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Olie lijkt belangrijker dan mensen
The Independent (Londen), 28 maart 2003

“Waarom wordt er nooit een kwaad
woord gezegd over de Amerikanen en
Britten? Waarom behandelen de sol-
daten ons zo ruw bij de controleposten?
Waarom hebben ze vanmorgen twee
jongens doodgeschoten? Waarom wor-
den alleen van Irakezen slechte dingen
gezegd?” Een inwoner van de Irakese
stad Safwan vertolkt de woede van de
bevolking. De kinderen kijken inmiddels
naar het konvooi Amerikaanse en En-
gelse troepen dat voorbijkomt. Ze
zwaaien. Ze roepen om water. De stad
zit al een week zonder stromend water,
sinds de geallieerden de water- en
elektriciteitsvoorziening vernietigd heb-
ben. De bevolking leeft op waterdistri-
butie en regenwater, dat met geïmpro-
viseerde emmers uit modderpoelen
wordt geschept.

Vijftien kilometer van Safwan, met zijn
arme bevolking, bevinden zich de olie-
bronnen van Rumaila, die door terug-
trekkende Irakezen in brand zijn gesto-
ken. Er is de Amerikanen en Britten
veel aan gelegen de oliebranden te be-
strijden. De opbrengst van de olie is
nodig voor de wederopbouw van Irak.

Al in september vorig jaar heeft de
Amerikaanse regering een bedrijf be-
naderd voor het blussen van oliebran-
den. Het blusteam beschikt over mo-
derne apparatuur en grote watertanks.
Het water dat ze nodig hebben krijgen
ze van Koeweit.

Het lijkt erop dat olie voor de Amerika-
nen en Britten belangrijker is dan men-
sen.
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Legerdepôts in Irak vernoemd naar
oliemaatschappijen
New York Times (NY), 27 maart 2003

De subtiliteiten rondom de gevoelige rol
die olie speelt bij de oorlog tegen Irak
zijn het Amerikaanse leger blijkbaar
ontgaan. Vorige week berichtte een
Amerikaanse krant dat de 101ste Air-
borne Divisie een centrale Iraakse bui-
tenpost 'Forward Operating Base Shell'
had genoemd, en een andere 'Forward
Operating Base Exxon'. De kritiek dat
het nu wellicht niet de juiste tijd is om
de namen van buitenlandse oliemaat-
schappijen te noemen op Iraakse bo-
dem, deed het Pentagon af met de ver-
klaring dat de buitenposten normale
tankstations zijn in de woestijn. Een
woordvoerder van het Pentagon gaf toe
dat men, gezien de politieke gevoelig-
heid, voorzichtig moet zijn met het ge-
ven van namen aan tankstations.

Noch Shell, noch Exxon waren op de
hoogte van de Iraakse bases en ver-
namen het nieuws via de media. Tom
Cirigliano, woordvoerder van Exxon zei:
"Ik denk dat de mensen van de 101ste
Divisie gewoon creatief zijn geweest en
namen hebben verzonnen die hen aan
thuis deden denken." Maar anderen die

bij de olie-industrie betrokken zijn, von-
den de onverschilligheid tegenover de
namen niet erg doordacht. "Er is weinig
twijfel dat de Amerikanen de oorlog
zullen winnen, maar je kunt je afvragen
of mensen die zo ongevoelig zijn, ook
de vrede zullen winnen", aldus Jan
Stuart, hoofd research energiebronnen
bij de ABN-Amrobank.
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Amerikanen lieten Britten in de steek
The Times (Londen), 1 april 2003

"Ik was ongelooflijk teleurgesteld in de
reactie van de Amerikanen. Om de een
of andere reden zagen ze ervan af om
nog mee te vechten en brachten zo de
hele operatie in gevaar. We moesten
opeens acht maanden planning in een
half uur tijd helemaal omgooien." Dit
zegt luitenant-kolonel Howes van de
Britse mariniers, die de Amerikaanse
strijdkrachten ervan beschuldigt dat ze
zijn mannen in de steek hebben gelaten
in een gezamenlijke missie in zuid-Irak,
toen die pas een paar minuten aan de
gang was. Volgens Howes bracht de
plotselinge Amerikaanse terugtocht
honderden levens in gevaar, waardoor
de missie bijna op een ramp uitliep.

De gezamenlijke operatie had als doel
om duizend mariniers achter de Iraakse
linies te vliegen in Amerikaanse heli-
kopters. Maar in de eerste aanvalsgolf
verongelukte een helikopter, waarbij de
acht Britse en vier Amerikaanse solda-
ten aan boord omkwamen. Amerikaan-
se piloten trokken zich onmiddellijk te-
rug uit de operatie en zeiden dat de be-
oogde landingsplaats achter de Iraakse
linies niet geschikt was. Hierdoor ble-
ven honderden Britse mariniers zonder

enige ondersteuning in Irak achter toen
ze negen uur lang onder vuur kwamen
te liggen. Manschappen van een ande-
re Britse eenheid waren gedwongen om
de volgende morgen een riskante aan-
val bij daglicht te lanceren, waarbij pi-
loten van de Britse luchtmacht uiteinde-
lijk uitkomst brachten.
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