
 

 

Áratugur frá innrásinni í Írak. Afleiðinga af notkun úranvopna gætir 

enn 

Í tilefni þess að 10 ár eru liðin frá innrásinni í Írak, verður ný skýrsla kynnt fimmtudaginn 7. mars 2013 

þar sem fjallað er um afleiðingar notkunar 400 tonna úranvopna og áhrif þeirra á land og þjóð. Þetta 

mun vera í fyrsta sinn sem sýnt er fram á hversu víðtæk notkun þessara vopna var í búabyggðum 

Íraks. 

Hægt era ð nálgast skýrsluna fimmtudaginn 7. mars hér: www.ikvpaxchristi.nl/media/files/in-a-state-of-
uncertainty.pdf  

Nánari Upplýsingar fast hjá Wim Zwijnenburg (höfundur skýrslunnar): zwijnenburg@ikvpaxchristi.nl Tel: 0031 
648981832  

Skýrslan er unnin og gefin út af hollensku friðarsamtökunum IKV Pax Christi og hefur hún yfirskriftina 

In state of Uncertainty. Hún segir frá því að hvaða marki vopn, sem innihéldu sneytt úran, voru notuð 

í Írak og við hvaða aðstæður, en það er nokkuð sem Bandaríkin hafa hingað til neitað að gefa nokkrar 

upplýsingar um. Í skýrslunni eru skoðaðar afleiðingar af notkun þessara vopna og kemur þar m.a. 

fram  að þrátt fyrir að áratugur sé liðinn frá innrásinni, hefur ekki enn fundist lausn á því hvernig 

bregðast eigi við þeirri mengun sem fylgdi í kjölfar þess að þessum vopnum var beitt. Á meðan eru 

íbúar landdins varnarlausir gagnvart áhrifum þessarar mengunar.  

Samkvæmt skýrslunni standa stjórnvöld í Írak frammi fyrir miklum vanda vegna notkunar vopna sem 

innihéldu sneytt úran þar sem Bandaríkjamenn hafa ekki viljið gefa upplýsingar um hvar þeim var 

beitt og í hvaða magni.  Byggt á þeim litlu upplýsingum sem til eru um notkun þessara vopna telja 

írösk stjórnvöld að menguð svæði séu fleiri en 300 og hækkar tala þeirra svæða jafnt og þétt. 

Hreinsun á hverju svæði kostar um 150.000 bandaríkjadala, en kostnaður fer að sjálfsögðu eftir stærð 

svæðisins og hversu mikil mengunin er. 

Í skýrslum, sem unnar voru af Rauða krossinum, kemur fram að leiðtogar ættflokka í Suður-Írak telja 

að  mengun af völdum úranvopna sé það sem einna helst ógni heilsu íbúanna á því svæði og í landinu 

í heild. Írakar tengja aukna tíðni krabbameins, alvarlegra fæðingargalla og annarra sjúkdóma við 

notkun úranvopna og hefur gripið um sig mikil hræðsla og kvíði meðal íbúa landsins vegna þessara 

tengsla. Fjöldi skýrslna hafa verið ritaðar af ýmsum aðilum um heilsufarsástand íbúa í Fallujah og 

ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif og afleiðingar hernaðarátaka . 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og Velferðarráðuneyti Íraks hafa einnig unnið skýrslu þar sem rýnt 

er í aukinn fjölda fæðingargalla í sex héruðum Íraks.  Sjá hér:  http://www.emro.who.int/irq/iraq-

infocus/faq-congenital-birth-defect-study.html 
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Í In a State of Uncertainty er fjallað um hversu alvarlegar afleiðingar það hefur í för með sér að ekki 

skuli vera til staðar lög eða reglur um viðskipti og varðveislu málma, sem verða eftir þegar 

hernaðarátökum lýkur (nokkurs konar hernaðarlegt brotajárnt). Þar sem ekki gilda um þetta neinar 

reglur hefur földi einstaklinga, sem safnað hefur saman þessum málmum, staðið varnarlaus frammi 

fyrir þeirri mengun sem stafar af þessum málmum. Þetta á ekki einungis við íbúa í Írak þar sem 

mengaðir málmar hafa verið fluttir til nágrannaríkjanna.  Írösk stjórnvöld hafa óskað eftir aðstoð 

alþjóðasamfélagsins til að rannsaka áhrif mengunarinnar og hvernig megi bregðast við henni.  

Allsherjarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur tvisvar kallað eftir skýrari og gagnsærri reglum um notkun 
vopna sem innihalda sneytt úran og nú síðast í desember 2012, þar sem 155 þjóðir samþykktu 
ályktun þess efnis (Ísland þar á meðal). Bandaríkin, Bretland, Frakkland og Ísrael, voru einu þjóðirnar 
sem settu sig upp á móti ályktuninni, en í henni er einnig viðurkennd sú hætta sem stafar af notkun 
þessara vopna og kallað eftir reglum um hvernig bregðast skuli við eftir að þeim hefur verið beitt. Sjá 
hér: http://www.bandepleteduranium.org/en/unga-2012-vote 

Um IKV Pac Christi 
IKV Pax Christi er hollenskt félag sem vinnur að friði, sátt og réttlæti um allan heim. Félagið styður 
friðarumleitainir á átakasvæðum. Unnið era ð því að byggja brýr, stuðla að gagnkvæmum skilningi og styrkja 
tengsl  á milli hópa. Markmiðið era ð koma í veg fyrir átök og að byggja upp friðsælt, lýðræðislegt og réttlátt 
þjóðfélag. 
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