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Mordvåg mot Iraks välutbildade

I oktober mördas professorn i geologi vid
Bagdad universitet, några dagar senare
går landets främste lingvist samma öde
till mötes. Enligt uppgifter från BRussel
Tribunal har 270 professorer mördats. Det
irakiska hälsoministeriet har medgivit att
220 läkare hade mördats och 1000-tals välutbildade flytt landet.
sigyn meder text tzenko stoyanov bild
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en 30 oktober mördades professorn i geologi
vid Bagdads universitet, Issam al-Rawi, av
okända gärningsmän. Han hade som ordförande för Irakiska professorers förbund varit delaktig
i undersökningen av den mordvåg som tagit livet av
många av hans kollegor.
Några dagar senare mördades Iraks främste lingvist
dr.Najdat al Salihi och den ockupationskritiske journalisten Shad Medhi Shahash och hans hustru. De hittades genomborrade av kulor i sitt hem.
Detta är bara tre fall i en omfattande och med största
sannolikhet avsiktlig och medveten mordkampanj
riktad mot Iraks akademiker och intellektuella. Läkare,
professorer, journalister och kulturarbetare mördas
systematiskt. Det omöjliga val som Iraks välutbildade
ställs inför är att antingen lämna landet eller dö. Detta
har pågått ändå sedan ockupationens inledning utan
att uppmärksammats av svensk media.
Mordkampanjen kan bara tolkas som ett medvetet
försök att tillintetgöra Iraks framtid som självständig
nation. Det som sker är en katastrof för landets utbildning, hälsovård, kultur – ja, hela samhällslivet. Den irakiska folkhälsan och läskunnigheten befinner sig i fritt
fall. Det råder humanitär katastrof i Irak. Detta sker i
ett land som enligt UNESCO hade Mellanösterns bästa
utbildning. Såväl den som hälsovården var gratis.
Irakiernas kulturella stolthet och identitet står i
vägen för ockupationsmaktens kontroll av landet. Det

är ingen slump att ockupationsmakten utlämnar Iraks
mångtusenåriga kulturskatter till plundring och förstörelse. Morden och kulturförstörelsen går hand i hand.
Kom ihåg hur USA i början av angreppskriget bombade
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Spansk protest
Den 14 november 2006 antog De Spanska
Universitetsrektorernas Konferens (CRUE)
vid sin generalförsamling ett uttalande som
fördömer våldet mot Iraks universitetslärare. ”Särskilt allvarliga konsekvenser för
landets framtid har de systematiska morden
på universitetslärarna” enligt uttalandet.
Läs mer:
www.brussellstribunal.org
www.iraksolidaritet.se
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departement och offentliga byggnader med ett undantag: oljedepartementet.
Ockupationsmakten genomdriver etnisk och religiös
uppdelning i Irak. Det stämmer väl överens med gamla
koloniala planer för Mellanöstern. Söndra och härska!
Ockupationsmakten har i den gällande administrativa
lagen TAL beslutat att alla val i Irak ska ske enligt religiös och etnisk indelning. Detta står i fullständigt i strid
med Iraks sekulära tradition. Ända in i ockupationens
fängelser tvingas människor redovisa om de är sunni
eller shiamuslimer. Ockupationen och de krafter i Irak
som samarbetar med den vill fragmentisera landet till
underkastelse.
De flesta akademiker och intellektuella liksom majoriteten av Iraks folk motsätter sig ockupationen och försvarar Irak som nation mot de krafter som vill splittring
enligt religiös och etnisk tillhörighet. Det finns en lång
tradition av giftemål mellan olika grupper i Irak och
klanerna har både sunni och shiamedlemmar. Det har
sällan skapat några problem. Men nu är den sekulära
traditionen ett hinder för ockupationsmakten och de
samarbetskrafter USA släppt fram i Irak.

Den irakiske ögonläkaren Ismail Jalili har gjort en stor
utredning om akademikermorden. ”Morden följer inte
ett sekteristiskt mönster”, säger han. Män och kvinnor drabbas oberoende av grupptillhörighet (Finns på
Brussells Tribunals hemsida). Såväl FN-rapporter som
uttalanden från HRW (Human Right Watch) och andra
människorättsorganisationer påtalar sambandet mellan det irakiska inrikesministeriet och de härjande
dödsskvadronerna.
USA-alliansens ockupation har skördat 650 000 människors liv enligt en utredning från välrenommerade
John Hopkins Bloomberg School of Public Health in
Baltimore och publicerad i den brittiska medicinska
tidskriften The Lancet. Det är förenat med livsfara att
uttala sig mot ockupationen. Det gäller alla människor,
och här och nu gäller det Iraks akademiker och intellektuella.

sigyn meder är ordförande i föreningen iraksolidaritet.
tzenko stoyanov är malmöbaserad, bulgarisk illustratör och konstnär med holländsk
konstutbildning.

Stöd den internationella appellen
Skriv på den internationella appellen initierad av BRussells Tribunal
och stöd Iraks mordhotade akademiker och intellektuella!
Föreningen IrakSolidaritet sprider appellen i Sverige. Några av de som
skrivit under är Harold Pinter, José Saramago, Dario Fo, John M. Coetzee
och i Sverige bland andra Jan Hjärpe, Ronny Ambjörnsson, Mattias
Gardell, Ulf Bjereld, Erik Wijk, Stefan Svallfors och Olle Josephson.
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Misshandlad aktivist

Tove Johansson, medlem av Ung vänster och International
Solidarity Movement, misshandlades svårt av judiska bosättare i Hebron när hon tillsammans med andra aktivister följde
palestinska barn hem från skolan. ISM:s hemsida rapporterar att
aktivisterna möttes av hundratalet bosättare när de tillsammans
med skolbarn passerade Tel Rumeida-checkpointen. På hebreiska
började bosättarna ropa: ”Vi dödade Jesus, vi ska döda er också!”
Tove Johansson fick känna på En mindre del av dem gick till attack och Tove Johansson fick käken
ockupationens verklighet.
sönderslagen, medan de israeliska soldaterna såg på utan att ingripa. Bosättarna i Hebron tillhör de mest extrema och till skillnad från andra bosättare lever
de inte i avskiljda judiska samhällen utan har intagit den gamla staden, där de lever granne
med palestinier. Till och med många israeler är trötta på Hebron-bosättarna eftersom de är
så extrema och kostar mycket pengar då de behöver skydd av soldater dygnet runt.

kristoffer larsson

241 498– 8 000 000
Så mycket gick vicepresident Dick Cheneys
aktieoptioner i Halliburton upp mellan 2004–
2005. Det är en ökning med 3 281 procent. Bush
hämtade Cheney just från Halliburton och företaget är bland annat verksamma i Irak.

»man ska ljuga så det låter sannolikt«.
Mats Thuresson (sd) förklarar sitt påstående att ”en miljon muslimer i Sverige
lever på bidrag” (DN 23 september.)

Nu har den som en gång var Amerikas
allierade blivit dömd till döden för
de krigsförbrytelser han begick när
han var Washingtons bäste vän i
arabvärlden. Amerika visste allt om
hans övergrepp och till och med levererade gasen –naturligtvis tillsammans
med britterna.

Robert Fisk menar, att väst knappast kan hävda någon
moralisk överlägsenhet och tillägger:

Vi bara förgrep oss sexuellt på fångar
och dödade några av dem och
mördade några misstänkta, begick
några våldtäkter, invaderade illegalt
ett annat land, vilket har kostat Irak
mer än 600 000 liv. Men vi kan inte
ställas inför rätta, vi kan inte bli hängda”

Fisk, bosatt i Beirut, i tidningen The Independent (6/11)
om att dödsdomen mot Saddam Hussein också är en
fällande dom mot USA.

Köp olivolja från Palestina!
Konflikten mellan palestinierna
och staten Israel är en kamp mellan en ekonomiskt och militärt
överlägsen stat och ett folk som
desperat slåss för sina rättigheter,
sin överlevnad och sin mark.
Exporten av olivolja är en möjlighet för palestinierna att behålla
en del av det oberoende de haft
och kämpar för att behålla.
Olivoljan produceras av
palestinska bönder på Västbanken, främst i områdena kring
Tulkarem, Qualkilya och Salfeet.
Exporten av olja har blivit näst
intill livsviktig för delar av det
palestinska samhället sedan
andra försörjningsmöjligheter
slagits sönder av den israeliska
ockupationsmakten.
75 cl: 85 kr
Beställs på: www.jordfrihet.org

En väg till fred i Irak
det irakiska baathpartiet, och dess motståndsrörelse,
har nu kommit med ett officiellt program för Iraks
befrielse. Programmet omfattar bland annat följande
punkter:
• Ett erkännande av motståndsrörelsen som legitim
representant för Iraks enhet från de länder som ockuperar Irak
• En deklaration om fullständigt och villkorslöst
tillbakadragande av ockupationsmakten inom en viss
tidsperiod.
• Absolut respekt för Irak som stat, och avvisande av
alla lagar som syftar till att splittra landet.
• En deklaration från USA och dess allierade om att
ockupationen var en aggression utan internationell
legitimitet.
• En deklaration om att man är beredd att avge en formell ursäkt till Iraks folk för alla förbrytelser, övergrepp
och kränkningar.
En överenskommelse förutsätter (bland annat) fullständigt tillbakadragande från Irak, att alla fängslade
och dömda under ockupationen friges, att det politiska
systemet upprättat under ockupationen avskaffas
… och att alla förluster från 1990 och fram till nu
kompenseras. Om dessa villkor uppfylls är motståndsrörelsen villig att förhandla med målet att förbereda en
permanent konstitution och anordna allmänna och fria
val i Irak. (Översättning Anders Puschel)

gunnar olofsson

Goda nyheter

den italienska journalisten Giuliana Sgrena konstaterar i sin bok om Irak att det väpnade motståndet
i landet är en svåröverskådlig nebulosa av disparata,
ofta sinsemellan oeniga, grupper och att den irakiska
motståndsrörelsens kanske största svaghet är att den
saknar politisk ledning och politiska företrädare.
Desto viktigare då att uppmärksamma den nyhet som
nu når oss från Irak, via den Londonbaserade arabiska
tidningen al-Quds al-Arabi. Den 27 oktober bildades
nämligen ett politiskt organ bestående av 25 personer
vilka företräder olika delar av motståndet mot ockupationsmakten. Detta organ kallas ”Det enade politiska
kommandot för det irakiska motståndet” och består
både av religiösa muslimska ledare (shiiter såväl som
sunniter) och företrädare för olika sekulära grupper,
tidigare medlemmar av Baathpartiet och militärer som
är motståndare till Saddam Hussein men kämpar för
ett fortsatt enat Irak.
Målet är befrielse av Irak och, när de utländska trupperna väl lämnat landet, en demokratisk och pluralistisk regering som garanterar alla medborgare, oavsett
religion eller etnisk tillhörighet, deras rättigheter.
De flesta nyheter från Irak brukar vara dåliga nyheter.
Men republikanernas valnederlag i USA och detta steg
mot enighet inom den irakiska motståndsrörelsen kanske ändå markerar början till slutet för president Bushs
olycksaliga krigspolitik. Låt oss åtminstone hoppas det!

margareta zetterström

Nedtystad attack

det irakiska nationella folkliga motståndet har haft
stora framgångar och har ökat sina attacker mot USAalliansens baser och konvojer. Den 10 oktober totalförstördes den amerikanska basen Camp Falcon utanför
Bagdad, en stor ammunitions-och vapendepå. Attacken
skedde med stor precision. Många av ockupationssoldaterna dödades enligt oberoende irakiska källor. USA:s
militär hävdar motsatsen och attacken har tystats ned.
Läs mer på den brittiska forskaren Sarah Meyers hemsida: http://indexresearch.blogspot.com
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