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VS sjoemelen met omvang
oorlogscoalitie
Washington Post (Washington), 21 maart 2003

Nu de VS de oorlog in Irak zijn begon-
nen zonder VN-mandaat, doet men er
alles aan de internationale steun voor
de oorlog zo rooskleurig mogelijk voor
te stellen. De Amerikaanse regering
beweert zelfs dat de huidige coalitie
groter is dan die voor de Golfoorlog van
1991. De oorlog zou nu gesteund wor-
den door 44 landen, tegen 34 in 1991.

Om aan het getal van 44 coalitiepart-
ners te komen, hebben de VS een
aantal trucs toegepast. De 34 landen
van de lijst van 1991 leverden alle een
militaire bijdrage. 21 van deze landen
steunen de huidige oorlog niet, en al-
leen Australië levert werkelijke militaire
steun aan de Amerikaans-Britse actie.
Verder beweren de VS dat hun militaire
bijdrage nu niet veel groter is dan in
1991: nu 85%, tegen 75% in 1991. An-
dere bronnen schatten de Amerikaanse
bijdrage in 1991 echter op 55 tot 69%.

Op de huidige lijst staan veel landen die
de oorlog alleen politiek steunen. In
1991 werden deze landen niet meege-
rekend, zoals landen die zich beperkten
tot een financiële bijdrage. En terwijl in

1991 dertien van de vijftien leden van
de VN-Veiligheidsraad de resolutie te-
gen Irak steunden, hebben de VS dit-
maal hun resolutie ingetrokken, omdat
er maar vier voorstanders zouden zijn
geweest.
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Bush vraagt 90 miljard dollar voor
oorlog Irak
Associated Press (New York), 18 maart 2003

Het Witte Huis zal vermoedelijk 90 mil-
jard dollar vragen aan het Congres voor
de oorlog tegen Irak en andere kosten.
Dat zeiden functionarissen van het
Witte Huis vorige week. Deze rekening
zou ook de kosten voor hulp aan Israël
en anti-terrorismebestrijding in eigen
land omvatten. Het was vorige week
nog onduidelijk hoeveel van dit bedrag
bestemd was voor de financiering van
de oorlog tegen Irak. Tot nu toe heeft
het Congres voor dit jaar 376 miljard
dollar toegezegd voor het ministerie
van Defensie.

Onafhankelijke analisten hebben de
kosten voor een korte oorlog geschat
op 40 tot 60 miljard dollar. Daarbij zijn
de kosten van de wederopbouw van het
na-oorlogse Irak niet meegenomen.
Verwacht wordt dat de kosten voor op-
bouw en een VS-vredesmacht na de
oorlog meer dan honderd miljard dollar
gaat kosten, afhankelijk van de omvang
van de reconstructie en de duur van het
verblijf van Amerikaanse troepen.

Democraten in het congres hebben
Bush bekritiseerd vanwege het gebrek

aan duidelijkheid over de potentiële
oorlogskosten, terwijl de federale te-
korten een recordhoogte bereiken en
de Republikeinen een belastingvermin-
dering voor het komend jaar door het
congres proberen te drukken.

De Golfoorlog in 1991 kostte de VS
zo'n 80 miljard dollar. De geallieerden
betaalden daarvan cash of in de vorm
van voedsel slechts 7 miljard terug.
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Commandant die zich overgegeven zou
hebben vecht door
Agence France Presse (Parijs), 23 maart 2003

Een Iraakse commandant vlakbij Basra
in het zuiden van Irak heeft gezegd dat
zijn divisie, waarvan Washington eerder
zei dat die zich overgegeven had, door
zou gaan met het verzet tegen de Ame-
rikaanse en Britse troepen. "Ik ben met
mijn mannen in Basra, waar we de
mensen en de rijkdommen van de stad
zullen blijven verdedigen", zei kolonel
Khaled al-Hashemi, commandant van
de 51e Gemechaniseerde Divisie tegen
het televisiestation Al-Jazeera. "We
hebben offers gebracht in de divisie om
onze heilige plaatsen en onze eer te
verdedigen", zei hij zonder verdere de-
tails te geven.

Het Pentagon had op vrijdag bericht dat
de troepen zich hadden overgegeven
aan strijdkrachten van de coalitie. Het
zou de eerste keer zijn dat een hele di-
visie dit deed sinds het begin van het
Amerikaanse grondoffensief. Bagdad
heeft deze bewering onmiddellijk te-
gengesproken. Hashemi beschuldigde
Washington van leugens en zei dat het
bericht van zijn overgave deel was van
de "psychologische oorlogsvoering"
door de "vijandelijke strijdkrachten".

De Iraakse minister van Informatie Mo-
hammad Said al-Sahhaf heeft gezegd
dat 77 burgers werden gedood en 366
anderen gewond door Amerikaanse
luchtaanvallen van zaterdag op Basra,
de op een na grootste stad van Irak.
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