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Toronto Sun (Toronto, Canada), 1 februari 2004 
 
"We hadden het helemaal fout", gaf de 
chef van de wapenjagers van het Witte 
Huis, David Kay, vorige week toe. An-
ders dan de VS en Groot-Brittannië 
lang hadden beweerd waren er geen 
massavernietigingswapens in Irak. 
Maar als Irak geen massavernietigings-
wapens had zijn er maar twee conclu-
sies mogelijk. De één is dat president 
George Bush, en de ministers Colin 
Powell en Donald Rumsfeld, logen over 
de dreiging die Irak betekende. De an-
der is dat zij op flagrante wijze verkeerd 
werden geïnformeerd door hun inlichtin-
gen-experts en als idioten van de hoog-
ste orde moeten worden beschouwd.  
 
Het Witte Huis probeert nu om de CIA 
de schuld te geven van het fiasco van 
Irak. Maar actieve en gepensioneerde 
CIA-agenten hebben het publiek en de 
media steeds gewaarschuwd dat inlich-
tingen over Irak in hoge mate werden 
gemanipuleerd door ideologen in het 
Pentagon en het bureau van de vice-
president. Hun waarschuwingen wer-
den genegeerd. Wél werd door de 
neoconservatieven een schimmige 
inlichtingen-eenheid van het Pentagon 
opgezet, die valse of overdreven rap-
porten publiceerde  om de oorlogs-
koorts tegen Irak op te jagen.  

  
Maar nog steeds lijken maar weinig 
Amerikanen erover in te zetten dat hun 
president door leugens of stommiteit 
het land naar een afschuwelijke puin-
hoop in Irak heeft geleid, die tot dusver 
520 Amerikaanse doden, bijna 10.000 
gewonden en 200 miljard dollar heeft 
gekost. Dit is een historisch misdrijf dat 
het Watergate-schandaal ver overtreft. 
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Die Tageszeitung (Berlijn), 29 januari 2004 
 
Een smoesje met zegen van de Vere-
nigde Naties. Dat is waar de VS op uit 
zijn. Ze hebben de VN gevraagd te on-
derzoeken of binnen vijf maanden in 
Irak vrije verkiezingen kunnen worden 
georganiseerd. Ze verwachten en ho-
pen op een “nee”. Want dan kan hun 
plan doorgaan om voor anderhalf jaar 
een soevereine regering in Bagdad te 
installeren, waarbij de VS nog een flin-
ke vinger in de pap houden. 
 
Dat zou goed uitkomen. Want de rege-
ring Bush wil een radicale privatisering 
van de Iraakse economie en de uitver-
koop van het lucratieve deel daarvan 
aan Amerikaanse ondernemingen. Dat 
blijkt uit “Order 39” van de Amerikaanse 
bewindvoerder in Bagdad, Paul Bre-
mer, waarin privatisering van de Iraak-
se staatbedrijven wordt verordend. 
“Order 39” staat verder toe dat buiten-
landse ondernemingen tot 100% van de 
aandelen van Iraakse banken, mijnen 
en fabrieken overnemen, en 100% van 
de toekomstige winsten het land uit 
sluizen. 
 
Als bezettingsmacht mogen de VS dat 
niet doen. Daarmee overtreden ze de 
Iraakse grondwet en het internationale 
volkenrecht, zoals vastgelegd in het  

  
Verdrag van Den Haag en de Conven-
tie van Genève. Een gekozen Iraakse 
regering zou privatiseringen en over-
names daardoor makkelijk terug kun-
nen draaien. Een door de VS gecon-
troleerde overgangsregering kan de 
Iraakse wetten echter zó veranderen, 
dat nauwelijks meer iets ongedaan kan 
worden gemaakt. 
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.RHUGHQ�HQ�7XUNPHQHQ�
Reuters (Londen), 28 januari 2004 
 
In Irak dreigt een humanitaire crisis 
door de terugkeer van verdreven min-
derheden. 200.000 à 300.000 Iraakse 
Koerden en Turkmenen werden tijdens 
het bewind van Saddam Hoessein ver-
dreven uit de stad Kirkuk en omliggen-
de boerendorpen. De regio moest zo 
een meer Arabisch karakter krijgen. In-
middels keren duizenden ballingen te-
rug uit het noorden van Irak, met eigen-
domsbewijzen van de stukken land die 
zij bezaten. Zij eisen het vertrek van de 
Arabieren die zich er inmiddels geves-
tigd hebben. Bij Kirkuk ligt ongeveer 
40% van de olierijkdommen van Irak. 
 
De door de VS geleide bezettingsauto-
riteit  is al maanden bezig een procedu-
re uit te werken om de aanspraken van 
de Koerden en Turkmenen te kunnen 
behandelen. Daarbij is bijzondere aan-
dacht nodig voor de situatie van de Ara-
bieren die er nu wonen. “Er is in het 
verleden groot onrecht begaan, maar 
als we dat terug willen draaien, moeten 
we voorzichtig te werk gaan om te voor-
komen dat we ons bezondigen aan 
nieuw onrecht”, aldus een functionaris 
in Kirkuk. Mensenrechtenorganisaties 
zijn bezorgd dat de VS en de Iraakse  

  
autoriteiten niet snel genoeg opschieten 
in het afhandelen van de nasleep van 
de oorlog. Zij vrezen dat Koerden en 
Turkmenen de Arabieren anders ge-
woon zullen verdrijven. Rond de 10.000 
Arabieren zijn hun huizen inmiddels al 
ontvlucht. 
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