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Utrikes

Mygel i valet i Zimbabwe

 Fem personer som arbetat för
valkommissionen, ZEC, har arresterats för mygel med valresultatet. ZEC har beslutat att valet ska
räknas om för presidentvalet och
för parlamentets underhus (House
of Assembly). ZEC betonar att den
är politiskt fristående från alla partier. En tjänsteman säger: ”Vi har
skäl att tro att valet har felräknats
och att denna felräkning kan påverka valutgången.”
Regeringstrogna The Sunday
Mail har visat mängder med fel i
sammanräkningen. Det gäller
skillnader mellan original från vallokalerna och de presenterade resultaten. Regeringstrogna The Herald har nyligen publicerat ett internt dokument från oppositionen
som antyder att valarbetare i vallokalerna har mutats av MDC för att
göra allt för att förbättra resultatet
för MDC.
I det ett det interna dokumentet
från MDC och Morgan Tsvangirai
lovar de att riva upp jordreformen
och kasta ut de fattigbönder som
idag bor på de forna vita godsägarnas marker.
MDC hänvisar till löften som de
gett sina ”internationella samarbetspartners”, vilket innefattar att
en kommande MDC-regering ska
krossa Zanu-PF för alltid. Men
dessa förändringar blir inte lätta:
”De kräver uppoffringar, blod och
död”.
TORBJÖRN BJÖRKMAN

Zambia försöker splittra

 Zambias president Levy Mwanawasa, nuvarande ordförande för
SADC, Södra Afrikas utvecklingskommitté, sammankallade förra
veckan ett toppmöte för att diskutera Zimbabwe. Han samarbetar
med de 150 vita godsägarna som
tidigare drev jordbruk i Zimbabwe, men nu lever i Zambia.
Mwanawasa vill få med sig södra Afrikas statsledningar i kritiken
av Robert Mugabe, men han misslyckades helt med detta. Södra Afrika stödjer Mugabe och Zanu-PF.
Sydafrikas president Thabo Mbeki
säger att det inte är några problem
med Zimbabwe, att vi måste vänta
på valkommissionens rapport.

USA:s utrikesminister Condoleezza Rice kommer till Stockholm på Irakkonferensen 29 maj. Carl Bildt är entusiastisk över att Sverige fått detta
hedrande uppdrag. Men Bildt, som själv lobbade för invasionen av Irak, känner ingen skuld för den miljon irakier som dött till följd av kriget.

Rice till Irakkonferens i Sverige
Sverige ska den 29 maj
stå som värd för en FNoch Irakledd konferens.
Med anledning av den
bjöd utrikesminister
Bildt in media till en briefing bland kristallkronor och sidentapeter i
Arvfurstens palats.

Entusiasmen lyste hos utrikesministern som inledde med att konstatera:
– Detta är hedrande för Sverige
och för Iraks bästa.
International Compact with
Iraq (ICI) är ett irakiskt regeringsinitiativ som syftar till att stödja,
”den politiska processen” i landet.
Organisationen bildades i Sharm
al-Sheikh 3 maj 2007 på ett möte
med cirka 60-länder. Mötet i
Stockholm blir det andra av en serie möten som syftar till att, som
Bildt utryckte det, ”bädda in Irak”
i ett större internationellt sammanhang. Formellt kommer inbjudningarna skickas ut från FN:s högkvarter i New York.
I realiteten är det Nuri al-Maliki, Iraks premiärminister, och
USA som driver på.
När konferensen först togs upp
av Sveriges statsminister i Bukarest i början av april var utgångspunkten civila insatser i det krigshärjade Irak. Nu var tonen hårdare. Det är inte sophämtningen i

Basra som ska stå i fokus. Nej,
den här gången är det realpolitik.
– Detta är ingen givarkonferens, sa Bildt, det är en politisk
konferens.
Syftet är att ge internationell legitimitet åt den irakiska regeringen och att stärka FN:s roll i Irak
och som det heter: ”stabilisera den
irakiska regeringen politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt”.
Något som ur al-Malikis perspektiv kan behövas då de utan amerikanska marinkårssoldater och privata säkerhetsvakter antagligen
skulle överleva lika länge som
guldfiskar på torra land.

Ekologiskt hållbart krig?

En genomläsning av ICC:s grunddokument innebär en närmast religiös upplevelse: Inom fem år
ska Irak ha uppnått en ekologiskt
hållbar utveckling, jämlikhet mellan könen och en vital ekonomi.
Man frågar sig hur kriget ska göras mer ekologiskt? Ska trupperna
samåka mellan Bagdad och Basra? Ska stridsvagnsförarna utbildas i miljömedveten körning?
På dessa frågor ger dokumentet inget svar. Att de 160000
amerikanska soldaterna skulle utgöra något problem har inte föresvävat författarna till vad som
närmast kan beskrivas som en orgie i politiska floskler. Och med
tanke på att de första fem åren beskrivs som en framgång, frågar
man sig med skräck hur en miss-

lyckad invasion skulle se ut?
Att en färsk undersökning från
BBC visar på att en majoritet av
irakierna stödjer angrepp på ockupationsstyrkorna och inte ser
den irakiska regeringen som legitim viftades bort av Bildt som
hellre målar upp ett tänkt scenario där USA trappar ner sitt engagemang i Irak samtidigt som fler
länder ställer upp för att fylla
tomrummet.

FN impopulärt

Men han medgav också att det är
problematiskt att trappa upp FN:s
insatser i landet med tanke på att
FN-personal inte automatiskt åtnjuter skydd i Irak. FN-dagen är
inget som firas hysteriskt i de irakiska skolorna direkt, med tanke
på tolv år av sanktioner och ett
mumlande under kriget. Mot den
bakgrunden är Bildt medveten
om att det blir nödvändigt att se
över hur FN-personalen ska
skyddas.
– I Irak står FN-flaggan under
angrepp, den finns på al-Qaidas
”hitlist”.
Till konferensen, som kommer
att äga rum i Stockholmsområdet,
kommer USA:s utrikesminister
Condoleezza Rice, liksom FN:s
generalsekreterare och Iraks premiärminister.
Övriga svenska journalister på
plats var genuint och nästan rörande oroliga över logistiken, frågor som ”var ska alla bo” domi-

nerade presskonferensen. Men på
de spörsmålen kunde konferensgeneralen (ja, det heter så) Krister
Kumlin ge glasklara svar: det blir
nog hotell nära en stor flygplats.
Och ja, han hade ”pratat med polisen”.

Krigsanstiftaren Bildt

Men de stora frågorna – varför
står Sverige värd för en konferens
med quislingar och krigsanstiftare
– vädrades inte. Svaret kan
kanske sökas i Bildts eget engagemang för kriget. Inför invasionen satt utrikesministern med i en
kommitté som lobbade för en invasion (Committee For The Liberation of Iraq) och på frågan om
han känner någon skuld för de
hundratusentals döda och miljoner flyktingarna idag svarar han:
– Nej, det har jag inget dåligt
samvete för, det är en betydande
fördel för Irak att den diktatur
som var där har försvunnit.
De över en miljon irakier som
inte längre är ibland oss är möjligen av en annan uppfattning.
Men den rösten kommer att saknas på konferensen.
För på frågan om några oppositionella irakier skulle tillåtas
delta svarade utrikesministern
kort och gott:
– al-Qaida kommer inte att
bjudas in.
MARTIN SCHIBBYE

Statyförstörare i Bagdad ångrar sig
 Bilderna på hur uppretade irakier i Bagdad fällde och krossade
en staty av Saddam Hussein
spreds som en löpeld över världen för fem år sedan. Ibrahim
Khalil, en av dem som var med
på Paradistorget den 9 april 2003,
ångrar sig idag bittert.
”Det var ett historiskt ögonblick, jag kände det som om jag
föddes igen. De flesta irakier var
glada eftersom de alla drabbades
av Saddams regim…Men dagen
Bagdad föll var egentligen en
svart dag”, säger han till nyhets-

byrån AFP. För USA blev bilderna ett viktigt propagandavapen.
Nu kunde världen se att irakierna
avskydde de styrande och välkomnade ”befriarna”.
Veckan efter händelserna publicerade Proletären bilder som visade att det knappast handlade
om en folkresning, utan om en liten protest regisserad för media.
För det första var det inte fler
än några hundra av Bagdads mer
än fem miljoner invånare som
deltog. För det andra attackerades
en staty precis utanför Palestine

Hotel där merparten av de utländska medierna fanns samlade.
Hela händelseförloppet var fullt
möjligt att beskåda direkt från
hotellet. För det tredje fälldes statyn av amerikansk stridsvagn.
Detta bekräftar Ibrahim Khalil.
Efter att ett rep som soldaterna
haft med sig brustit fästes en kedja runt halsen på statyn.
”Stridsvagnen började dra i
kedjan och snart klipptes huvudet
av och statyn rasade ner.”
Idag ångrar Ibrahim Khalil att
han var med på Paradistorget.

Detsamma gör hans vänner.
”Om historien skulle kunna ta
mig tillbaka skulle jag kyssa statyn av Saddam Hussein…På
Saddams tid var det bättre”, säger
han och fortsätter:
”Jag frågar Bush: ’Vad hände
med löftena om att göra Irak till
ett bättre land?’ I dessa dagar
måste jag bära pistol när jag går
ut. Under Saddams regim var vi
säkra. Vi blev av med en Saddam
men idag har vi 50 Saddam.”
PP

