Ett år sedan Lancet-artikeln om dödade irakier
För ett år sedan publicerade den medicinska tidskriften The Lancet
(041029) en rapport om hur många civilpersoner som dödats av den
angloamerikanska krigföringen i Irak. Orsaken till dödsfallen kunde, enligt
rapporten, huvudsakligen hänföras till USA-koalitionens krigföring
(”mainly attributed to coalition forces”). Siffran 98000 dödade, av vilka de
flesta var kvinnor och barn, (”Most individuals reported killed by coalition
forces were women and children”) var betydligt högre än vad som
framkommit i tidigare, mer eller mindre tillförlitliga rapporter. Det kan
och bör förstås diskuteras hur många som verkligen fallit offer för USA:s
krigspolitik, men även de försiktigaste bedömarna talar om tiotusentals
dödade.
När Lancetartikeln publicerades hade kriget redan pågått i mer än ett och ett
halvt år och det såg inte ut som om en fredlig framtid låg inom nära räckhåll för
irakierna. Varför valde en naturvetenskaplig tidskrift som tidigare inte tagit
upp rent politiska frågor i sina spalter, att befatta sig med konsekvenserna
av Irakkriget?
Kan det vara för att tidskriftens ansvariga redaktörer och det läkarteam som
utfört undersökningen på plats i Irak, kände en slags skyldighet att gå utanför
sina normala ämnesområden, eftersom de upplevde det som hände i Irak som
något exceptionellt, som något extremt som de inte klarade av att betrakta
passivt, utan att försöka göra något?
Kände de en skyldighet att med vetenskapliga metoder visa på det som hela
världen via massmedia tvingades att ta del av varje vecka, varje dag: att ett lands
befolkning drabbas av en gränslös terror från aggressiva angripare med 1000tals dödade och sårade som följd? Och att de, efter ett och ett halvt år av krig,
upplevde att slutet på detta krigande kunde ligga mycket långt fram i tiden?
De ville påverka och försöka bidra till att få ett slut på dödandet och stympandet
och förstörelsen. I en redaktionell artikel uppmanade tidningens chefredaktör,
Richard Horton, de politiskt ansvariga i London och Washington att tänka på de
civila offren. Tyvärr utan framgång, måste man konstatera när ytterligare ett år
av kriget genomlidits, med ytterligare tusentals dödade och stympade.
Direkt efter att Lancetartikeln publicerats i slutet av oktober förra året,
blev det känt att USA-alliansen i Irak förberedde en militär offensiv mot
staden Falluja. FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, gick ut och uppmanade de
ansvariga i USA och Storbritannien att inte angripa staden. Alla vädjanden och
alla siffror om dödade civila var utan någon som helst verkan. De politiskt och

militärt ansvariga satte igång ett fruktansvärt bombanfall, satte in stridsflyg och
helikoptrar, marktrupper, tanks och andra pansarfordon och anföll staden under
flera veckor. Inte ens de sjukhus som försökte rädda de akut skadade skonades,
utan förstördes av USA:s bomber. Nu framkommer att man även använt vit
fosfor och napalm under anfallet. Vittnen i form av USA-soldater och
västerländska journalister har rapporterat om sönderbrända kvinnor och
barn i det sönderbombade Falluja ( Se artikel i The Independent 051109
http://news.independent.co.uk/world/americas/article325757.ece ). Falluja
var en stad med 300000 invånare och de områden som utsattes för
bombanfallen var uteslutande civila bostadsområden och affärsområden.
Sedan några veckor tillbaka genomför USA-koalitionen en ny intensiv
bombkampanj mot städer och byar i nordvästra Irak. I städer som Tal
Afar och Qaim rapporteras många civila dödsfall. (se rapport från
nyhetsbyrån Reuter
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/d56fed7bdd53ed527e3b5627da418519.htm)

Utvecklingen det senaste året visar hur befogade den naturvetenskapliga
tidningen The Lancets uppmaningar var då för ett år sedan. Hur länge ska vi
vänta på att de ansvariga politikerna i Sverige och i resten av EU börjar
protestera mot dödandet av 10000-tals civila irakier? Vi har redan väntat
två och ett halvt år för länge!
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