Ölüm mangası AEGİS Basel'de

(16.08.10) - Dünya çapında ölümlerle milyarlarca Euro kazanç sağlayan
İngiltere’nin paralı asker şirketlerinden AEGİS, merkezini Londra’dan Basel'e
kaydırdı. AEGİS, çok hızla büyüyen bu sektörün en önemli ayaklarından birini
oluşturmaktadır. Avrupa Parlamentosu’nun incelemesine göre 1990 yılında bu
şirketler dünya çapında 33 milyar dolarlık bir ciroya sahiptiler. Gelinen aşamada
bu sayının katlanarak arttığı bilinmektedir. İsveçli Barış Araştırma Enstitüsü
SİPRİ, 18. yy.’dan bu yana paralı asker sayısındaki artışın en üst safhasına
ulaştığını belirterek tehlikeye işaret etmektedir. Avrupa Parlamentosu dünya
çapında paralı asker sayısının 1.5 (birbuçuk) milyon olduğuna ve bu sayının
giderek arttığına işaret etmektedir. Dünya çapında 1000’i aşkın özel güvenlik
şirketi bulunmaktadır. Bunların %80’i İngiltere ve Amerika’da ikamet
etmektedir.
"Kamu hizmeti olarak Savaş" adlı kitabında İtalyan gazeteci yazar Rolf Uesseler
Afganistan ve Irak’taki gibi savaşların paralı asker denilen bu ölüm mangaları
olmadan sürdürülemeyeceğini söylemekle tehlikenin boyutuna işaret etmektedir.
Her türlü insan hakkı ve savaş ahlakından yoksun olan bu toplum dışı ölüm
mangaları gelinen aşamada sadece söyleneni yapmakla kalmamakta,
bulundukları yerlerde kendileri hedefler belirlemekte ve bu hedeflere
saldırmaktadırlar. Savaşın bir tarafı olarak bir devlet gibi hareket etmekteler.
Hedeflerini gerçekleştirmek için de her türlü yol ve yöntemi mübah
saymaktadırlar. Şu anda sadece Irak’ta 100 binin üzerinde paralı asker denilen
katil sürüsü bulunmaktadır.
AEGİS nedir ve İsviçre’ye neden yerleşmektedir?
Şimdiye kadar merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan AEGİS,
İrlanda’nın Belfas kentinde 1997 yılında bir yürüyüş sırasında hedef gözeterek
17 yaşında bir İrlandalı genci silahla katleden Tim Spicer denilen katil
tarafından 2004 yılında kuruldu ve bu katil, şirketin hala başında bulunmaktadır.
Bu olaydan dolayı mahkemelik olan katil Tim Spicer elbette ki nefsi
müdafaadan beraat ettirildi. Bütün bir ölüm mangasıyla Irak’ta bulunan AEGİS,
2004 yılında zamanın ABD hükümeti tarafından 390 milyon dolar bir bütçe

ayrılarak o dönem Irak’ta bulunan 48 bin paralı askeri koordine etmekle
görevlendirildi. ABD parlamentosunda bile tartışmalara neden olan bu bütçeyle
AEGİS, ölümlerine ölüm katmaya devam etti. Irak’ın Felluce kentinde
çatışmalarda ölü ele geçirilen direnişçilerin cesetlerini tahrip ettikten sonra
köprülerden iple sarkıtan bu caniler o dönemde İngiltere ve ABD de dahil olmak
üzere bir dizi ülkede büyük bir tepkiye yol acmıştı. Dönemin ABD askeri
sözcüleri "bunu yapanların kendileri ile ilgilerinin olmadığı ve paralı asker
olduklarını" açıklayarak kendilerini savunmuşlardı (!) İngiltere ve ABD’de
gelişen kamuoyu tepkisi ve buna parelel olarak getirilen birtakım yasal
"zorluklar" AEGİS vb. gibi ölüm mangalarını alternatifler aramaya zorlamıştır.
Tim Spicer, ölüm mangası için İsviçre’nin bulunmaz bir yer olduğunu
keşfetmekte gecikmedi. İsviçre bankalarından Kantonal Bank’ın işbirliği,
İsviçreli dolandırıcı avukat Marc Bauen'in ön ayak olmasıyla İsviçre’nin Basel
kentinde bir holding kurularak bu ölüm mangasının Basel'e yerleşmesi sağlandı.
2010 Ağustos başında merkezlerini Londra’dan buraya kaydırma gerekçelerini
Dünya Kızıl Haç Örgütü IKRK’ya ve Birleşmiş Milletler’e yakın olmak
istemekle açıklayan katil Tim Spicer herhalde şunu söylemek istemektedir;
"gerçekleştireceğimiz katliamlara yasal kılıf uydurmak için BM, katliamlarda
öldürülecekler için de kefen hazırlamak için İKRK’yı önden haberdar etmek için
burdayız"
AEGİS'e İsviçre’den tepkiler
AEGİS’in, merkezini Londra’dan Basel’e kaydırmasına ilişkin gazetecilerin
sorularını cevaplayan Basel hükümet yetkilileri, "İsviçre’de ticaret serbestliği
var, isteyen şirket istediği zaman, istediği yerde şube açabilir" demekle adeta
AEGİS’e arka cıkmıştır. Bir dizi milletvekili, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin sözlü tepkisi dışında bu katil sürüsünün buraya yerleşmesine
karşı caydırıcı bir tepki örgütlenmiş değil ancak bunun hazırlıkları sürüyor.
Yerli ve yabancı kuruluş, dernek ve örgütler tepkilkerini sokağa taşɪmaya
hazɪrlanɪyorlar.
Birtakım hukukçular savaş olan bölgere silah satımını yasaklayan anayasa
maddesinden hareketle AEGİS'in İsviçre’ye yerleşmesine engel olmaya
çalışmaktadırlar. Ancak gerçek şu ki; bu tepkilerin sokağın sesiyle birleşmediği
ölçüde şu ana kadar olduğu gibi sözde kalmaktan öteye geçemeyeceğidir.
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