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“Ik ben elke dag bang dat we allemaal
dood zullen gaan, maar waar moet ik
naartoe als ik als enige overleef?” zegt
de dertienjarige Hind met gebroken
stem. Honderd Irakese families zijn be-
zocht door een internationaal onder-
zoeksteam dat de situatie van de Irake-
se kinderen in kaart brengt. Wat men
aantrof was een overweldigende angst
en gedachten over gedood worden.
Volgens het onderzoeksteam hebben
de Irakese kinderen al belangrijke psy-
chologische schade opgelopen door de
oorlogsdreiging. “Ze komen van boven,
uit de lucht, en zullen ons vermoorden.
We zijn elke dag en elke nacht bang,”
zegt Shelma van vijf. En Hadeel van
dertien vertelt: “Elk uur denk ik dat er
iets ergs met me gaat gebeuren.”

Ook als ze niet door bommen sterven,
worden de kinderen door een oorlog
fysiek bedreigd. Na twaalf jaar van
sancties en corruptie hebben weinig
families voedselvoorraden. Irak be-
schikt maar over voedselreserves voor
een maand. Veel kinderen, nu al on-
dervoed, zullen door de chaos van een

oorlog van honger sterven. Miljoenen
Irakezen zijn voor irrigatie van gewas-
sen en huishoudelijk gebruik afhankelijk
van rivierwater. Dit zal besmet raken,
mocht de rioolwaterzuivering uitvallen
door bombardementen op elektriciteits-
centrales. Epidemieën en vele doden
zullen het gevolg zijn. Al met al zal
oorlog een humanitaire ramp beteke-
nen.
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Leiders van de Britse vakbonden waar-
schuwden afgelopen week voor mas-
sale stakingen in geval van een aanval
op Irak. Tijdens een bijeenkomst van de
anti-oorlogsbeweging Stop the War
waarschuwden de leiders van de vijf
grootste Britse vakvonden minister-
president Blair dat, op de dag dat de
bombardementen zouden beginnen, hij
getuige kan zijn van grote massa’s
mensen in het hele land die hun werk-
plek verlaten. Mick Rix van vakbond
Aslef zei dat sommige spoorwegbe-
ambten al weigerden om materiaal te
vervoeren dat in een conflict gebruikt
kan worden. En Paul Mackney van
Natfhe waarschuwde voor wijdverbrei-
de industriële acties als de premier een
oorlog begint tegen de wil van het volk.

De anti-oorlogsbeweging werd vergele-
ken met de Roemeense revolutie die
eindigde in de executie van de dictator
Nicolae Ceaucescu. Volgens Bob Crow
van de links georiënteerde RMT luistert
Blair evenmin naar het volk. Vak-
bondsleider Hayes was van mening dat
het anti-oorlogs- gevoel vergelijkbaar is
met de tijd van de Suez-crisis die An-
thony Eden zijn premierschap kostte.

"Tenzij Blair van koers verandert, zal dit
conflict hem zijn kop kosten" stelde
Mackney.

De Britse vakcentrale pleit voor terug-
houdendheid in het conflict met Irak.
Volgens de leiders, die allen benadruk-
ken dat zij een meerderheid van de be-
volking vertegenwoordigen, zou de
vakcentrale moeten meewerken aan
het helpen voorkomen van een oorlog.
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"We hebben de wapeninspecties on-
dermijnd", zegt Carl Levin, lid van de
Amerikaanse Senaat voor de Demo-
craten. Levin en andere hooggeplaatste
leden van de Democratische partij in de
Amerikaanse Senaat hebben de CIA
beschuldigd van het saboteren van wa-
peninspecties in Irak door het weigeren
van volledige medewerking aan de VN
en het achterhouden van belangrijke
informatie over het wapenarsenaal van
Saddam Hussein. De senatoren be-
schuldigden de CIA ervan dat deze de
inschatting had gemaakt dat de inspec-
ties waarschijnlijk zouden falen, en er
vervolgens voor had gezorgd dat dit
ook gebeurde. Ze beschuldigden de
directeur van de CIA ervan dat hij gelo-
gen heeft over de informatie die aan de
wapeninspecteurs is doorgegeven over
verdachte locaties.

Op 11 februari vertelde CIA-directeur
George Tenet aan de Senaatscommis-
sie over de Strijdkrachten dat zijn dienst
de VN-inspecteurs voorzien had van
alle informatie die hij had over locaties
van "hoog en middelmatig hoog" belang
in Irak. Maar later vertelde Tenet aan
een andere commissie dat hij zich

vergist had en dat er in feite "een hand-
vol"locaties waren die mogelijk niet be-
kend waren aan de VN-inspecteurs.
Democratisch senator Levin reageerde
hierop met te zeggen dat de CIA-
directeur niet de waarheid had gespro-
ken. Levin zei later dat hij geloofde dat
de CIA feitelijk de beslissing had geno-
men om de inspecties te ondermijnen.
"Als ze het standpunt hebben ingeno-
men dat inspecties nutteloos zijn, zúllen
inspecties ook falen."
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