
$QGHU�1LHXZV
RYHU�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶

EODG��

�
MDQXDUL

����

+XPDQLWDLUH�UDPS�ELM�RRUORJ�PHW�,UDN
The Independent (Londen), 29 december 2002

Oorlog in Irak zal een humanitaire ramp
van enorme omvang tot gevolg hebben.
Hiervoor waarschuwen hulporganisa-
ties, evenals de Britse minister voor
Internationale Ontwikkeling.

De situatie in Irak is nu al problema-
tisch. 16 miljoen Irakezen, ruim twee-
derde van de totale bevolking, zijn voor
voedsel afhankelijk van de internatio-
nale gemeenschap. Als er een oorlog
uitbreekt, beschikken de Irakezen nog
maar voor twee weken over voedsel.

Ook drinkwater vormt een groot pro-
bleem. Sinds de Golfoorlog van 1991 is
het aantal Irakezen dat de beschikking
heeft over leidingwater gedaald van 75
naar 45%. De kwaliteit van het drink-
water is bijzonder slecht, omdat er te
weinig middelen zijn voor de zuivering
van afvalwater: nauwelijks eenderde
van het water wordt gezuiverd. De
drinkwatervoorziening is afhankelijk van
elektriciteit. Als bij een oorlog elektrici-
teitscentrales worden gebombardeerd,
zal de drinkwatervoorziening hier zwaar
onder lijden. Het risico op het uitbreken
van epidemieën, zoals tyfus en cholera,
is dan zeer groot.

De Britse regering is bezig rampen-
plannen op te stellen en middelen te
reserveren voor humanitaire operaties.
Hulporganisaties bereiden zich voor op
de opvang van meer dan een miljoen
vluchtelingen in naburige landen. De
kosten hiervan worden geschat op hon-
derden miljoenen dollars. Toch zal de
hulp voor velen te laat komen.
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The Times (Londen), 2 januari 2003

De lessen van Operatie Desert Storm in
1990 hebben de VS meer dan tien jaar
de tijd gegeven om zich voor te berei-
den op een toekomstig treffen met Irak.
Toendertijd moesten de Amerikaanse
strijdkrachten vanuit het niets het ge-
bied binnenvallen en al hun materieel
zelf meebrengen. Nu ligt het materieel
grotendeels al op hen te wachten. Dat
betekent dat men nu nog slechts enkele
weken nodig heeft om troepen in ge-
reedheid te brengen voor het beginnen
van een oorlog, in plaats van de vijf
maanden die in 1990 nodig waren.

Sinds de Golfoorlog heeft de VS wortel
geschoten in veel staten rond de Perzi-
sche Golf en daarmee een reeks van
bases gecreëerd, volgestopt met wa-
pens die klaar zijn voor gebruik. Hoewel
geen enkele staat die Amerikaanse
wapens herbergt toestemming heeft
gegeven om vanuit bases in hun land
een aanval op Bagdad uit te voeren -
dat hangt af van de steun van de VN -
maakt het bestaan van de bases de
opbouw van de strijdkracht wel gemak-
kelijker.

Veel oorlogsvoorbereidingen zijn zoveel
mogelijk in stilte gebeurd. Het Witte
Huis is voorzichtig te werk gegaan om
niet de indruk te wekken dat men al van
tevoren een oordeel heeft geveld over
de Iraakse reactie op de wapeninspec-
ties en over de vraag of de inspecteurs
wel of niet in staat zijn om bewijzen te
vinden voor verboden wapens.
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Neue Zürcher Zeitung (Zürich), 26 december 2002

Functionarissen van de Amerikaanse
geheime dienst CIA hebben volgens
een bericht in de Amerikaanse krant
Washington Post twijfelachtige metho-
den gebruikt om gevangenen die ver-
dacht worden van lidmaatschap van al-
Qaida tot medewerking te dwingen. De
methoden grenzen volgens de krant
aan marteling. Zo zouden gevangenen
24 uur per dag door voortdurende ver-
lichting van slaap beroofd worden. In
andere gevallen kregen gevangenen
zwarte kappen of afgeplakte brillen op-
gezet waarmee zij het urenlang in een
ongemakkelijke en pijnlijke houding
moesten uithouden.

Na de aanslagen van 11 september
2001 in New York en Washington heb-
ben de Amerikaanse autoriteiten we-
reldwijd bijna 3000 mensen opgepakt
die verdacht worden van lidmaatschap
of ondersteuning van al-Qaida. Meer
dan 600 gevangenen zijn op de basis
Guantanamo Bay op Cuba geïnter-
neerd. Een ander gevangenenkamp
zou zich bevinden op het Britse eiland
Diego Garcia in de Indische Oceaan.
Daarnaast zouden er nog meer gehei-
me kampen buiten de VS zijn, waarin

de Amerikaanse wetten niet van kracht
zijn. Enkele gevangenen zijn volgens
de Washington Post uitgeleverd aan de
geheime diensten van andere staten,
waarvan bekend is dat deze folterme-
thoden gebruiken.

De Washington Post beroept zich in het
bericht op Amerikaanse veiligheids-
functionarissen en voormalige mede-
werkers van de geheime dienst. De CIA
weigerde commentaar te geven op het
bericht.
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