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Det osynliga hotet
Reflektioner kring konflikterna på Balkan och i Irak

I

dag får vi höra att 100 000
civila har dött i Irak i sviterna efter det krig som
USA och dess allierade
startade mot Irak. Ett krig som
liksom alla andra krig skördar
oskyldiga offer och där de civila
får betala det högsta priset, eftersom de många gånger befinner sig i krigszonen och inte har
någon vetskap om när och var
krigsinsats satts in förrän det är
för sent.
Utarmat uran började användas i viss ammunition i Gulfkriget redan 1991 (Kuwait), och
många soldater från kriget i Persiska viken hävdade sedan att de
blivit sjuka på grund av uranet.
Nato erkände att samma sorts
ammunition avfyrats även i
Kosovo mot artilleriställningar
och pansarfordon.
Många som tjänstgjort i Kosovo har också drabbats av hälsoproblem. Sex italienska soldater uppges ha avlidit i blodcancer
(leukemi) efter att ha varit i
tjänst på Balkan. Flera länder har
rapporterat om soldater som insjuknat eller avlidit i leukemi sen
dom varit i kontakt med utarmat
uran som användes i Bosnien
och Kosovo. Det uppgavs också
att fyra franska soldater som
tjänstgjort på Balkan vårdas för
leukemi på ett militärsjukhus.
Ammunition med utarmat uran
misstänks bland annat vara orsaken till att antalet svåra missbildningar bland barn har tiofaldigats sen dess förekomst i
Gulfkriget. Också bland läkare
och myndigheter växer misstankarna om att många cancerfall
bland barn i de krigshärjade områdena kan bero på uranvapen.
Krigets Sarajevo har de lämnat bakom sig och nu bor 16åriga Daniellas familj på landet
i Bosnien. Men minnena och
spåren av kriget finns kvar. Daniella lider av bindvävscancer i sitt
vänstra ben. Enligt hennes journaler har hon genomgått tre operationer och 32 strålbehandlingar. Vad som orsakat cancern
är det ingen som vet. Hemorten
nära Sarajevo tillhörde det serbhållna område som Nato bom-
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cancerfallen bland soldater i stämpeln på de här patienterna
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– För det första finns det ab- alltid kan ge en helt klar bild av
solut inga bevis på att det finns vad den drabbade lider av.
en koppling mellan använd- Posttraumatiskt syndrom är
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Tack vare att så många har
uppvisat en symptombild som
stämmer överens med så många
andra har den här problematiken fått stöd av ett bredare samhälle, och psykfaktorn suddas ut
mer och mer som en grundorsak till varför de här människorna är sjuka.
I Washington post stod det att
läsa 22-06-1996: Soldater drabbade i Gulfkriget. 300-400 drabbade.
Washington post 16-09-1996:
Jakten på offer i Gulfkriget utökas. 5 000 kan ha drabbats.
Washington post 23-10-1996:
Större antal offer i Gulfkriget,
Pentagons siffra är nu uppe i
20 867 offer.
Washington post 26-10-1997:
Panelen i utskottsförhören vill
att försvarsdepartementet fråntas ansvaret för utredningen av
Gulfkriget.
Som avslutning på den här serien som handlar om konflikterna på Balkan och i Irak görs
den här avslutningen som ger
följande: Invasionen av Irak – var
den nödvändig? Anledningen till
invasionen av Irak var de massförstörelsevapen som man misstänkte fanns i landet. Idag med
facit i hand förstår man att invasionen gjordes utan att man
hade klart för sig om hotet verkligen fanns. Som det är idag har
man lämnat efter sig en befolkning som lider av de skador som
invasionsstyrkorna har åsamkat
dem. Det enda positiva med den
här invasionen var att man
bringade en diktator på fall som
var ett gissel för sitt eget folk.
När det gäller det som hände
på Balkan var FN starkt engagerat för att stävja de oroligheter
som brutit ut där. Den frigörelseprocess som bröt ut i Jugoslavien som innebar att de olika
enklaverna skulle bryta gränserna och tillskansa sig markområden innebar att man också
bröt mot mänskliga rättigheter
när man gick till angrepp mot
sina grannfolk och gjorde regelrätta massavrättningar mot varandra. Det var när det här hände
som FN och Nato reagerade
med ett ingripande som till slut
fick stopp på de oroligheter som
brutit ut. Tyvärr ser vi också här
att det som skulle skydda civilbefolkningen har fått sidoeffekter som starkt bidragit till
den ohälsa som bryter ner många
människor. Bland annat är det
den uranammunition som användes för att bryta ner motståndet från väpnade styrkor, men
som vi idag ser har drabbat civilbefolkningen i mycket stor
utsträckning.
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