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Vuil spelletje om stemmen te winnen
The Observer (Londen), 2 maart 2003

De VS spelen een vuil spelletje om in
de VN-Veiligheidsraad stemmen te
winnen voor een oorlog in Irak. Uit een
uitgelekte nota van de Nationale Veilig-
heidsdienst blijkt dat de telefoons en e-
mails van leden van de Veiligheidsraad
worden afgetapt.

In de nota adviseert een topambtenaar
van de dienst zijn medewerkers hun
spionageactiviteiten op te voeren. Ze
moeten alle informatie verzamelen die
de VS kunnen gebruiken om de afge-
vaardigden onder druk te zetten. Vooral
de afgevaardigden van Angola, Kame-
roen, Chili, Mexico, Guinea en Pakistan
vormen het doel van de spionage.
Daarnaast worden telefoons afgetapt
van anderen die strategisch bruikbare
informatie zouden kunnen hebben. De
nota is uitgelekt op een moment waar-
op diplomaten van de betreffende lan-
den in toenemende mate klagen over
de agressieve pogingen van de VS om
hun stemgedrag te beïnvloeden. Ze
worden onder druk gezet met waar-
schuwingen voor de onprettige econo-
mische gevolgen van “ongewenst”
stemgedrag. Ook hulpprogramma’s
zouden gevaar lopen.

VN-diplomaten vermoedden al langere
tijd dat ze werden afgeluisterd. Uit de
nota blijkt voor het eerst de omvang van
de afluisterpraktijken bij de afgevaar-
digden in New York. De onthullingen,
juist op het moment dat de VS twijfe-
lende afgevaardigden proberen over te
halen, hebben de Amerikanen sterk in
verlegenheid gebracht.
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"Geen Turkse troepen naar Noord-Irak"
Iraakse Koerden waarschuwen VS
Daily Telegraph (Londen), 24 februari 2003

Koerdische leiders hebben er afgelopen
week voor gewaarschuwd dat de komst
van Turkse troepen in Noord-Irak tot
gevechten zal leiden. Bij een eventuele
overeenkomst tussen Turkije en de VS,
zou het de Turkse strijdkrachten wor-
den toegestaan om diep in het gebied
door te dringen en zo het uitroepen van
een onafhankelijke Koerdische staat te
voorkomen. In ruil daarvoor zou het de
VS dan worden toegestaan om de aan-
val op Irak vanuit het noordelijke front
te openen.

Hoshya Zebari, leider van buitenlandse
relaties van de Koerdische Democrati-
sche Partij die over Irbil en Noordelijk
Koerdistan regeert, zegt hierover: "Elke
vorm van Turkse interventie, met wat
voor argument dan ook, zal tot botsin-
gen leiden." Nasreen Mustafa Siqdiq,
minister van opbouw en ontwikkeling in
Irbil, zegt dat ze geen problemen heeft
met de stationering van Amerikaanse
veiligheidstroepen nadat Saddam ver-
dreven is. Maar ze waarschuwt voor de
onvoorziene gevolgen als Turkse troe-
pen het gebied zouden binnenvallen.

"Als Turkse soldaten hier komen, zullen
we tegen ze gebruiken wat we hebben,
zelfs onze levens als het moet."

De Turkse regering zegt dat ze de
Turkse minderheid in Koerdistan wil be-
schermen. Maar Mam Qassem, een
Turk wiens familie al generaties lang in
Irbil woont, zegt dat zijn familie gelijke
rechten heeft onder de Koerdische re-
gering en dat Turkije alleen maar uit is
op olie.
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Meer protesten op komst
Washington Post (Washington), 3 maart 2003

De mensen die op 15 februari de groot-
ste wereldwijde vredesdemonstratie in
de geschiedenis organiseerden, zeg-
gen dat ze nog lang niet klaar zijn.
Meer dan 120 activisten van 28 landen
namen op 1 maart deel aan een confe-
rentie waarin niet alleen plannen wer-
den gemaakt om te protesteren tegen
het vooruitzicht van een Amerikaanse
oorlog tegen Irak, maar ook om deze te
voorkomen. Ze willen de politieke druk
opvoeren tegen de bondgenoten van
de regering-Bush en hen zo dwingen
om hun steun in te trekken. En ze zijn
van plan om de oorlogsplannen verder
te verstoren met acties van burgerlijke
ongehoorzaamheid in heel Europa.

"We geloven nog steeds dat we deze
oorlog kunnen tegenhouden", zegt
Chris Nineham, een van de Britse or-
ganisatoren van de conferentie. "Maar
als dat niet lukt waarschuwen we de
oorlogshitsers dat er enorme protesten
zullen zijn op de dag dat de oorlog uit-
breekt en in het weekend daarna." Voor
het grootste deel zijn de organisaties in
de verschillende landen maar klein in
omvang. De Britse "Stop de War"-
coalitie opereert bijvoorbeeld vanuit

twee hokjes in Noordoost-Londen met
vier computers en een handvol betaal-
de krachten. Hun plannen lijken te groot
om waar te zijn. Maar dit zijn dezelfde
activisten die het verbluffende succes
van 15 februari tot stand brachten, toen
tussen de zes en twaalf miljoen mensen
in zo'n 75 landen bijeen kwamen om
zich uit te spreken tegen militaire actie.
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