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“KonStItutIonellA BeGRänSnInGAR 
föR Den veRKStällAnDe mAKten.”

under den rubriken samlades det amerikanska 
representanthusets konstitutionsutskott till utfrågningar 
fredagen 25 juli.

underlaget var senator Dennis Kucinichs resolution om 
riksrätt mot president George W. Bush.

utskottets ordförande John Conyers satt för 34 år sedan 
i ledning för utredningen om riksrätt mot president Richard 
nixon. 

under fredagens utfrågning ställde en panel av jurister och 
tidigare regeringsanställda krav på kongressen att försvara 
konstitutionen i praktiken och beakta de överträdelser och 
förbrytelser som begåtts av sittande president och vicepresident.

ufrågningarna är den senaste kulmen på en långtgående process 
för åtal och riksrätt mot vita Huset som pågått i drygt två år.

flertalet i panelen betonade att åtal i dagsläget “inte är ett val, 
utan en nödvändighet” och prejudicerande för att förhindra 
framtida maktmissbruk av presidentskapet.

“Stäm USA och Israel 
för upprepade krigshot.”
Den uppmaningen riktar internationellt 
erkände advokat Francis A. Boyle till 
Iran, som erbjuder sig att representera 
och överlämna ansökan till Haag-dom-
stolen.

I en intervju för Press TV, Teheran, be-
tonar Boyle vikten av en stämningsan-
sökan innan USA:s ultimatum på två 
veckor löper ut.

Det öppna militära hotet från USA och 
Israel är ett tydligt brott mot Artikel 
2(4) i FN-stadgan. Iran har dessutom 
skrivit under ickespridningsavtalet 
som tillåter kärnkraft för civilt bruk, 
kommenterar Boyle, tidigare rådgivare 
i bl.a. Mellanösternförhandlingarna på 
90-talet samt vid åtalen mot Serbiens 
president Slobodan Milosevic.
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tänK DIG, att ingen visste om att pyramiderna hade byggts.

eller den kinesiska muren. eller Colosseum. eiffeltornet.

men uSA:s jättelika militärbaser i Irak - som byggts på ruinerna, 
och ibland även med fragment av detta land - är i sin funktion  
moderna ziqqurater. 

De är de dyrkade monumenten över Bushadministrationen. 

även om dess talesmän regelmässigt vägrar använda ordet 
“permanent” i relation till dem - eller för övrigt i relation til någon 
annan av uSA:s militärbaser på planeten - så har de konstruerats 
för att överleva Bushadministrationen själv.

De är ämnade att vara nyckelgarnisoner för en Pax Americana 
i mellanöstern i generationer framöver.

USA:s BABElS toRN I IRAk
Tom Engelhardt, TomDispatch.com

USA håller ca 50 miljarder dollar av Iraks 
tillgångar i Centralbanken, New York - 
som pant.
För att pressa Iraks regering att skriva 
under det avtal som kommer att förlänga 
ockupationen på obestämd tid.
Iraks utländska reserver skyddas för när-
varande genom en president-order som 
ger immunitet mot konfiskering, men om 
FN-mandadet inte förlängs hotar USA 
med att häva den immuniteten - vilket 
skulle innebära att Irak omedelbart förlo-
rar 20 miljarder dollar.

USA har kapacitet att hota Irak med 40 
procents förlust av deras utländska reser-
ver, eftersom Iraks självständighet fortfa-
rande begränsas genom konsekvenserna 
av FN-sanktionerna och restriktionerna 
som infördes när Saddam Hussein in-
vaderade Kuwait 1990. Vilket betyder 
att Irak fortfarande betraktas som ett hot 
mot internationell säkerhet, under kapitel 
7 i FN-stadgan. Budskapet från Bushad-
ministrationens förhandlare är att priset 
som Irak måste betala för att undkomma 
kapitel 7, blir att skriva under den nya 
“strategiska alliansen” med USA.

USA HOTAR HÄVA IRAKS 
UTLÄNDSKA TILLGÅNGAR
(The Independent, 6 juni 2008)

www.independent.co.uk/news/world/middle-east/us-issues-threat-to-iraqs-50bn-foreign- 
reserves-in-military-deal-841407.html

Iraks regering har tillsammans med 
de länder som invaderade Irak 2003, 
i synnerhet uSA och Storbritan-
nien, framhållit ‘förbättrad’ säkerhet 
och ‘frivilligt’ återvändande till Irak, 
som politisk lämplig retorik för att 
framställa deras militära deltagande 
som en framgång.

Men retorik kan inte dölja verklighe-
ten att den vida situationen för 

mänskliga rättigheter i Irak förblir djupt 
svår.
Människor dödas varje månad av militära 
grupper, koalitionsstyrkorna, irakiska 
säkerhetsstyrkorna och privata militär- 
och säkerhetsvakter. Kidnappningar, 
tortyr, misshandel och godtyckliga 
fängslanden präglar irakiernas dagliga 
liv. Människor fortsätter att fly, något som 
nu blir allt svårare med de nya visum-
restriktionerna för irakier, som Jordan 
och Syrien utfärdat.

RETORIK 
OCH REALITET: 

Irakiska 
flyktingkrisen

Amnesty International, 
15 juni 2008

www.amnesty.org/en/library/asset/mDe14/ 
011/2008/en/43d5f798-3637-11dd-9db5- 
cb00b5aed8dc/mde140112008eng.html

läS rapporten i sin helhet -

Joint Base Balad, Iraq - America’s Air Force
www.balad.afnews.af.mil


