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5HVXOWDWHQ�ZDSHQLQVSHFWLHV�OLMNHQ
%XVK�QLHW�WH�LQWHUHVVHUHQ
The Observer (Londen), 5 januari 2003

De VN-wapeninspecteurs hebben niets
gevonden. Iraakse functionarissen de-
len dit dagelijks mee, na weer een in-
spectieronde. Daarmee lijken de VS en
Groot-Brittannië de propagandaoorlog
met Irak te verliezen.

Inmiddels zijn meer dan 230 plaatsen
bezocht die iets met massavernieti-
gingswapens te maken zouden kunnen
hebben. Daarnaast zijn gesprekken ge-
voerd met wetenschappers en technici
aan universiteiten. Gevonden is er
niets. Kernwapenlocaties die volgens
de Britten en Amerikanen weer in ge-
bruik zouden zijn genomen, blijken
niets anders te bevatten dan onbruikba-
re, roestende troep. Massavernieti-
gingswapens zijn in Irak ofwel afwezig,
ofwel zeer slim verborgen. Noch van
enorme nucleaire en chemische labo-
ratoria, noch van mobiele biologische
laboratoria is een spoor gevonden.

Ongeacht deze resultaten gaat de VS
onverminderd door met de troepenop
bouw in de regio. Bij sommige wapen-
inspecteurs groeit langzamerhand de

overtuiging dat hun werk bedoeld is als
aanloop tot oorlog, of ze nu iets vinden
of niet.

Achter de schermen proberen buurlan-
den van Irak inmiddels langs diploma-
tieke weg een oorlog te voorkomen. Zij
willen Saddam Hussein ertoe bewegen
af te treden en in ballingschap te gaan.
Volgens een Europese diplomaat gaat
het om oprechte inspanningen, en wil-
len deze landen een serieuze kans om
de onderhandelingen te voeren.
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7XUNLMH�ZLO�EHVODJ�OHJJHQ�RS�ROLH�,UDN
Daily Telegraph (Londen), 7 januari 2003

Turkije, een van de belangrijkste bond-
genoten van Washington tegen Sad-
dam Hussein, heeft gesteld dat het mo-
gelijk een historisch recht heeft op de
noordelijke olievelden van Irak. Minister
van Buitenlandse Zaken Yakis heeft
gezegd dat hij verdragen onderzoekt uit
het begin van de 20e eeuw om te zien
of Turkije recht kan laten gelden op de
olievelden van Mosul en Kirkuk, waar
de Turken in de Ottomaanse tijd over
heersten.

Irak huisvest de op twee na grootste
oliereserves na Saudi-Arabië. Vóór de
Golfoorlog van 1991 liep meer dan de
helft van de olie-export door een pijp-
leiding die eindigde in de Turkse haven
Ceyhan. Irak heeft herhaaldelijk de
Amerikanen ervan beschuldigd dat zij
beslag willen leggen op de Iraakse olie
en dat het installeren van een demo-
cratische regering in Bagdad slechts
een voorwendsel hiervoor is.

De Turkse claims op Iraakse olie date-
ren van de jaren 1920, toen het Otto-
maanse Rijk verdeeld werd na versla-
gen te zijn in de Eerste Wereldoorlog.
Volgens een verdrag tussen de nieuwe

Turkse republiek en Groot-Brittannië
zou Turkije 10 procent ontvangen van
alle Iraakse olie-inkomsten voor een
periode van 25 jaar, in ruil voor afzien
van Turkse claims op het gebied van
Mosul en Kirkuk. Het verdrag werd op-
geschort in 1958 als teken van goede
wil richting Irak. Maar Turkse regerin-
gen hebben nadien geprobeerd om het
verdrag nieuw leven in te blazen.
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Die Tageszeitung (Berlijn), 8 januari 2003

Ongeacht hoe de bevindingen van de
VN-wapeninspecteurs op 27 januari
zullen uitvallen: de oorlog tegen Irak zal
in ieder geval plaatsvinden. Zo luidt te-
genwoordig de prognose bij tegenstan-
ders van dit catastrofale voornemen.
Vooral de bijna dagelijkse berichten
over versterking van strijdkrachten in de
Golf wakkeren de verwachtingen aan.
Maar het is nog maar de vraag of deze
veronderstellingen juist zijn.

Gezien het tussenrapport van Hans
Blix, zal de VN Veiligheidsraad geen
mandaat voor een oorlog geven omdat
de voorwaarden daarvoor - het vinden
van verboden wapens en het verhinde-
ren van wapeninspecties door Bagdad -
in het tussenrapport niet aanwezig zijn.
Daar kan de komende twee weken nog
verandering in komen, maar erg waar-
schijnlijk is dat niet.

Tegelijkertijd wijzende uitspraken van
de Britse minister van buitenlandse za-
ken, Jack Straw, er op dat de regering
Blair zich meer terugtrekt. Klaarblijkelijk
gelooft zij er niet meer in dat de VS

over de middelen beschikt om een
meerderheid voor een oorlogsresolutie
te bewerkstelligen. Dit is echter een ab-
solute voorwaarde, volgens Straw, voor
militaire maatregelen tegen Irak. Duide-
lijker gezegd luidt de boodschap van
Londen aan de VS: een oorlog zonder
VN-mandaat moeten jullie alleen voe-
ren. Of de regering-Bush daartoe
daadwerkelijk bereid is en de gelegen-
heid voor heeft is nog lang geen uitge-
maakte zaak.
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