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Stop druk op wapeninspecteurs,
zegt Rusland
Reuters (Londen), 20 februari 2003

“Volgens onze informatie worden de
inspecteurs zeer sterk onder druk gezet
om hetzij uit Irak te vertrekken, hetzij de
Veiligheidsraad een rapportage te ge-
ven die aanleiding kan zijn voor geweld
tegen Irak,” vertelt Ruslands Minister
van Buitenlandse Zaken. Hij dringt er bij
de inspecteurs op aan hun professio-
nele objectiviteit te bewaren. De inter-
nationale gemeenschap dient hen alle
nodige politieke ondersteuning te bie-
den, en hen niet onder druk te zetten.
Hoewel Rusland de VS niet bij name
noemt, vormen de uitspraken een dui-
delijke aanval op het beleid van de VS,
en zijn ze in scherpere bewoordingen
gesteld dan in het verleden.

In 1998 werden eerdere wapeninspec-
ties afgebroken. Ze zijn hervat op basis
van resolutie 1441, die in november
door de VN Veiligheidraad werd aan-
genomen. Uit de rapportages van
hoofdinspecteur Hans Blix blijkt dat Irak
steeds beter meewerkt aan de inspec-
ties, al zijn er nog haperingen.

Rusland zoekt naar diplomatieke moge-
lijkheden om Irak te ontwapenen. Een
eventuele nieuwe VN resolutie die het
gebruik van geweld zou goedkeuren,
zal het niet ondersteunen. Rusland zal
daarbij mogelijk gebruik maken van zijn
vetorecht. Tegen een nieuwe resolutie
die bedoeld is om het inspectieproces
te bevorderen heeft Rusland geen be-
zwaar.
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Pentagon: Oorlog kan bloedig worden
Daily Telegraph (Londen), 19 februari 2003

De Amerikaanse regering is een PR-
campagne begonnen om het Ameri-
kaanse volk voor te bereiden op de
mogelijkheid van een uit de hand lo-
pende, bloedige oorlog met Irak. Amb-
tenaren van Donald Rumsfeld, de mi-
nister van Defensie, zeggen dat hij een
lange lijst bijhoudt van risico's die ver-
bonden zijn met een invasie en bezet-
ting van het land. Tot deze risico's be-
horen een rommelige machtsovergang,
waarin Saddam aftreedt maar de macht
daarna gegrepen wordt door rivalise-
rende groepen die bloedvete's onder
elkaar uitvechten of vechten om de
controle over Saddam's chemische en
biologische wapens.

Hoge regeringsambtenaren doen
moeite om een indruk van teveel zelf-
vertrouwen te vermijden. "We weten
nog niet hoe Amerikaanse troepen ont-
vangen zullen worden in Irak", aldus
een hoge ambtenaar. "En het punt is
dat we het ook niet zullen weten vóór
we daar zijn." Sinds de oorlog als mo-
gelijkheid genoemd wordt hebben
sceptici Rumsfeld en andere leidende
conservatieven verweten dat ze teveel
zelfvertrouwen hebben. De campagne

lijkt in het leven geroepen te zijn om te
laten zien dat de regering zich de ri-
sico's wel degelijk bewust is.  Nadat de
snelle ineenstorting van de Taliban in
Afghanistan bereikt was met minimale
Amerikaanse verliezen zijn hoge amb-
tenaren erop gebrand dat president
Bush het publiek moet voorbereiden op
wat één van hen noemde "de zeer reële
mogelijkheid dat Irak niet op Af-
ghanstan zal lijken."
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VS overweegt gebruik illegale wapens
The Independent (Londen), 16 februari 2003

Terwijl Amerikaanse strijdkrachten de
dreiging van gebruik van chemische
wapens onder ogen zien bij een aanval
op Irak, bestaat er een kans dat zij zelf
biochemische middelen zullen gebrui-
ken die volgens het internationaal recht
verboden zijn. De Amerikaanse minister
van Defensie Rumsfeld maakte eerder
deze maand bekend dat Amerikaanse
strijdkrachten bij een aanval op Irak van
plan zijn om "niet-dodelijke" biochemi-
sche wapens zoals anti-oproer-gas te
gebruiken en middelen om massa's in
bedwang te houden. Rumsfeld en Ge-
neraal Richard Myers, leider van de ve-
renigde chefs van staven, zeiden dat ze
zich voorbereiden om president Bush
toestemming te vragen voor het gebruik
van deze wapens, die in militaire krin-
gen bekend staan als "kalmeringsmid-
delen", in schuilkelders of voor het ge-
vangen nemen van mensen.

Twee Britse leidende autoriteiten op het
gebied van chemische wapens, profes-
sor Alistair Hay en professor Julian Per-
ry-Robinson, die meewerken aan een
gids voor de Wereld Gezondheidsorga-
nisatie, hebben gezegd dat zulke wa-
pens illegaal zijn volgens de Conventie

voor Chemische Wapens van 1992 en
het Genève-Protocol van 1928. "Het
zou absoluut schandalig zijn als ze dat
zouden doen", zei professor Hay. "Deze
oorlog is bedoeld om het gebruik van
zulke wapens te stoppen, niet om ze
zelf te gebruiken." Het gevaar van zulke
wapens werd duidelijk, zeiden de ex-
perts, toen de Russen deze afgelopen
oktober gebruikten tegen de Tsjetsjeen-
se rebellen die theaterbezoekers in
Moskou gegijzeld hadden.

Uitgave: Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’  Obrechtstraat 43   3572 EC Utrecht
030-2714376      o43@kerkenvrede.nl      http://vredessite.nl/nieuweoorlog/


