Krigsforbrytelsen som ble fortiet
2. mars 2014 fordømte USA’s utenriksminister John F. Kerry Russlands ”incredible act of
aggression” i Ukraina. Her er hans ord: “You just don’t in the 21st century behave in 19th
century fashion by invading another country on completely trumped up pretext.”
Ved samme anledning snakket president Obama om prinsipper, nemlig “the principle that no
country has the right to send in troops to another country unprovoked”.
Det siktes til annekteringen av Krim, en ”incredible act of aggression” som tross alt fant sted
uten kamphandlinger, uten falne, og for en stor del til de russiske innbyggernes tilfredshet.
Det var vel heller ikke mange som forventet at Russland skulle gi fra seg marinebasen på
Krim til en gruppe USA-finansierte kuppmakere uten videre.
Akkurat i disse dager fremstår disse to sitatene fra Kerry og Obama som helt groteske. ”The
Irak Inquiry” har nemlig fordømt krigen i Irak nord og ned, en krig som ble gjennomført ”by
invading another country on completely trumped up pretext” og som brøt med prinsippet at
”no country has the right to send in troops to another country unprovoked”.
Nå synes det endelig og uomtvistelig bevist at påskuddet for bombingen og invasjonen av
Irak, som ifølge uavhengige ORB survey of Iraq War casualties (Wikipedia) har kostet en
million irakere livet, var basert på egenprodusert løgn og fusk og fanteri.
Det er ikke på grunn av en million døde irakere Tony Blair nå risikerer å bli stilt for riksrett,
det er på grunn av 179 falne briter. Hans forbilde George W. Bush vil aldri bli stilt for riksrett,
ingen myndigheter i USA stiller spørsmål ved om krigen var berettiget eller ikke.
En sak ikke blir nevnt. En ”CIA-asset” (ressurs for CIA) som heter Susan Lindauer fungerte
som bakkanal mellom Irak og USA på slutten av sanksjonstiden og frem til 2002. Hun var
med å formidle en avtale der Irak la seg flat på absolutt alle områder.
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Fra oktober 2000 var Bagdad klar til å gjenoppta våpeninspeksjon fra FN med full
tilgang over alt uten noen restriksjoner
Irak lovet Big Oil enorme kontrakter rundt leting, utvikling og leasing, inklusive
kontrakter allerede gitt til russerne
Bagdad skulle kjøpe 1 million nye amerikanske biler hvert eneste år over 10 år
Irak skulle investere tungt i amerikansk telekommunikasjonsutstyr og tjenester
Irak forpliktet seg til å kjøpe amerikansk helsestell, sykehusutstyr og tjenester
Irak lovet å gjenåpne alle markeder for amerikanske selskaper som hadde vært inne før
den første gulf-krigen på samme nivå de hadde
Irak sa seg enig i å bistå som vesentlig partner i USA sitt antiterrorarbeid
FBI fikk frie hender til å opprette en "Task Force" i Irak, med myndighet til å arrestere
og avhøre terrormistenkte

Ikke bare det, men Saddam Hussein gikk tilslutt med på å gå av og innføre demokrati i Irak.
Alt dette ble fremforhandlet med amerikanerne, men til slutt forkastet av George W. Bush og
Dick Cheney. De ville ha krig. Susan Lindauer ble opprørt og sa at hun ikke kom til å tie med

det hun visste. Derfor ble hun arrestert etter The Patriot Act og fengslet uten lov og dom. Hun
har skrevet om det i boken ”Extreme Prejudice”.
Vi har lært at man ikke dreper noen som ligger nede eller vifter med det hvite flagget. Men til
tross for at Irak la seg langflat for USA og imøtekom alle krav som USA stilte i
forhandlingene før George W. Bush ble president, ble Irak nådeløst knust.
Ingen bruker ordet krigsforbrytelse om USA. Ingen snakker om aggressiv oppførsel, at USA
er en trussel mot verdensfreden, eller om sanksjoner. For de er jo våre venner.
Men når det gjelder russerne og Krim, da snakker vi. Da må det rustes opp langs hele grensen
mot Russland, da må det utplasseres våpen og raketter, da må det etableres flere tropper som
kan forsvare den frie verden, da må det sanksjoneres og boikottes. Ordbruken blir gjentatt
påfallende regelmessig i media flere ganger i uken, som om noen der ute gjerne vil skremme
vannet av oss.
Dersom vi sammenligner uttalelsene vedrørende Krim og Irak, ser vi at hykleriet er
grenseløst. Norske politikere bikker over i ukritisk fordømmelse av russerne og blind
tilbedelse av amerikanerne. Det kan se ut som noen har lykkes med en godt regissert
kampanje for å selge mer våpen i verden.

