Bogudgivelse:
Aktuel Irak-bestseller på dansk
Tidligere FN-våbeninspektør Scott Ritter er en af de mest markante kritikere af
amerikansk Irak-politik. Sammen med den politiske kommentator William
Rivers Pitt har han skrevet en topaktuel debatbog om problemet Irak.
Efter syv år som chef for FN’s inspektion af konventionelle våben i Irak har
Scott Ritter et indgående kendskab til Iraks militære kapacitet. Han afslører
hidtil ukendte detaljer fra våbeninspektørernes arbejde i Saddam Husseins
diktatur og argumenterer for, at Iraks kemiske, biologiske og atomare våben
blev destrueret af FN, og at regimet ikke har forbindelse til 11. septemberterroren.
Ifølge Scott Ritter vil en ny Irak-krig ikke blot være i strid med USAs
forfatning og international lov, men også skabe et Ragnarok i Mellemøsten og
føre til en bølge af nye terrorangreb på Vesten. For Iraks befolkning er der
endnu mange alternativer til krig, der bør tages i brug af det internationale
samfund, mener den tidligere våbeninspektør.
I USA har Scott Ritter markeret sig som én af de mest veltalende og
overbevisende modstandere af krigsretorikken mod Irak. Han er veteran fra
Golf-krigen og erklæret republikaner. Han støttede præsident Bush under valget
i 2000, men har siden vendt sig imod de repræsentanter for den yderste højrefløj
i Bush-regeringen, som vil sende verden i krig – i dag eller i morgen.
Foruden ”Krig mod Irak?” og bogen ”Endgame” står Scott Ritter bag
dokumentarfilmen ”On Shifting Sands”. Her beskriver han Irak som en tandløs
tiger og anfører, at ”... der findes langt bedre opgaver, vi kunne bruge vores
penge og vores tid på, end at forfølge en brutal diktator så langt, at det
nedbryder vores egne moralske og intellektuelle værdier.
Filmen havde premiere i biografen Vester Vov Vov den 1. november 2002.
Scott Ritter besøgte Danmark fra den 4. til den 6. november, hvor han gav
en række interview og mødtes med Folketingets Forsvarsudvalg og Udenrigspolitisk Nævn.
”War on Iraq” udkom i USA i oktober 2002 og er skrevet i samarbejde med
journalisten og kommentatoren William Rivers Pitt. Bogen er foreløbig trykt i
125.000 eksemplarer, og den er planlagt til udgivelse i en lang række
europæiske lande. Forlaget Bindslev har fået lynoversat bogen til udgivelse den
21. november med forord af Klaus Rifbjerg.
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