
lemslande regelmæssigt giftige våben 
med forarmet uran eller hvid fosfor. Desuden 
erklærer NATO, at atomvåben er en  funda-
mental del af dets forsvarsstrategi. Alliancen 
følger og fremmer aggressivt militær provo-
kation og indgriben over hele kloden, og re-
sultaterne er altid øget ødelæggelse og død, 
siger Socorro Gomez.

Lindsey German, leder af fredsbevægelsen, 
Stop the War Coalition i Storbritannien, me-
ner, at det er "alt for let for militaristerne at 
operere".

– Det er ret let for stormagterne at skabe 
regimeskifter rundt omkring. Senest så vi det 
i Ukraine. Overmagt i luften, avancerede vå-
ben, støtte til oppositionsgrupper, der står på 
spring for at danne nye regeringer, samt ud-

NATO bruger hensyn til civilbefolkningen som påskud, men trækker blodige spor efter 
sig. Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen og Syrien er ødelagt. Nu er Ukraine næste mål.

NATO og det humanitære påskud

FOrTSæTTeS PÅ næSTe SiDe
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nATO

S amtlige USA's og NATO's krige er siden 
1999 endt som fiaskoer med forfærdelige 

konsekvenser for befolkningerne.  En gen-
nemgang af  krigene i Jugoslavien, Irak, Af-
ghanistan, Libyen og Syrien viser en række 
fælles træk.

Der er i alle tilfældene brugt forskellige hu-
manitære argumenter for at gribe ind. Der er 
indført sanktioner. Der er sendt bomber mod 
civilbefolkningen. Infrastruktur er blevet 
ramt, så havne, jernbaner og broer er knust.

Desuden har NATO og USA brugt forarmet 

uran i ammunitionen. Alle konflikterne er ef-
terflugt af kaos i landene med etniske urolig-
heder, korruption og matmisbrug til følge.

Landene er endt som fejlslagne stater.
– Krigene har alle betydet enorme mæng-

der af dræbte og sårede – hovedparten civi-
le. Der er ødelagt lande, selv om de blev lovet 
demokrati og fremgang. Nu råder der i stedet 
kaos, korrupte regimer, skyhøj arbejdsløshed, 
samfund i opløsning og hundredetusinder af 
flygtninge, siger Socorro  Gomez, forkvinden 
for  den globale fredsbevægelse, Verdens-
fredsrådet, op til NATO's topmøde i Wales til 
september.

Hun mener, at NATO er en fjende af folkene 
verden over.

– Når NATO griber ind, bruger dets med-

nyttelse af vrede mod upopulære diktaturer, 
spiller hver sin rolle, siger hun.

Vi ser på NATO's ødelæggelser af fem lande 
på 15 år. 

JUGOSLAvien 1999 
I marts 1999 angreb NATO Jugoslavien. Milos 
Kosic fra Beograd var blot en stor dreng. Men 
han husker det tydeligt.

–  Jeg var rædselsslagen over det første 
bombeangreb. Himlen blev rød, siger han til 
det serbiske dagblad Politika, mens han hol-
der et skilt, der sammenligner NATO-angre-
bet med alliancens krig i Libyen i 2011.

NATO gennemførte fra marts 1999 en 11 

 Libyen er i kaos. Mand ser til, mens olielager 
går op i flammer i hovedstaden Tripoli den 
13. august under kampe mellem militser.

AFP PHOTO/STR/Scanpix

WWW.ArbeJDeren.DK  |  FACebOOK.COM/ArbeJDeren  |  TWiTTer.COM/ArbeJDeren TOrSDAG 28. AUGUST 2014



uger lang bombekampagne med i alt 22. 000 
togter.

Påskud: Den britiske permierminister, 
Tony Blair, udtalte, at Serbien og Slobodan 
Milosevic-regimet var ansvarlig for "hitler-
lignende folkedrab, der kan sammenlignes 
med Holocaust mod jøderne under Anden 
Verdenskrig."

Op til NATO's angreb havde UCK, Koso-
vas befrielseshær, forstærket sin militære 
kamp   for Kosovos løsrivelse fra Jugosla-
vien, der på daværende tidspunkt bestod af 
Serbien, Kosovo og Montenegro. Tidligere 
havde delrepublikker Makedonien, Slove-
nien, Kroatien og Bosnien løsrevet sig fra 
Jugoslavien.

Parterne forhandlede en fredelig løsning 
af konflikten i den franske by Rambouillet. 

Her krævede USA, at Kosovo-provinsen skulle 
have vidtgående selvstyre, samt at der skulle 
indsættes NATO-tropper for at garantere, at 
aftalen blev overholdt. Serbien sagde nej.

Angebet  mod Jugoslavien kom angiveligt 
for at standse etnisk udrensning af den al-
banske befolkning i Kosovo. Krigen startede, 
efter at der blev fundet  en massegrav i lands-
byen Racak i Kosovo, hvor ligene af dusinvis 
af albanske civile angiveligt var blevet dræbt 
af serbiske tropper.

– Senere viste det sig, at det var et fal-
sum. De fleste lig var dræbte medlemmer af 
Kosovos Befrielseshær (UCK), der var blevet 
dræbt i sammenstød med jugoslavisk politi, 
siger redaktøren af netportalen  stop nato.
org i USA, Rick Rozoff.

Metoder:  19 NATO-lande deltog i opera-

tionen, der ikke blev godkendt af FN's Sikker-
hedsråd.

Tonsvis af bomber og krydsermissiler blev 
dagligt rettet mod industri, infrastruktur som 
offentlige bygninger, kraftværker, tv-statio-
ner, jernbaner, vejnet og broer, oplyser Tony 
Cartalucci, redaktør af den USA-baserede 
netportal,  landdestroyer.blogspot.com,  til 
den russiske tv-station Russia Today.

150 serbiske klostre og kirker fra middelal-
deren blev ødelagt.

1150 NATO-krigsfly var involveret i opera-
tionen. 420.000 granater på i alt 22.000 tons 
blev affyret, heraf 20.000 tunge bomber, 1300 
krydsermissiler og 37.000 granater fyldt med 
forarmet uran, oplyste Serbiens forsvarsmini-
sterium.

Resultat:  Zivadin  Jovanovic,  Forbundsre-

publikken Jugoslaviens sidste udenrigsmini-
ster, gjorde sidste år skaderne op.

– Mere end 4000 civile og 1000 soldater 
blev dræbt i bombningerne – heraf 88 børn 
– og over 10.000 mennesker blev såret, sagde 
han til radiostationen, Voice of Russia.

Han tilføjede, at  omkostningerne for ska-
der løb op i 60-100 milliarder dollars, hvilket 
svarer til 327-562 milliarder kroner.

Ifølge NATO's mediecenter mistede 460 ci-
vile døde under krigen. 

1500 landsbyer og 60 broer blev smadret, 
oplyser det USA-baserede netsted,  landde-
stroyerreport.com. 

Den  schweiziske senator, Dick Marty, un-
dersøgte efterfølgende  krigen på vegne af 
Europarådet. Hans rapport viste, at den   
forarmede uran, som NATO anvendte i sin 
ammunition, har "øget det radioaktive strå-
lingsniveau i det sydlige Serbien, i Kosovo og 
Metohija og skabt høje kræfttal".

irAK 1990–2011 
Nabila  Hussein fra den irakiske by Basra er 
otte måneder gammel. Hun er født med et de-
formt hovede, hydrocephalus, vand i hovedet. 
Lægerne mistænker moderens kontakt med 
radioaktivt forarmet uran fra bomberester for 
at være årsagen. NATO og USA kastede mel-
lem 2003-2011 tusindvis af tons bomber over 
mål i Irak.

Mellem oktober 1994 og oktober 1995 var 
antallet af fosterskader pr. 1000 levendefødte 
i Al Basrahs Fødeklinik 1,37. I 2003 var antal-
let af fosterskader samme sted 23 pr. 1000 
levendefødte. Misdannelserne var 17-dob-
let, rapporterede den britiske organisati-
on, childvictimsofwar.org.uk

Påskud: I 1991 invaderede Irak nabolandet 
Kuwait.

FN's Sikkerhedsråd tillod herefter interna-
tionale militære styrker fra flere lande at af-
vise invasionen. 

Metoder: En række lande med USA i spid-
sen angreb den 2. august 1990 de irakiske 
styrker i Kuwait og Irak og tvang dem på 
flugt. Krigen sluttede den 28. februar 1991.

88.000 tons bomber blev kastet mod den 
irakiske hær og civilbefolkning, skriver freds-
bevægelsen Stop The War Coalition i Storbri-
tannien.

Elnet, vandsystemer og kloakker blev øde-
lagt. USA brugte napalm til at brænde for-
skansede irakiske soldater med.  Forarmet 
uran blev brugt til at trænge ind i tanks og 
bygninger. Forarmet  uran har forårsaget 
langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser.

Otte dæmninger, syv pumpestationer og 31 
kommunale vand- og spildevandsanlæg blev 
ødelagt.

Den britiske fredsbevægelse Stop The War 
Coalition mener, at  Genève-konventionen 
artikel 54 groft blev tilsidesat. Den taler om, 
at "det er forbudt at angribe, ødelægge eller 
ubrugeliggøre objekter, der er uundværlige 
for civilbefolkningens overlevelse – herunder 
levnedsmidler, husdyr, drikkevandsforsyning 
og vandingsanlæg".

Resultat:  Bombningerne skabte vandbår-
ne sygdomme, der dræbte titusinder af ira-
kiske civile. Bomber forårsagede radioaktiv 
stråling. Jorden blev forgiftet og ødelagt for 
fremtidige generationer i store områder.

En række lande i verden indførte  økonomi-

Nabila Hussein fra den irakiske by Basra er otte måneder gammel og født med et deformt hovede - måske resultat af påvirkning af fosteret på 
grund af forarmet uran USA’s bomber.

childvictimsofwar.org.uk

TOrSDAG 28. AUGUST 2014

Muammer Gadaf-
fis regime truer 

med at udføre et folke-
mord i Libyens anden-
største by, benghazi. 

ibrAhiM DAbbAShi,  
TiDLiGere LibySK Fn-AMbASSADør



Khat Mina til højre sidder med sit 
barnebarn på en klinik i Jalalabad i 
det sydøstlige Afghanistan. Antal-
let af børn, som dør, før de er fyldt 
fem år, er 191 per 1000 indbyggere.

ske sanktioner mod Irak, da Saddam Hussein-
styret ikke faldt. Op til to millioner irakere 
døde frem til 2003 på grund af sult og mang-
lende medicin og rent vand, kan gruppen "Ira-
qui Body Count" oplyse på sin hjemmeside.

Den AnDen irAK-KriG, 2003-2011
Påskud:  Irak har masseødelæggelsesvåben, 
hævdede USA og NATO i 2002-03. Landet 
skulle afvæbnes for masseødelæggelsesvåben, 
Saddam Husseins støtte til terrorisme skal 
stoppe. Op til angrebet på Irak skærpede USA 
sine krav og krævede Saddam Husseins af-
gang, samt at han og hans familie forlod Irak. 

Desuden anklagede Washington Irak for 
at være ansvarlig for terrorangrebene i New 
York i 2001, og Saddam Hussein skulle være 
allieret med terrornetværket al-Qaeda og 
dets daværende  leder Osama bin Laden, lød 
det i blandt andet i den konservative, ameri-
kanske tv-station Fox News.

Masseødelæggelsesvåbnene blev aldrig 
fundet.

Metoder:  Invasionen af Irak,  Operation 
Iraqi Liberation, begyndte den 20. marts 
2003. FN's Sikkerhedsråd gav ikke mandat til 
aktionen.

Anslået 100.000 irakiske soldater blev 
dræbt på få uger, oplyste fredsorganisationen 
A.N.S.W.E.R i USA.

Genève-konventionerne paragraf om, at 

"Civile må ikke gøres til genstand for angreb," 
blev overtrådt fra dag ét, anfører Rick Rozoff 
fra netportalen stopnato.org.

Resultat: Infrastrukturen brød sammen 
efter massive bombekampagner.

Ifølge tal fra det britiske institut, Opinion 
Research Business, fra 2007 havde omkring 
20 procent af Iraks husstande mistet mindst 
ét   familiemedlem. Dét svarer til, at 1.030.000 
mennesker var døde siden 2003.

Ifølge et studie, der er offentliggjort i The 
Lancet Medical Journal, mistede mere end 
601.000 irakere livet som følge af vold mel-
lem 2003 og 2006. Irak har en befolkning på 
32 millioner.

Var den samme andel blevet dræbt i USA, 
set i forhold til USA's befolkningstal, så sva-
rer det til, at seks millioner amerikanere ville 
være dræbt over en periode på fire år. 

Den amerikanske fredsgruppe  krigsvete-
raner fra Irak, Veterans For Peace, kritiserer 
USA's krig mod Irak.

"USA og Vesten opnåede geostrategisk 
kontrol over regionen.  Landets statsoverho-
vede Saddam Hussein blev henrettet. Vestlige 
olieselskaber fik lukrative kontrakter", skriver 
de på organisationens hjemmeside.

I december 2013 forlod de sidste af USA's 
kamptropper Irak.

En blodig, sekterisk krig mellem regerin-
genhæren og Den Islamistiske Stat (IS) kul-
minerer i 2014 i sammenstød – også i det 
kurdiske Nordirak – og det har fået USA til at 
genoptage bombardementer, beklager Veter-
ans For Peace. 

AFGhAniSTAn 2001-
Khat Mina sidder med sin baby på en klinik 
i Jalalabad i det sydøstlige Afghanistan. Ven-
teværelset er fyldt med kvinder og børn. Bør-
nene skal have behandlet deres fødde.

De ser alle tynde ud. Mere end halvdelen af   
de afghanske piger og drenge har psykiske og 
fysiske lidelser på grund af dårlig ernæring, 
siger FN's sundhedsorganisation, WHO.

Dét er arven efter mere end 10 års vestlig 
engagement i Afghanistan, skriver det briti-
ske dagblad, The Guardian.

Påskud:  Efter angrebet på World Trade 
Center 11. september 2001 beskyldte USA Af-
ghanistans taleban-styre for at holde hånden 
over terroristen Osama bin Laden, som USA 
mente stod bag angrebet. Desuden var frigø-
relse af kvinderne, demokrati og økonomisk 
udvikling blandt argumenterne for at inva-
dere landet.

Metoder: Den 7. oktober 2001 indleder 
USA en angrebskrig mod Taleban-styret i 

Afghanistan.  Det lykkedes godt halvanden 
måned senere at nedkæmpe modstanden, og 
tabstallene løb på i 5000-6000 civile.

Undervejs bombede USA tv-stationen Al 
Jazeeras kontor i  Kabul – og den afghanske 
Nordalliance overtrådte Geneve-konventio-
nen, da den bistået af USA  henrettede flere 
tusinde krigsfanger, der havde overgivet sig, 
kunne Pakistan Observer skrive.

Den 22. december 2001 blev den USA-ven-
lige pashtun Hamid Karzai valgt til præsi-
dent.

Taleban og andre afghanske modstandsfolk 
fortsatte modstanden mod den fremmede be-
sættelse fra især landdistrikterne.

For at aflaste USA's militær blev der i august 
2003 indsat en NATO-styrke i landet, ISAF. 
Der var tale om den første NATO-mission 
udenfor Europa i alliancens 54-årige historie. 
Missionen blev underlagt et FN-mandat.

Danmark sendte tropper i 2002 og foretog 
i februar 2003 sine første bombardementer af 
afghanske landsbyer fra F-16-fly.

Resultater:  Den 8. marts 2005 offentlig-
gjorde Human Rights Watch en rapport, der 
var stærkt kritisk overfor USA's besættelses-
styrker, der blev anklaget for tortur ved at 
hindre fanger i at sove, udsætte dem for eks-
treme temperaturer og i en række tilfælde fy-
sisk tortur. 

72 procent af den voksne befolkning er i 
dag analfabeter. En fjerdedel af befolkningen 
lever som flygtninge i nabolandene. 

NATO's ISAF-styrker argumenter for, at den 

nATO-TOPMøDe i WALeS
 ■ NATO holder topmøde i Wales den 4. og 5. september.

 ■ På dagsordenen står blandt andet valg af ny generalsekretær. 

 ■  Anders Fogh Rasmussen bliver den 1. oktober afløst af den norske socialdemokrat og tidligere statsminister 
Jens Stoltenberg.

 ■ Desuden skal topmødet diskutere mere oprustning og en handleplan, der medfører, at NATO hurtigere kan rea-
gere militært i tilfælle af trusler. Heriblandt er en ny NATO-base i Polen.

 ■ Siden krisen i Ukraine har Anders Fogh Rasmussen betegnet Rusland som en sikkerhedstrussel. 

 ■ Arbejderen sætter i den kommende tid fokus på NATO og topmødet.
FOrTSæTTeS PÅ næSTe SiDe
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Danmark foretog 
i februar 2003 

sine første bombarde-
menter af afghanske 
landsbyer fra F-16-fly.



vil den afghanske civilbefolkning det bedste. 
Og at de afghanske kvinder skulle have hjælp 
til at "frigøre sig".

Over 95 procent af Afghanistans kvinder 
lider i dag af depression, og hver 28. minut 
dør en afghansk kvinde under barnefødsel. 
Afghanske kvinders gennemsnitlige levealder 
er kun 44 år. Piger bliver handlet som valuta 
i Afghanistan og tvungne ægteskaber er helt 
almindelige. Omkring 80 procent af alle æg-
teskaber er tvungne.

Ifølge bistandsorganisationen Oxfam går 
kun hver femte pige i grundskole, og kun en 
ud af 20 piger får uddannelse ud over grund-
skolen.

Libyen 2011
Fra den 19. marts 2011 til den 31. oktober 
2011  gennemførte NATO-fly 26.323 togter 
mod Libyen. Heraf 9658 bombetogter, ifølge 
NATO og Flyvertaktisk Kommando. Et  se-
kulært og udemokratisk styre blev væltet af 
NATO's militære magt.

Påskud:  Februar 2011: Demonstrationer 
for menneskerettigheder i Benghazi udvik-
lede sig til kampe mellem det libyske styre og 
oprørere.

– Muammer Gadaffis regime truer med at 
udføre et folkemord i Libyens andenstørste 
by, Benghazi, sagde Libyens tidligere FN-am-
bassadør, Ibrahim Dabbashi, den 16. marts, 
2011.

– Det internationale samfund har ti timer 
til at forhindre et folkemord i Libyen, tilfø-
jede han.

FN’s Sikkerhedsråd gav kort efter grønt 
lys til en flyveforbudszone over Libyen for at 
beskytte civile "med alle nødvendige tiltag". 
Det gav mandat til udenlandsk militær ind-
griben.

Flyveforbuddet trådte i kraft den 19. marts 
2011 og skulle "forhindre Gaddafi-loyale styr-
ker i at udføre luftangreb mod oprørerne og 
civilbefolkningen". 

Metode: NATO overtog krigen mod Li-
byen den 31. marts 2011. Officielt skulle 
NATO beskytte civile, men netportalen, 
Stopnato.org skriver, at alliancen reelt op-
trådte som luftvåben for libyske opposi-

NATO bombede lufthavne, skibe, energi-
depoter, havne og motorveje, pakhuse, ho-
spitaler, vandsiloer og civile hjem. NATO gik 
målrettet efter vandforsyningsnettet, der le-
verede vand til 70 procent af den libyske be-
folkning, oplyste ministeriet.

Den 19. juni blev mindst ni civile dræbt i et 
NATO-luftangreb på Tripoli. NATO erkendte 
at være ansvarlig for de civiles død. 

Den  9. august hævdede den libyske rege-
ring, at 85 civile blev dræbt i et NATO-luftan-
greb på landsbyen Majer. NATO afviste. Den 
libyske regering erklærede tre dages lande-
sorg. Journalister blev senere bragt til et ho-
spital, hvor de så mindst 30 døde, herunder to 
børn, rapporterede det britiske dagblad, The 
Guardian.

I dag er Libyen en fejlslået stat. En håndfuld 
væbnede militser, der i 2011 stod sammen og 
kæmpede med NATO mod Gadaffi-regimet, 
dominerer og styrer gaderne. 

Ifølge professor i afrikastudier ved Syracu-
se-universitetet i New York, Horrace Cambell, 
er omkring 30.000 civile døde siden marts 
2011.

Regeringen har i år bedt om endnu en 
udenlandsk intervention.  Vestlige ambassa-

tionsfolk, der havde grebet til våben mod 
Muammar Gadaffi.

Danmark sendte fire bombefly afsted den 
20. marts 2011. Bag krigen stod et enigt Fol-
keting. Først stemte Enhedslisten for, men 
trak siden sin støtte, da NATO's hensigter 
stod klare.

Danske bombefly gennemførte 599 bombe-
togter over Libyen og kastede kastet 923 så-
kaldte præcisionsbomber.

Resultater: Ifølge de libyske sundhedmyn-
digheder dræbte luftangreb under krigen i alt 
1108 civile og sårede 4500 civile.

der er ved at lukke og diplomater flygter over 
hals og hovede. 

Dagligt er der kidnapninger, tortur, ulov-
lige fængslinger, snigmord, bombninger, raz-
ziaer og væbnet afpresning, en eksplosion af 
racisme, religiøs fundamentalisme og regio-
nalisme, skriver The Guardian.

Syrien 2011 
190.000 mennesker er siden marts 2011 ble-
vet dræbt i kampe mellem den syriske rege-
ringshær og den væbnede opposition, der er 
støttet af arabiske golf-lande, USA og andre 
vestlige lande.

Den internationale sammenslutning, "Sy-
riens Venner" med USA, Storbritannien og 
Frankrig i spidsen krævede og kræver stadig 
et "regimeskifte".

Påskud:  Præsident Bashar al-Assad myr-
der sin egen befolkning. Sådan lød det efter, 
at  fredelige demonstrationer ifølge tv-satio-
nen Al Jazeera blev angrebet af sikkerheds-
styrker i Deraa i marts måned 2011.

I maj 2012 massakreres 108 mennesker i 
Houla i nærheden af Homs. Assad får skyl-
den. Det samme sker i Ghouta den 21. august, 
hvor det syriske militær får skyld for at have 
brugt giftgas.

Metoder: Titusinder af udenlandske jiha-
dister infiltrerer fra 2011 Syrien, bevæbnet 
og trænet af trænet af USA-venlige goldlande 
som Saudi-Arabien, Qatar og Kuwait. De for-
trænger med tiden mere "moderate" væbnede 
oppositionsfolk.

Resultat: Det samlede tab for Syrien i kri-
gens tre første år er 103 milliarder dollars, 
vurderede FN i 2013.

Industrien er næsten lagt øde, sagde Alex 
Pollock fra FN til Reuters samme år. Tæt på 
3000 skoler er blevet ødelagt.

Socorro Gomez fra Verdensfredsrådet ven-
der sig mod "sammensværgelsen mod Sy-
rien".

– NATO yder støtte til islamiske funda-
mentalister i et forsøg på at vælte Bashar al-
Assad. USA's plan for et "Stort Mellemøsten" 
er godkendt af NATO. Iran er næste mål i 
dette spil om geostrategisk kontrol og energi-
ressourcer, siger hun på WPC's hjemmeside.

nATO

 ■  NATO blev oprettet i 1949 med de allierede krigs-
partnere USA, Storbritannien og Frankrig som de 
drivende kræfter.

 ■  Den såkaldte musketered forpligter landene til 
at forsvare hinanden, hvis et eller flere NATO-
lande bliver angrebet. 

 ■  Da NATO blev oprettet, deltog Belgien, Canada, 
Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Lu-
xembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og 
USA.

 ■  Senere er NATO blevet udvidet med flere med-
lemslande og har i dag 28 medlemslande.

Kilde: NATO

NATO-soldater og afghanske soldater 
rydder op efter et bilbombeangreb i 
hovedstaden Kabul den 10. august.

Omar Sobhani/Reuters/Scanpix
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Danske bombefly 
gennemførte 599 

bombetogter over Libyen 
og kastede 923 såkaldte 
præcisionsbomber.


