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Irakisk pojke med ansiktscancer. Bild: Takashi Morizumi/Projektiler med utarmat uran.

- ett radioaktivt vapen

S

edan början av nittiotalet har USA och Storbritannien
använt vapen som innehåller s k utarmat uran, dvs
giftigt och radioaktivt uranavfall (eller rest-uran) från produktionen av kärnkraft och kärnvapen. Den engelska beteckningen är Depleted Uranium = DU.

DU-vapen har använts på olika krigsskådeplatser sedan
1991, mest i Irak men också i f d Jugoslavien och troligen
i Afghanistan. I dessa områden har förekomsten av olika
former av cancer och fosterskador ökat dramatiskt bland
civilbefolkningen. Även amerikanska och brittiska soldater
som deltog i kriget mot Irak 1991 har fått en rad olika sjukdomar, det sk Gulfkrigssyndromet. Många har avlidit.
Allt fler forskare anser att det finns ett klart samband mellan användningen av DU och dessa sjukdomar. Men USA
förnekar ett sådant samband och har vid flera tillfällen hindrat forskning och rapportering kring ämnet.
I det pågående kriget mot Irak har vapnen använts i större
utsträckning än i något av de tidigare krigen.
Det finns flera internationella organisationer som arbetar
för ett förbud mot DU-vapen, t ex International Coalition to
Ban Uranium Weapons (www.bandepleteduranium.org)
som omfattar 91 organisationer och aktionsgrupper i 25
länder. Vetenskapliga internationella konferenser om DU
hålls regelbundet, i Stockholm både år 2004 och år 2005.

Denna broschyr ger grundläggande fakta om den radioaktiva krigföring
som pågår i dag och dess effekter på människor, djur och natur.
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Vad är DU?

N

aturligt Uran (kemisk beteckning U) är
en radioaktiv och giftig tungmetall som
används vid produktionen av kärnkraft och
kärnvapen.
Uran består huvudsakligen av tre isotoper,
U-238, U-235 och U-234. Vid produktionen
av kärnvapen och kärnkraft tar man till vara
isotopen U235 som är klyvbar och utgör
grunden för kärnexplosioner. Restprodukten
är DU som till största delen består av U238.
DU är alltså ett människotillverkat ämne.
Det har samma kemiska egenskaper som naturligt uran men avger mindre beta-och gammastrålning.
Dess främsta radioaktiva fara utgörs av
alfa-strålning. När radioaktiva ämnen inandas eller på annat sätt kommer in i kroppen
är alfastrålning den farligaste av all strålning.
Beduinkvinna som samlar radioaktivt skrot. Bild: Takashi Morizumi

DU har en halveringstid på 4,5 miljarder år,
dvs om 4,5 miljarder år kommer det att vara
hälften så radioaktivt som i dag. Det innebär
att när DU en gång kommit ut i naturen finns
ämnet kvar för all framtid.
DU är en mycket tät och tung metall, 1,7
gånger tyngre än bly. Denna egenskap och
det faktum att DU är lättantändligt gör det
mycket lämpligt att användas i pansarbrytande ammunition. 1 kg anrikat uran ger 11
kg DU. De stora lager av DU som samlats runt
om i världen under årens lopp i väntan på
säker slutförvaring ställs av energimyndigheterna nästan gratis till vapenindustrins förfogande. $1 per ton är ett vanligt pris. Därmed blir återanvändningen av
avfallet i form av DU-vapen en attraktiv lösning: slutförvaringsplatsen blir krigsskådeplatser i fjärran länder.

DU-ammunition på slagfältet
Ammunition med DU har en oerhörd sprängkraft. Den används mot stridsfordon och
bunkrar. Den skär igenom pansar som en kniv
genom smör och stålet smälter av den enorma
hettan. En projektil kan gå genom tre stridsvagnar.
DU är självantändande, vilket betyder att ammunitionen brinner på väg till målet. När kulorna, och projektilerna, som består av massivt
DU, träffar sitt mål, t ex en stridsvagn, uppstår
en explosion som antänder stridsvagnen och alla
som finns i den.
När ammunitionen brinner förångas och frigörs uranet som sprids i luften som mycket små
uranoxidpartiklar, en del så små att de bildar en
osynlig ”gas” som kan inandas.
Av partiklarna, som sjunker till marken som
ett fint stoft, tränger en del ner i jorden och når
så småningom grundvattnet. En del av stoftet
rivs upp när människor, djur och fordon rör sig
på förorenad mark. Med vindarna kan det färdas långa sträckor.
Första gången DU-ammunition användes i
strid i stor skala var under Gulfkriget 1991, i
södra och mellersta Irak. På fyra dagar avfyrades över e n miljon projektiler från stridsvagnar
och flyg, vilket motsvarade ca 300 ton DU. De
efterlämnade ett radioaktivt giftigt stoft spritt
över marken. Det finns undersökningar som
tyder på att vapen med naturligt uran använts i
Afghanistan. Rapporter om att civilbefolkningen drabbats av samma sjukdomar och skador som i Irak kommer från alla dessa områden.
Men i krigföringen i Afghanistan användes
vapen med rent uran snarare än med DU.(1)
Civilbefolkningarna i dessa länder har drabbats
av samma skador och sjukdomar som Irak, fast
i mindre utsträckning.
Uppskattningsvis så mycket som 2000 ton DU

har använts i det pågående angreppet på Irak.
Nu attackeras också tättbebyggda områden och
de stora städerna med DU-vapen.
Doug Rokke, f d major i USA:s armé och f d
chef för US Radiological Laboratory fick år
1991 i uppdrag att rensa upp bland utbrända
pansarvagnar som träffats av DU, i Irak, Kuwait
och Saudiarabien.”Det tog oss tre månader att
sanera 24 fordon. Allt annat blev kvar som det
var - en enda stor förgiftad ödemark”. Sanering har visat sig nästan omöjlig.
Doug Rokke berättar i ”Sunday Herald” (7/101) att av de 50 män som arbetade i hans team
blev alla utom en sjuka och tio dog inom några
år. Rokke har i dag själv njurproblem, luftvägsproblem och neurologiska besvär. Ett urinprov
taget på honom 1994 (tre år efter uppdragets
slutförande) visade en 2000 gånger högre uranhalt än normalt.
Att DU kan stanna mycket länge i kroppen bekräftas av ett forskningsteam från Leicester
University. Ammunitionsfabriken i Colonie,
New York, stängdes av myndigheterna år 1983
Hur DU kommer in i kroppen

efter att ha släppt ut 5 ton DU genom skorstenen. Prov tagna från arbetare och invånare i
Colonie mer än 20 år senare innehöll en påvisbar halt av DU.
Enligt Italian Military Observatory kan så
många som 255 italienska veteraner ha insjuknat i cancer pga deras exponering för DU under tjänstgöring i Irak, Afghanistan och på Balkan. Under 2007 rapporterades 97 nya fall av
uranförgiftning hos veteraner. (2)

DUs medicinska effekter

Irakiskt barn med genmutation

Kvinna med lymfcancer

via moderkakan in i fostret. Radioaktiv strålning orsakar, förutom cancer också genmutationer, med fosterskador som följd. (3 ,4, 5, 6)

DU har en dubbel toxisk effekt, dels en kemisk,
dels en som beror på dess radioaktiva strålning.
När det gäller radioaktiviteten är det inte den
yttre strålningen som är den största faran. DU
måste inandas eller på annat sätt komma in
i kroppen för att bli farlig.
När de mycket små uranoxidpartiklarna andas in hamnar de i lungvävnaden och där kan
de stanna flera år. Till omkringliggande celler
utsänder de alfastrålning som är den skadligaste
strålningen för kroppens celler, skadligare än
beta-, gamma- och röntgenstrålning. Partiklar
förs genom blodomloppet vidare till kroppens
andra organ och vävnader: lymfsystem, skelett,
lever och njurar, testiklar och äggstockar och

Redan 1994 slog FN larm om mångfaldigad förekomst av cancer, främst leukemi och lymfom samt
en mycket stor ökning av fosterskador.
År 2007 slog Iraks hälsominister Nermin
Othman larm om den kraftigt ökade cancerfrekvensen i landet. Hon ansåg att krigföringen
med DU var orsaken. Man har nu funnit 350 platser över hela landet som är starkt förorenade med
DU. ( 7)

Förekomst av specifika missbildningar i Basra-området
åren 1990 – 1999 - 2000

Förekomst av cancer i allmänhet (svart kurva) och av leukemi
hos barn (vit kurva) i Basra-området åren 1993 – 2000

Civilbefolkningen i Irak
hårt drabbad

Civilbefolkningen, som oftast inte vet om faran
med DU kan inte undvika att komma i kontakt
med det giftiga dammet. Bara genom att gå på
marken river de upp det. Barn leker i utbrända
stridsvagnar och med radioaktivt splitter från DUmissilerna. Ingenting görs för att informera och
skydda dem.
Dr Jawad al Ali, chef för cancerkliniken på Basras regionsjukhus:
”Våra studier antyder att 40-48% av befolkningen i detta område kommer att drabbas av cancer. Det är nästan halva befolkningen. De flesta i
min egen familj har nu cancer och vi har inte tidigare haft sjukdomen i släkten”.
Enligt dr al Ali förekommer det ofta att flera medlemmar av samma familj utvecklar cancer. Hos
vissa drabbade förekommer två olika former av
cancer. Cancerformer som tidigare endast drabbat
äldre människor drabbar nu även ungdomar och
barn.
Barn i Basraområdet har efter 1991 fötts med t
ex ”cyklopöga ” (ett enda öga mitt i pannan), djup
gomspalt, utan armar och ben, utan hud, utan ögon,
tom utan huvud.(8)
Anders Brahme, professor i strålningsfysik vid
Karolinska Institutet i Stockholm, besökte
södra Irak år 2001: ”Jag såg så många barn

födda med ohyggliga och sällsynta deformiteter
som bara brukar finnas en på miljonen men
som man nu ser många av i den här regionen.”

Även soldater har blivit
allvarligt sjuka
Många soldater som återvänder från krigsskådeplatser
där DU-ammunition använts blir sjuka i något som
kommit att kallas Gulfkrigs-syndromet: olika former
av cancer, utmattning, smärtor i muskler och leder,
neurologiska störningar, immunförsvarsrubbningar,
njursvikt, eksem, nedsatt andningskapacitet och
lungfibros. (9, 10)
Av de ca 700 000 amerikanska soldater som
deltog i Gulfkriget 1991 har, enligt Department
of Veteran Affairs, omkring 300 000 insjuknat i
någon eller flera av dessa sjukdomar. De flesta
har fått någon form av invaliditetspension.
Det pågår flera rättsprocesser i de länder som
haft soldater i de nedsmittade områdena. Några
har fått skadestånd för radioaktiva strålskador.
En grupp sjuka amerikanska veteraner från
angreppet mot Irak 2003 har dragit staten inför
rätta pga bristande medicinsk behandling.

Barn från Basra med missbildningar fotograferade av irakiska läkare

Amerikansk veteran med missbildat barn.

Svenska FN-soldater
utsätts för livsfara
UNEP (=United Nations Environmental
Programme) har förbjudit sin personal att utan
skyddsutrustning närma sig eller vistas i områden där DU-vapen använts. Några sådana föreskrifter finns inte för svenska FN-soldater.

Förnekande och tystnad
Arkiv och dokumentation avslöjar att man långt
före angreppet 1991 var väl medveten om DUvapnens risker: 1990 beställde Pentagon en forskningsrapport om DU. Denna rapport varnade för
dess negativa hälsoeffekter.på soldater och civilbefolkningen. Trots detta har Pentagon systematiskt förnekat att DU skulle kunna orsaka sjukdomar. De har i stället uppgett flera andra orsaker till
veteranernas ohälsa: posttraumatisk stress,
vacciner, exponering för biologiska och kemiska
vapen från bombade irakiska fabriker. DU nämns
inte som en tänkbar orsak. Men dessa faktorer som säkert också bidragit till problemen - förklarar inte varför symtomen är de samma hos veteraner från Balkan och Afghanistan, och även hos
civila i de bombade områdena i dessa länder.
En orsak till förnekandet är att militären anser
sig behöva detta billiga och effektiva vapen. I mars
1991, medan Doug Rokke befann sig i Saudarabien
på sitt saneringsuppdrag fick han följande memorandum från en överste Zenceki:
”DU- projektiler har visat sig vara effektiva under det nyss avslutade kriget. Vi bör därför försäkra oss om dess framtida existens tills vi
har utvecklat något som är bättre. Om vi inte kan
det kommer vi möjligen att förlora värdefull stridsammunition. Vi anser att man bör tänka på denna
känsliga fråga när man skriver handlingsrapporter”
En annan trolig orsak till förnekandet är att USA
skulle bli skadeståndsskyldigt om skadorna på
människor och miljö blev erkända som en följd av

krigföringen med DU-vapen.
En kritisk forskningsrapport om DU av WHO:s
chefsrådgivare stoppades av organisationen själv
(11, 12). Vilka påtryckningar ligger bakom denna
mörkläggning?

Är Sverige delaktigt?
De internationella konferenserna i Stockholm 2004
och 2005 gick nästan obemärkta förbi. Med få
undantag kom inte de nästan 100 olika inbjudna
massmedia till konferenserna. Ämnet DU-vapen
verkar vara ytterst känsligt.
Vi vet att svensk vapenexport till USA ökat kraftigt sedan år 2003 då det senaste kriget mot Irak
inleddes. Vi vet också att svenska vapensystem
används i krigen mot Afghanistan och Irak. Dessa
system är utformade så att de kan användas för
avskjutning av DU-missiler. Vår anknytning till
NATO blir allt starkare. Ser våra politiker USAs
krig som våra?

Vad säger folkrätten?
Vapen med DU- ammunition produceras,
exporteras och används som ”konventionella vapen”. Det finns ingen konvention
eller avtal som uttryckligen förbjuder dem
eftersom de inte fanns när de internationella konventionerna om vapen kom till.
Men ur ett internationellt lagstiftningsperspektiv är de ändå olagliga. Om användandet av ett vapen strider mot följande
principer strider det också mot folkrätten:
1) Effekterna av vapnet måste begränsas till
själva slagfältet.
2) Vapnet får inte fortsätta att döda och
skada när kriget är över.
3)Vapnet får inte orsaka långvariga och utbredda miljöskador.
Användandet av DU-ammunition bryter mot
alla dessa principer.

Reglerna finns fastslagna i olika konventioner och internationella avtal som försöker
reglera krigföring för att civilbefolkningen
ska skyddas från dess effekter och krigsfångar ska behandlas humant:
- Haag-konventionen 1899 och 1907
- Genève-protokollet 1925
- Nürnberg-lagarna 1945
- Genève-konventionen, 1949, artikel 23
Enligt den amerikanska konstitutionen ingår
internationella avtal och s k hävdvunna lagar
(”customary law”) i USA:s federala lagar. Om
USA bryter mot folkrätten bryter landet alltså
mot sin egen konstitution och sina egna lagar.
Användningen av DU-vapen strider alltså mot
en rad internationella konventioner och avtal,
inbegripet Ickespridningsavtalet och Provstoppsavtalet.
Det kan tyckas märkligt att lagstifta för att ”humanisera” något så i grunden inhumant som
krig. Men lagarna finns där och att de bryts är
inget skäl för att de inte ska finnas.

om dessa effekter. Resolutionsförslaget innehåller även ett beslut att föra upp frågan om DUvapen på agendan under generalförsamlingens
nästa session.
Förslaget antogs med 136 röster för och 5
mot. 36 länder, däribland Sverige, lade ner sin
röst. (14) EU-parlamentet har med mycket stor
majoritet fyra gånger röstat för ett omedelbart
stopp för DU-vapen.(15)
Den internationella läkarorganisationen mot
kärnvapen, IPPNW, (International Physicians
for the Prevention of Nuclear War) har uttalat
sitt stöd för EU-parlamentets ställningstagande
(16) och Euromil “The European Military Union
likaså.(17)
Som första land i världen antog Belgien år 2007
en lag som förbjuder all tillverkning, hantering,
spridning och användning av DU-vapen. (18)
Finns det något skäl till att Sverige inte
skulle kunna bli nästa land?

FN:s Kommission för Mänskliga Rättigheter
antog 1996 en resolution som tydligt placerar
DU i kategorin massförstörelsevapen och vapen som drabbar urskillningslöst. I resolutionen uppmanar kommissionen alla FNs medlemsstater att beakta skadeverkningarna av såväl DU-vapen som kärnvapen, kemiska och biologiska vapen samt klusterbomber. Resolutionen röstades fram med 15 för, en mot (USA)
och 8 nedlagda röster. (13)
Den 5 december 2007 antogs en resolution i
FNs generalförsamling i vilken FNs generalsekreterare uppmanas att från medlemsstaterna och
relevanta internationella organisationer begära
synpunkter på DU-vapnens effekter på människor och miljö. Han uppmanas också att inkomma med en rapport till generalförsamlingen

Bild: Takashi Morizumi

FN och EU fördömer DU
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