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VS gebruiken mogelijk gifgas in Irak
The Independent (London), 2 maart 2003

Het gebruik van chemische wapens in
oorlogsvoering is volgens het internati-
onale Chemische Wapens Verdrag
verboden. Daaronder vallen ook gas-
sen die soms bij ordeverstoringen door
de politie gebruikt worden, zoals CS-
gas en pepper spray. De VS bereiden
zich echter voor op het gebruik van de-
ze gassen in Irak, bijvoorbeeld tegen
vijandelijke troepen die zich in grotten
verschuilen en waarbij vrouwen en kin-
deren aanwezig zijn. Ook tegen men-
selijke schilden zouden deze gassen
kunnen worden ingezet. In 1975 werd
CS-gas in Vietnam gebruikt om vijan-
delijke soldaten uit te roken en hen ver-
volgens op de vlucht neer te schieten.

Daarnaast werken de VS aan de ont-
wikkeling van kalmerende gassen,
eveneens verboden in het Chemische
Wapens Verdrag. Deze zouden ingezet
kunnen worden bij het innemen van
ondergrondse bunkers met een com-
mando- en controlefunctie. Afgelopen
jaar had de inzet van kalmerende gas-
sen bij de bevrijding van gijzelaars uit
het theater in Moskou 120 doden tot
gevolg. Volgens wetenschappers zullen
ook de mildste van dergelijke gassen
doden eisen onder kwetsbare groepen.

Een belangrijk risico van het gebruik
van gifgassen is verder het gevaar van
escalatie: het zal de inzet van chemi-
sche middelen door Irak rechtvaardi-
gen, het Chemische Wapens Verdrag
ondermijnen, en de kans op toekomsti-
ge chemische oorlogsvoering vergro-
ten.
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Iraakse ballingen niet voor een oorlog
The Guardian, (Londen) 5 maart 2003

Een nieuwe mythe doet zijn intrede in
het propaganda-arsenaal van het  pro-
oorlogskamp. Iraakse ballingen steunen
de oorlog, zo wordt beweerd. Geen
één van hen nam deel aan de massale
vredesdemonstraties. Deze redenering
is onjuist. Een groot aantal Irakezen
bevonden zich tussen de  miljoenen
demonstranten, inclusief twee onafhan-
kelijke politieke  sleutelgroeperingen. Zij
vertegenwoordigen belangrijke stro-
mingen in de  Iraakse oppositie. De VS
heeft hen herhaaldelijk geprobeerd over
te halen om  zich aan te sluiten bij het
samenwerkingsverband voor ballingen.

"Geen denken aan", zegt Dr. Haider
Abas, de woordvoerder in Londen van
Da'wa,  een gematigde Iraakse Islamiti-
sche partij. "We zouden door onze
mensen niet  meer gerespecteerd wor-
den." Daarnaast is zijn partij bang dat
de VS de controle over Irak zullen hou-
den,  lang nadat Saddam is verdreven
en dat zij de macht slechts zullen over-
dragen  op VS-plaatsvervangers. Ook
betwijfelt Da'wa de plannen voor een
etnisch  federalisme, omdat dit het risi-
co van discriminatie in Balkanstijl met
zich  meebrengt.  Da'wa twijfelt aan de
intenties van de VS. Dit onder andere

vanwege het feit  dat zij in 1991 de in-
frastructuur van het land hebben ver-
nietigd, terwijl het  doel enkel was het
verdrijven van Saddam uit Koeweit.

Salam Ali, een andere woordvoerder
van de Iraakse communistische partij
(ICP)  deelt deze kritiek. De ICP steunt
de aanpak van Frankrijk en Duitsland,
maar zegt deze te willen integreren in
een breder kader dat herstel van  de-
mocratisch rechten in Irak ondersteunt,
overeenkomstig eerdere  VN-resoluties.
Beide partijen verzetten zich tegen de
economische sancties die slechts de
bevolking raken en niet het regime.
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Washington Post  (Washington), 7 maart 2003

Hoewel de Amerikaanse regering al
meer dan twee miljard dollar heeft be-
steed aan de troepenopbouw in de
Perzische Golf, heeft ze minder dan
één miljoen dollar besteed aan voorbe-
reidingen voor de humanitaire nasleep
van een oorlog. Ook de voorbereidin-
gen hiervoor van de Verenigde Naties
en particuliere hulporganisaties zijn ver-
re van toereikend. Als deze problemen
niet opgelost worden, zal het lijden dat
toch al door de oorlog veroorzaakt
wordt nog worden vergroot door een
gebrek aan hulpgoederen en coördina-
tie.

Hoewel de Amerikanen al maanden
bezig zijn met plannen om de humani-
taire crisis op te vangen die zou kunnen
volgen op een aanval tegen Irak, blijven
de voorbereidingen voor het opvangen
van vluchtelingenstromen, gewonden,
ziekte en voedseltekorten onvoldoende.
Voedsel kan het grootste probleem
worden. De VS pocht erop dat er al bij-
na drie miljoen voedselrantsoenen naar
de regio zijn verscheept om de Irake-
zen te helpen. Maar dit zal niet meer
dan een klein deel van de 24 miljoen
bewoners van Irak kunnen voeden voor
een periode van slechts enkele dagen.

Kort geleden noemde een functionaris
van de Verenigde Naties de voorberei-
dingen door de VS en de VN om de
voedselcrisis op te vangen "hopeloos
ontoereikend". De Verenigde Staten
zijn misschien klaar voor de oorlog,
maar nog lang niet klaar om Irak te hel-
pen van de oorlog te herstellen.
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