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Cinc anys de guerra a l'Iraq

Han passat cinc anys des que els Estats Units van envair l'Iraq. El

president nord-americà, George Bush, ha fet un discurs, coincidint amb

aquest cinquè aniversari, per destacar la importància de l'operació en la

lluita contra el terrorisme. La invasió es va plantejar com una operació

ràpida i senzilla que acabaria amb el règim de Sadam Hussein. La guerra

de l'Iraq encara avui continua i costa a les arques nord-americanes 12.000

milions de dòlars al mes, que al llarg de cinc anys sumen més de 500.000

milions. El cost no ha estat només econòmic, ja que han mort uns 4.000

soldats de l'exèrcit dels Estats Units. Les víctimes civils superarien les

150.000, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i hi ha més de

quatre milions d'iraquians exiliats.

 

Hi ha algunes discrepàncies sobre el nombre de civils que haurien perdut
la vida al llarg dels cinc anys de guerra. L'Organització Mundial de la Salut

(OMS) en comptabilitzava, entre els anys 2003 i 2006, uns 151.000,
mentre que la revista mèdica britànica "The Lancet" publicava un informe

que parlava de 650.000 morts a finals del 2006. A banda dels militars

morts, hi ha més de 30.000 soldats ferits o mutilats i molts d'altres que

pateixen seqüeles psicològiques de per vida.

En aquests cinc anys hi ha imatges que formen part de la memòria
col·lectiva. Un dels moments més rellevants va ser la detenció i posterior

judici i execució de Saddam Hussein. El 30 desembre del 2006,

l'expresident iraquià va ser executat per crims contra la humanitat i per

genocidi, pels assassinats comesos en els 23 anys que va durar el seu

govern. Les imatges de la seva execució van ser gravades amb un

telèfon mòbil i van fer la volta al món. Altres moments són la caiguda

d'una estatuta de Saddam Hussein en una plaça de Bagdad, la famosa

fotografia del trio de les Açores que simbolitzava el pacte entre els
Estats Units, el Regne Unit i Espanya per tirar endavant la guerra o les

manifestacions en capitals de tot el món contra la invasió.

Els ciutadans iraquians han hagut d'aprendre a viure amb la por que un

acte tan quotidià com anar al mercat posi en perill les seves vides pel risc
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d'un atemptat. Els Estats Units confiaven a fer una guerra fugaç sense

gaires conseqüències. Per contra, la zona s'ha convertit en un polvorí

amb atemptats dia rere dia i esclats incontrolats de violència sectària.

Precisament, el president nord-americà, George Bush, ha reconegut, en

un discurs, aquest dimecres, el cost econòmic i humà del conflicte. Els

Estats Units fan front a aquest aniversari amb l'anunci d'una retirada

propera i esglaonada de les seves tropes. El Pentàgon assegura que en

els pròxims tres anys s'hauran retirat la major part de les forces que hi ha

desplegades al país. Actualment, hi ha uns 159.000 homes, que, a finals
d'any, es reduiran a 140.000. Tot i això, segons ha avançat la Casa
Blanca, el president dels Estats Units es mostrarà, en la seva al·locució,

cautelós sobre una retitada precipitada, tal com li reclama l'oposició

demòcrata.
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