Obamas krige i Mellemøsten
forårsager udbredt lidelse i
civilbefolkningen
26. okt., 2016 – Den selvretfærdige propagandastorm, der er
blevet rettet imod Rusland og Syriens Bashar al-Assad-regering
over den angiveligt tilfældige bombning af civile i det
østlige Aleppo, har, måske endda med overlæg, haft den
virkning, at det har dækket over den udbredte lidelse i
civilbefolkningen, der er et direkte resultat af præsident
Obamas og hans britiske herrers politik for ’evindelig krig’.
Et ukendt antal dødsfald blandt civile er ikke alene et
resultat af den direkte virkning af våben, der kastes fra
krigsfly og affyres fra artilleri, men også af krigens
ødelæggelse af midlerne til opretholdelse af et normalt liv.

Syrien
Amnesty International har fremført, at Pentagon ikke tager
tilstrækkeligt ansvar for de civile tab, som dets
bombekampagne i Syrien forårsager. Ifølge Washington Post
skønner Amnesty, at en række angreb fra september 2014 til
juli 2016 dræbte omkring 300 civile.
»Det er vores opfattelse, at der har været langt flere civile
dødsfald, end der findes oplysninger om«, sagde Neil Sammonds,
en Syrien-efterforsker hos Amnesty. »For det meste ser det
ikke ud, som om de har foretaget tilstrækkelige, grundige
efterforskninger, så vi vil gerne forvisses om, at disse vil
blive gennemført.« CENTCOM har fuldført 62 efterforskninger af
angivelige, civile dødsfald og har konkluderet, at i alt 55
mennesker døde i disse angreb. »Det bekymrer Amnesty
International, at CENTCOM i væsentlig grad synes at
undervurdere den grad af skade på civile, som dets gennemførte

operationer på civile mål har gjort«, sagde Amnesty.
Men at kaste bomber ned over civile er ikke den eneste måde,
hvorpå man kan slå dem ihjel i krig. RT’s Murad Gazdiev
besøgte en cancerklinik for børn i Aleppo og fandt, at disse
børn risikerer at dø udelukkende, fordi USA/EU-sanktionerne
mod Syrien har gjort det umuligt for klinikken at få de former
for medicin, som behandlingen af patienterne kræver. »Næsten
alle de børn, der døde af cancer, døde pga. europæiske
sanktioner. Vi anmoder den Europæiske Union og humanitære
organisationer om at ophæve disse sanktioner og lade medicin
mod cancer komme ind, fordi børn lider«, sagde Mizzna alUlabi, en leder af Cancer Care Syria, til RT.

Irak
Selvfølgelig har det meste af nyhedsmediernes fokus i Irak,
omkring den amerikanskledede kampagne for at genindtage Mosul,
været på de grusomheder, som ISIS har begået mod civile. Men
de kan muligvis blegne i sammenligning med det, USA foretager
sig dér. Jürgen Todenhöfer, den tyske journalist, der er
berømt for at have tilbragt flere uger i det ISIS-besatte
Syrien i 2014-2015, skønner, i et vredt opslag på sin
facebookside, at 15.000 civile i Mosul allerede er blevet
dræbt pga. USA’s bombning, som nu har varet i over to år, og
dog er verden, ligesom i Aleppo, tavs. Magtbalancen mellem
ISIS-styrkerne i Mosul og den brogede hær af 90.000 tropper,
bakket op af amerikansk luftstøtte, kan udgøre så meget som
100 til 1, eller endda 1000 til 1, siger han. Endnu ti
tusinder af civile vil dø, siger han. Amerikanske
bombardementer har allerede ødelagt forsyninger af
elektricitet, gas og vand, såvel som også hospitaler og
universiteter. Todenhöfer siger, at, siden 2014, er 50.000
civile blevet dræbt af USA’s bombning i Irak (inklusive
Mosul), og de byer, der tidligere er blevet »befriet« fra
ISIS, ikke så meget er blevet befriet, som de er blevet
ødelagt, med intet, som deres tidligere indvånere kan vende

tilbage til.
Generalløjtnant Sergej Rudskov, chefen for den Russiske
Generalstabs Afdeling for Hovedoperationer, talte i går om den
amerikanske kampagne i Mosul i lignende vendinger.
»Vi kender til flere fakta om den amerikanskledede koalitions
luftangreb imod beboelseskvarterer, skoler og andre civile
infrastrukturbygninger, både i Mosul og i andre bebyggelser i
Ninive-distriktet«, sagde Rudkov. »Alene i løbet af de seneste
tre dage blev flere end 60 civile, inklusive børn, ofre for
disse luftangreb. Flere end 200 mennesker er blevet såret.«
Den Amerikanske Centralkommando har hidtil blot responderet
ved at bede russerne om mere information om disse specifikke
dødsfald.

Yemen
I Yemen hærger hungersnød landet som et resultat af den
amerikanskstøttede, saudiske krig imod det, der i forvejen var
et af de fattigste lande i den arabiske verden. Reuters
rapporterer om en 18-årig pige, der var svært underernæret, i
Hodeida-havnebyen ved det Røde Hav, og som udelukkende
overlever på en diet bestående af juice, mælk og te, iflg.
hospitalspersonalet på det hospital, hvor hun ligger. »Hendes
billede er en påmindelse om den humanitære krise i den
Arabiske Halvøs fattigste land, hvor mindst 10.000 mennesker
er blevet dræbt i kampe mellem den saudiskledede, arabiske
koalition og den iranskledede houthi-bevægelse«, siger
Reuters.
»Hungersnøden vokser hver dag, og folk har opbrugt alle deres
overlevelsesstrategier. Millioner af mennesker kan ikke
overleve uden hjælp udefra«, sagde Muhannad Hadi,
Verdensfødevareprogrammets direktør for Mellemøsten og flere
andre regioner, i går. Torben Due, VFP’s Yemen-direktør,
advarede om, at »en hel generation kunne blive invalideret af
hungersnød«. Tidligere på året havde FN skønnet, at flere end

14 millioner mennesker, omkring halvdelen af landets
befolkning, lider af hungersnød, inklusive 370.000 børn, der
direkte trues af sultedød. Før krigen var Yemen for 90 % ’s
vedkommende afhængig af fødevareimport, men saudierne
gennemtvang en økonomisk blokade mod landet, da krigen
begyndte i marts 2015, en blokade, som skibe fra den
amerikanske flåde har været med til at opretholde.
Foto: En yemenitisk mand i sorg …
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