades. Under 2014 ökade också
antalet flyktingar inom landet med 1,5 miljoner. Och ingenting sägs eller
skrivs i media om de bestialiska mord som också begås av den irakiska
armén och proiranska miliser. Detta sker under förevändning av att
bekämpa IS enligt Amnesty International. Vad Irak nu behöver är inte
mer militär, mer vapen, mer bomber och ännu värre förödelse och
mänskligt lidande i ett redan så krigshärjat land. Ändå vill regeringen att
svensk militär trupp ska skickas till Irak, enligt en artikel i DN-debatt
den 9 april. Det innebär bara att hälla mer bensin i brasan. Ska det
alliansfria Sverige, som tidigare följt en berömvärd tradition att ge stöd
åt FN-sanktionerade uppdrag, delta i ett krig tillsammans med en USAallians som främst består av Nato? Enligt förre FN-chefen, Kofi Annan,

Upprördheten är med all rätta stor när IS förstör ovärderliga forntida
kulturskatter i Irak. Men världssamfundet tycks ha förträngt minnet av
vandaliseringen under den illegala invasionen 2003 när USA byggde
helikopterplattor och grävde skyttevärn med stor förödelse som följd i
den antika staden Babylon. Inte heller tycks media minnas den
omfattande plundringen av Bagdads Nationalmuseum den 1 april 2003,
utan att närvarande USA-trupp ingrep. ”Stuff happens”, som USA:s
försvarsminister Rumsfeld så cyniskt uttryckte sig. Orörda av
plundringarna lämnades bara oljeministeriet och inrikesdepartementet.
Vägen ut ur det kaos som nu råder är en nationell försoning, som baseras
på de folkliga krav som restes under demonstrationerna i Anbarprovinsen 2012-13. Protesterna slogs brutalt ner av al-Maliki.
Ett fritt och självständigt Irak kan bara komma till stånd på det irakiska
folkets egna villkor. Den korrupta klientregimen i Bagdad kan inte vara
en del i en försoningsprocess. Förutsättningen är också att all utländsk
inblandning i Irak upphör och att alla vapenleveranser dit stoppas!
Istället för att skicka militär kan Sverige spela en viktig roll i en framtida
återuppbyggnad av landet. Regeringen kan också verka för en kraftigt
utökad satsning på humanitärt bistånd till Irak!
Lämna gärna ett bidrag till Fallujainsamlingen! Insamlade medel går
oavkortat till humanitära ändamål. Full redovisning finns på hemsidan.
Nej till svenskt deltagande i Irakkriget! Ja till ökad humanitär hjälp!
Rättvisa för Irak! Ställ de skyldiga till ansvar!
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