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Belgiens parlament har förbjudit DU-vapen. Inom tre år skall den belgiska staten
avveckla de befintliga lagren av ammunition och pansar som innehåller utarmat uran
eller någon annan, industriellt framställd, uran. Lagen trädde i kraft den 21 juni och
markerades med en fotoutställning mitt i parlamentets entréhall. De grönas talesperson Els de Groen, som varit drivande i frågan, invigningstalade liksom dr Jawad
Al-Ali som kom direkt från Basra, där han är chef för onkologiska kliniken.
Jag fick tillfälle att beskåda fotoutställningen i belgiska parlamentets storståtliga
entréhall. I samma veva kunde jag språka med den internationella kampanjens
(ICBUW) stöttepelare i Belgien, Ria Verjauw och den kunnige, lugne dr Jawad Al-Ali.
Är det möjligt att tänka sig att svenska staten är ett bättre verktyg i USA:s krigsallians
NATO än dess formella medlemmar? Alltså, svenska staten upplåter landets territorium till en kamouflerad NATO-övning, beordrar svenska styrkor att leka krig med
de sextio allierade jaktplanen och krigsfartygen — bland dem ett gigantiskt hangarfartyg från Storbritannien — med hemlig ammunition i lasten. Alltså, Sverige lägger
ner sin röst i FN:s generalförsamling när den röstar om att utreda DU-vapnens skadeverkningar. 143 röstade för, bland andra NATO-landet Norge. 34 stater avstod, och till
den ynkliga skaran sällade sig Sverige sneglande på de starka: Israel, Frankrike,
England och USA som röstade Nej, "DU-vapen skall inte undersökas".
Alltså hörsammar Sverige inte EU-parlamentets fyrfaldigt rekommenderade stopp för
DU-vapnen. EU-parlamentet har vid inte mindre än fyra sammanträden från 2003 och
framåt krävt ett stopp för DU-vapen, senast 2008 och då med 94 procent av alla röster.
Annars får EU-parlamentet ganska stor uppmärksamhet, men just det här beslutet har
inte ens nämnts i Sverige.
Mera än så, Norges regering ger finansiella bidrag till den internationella kampanjen
mot uranvapen, ICBUW, för forskning om rest-uran och vapnen i fråga.
Kan det vara så att det tillverkas DU-vapen i Sverige för export till krigförande USA?
Kan det vara så att regeringen vill kunna fortsätta sända svensk trupp till Afghanistan
och utvidga till Irak? Det vore ju ett hinder om allmänheten, inkluderat aspirerande
bassar, var informerad om de gömda och långsiktiga riskerna med rest-uran.
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