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Los Angeles Times (Los Angeles), 26 januari 2003

Terwijl de VS doorgaat met de zeer
zichtbare opbouw van troepen en wa-
pens in de Golfregio, is het land ook in
het geheim bezig met de mogelijke in-
zet van kernwapens in een oorlog te-
gen Irak, aldus een rapport van een
defensie-analyticus. Hoewel ze een
dergelijke aanval niet waarschijnlijk
zeggen te achten zijn militaire planners
actief bezig met het bestuderen van
mogelijke doelen en het overwegen van
mogelijkheden. In het afgelopen jaar
hebben functionarissen van de rege-
ring-Bush herhaaldelijk duidelijk ge-
maakt dat ze beter voorbereid willen
zijn op de inzet van kernwapens tegen
de dreiging met massavernietigingswa-
pens in de handen van terroristen of
"schurkenstaten".

Het Amerikaanse ministerie van Defen-
sie heeft het bureaucratische toezicht
op kernwapens zodanig gewijzigd dat
ze nu niet meer gezien worden als spe-
ciale categorie wapens maar op één lijn
zijn gezet met conventionele wapens.
Een jaar geleden voltooide de regering
een geheim beleidsdocument over

kernwapens dat oproept tot de ontwik-
keling van kleinere kernwapens voor
gebruik op het slagveld. Dergelijke
"kleinere" wapens kunnen vervoerd
worden door één of twee personen,
maar een grotere kracht hebben dan de
bom die Hirosjima verwoestte in de
Tweede Wereldoorlog. Volgens critici
laat deze oproep zien dat de Ameri-
kaanse regering gretig is om nieuwe
wapens te ontwikkelen en ook om de
tien jaar oude stop op kernproeven naar
de prullenbak te verwijzen.
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Daily Mirror (Londen), 31 januari 2003

Een woedende Nelson Mandela be-
schuldigde president Bush vorige week
een holocaust te riskeren, enkel en al-
leen voor Iraakse olie. De Nobelprijs-
winnaar en voormalig president van
Zuid-Afrika verder nog dat Bush "niet
fatsoenlijk kon denken", beschuldigde
de VS en Groot Brittannië van het on-
dermijnen van de VN en suggereerde
dat zij racistisch zijn. "Het is een trage-
die wat Bush daar in Irak doet", zei
Mandela. "Alles wat hij wil is de Iraakse
olie. Hij maakt de grootste vergissing
van zijn leven door te proberen een
slachting aan te richten".

Mandela heeft Bush' standpunt over
Irak herhaaldelijk scherp bekritiseerd,
maar nooit eerder in zulke harde ter-
men. Tijdens een conferentie in Johan-
nesburg zei hij: "Wat ik veroordeel is
dat één supermacht met een president
zonder vooruitziende blik die niet fat-
soenlijk denken kan, de wereld nu in
een holocaust wil gooien. Waarom ge-
draagt de VS zich zo arrogant? Hun
vriend Israël heeft massavernietigings-
wapens. Maar omdat dat hun bondge-
noot is, zullen ze de VN niet vragen om
zich daar van te ontdoen." Verder

suggereerde Mandela dat de VS en
Groot-Brittannië zich niet zo tegenover
de VN zouden gedragen als de organi-
satie een blanke leider had. De huidige
secretaris-generaal van de VN, Kofi
Annan, komt uit Ghana.
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US Newswire (Washington), 29 januari 2003

“Al is het onmogelijk de aard en om-
vang van een oorlog te voorspellen,
onder de kinderen zullen duizenden
doden en gewonden vallen, waarschijn-
lijk zelfs tienduizenden, en mogelijk
honderdduizenden,” zegt de Canadese
leider van een team van medisch des-
kundigen. Het team heeft in Irak onder-
zoek gedaan naar de gevolgen van een
nieuwe oorlog op kinderen. Het onder-
zoek werd uitgevoerd in opdracht van
een aantal organisaties van medici,
waaronder de International Physicians
for the Prevention of Nuclear War
(IPPNW), winnaar van de Nobelprijs
voor de Vrede in 1985.

Meer dan 500.000 van de 13 miljoen
Irakese kinderen zijn momenteel al on-
dervoed, en Irak heeft maar voor één
maand voedsel in voorraad, en voor
drie maanden medicijnen. Kinderpsy-
chologen van het onderzoekteam inter-
viewden ruim 300 kinderen en ontdek-
ten dat zij “erg bang zijn” voor een
nieuwe oorlog. Zelfs kinderen van 4 of
5 jaar hebben al duidelijke beelden van
oorlogsverschrikkingen. "De Irakese

kinderen lopen grote risico’s op verhon-
gering, ziekte, dood en psychologische
trauma’s,” concludeert de gezond-
heidsdeskundige van het team.

“Als medici roepen we alle betrokken
partijen op de veiligheid te bewaken
van de kinderen en alle onschuldige
burgers, en al het menselijk mogelijke
te doen om het conflict vreedzaam op
te lossen," zegt een woordvoerder van
IPPNW.
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