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Kofi Annan keert zich tegen regering VS
Die Tageszeitung (Berlijn), 12 maart 2003

In 1996 schoven de VS Kofi Annan nog
naar voren als nieuwe secretaris-
generaal van de Verenigde Naties. In-
middels zijn wrijvingen tussen de VS en
Annan aan de orde van de dag. Nieuw
hoogtepunt vormt de verklaring van
Annan dat oorlog tegen Irak zonder
nieuwe resolutie van de VN-
Veiligheidsraad een overtreding van het
volkenrecht is. De VS en de Britse re-
gering beweerden wekenlang dat Re-
solutie 1441 van afgelopen november
volstaat.

De reactie van de VS kwam hard en
snel: Annan geeft een onjuiste inter-
pretatie van het volkenrecht; het man-
daat voor een oorlog berust op VN-
resolutie 678. Een verbazingwekkende
bewering! Volgens Resolutie 678 moest
Irak zijn bezettingsmacht in Koeweit
uiterlijk 15 januari 1991 terugtrekken,
anders mochten de VN-lidstaten “alle
noodzakelijke middelen gebruiken” om
de bezetting op te heffen. Met de Golf-
oorlog van 1991 werd Resolutie 678
volledig uitgevoerd. Het recht op het
gebruik van militaire middelen voor een
ander doel of op een later tijdstip is ook
met de allergrootste interpretatiekun-
sten niet uit Resolutie 678 af te leiden.

Misschien verwisselen de VS Resolutie
678 met Resolutie 687? Daarin stelde
de Veiligheidraad in 1991 de vernieti-
ging van de Irakese massavernieti-
gingswapens onder VN-controle. Een
mandaat voor het toepassen van militai-
re middelen bevat deze resolutie echter
niet.
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BP en Shell azen op Iraakse oliereserves
Financial Times (Londen), 11 maart 2003

BP en Shell hebben met de Britse rege-
ring regering over de zakelijke belan-
gen gesproken die zij hebben bij Irak’s
olie-reserveres na de oorlog. De twee
oliemaatschappijen hebben gepraat
met regeringsfunctionarissen over de
commerciële voordelen die het ontgin-
nen van de enorme olievelden van Irak
met zich meebrengt als Saddam een-
maal verdreven is.

Een insider van de Britse regering zei
dat de argumenten van de twee maat-
schappijen met sympathie waren ont-
vangen. Hij voegde daaraan toe dat,
hoewel de waarde van de olie na de
oorlog weer in handen van de Irakezen
zouden worden gegeven, de VS en
Groot-Brittannië de opbrengsten van
het ontginnen zouden kunnen gebrui-
ken om de oorlogskosten te kunnen
compenseren. Deze onthulling wekte
het scepticisme bij de oppositie in het
parlement. Peter Kilfoyle, de voormalig
minister van defensie en lid van de La-
bour-partij zei: "Ik denk dat dit het idee
versterkt bij mensen die denken dat het
alleen maar om de olie gaat."

Lord Browne, uitvoerend chef van BP,
deed kortgeleden een oproep voor een

'evenredig speelveld' voor alle olie-
maatschappijen in het naoorlogse
Irak,dat de grootste reserves ter wereld
heeft. Een ander scenario zou het zo-
genaamde 'productie deel contract' zijn,
waarbij de olie verdeeld wordt tussen
Irak en internationale maatschappijen
die het ontginnen. De maatschappijen
waarschuwen ervoor dat de toekomsti-
ge Iraakse regering er misschien voor
kiest om multinationals niet bij de olie-
ontginning te betrekken.
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Associated Press (NY), 12 maart 2003

Het gemeentebestuur in de stad die het
hardst werd getroffen door de aansla-
gen van 11 september heeft een reso-
lutie aangenomen die zich uitspreekt
tegen een oorlog met Irak, tenzij alle
andere mogelijkheden uitgeput zijn. De
stemming over de resolutie kwam na
maanden van debatten over de vraag
of New York wel een standpunt over de
dwestie moest innemen. De resolutie
steunt een oorlog uitsluitend als "ande-
re mogelijkheden om naleving af te
dwingen van VN-resoluties die oproe-
pen tot uitbanning van massavernieti-
gingswapens en de ontwikkeling daar-
van gefaald hebben." Vorige maand
namen enkele honderdduizenden deel
aan anti-oorlogsdemonstratie bij de Ve-
renigde Naties. Recente peilingen heb-
ben laten zien dat driekwart van de
New Yorkers tegen een oorlog zijn als
die zonder steun van de Verenigde Na-
ties gevoerd wordt.

"Als we zo nodig moeten vechten, laten
we dan tegen armoede vechten, tegen
de sluiting van brandweerstations, of
tegen racisme en sexisme", aldus
Yvette Clarke, een Democraat die vóór
de resolutie stemde. Maar haar partij-
genoot Alan Jennings zei dat hij, na het

verlies van een van zijn dierbaarste
vrienden in de aanslag op het World
Trade Center, niet in de stemming was
om vóór een anti-oorlogsresolutie te
stemmen. "Ik denk dat deze resolutie
een verkeerd signaal zendt naar onze
mannen en vrouwen in uniform in het
Midden-Oosten", aldus Jennings.
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