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Privat lejehær skal knuse oprør
 
EMIRATERNE C 

En amerikaner er med 
tilladelse fra Obama
regeringen ved at 
opbygge en privat lejehær 
i Golfen - en lejehær, der 
kan blive sat ind for at 
knuse oprør i den arabiske 
verden. 

Tidligere elitesoldater fra Syd
afrika, Latinamerika og USA 
strømmertil den arabiske golf
stat De Forenede Arabiske 
Emirater (UAE) for at indgå i 
enprivat lejehær, derfremover 
kan blive indsat mod folkelige 
opstande i regionen. 

Det afslører dagbladet New 
York Times. 

Udgifterne tillejehæren på 
indtil videre 580 specialuddan· 
nede soldater er betalt af den 
USA-venlige regent og sheik i 
De Forenende Arabiske Emi· 
rater Mohamed bin Zayed aI
Nahyan. 

Modtageren af investerin· 
gen på 529 millioner dollar er 
grundlæggeren af det private 
vagtfirma, Blackwater World
wide, amerikaneren Eric Prin
ce. 

Hans nye firma i trænings
lejren i ørkensandet i Zayed 
Military City i UAE hedder Re
flex Responses, og lejesolda· 
terne skal kunne beskytte 
statsoverhoveder, bygninger 
og undertrykke sociale og po
litiske uroligheder iforskellige 
lande, skriver New York TI

mes, der har læst firmaets in
terne papirer. 

Tidligere officerer fra 
blandt andet Tyskland, Syd
afrika og USA slår for trænin
gen. Målet er at komme op på 
omkring 800 lejesoldater, 
mens UAE-sheiken egenhæn· 
digt har love~ at han gerne vil 
betale for en hel brigade leje
soldater på op til et par tusinde 
medlemmer. 

Den colombianske lejesol
dat Calixto RincOn kan bekræf· 
te eksistensen af lejren i UAR 
Han har været der, men måtte 
rejse hjem til Colombia efter at 
være ramt afbrok. 

- Vi måtte ikke engang kig
ge ud af døren. Vi havde kun 
tilladelse til at komme ud, når 
vi skulle jogge om morgenen, 
siger en utilfreds Calixto Rin
cOn til NewYorkTunes. 

DRABSMÆND 

Blackwater, eller Xe Services, 
som det har taget navnefor· 
andring til, er i øjeblikket det 
største af de private lejehære, 
som har kontrakter med 

USA's udenrigsministerium. 
BlackWaters lejesoldater stod i 
2007 bag drabet på 17civile ira
kere i Bagdad. 

Ifølge en tidligen: lejesol
dats vidneudsagn ~ed en 
domstol i USA, ser Blackwa
ter-ejeren Erik Prince sitfirma. 
som del af et kristent korstog 
for at »eliminere« muslimer og 
islam glob~ skriver avisen 
TbeNation. 

MED USA'S TILLADELSE 

USNs udenrigsministerium af· 
viser, at udtale sig om, hvor
vidt Eric Prince har officiel 
støtte til sit ørkenbase-projekti 
UAE. 

- Vi undersøger blo~ om 
firmaet bryder lovgivningen i 
USA om, at man skal have offi
ciel tilladelse til at træne uden
landske tropper, udtaler mini
steriets talsmand Marc Toner 
til NewYork Tunes. 

Han tilføjer, at Eric Prince' 
Blackwater·firma har fået en 
bøde på 42 millioner dollar for 
at have trænet lejesoldater i 
Jordan i 2010. 

De forenede Arabiske Emi
rater, hvor Blackwater-basen 
ligger, har ikke selv aktuel s0

cial og politiske uro. Flertallet 
af landets befolkning består af 
udenlandsk arbejdskraft. 

Men nabostaten Bahrain 
har oplevet voldsomme de
monstrationer siden februar 
med krav om frihed og social 
retfærdighed, men politifolk 
og soldater fra Saudi-Arabien 
og UAE har i øjeblikket besat 
Bahrain-halvøen på den ene
vældige kong aI-Khalifas an
modning. 

Det såkaldte arabiske forår 
kom imarts-april også til de an
dre nabolande Oman, og Sau
di-Arabien, men blev her 
knust af myndighederne. 

UAE er på linie med de an
dre medlemmer af golfstater
nes samarbejdsråd GCC 
slærkt USA-venlige, og fjendt
ligt inds1illet overfor Iran, der 
ligger på den anden side af 
Den Persiske Golf. 

USNs Femte Flåde ligger i 
Bahrain. 
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lande, skriver New York Ti- som har kontrakter med Jordøn i 2010. ah@arbejderen.dk 

• 

Det USA-baserede firma Blackwater 
er ved at opbygge en militærbase i 
ørkenstaten De forenede Arabiske 
Emirater (UAE) for at sende 
lejesoldater ind for at knuse 
folkelige opstande i det såkaldte 
.arabiske forår•. Her fra Blackwater
træningslejr i USA. 
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