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Los Angeles Times (Los Angeles), 17 januari 2003 
 
Een door het Vaticaan goedgekeurde 
krant heeft de aanval geopend op de 
Amerikaanse rechtvaardiging voor een 
oorlog met Irak door te zeggen dat er 
economische motieven achter zitten en 
dat het aanleiding zal zijn voor een 
nieuwe terreurgolf en meer problemen 
in het Midden-Oosten. Het standpunt 
van de Civilta Cattolica, dat door de Je-
zuieten uitgegeven wordt, is van bete-
kenis omdat het goedgekeurd is door 
het Staatssecretariaat van het Vaticaan 
en de mening ervan weergeeft. 
 
De krant opperde dat olie een verbor-
gen motief achter de oorlogsplannen is. 
Een redactioneel commentaar verwerpt 
de redenen die de VS geeft om een 
mogelijke oorlog tegen Irak te recht-
vaardigen en heeft gezegd dat deze 
vaak tegenstrijdig zijn.   
 
"Men kan de destabilisatie van het hele 
Midden-Oosten voorzien omdat de ge-
politiseerde Islamitische massa’s, die 
toch al een diepe haat tegen het Wes-
ten koesteren, het zullen zien als een 
oorlogshandeling tegen de Islam en te-
gen Arabische en Moslimlanden", aldus 

  
het commentaar. "Het ernstigste gevolg 
van een oorlog tegen Irak zou echter 
een opflakkering van terrorisme zijn te-
gen de VS en diens Westerse bondge-
noten." 
 
Het commentaar verscheen vier dagen 
nadat paus Johannes Paulus II het Va-
ticaan op een diplomatieke ramkoers 
met Washington heeft gestuurd door te 
zeggen dat een oorlog een "nederlaag 
voor de mensheid" zou zijn. 
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The Times (Londen), 14 januari 2003 
 
“We wisten dat het een militaire basis 
is, maar niet dat het zo’n enorm arse-
naal aan wapens bevat,” zegt een re-
ceptioniste van een nabijgelegen hotel. 
 
Verscholen in de bossen langs de Tos-
caanse kust ligt een Amerikaanse mili-
taire basis. Een gezaghebbend Itali-
aans dagblad heeft onthuld dat de ba-
sis fungeert als opslagplaats voor 
20.000 ton artillerie en luchtmunitie, 
8000 ton zeer explosief materiaal, en 
de uitrusting om een complete tankbri-
gade mee te bewapenen. Het is daar-
mee het grootste Amerikaanse wapen-
depot buiten de VS. 
 
De wapens zijn opgeslagen in 125 
hangars en in ondergrondse bunkers. 
Twee jaar geleden begonnen de bun-
kers echter constructieproblemen te 
vertonen: er ontstonden scheuren, en 
stukken cement vielen op de opgesla-
gen wapens en bommen. Extreem 
voorzichtig zijn met afstandsbediende 
robots 100.000 raketten en bommen en 
23 ton hoogexplosief materiaal uit 
twaalf van de bunkers verwijderd. Dat 
hierbij geen ongelukken gebeurd zijn, 
mag een wonder heten. 

  
De basis was de belangrijkste bron van 
wapenbevoorrading tijdens de Golfoor-
log en de Kosovo-oorlog. Ook tijdens 
een eventuele oorlog tegen Irak zullen 
de VS waarschijnlijk hun voorraden van 
de basis betrekken. “We zijn allemaal 
bang,” zegt een vrouw met een baby. 
“Er hangt oorlog in de lucht, en dat voelt 
hier nu heel dichtbij.” 
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Miami Herald (Florida), 17 januari 2003 
 
President Bush heeft zijn landgenoten 
er nog niet van overtuigd dat oorlog met 
Irak gerechtvaardigd is, volgens een 
recente peiling. Er is brede steun voor 
het afzetten van de Iraakse president 
Saddam Hussein, maar die steun is wél 
afhankelijk van bewijzen van dreiging 
vanuit Irak en van de steun van bond-
genoten. Tweederde van de respon-
denten in deze en andere recente pei-
lingen zeggen dat ze vóór militaire actie 
tegen Irak zijn, maar alleen onder be-
paalde voorwaarden.  
 
De peiling laat zien dat er brede steun 
voor een oorlog is als de VN-inspec-
teurs kernwapens, biologische wapens 
of chemische wapens vinden. Maar het 
publiek gaat niet mee met het argument 
van de Amerikaanse regering dat Irak 
moet bewijzen dat het deze wapens 
niet heeft.  Bijna tweederde zei dat dit 
geen voldoende reden voor een oorlog 
zou zijn.  
 
Meer dan de helft zegt dat de president 
nog niet duidelijk heeft uitgelegd waar-
om het gerechtvaardigd voor de VS om 

  
Hussein met militaire middelen af te 
zetten, aldus de peiling. Het aandeel 
mensen dat zegt dat Bush dit wél heeft 
gedaan is behoorlijk gedaald sinds de 
toespraak van Bush tot de Verenigde 
Naties, afgelopen september. Toen 
vond nog iets meer dan de helft dat hij 
het wél duidelijk had uitgelegd. 
 

 

�

8LWJDYH��3ODWIRUP�WHJHQ�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶��2EUHFKWVWUDDW�����������(&�8WUHFKW���

�����������������R��#NHUNHQYUHGH�QO������KWWS���YUHGHVVLWH�QO�QLHXZHRRUORJ� 


