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VWDGLXP�EH]HWWHQ�
Financial Times (Londen), 25 januari 2003 
 
Militaire strategen in de VS hebben 
plannen gemaakt om Iraakse olievelden 
te bezetten tijdens de eerste dagen van 
een conflict, terwijl volgens een voor-
malig defensiefunctionaris de geruchten 
toenemen dat Saddam Hussein hen 
probeert te saboteren. Het Amerikaan-
se plan zou het sturen van speciale 
eenheden inhouden om de olievelden 
te beschermen en veilig te stellen, zelfs 
als de oorlog tegen Saddam Hussein 
ver uit de buurt van de velden wordt 
uitgevochten. 
 
Met de huidige informatietechnieken is 
moeilijk vast te stellen of Saddam Hus-
sein de olieboorputten al bedekt heeft 
met explosieven , zoals de Iraakse lei-
der dat in 1991 met de olievelden in 
Koeweit gedaan heeft, maar een vol-
gens de funcionaris hebben een ’groot 
aantal betrouwbare bronnen’ het Pen-
tagon verteld dat een dergelijke strate-
gie staat gepland en  daarmee mogelijk 
al begonnen is. De functionaris bena-
drukte dat de poging om de olievelden 
in geval van een confrontatie in een 
vroeg stadium te bezetten niet echt een  

  
militair doel is,omdat het niet zou bij-
dragen aan een verenigd oprukken 
naar Bagdad. 
 
Volgens de functionaris is een ’studie-
groep’, waarbij verscheidene  VS-
regeringsinstellingen zijn betrokken, 
zich aan het beraden over hoe de olie-
velden na de oorlog ten gunste van Irak 
gebruikt kunnen worden. Hij wilde geen 
commentaar geven op de vraag of 
Frankrijk en Rusland - die allebei con-
tracten hebben met de Irakezen - ook 
bij deze discussies betrokken waren. 
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Sunday Telegraph (Londen), 26 januari 2003 
 
De Britse premier Blair heeft inlichtin-
gendiensten opdracht gegeven om een 
nieuw dossier op te stellen over de 
massavernietigingswapens van Sad-
dam Hussein. Hij maakt zich zorgen 
omdat Groot-Brittannië en de VS de 
propaganda-oorlog over Irak aan het 
verliezen zijn. De premier heeft ge-
vraagd om geheime informatie open-
baar te maken om het publiek ervan te 
overtuigen dat de Iraakse dictator een 
directe bedreiging vormt voor Groot-
Brittannië. 
 
De Britse regering is verontrust over het 
feit dat haar eerste dossier over Irak, 
afgelopen september, er niet in slaagde 
om de publieke opinie te beïnvloeden. 
Volgens de meest recente peiling 
steunt slechts éénderde van de Britten 
een oorlog tegen Irak. Eén minister 
heeft gezegd: "We moeten accepteren 
dat er een slag gaande is om de gunst 
van het publiek en dat we nog niet aan 
de winnende hand zijn." 
 

Minister van Buitenlandse Zaken Jack 
Straw heeft na overleg met zijn collega  

  
Powell van de VS gezegd dat er meer 
tijd nodig is om het publiek ervan te 
overtuigen dat oorlog gerechtvaardigd 
is. Hoge functionarissen van Straw's 
ministerie zeiden dat ze tot nu toe voor-
zichtig moesten zijn met gevoelige be-
wijzen over Saddam's wapenarsenaal 
om Iraakse informanten te beschermen. 
Maar de regering heeft geaccepteerd 
dat er meer informatie openbaar moet 
worden gemaakt als men de bevolking 
wil winnen voor de zaak van een pre-
ventieve oorlog. 
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The Guardian, 27 januari 2003 
 
“Een vijfjarige zei dat er koude en war-
me lucht zou zijn, en dat we door de 
bom zullen verbranden nadat die ons 
huis kapot heeft gemaakt,” vertelt een 
Noorse kinderpsycholoog over een Ira-
kees kind. 
 
Schijnbaar vormen de Irakezen een 
vastbesloten volk, dat zijn gewone gang 
gaat. Over de oorlogsdreiging wordt in 
verhullende termen gesproken: men 
vraagt elkaar of het tijd is voor een uit-
stapje naar het platteland. De artsen in 
Bagdad kennen een andere werkelijk-
heid. Meer en meer patiënten gaan 
naar de dokter met buikpijn en hoofd-
pijn waarvoor geen lichamelijke oor-
zaak bestaat. Kinderen zijn lusteloos, of 
sluiten zich af voor hun familie. Steeds 
meer mensen, zelfs kinderen van 6 
jaar, slikken kalmeringsmiddelen of an-
tidepressiva om de onzekerheid aan te 
kunnen. Gelatenheid, woede en angst 
wisselen elkaar af. 
 
Inmiddels hebben de Irakezen drie 
maanden van angstige spanning achter 
de rug. Twee oorlogsnederlagen in één 
generatie is de Irakezen niet in de  

  
koude kleren gaan zitten. De dreiging 
van een nieuwe oorlog brengt oude her-
inneringen tot leven. Ook tieners heb-
ben nog levendige herinneringen aan 
de Golfoorlog, en aan latere strafexpe-
dities. Een moeder vertelt: “Ik kan me 
haar nog herinneren als twaalfjarig 
meisje - een echt grote meid - dat op 
mijn schoot zat te bibberen.” 
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