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"Een luis in de pels van de plaatselijke
politiek". Zo karakteriseert de Internati-
onal Crisis Group (ICG), een invloedrij-
ke denktank, de Ansar al-Islam in
noord-Irak. Bij zijn speech voor de Vei-
ligheidsraad op 5 februari zei de Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse Za-
ken, Colin Powell, dat de militante isla-
mitische groep de schakel vormt tussen
het Iraakse regime en de terroristen
van  al-Qaida en dat Bagdad een agent
heeft in de top van Ansar al-Islam.
Maar volgens de ICG is er geen bewijs
voor deze beweringen.

De grootste rivaal van Ansar in de re-
gio, de Patriottische Unie van Koerdis-
tan (PUK), heeft gretig gebruik gemaakt
van de kansen die de Amerikaanse
propagandamachine hun geboden
heeft om de dreiging die van Ansar uit-
gaat groter voor te stellen en om zijn
rivaal door invloeden van buitenaf te
verslaan, aldus de ICG. De denktank
gaf toe dat het mogelijk is dat er ban-
den bestaan tussen Ansar en al-Qaida
maar zei dat de PUK had ontkend dat
er "enige verstandhouding is tussen
Ansar al-Islam en Bagdad".

Een andere bewering van Powell, dat
het kamp van Ansar een trainingscen-
trum was voor chemische wapens,
werd het weekend na Powell’s speech
onderzocht door Britse journalisten. Op
de locatie van Powell’s satellietfoto
vonden zij een half-afgebouwd kamp
met gewapende Koerden, video-appa-
ratuur en kinderen - maar geen tekenen
van chemische wapens.
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“Het gevaar bestaat dat de mensen
zonder water komen te zitten en dat de
rioolwaterzuivering nog slechter wordt
dan nu.” De Britse Minister voor Inter-
nationale Ontwikkeling, Clare Short,
spreekt haar bezorgdheid uit over de
humanitaire tragedie die de bevolking
van Irak mogelijk te wachten staat.

Het Britse Ministerie van Defensie be-
nadrukt dat alle doelen van een moge-
lijke oorlog in Irak militaire doelen zijn.
Een woordvoerder van het ministerie
erkent echter dat sommige doelen niet
alleen een militaire functie hebben,
maar ook een civiele. Om de Irakese
luchtafweer uit te schakelen zou het
elektriciteitssysteem kunnen worden
gebombardeerd. Maar van hetzelfde
elektriciteitssysteem zijn ook de drink-
watervoorziening en de rioolwaterzuive-
ring afhankelijk. De gevolgen voor de
volksgezondheid kunnen dus ernstig
zijn. Ook het Olie Voor Voedselpro-
gramma zou door een oorlog worden
verstoord. “De meeste Irakezen zijn
hierop aangewezen voor de meest
elementaire behoeften om te kunnen
overleven,” aldus minister Short.

Ondanks deze reële gevaren voor een
humanitaire ramp geeft de Britse rege-
ring toe dat slechts op beperkte schaal
aan een humanitair rampenplan is ge-
werkt. De regering heeft hier ook nog
geen geld voor vrijgemaakt. En al
evenmin heeft overleg met de buurlan-
den van Irak plaatsgevonden over het
herbergen van mogelijk een miljoen Ira-
kese vluchtelingen.
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Het hoofd van het bureau vluchtelin-
genzaken van de Verenigde Naties
(UNHCR), Ruud Lubbers, zegt dat in
geval van een oorlog met Irak zo’n
600.000 mensen hun land zouden kun-
nen ontvluchten. De helft van hen zal
zich waarschijnlijk een heenkomen
zoeken naar Iran, de rest zal naar Tur-
kije, Syrië en Jordanië vluchten.

De UNHCR maakt plannen voor een
mogelijke uittocht van Iraakse vluchte-
lingen, maar benadrukt dat zij geen
speciale voorkennis heeft over wat er in
Irak te gebeuren staat. De organisatie
gelooft dat twee landen - Iran en Turkije
- in staat zijn om de eerste stoot vluch-
telingen op te vangen. Sommige
vluchtelingen zullen in Jordanië en Sy-
rië terechtkomen, maar de UNCHR
acht het niet waarschijnlijk dat men
naar Koeweit zal uitwijken in verband
met de versterkte grensbewaking.
Koeweit heeft aangekondigd vanaf 15
februari een militaire zone in te stellen
aan de noordelijke grens met Irak.

Iran en Turkije zijn begonnen met het
treffen van voorbereidingen voor een

mogelijke humanitaire crisis, door het
bijeen brengen van voorraden aan de
grenzen. Het is niet helemaal duidelijk
hoe Irak's buren zullen reageren in ge-
val van oorlog. Woordvoerder van de
UNCHR Kris Janowski zei dat het bu-
reau een standaard oproep had gedaan
aan de buurlanden van Irak om hun
grenzen open te houden voor vluchte-
lingen. Op de vraag of ze hebben be-
loofd om dat te doen, zei hij dat nie-
mand categorisch 'nee' had gezegd.

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

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


