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Premiär 11 april kl. 18.00. Efter filmen kommer Maj Wechselmann, just hemkommen från 
norra Irak, att föra ett samtal med publiken.

Bild från amerikanska arméns vapentest med utarmat uran i Nevadaöknen.

När antistridsvagnsammunition på 4,5 kg massivt utarmad uran - träffar ett mål, uppstår en 
veritabel eldstorm. Utarmad urans främsta egenskap är att det är lätt antändligt, de partiklar som
brunnit blir minimala (1 – 5 mikron) och tränger genom alla skydd, även gasmaskar.

Utarmad uran har gjort öknen i Kuwait och södra Irak till en radioaktiv soptipp: 
Till och med september 2002 har 159.000 amerikanska golfveteraner fått invalidstatus av 
amerikanska staten, Veteran Affairs,  221.000 har sökt sjukvård. 10.000 amerikanska soldater
som stationerats kring krigsskådeplatsen under och efter Golfkriget har nu avlidit.  
Jämför: Under Golfkriget dog 146 allierade soldater. (Källa: Veteran Affairs)

Några fakta om och från filmen:
Maj Wechselmann har i USA intervjuat och filmat ledaren för saneringen av utarmad uran i
öknen i Kuwait, Saudiarabien och södra Irak efter Gulfkriget 1991 - Major Doug Rokke.
Det enda som USA sanerade våren 1991 var dock 16 Abraham-tanks och 9 andra amerikanska
krigsfordon, som hade träffats av ”friendly fire” – dvs av de allierades egen ammunition. Det tog
3 månader att sanera 25 fordon, saneringsteamet bar skyddsdräkt och gasmaskar. 3000 sönder-
skjutna irakiska stridsvagnar plus ett okänt antal fordon ligger fortfarande kvar på det som
kallades ”Highway of Death”.
I dag har 20 av Doug Rokkes team dött, samtliga överlevande bär på en rad sjukdomar orsakade
av inandningen av den giftiga lågtstrålande tungmetallen, utarmad uran. 

NATO har medgivit att man använt 315 tons utarmad uran i Irak = 1 million styck utarmad
uran ammunition -10.800 styck av samma ammunition i Bosnien 1994 – 1995, 15 tons utarmat
uran under kriget mot Serbien och i Kosovo 1999.
Uppgiften: 500 av 5000 invånare från Hadjici, Bosnien har dött sedan 1995: AIM Press.



Andra  och tredje generationen offer för Agent Orange – vietnamesiska barn. 
Såväl  Agent Orange som utarmad uran förändrar arvsmassan med en rad medfödda missbild-
ningar till följd hos födda och ofödda barn. 
Halveringstiden för Agent Orange är 30 år. För utarmad uran är den 4,5 miljarder år.

1970 slog den vietnamesiska professorn, Thong That Thoe larm, efter att han upptäckt en för-
bryllande mängd missbildningar hos besprutade vietnamesiska veteraners barn.

Men i  23 år nekade de amerikanska kemiföretagen ( Dow Chemical och Monsanto) och ameri-
kanska staten varje samband mellan besprutningarna med Agent Orange under Vietnamkriget.
Agent Orange innehåller den farligaste form av dioxin (2,4,5,T) 1984 kom första förlikningen
mellan vietnamveteraner och företagen till stånd.

Företagen ålades att betala 180 miljoner dollars till drabbade amerikanska, thailändska, koreanska
och australiensiska vietnamveteraner och deras barn. I dag erkänner ( och ersätter därför) USAs
hälso- och försvarsdepartement, Veteran Affairs, att Agent Orange ger upphov till Hodgkins lym-
fomcancer, Non Hodgkins Lymfomcancer, prostatacancer, luftvägscancrar som lung- och strup-
cancer, mjukvävnandscancrar, leukemi, multipelt myelom, neuropati, eksemen Clorachne,
Diabetes Mellitus, och medfödda missbildningar som ryggmärgsbrock. 

Uppgiften att 154.000 barn ur andra och tredje generationen av besprutade veteraners barn och
barnbarn är födda med missbildningar, kommer från presidenten för Vietnams Röda Kors, pro-
fessor Nguyen Trong Nhan. Han uppger att 1 miljon utav 81 miljoner vietnameser är sjuka av
Agent Orange 2003.

Uppgiften att de amerikanska flygplanen lämnade efter sig 30 miljoner bombkratrar i Vietnam,
Laos och Kambodja kommer från botanikprofessorerna Arthur Westing och E. W. Pheifer som
reste runt i  området 1972. De uppger också att en halv miljon hektar djungel fälldes av amerika-
nerna - och att en sjundedel av Vietnam besprutades med växtgifter. (SVT Fokus 1972 –12–09)
En femtedel av den besprutade djungeln har aldrig  kunnat återväxa.

Andra  och tredje generationen offer för Agent Orange – vietnamesiska barn. 

De missbildade spädbarnen som
föds på sjukhusen i södra Irak
får barnmorskorna att fly.


