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Hulpverlening in Umm Qasr blijkt
een janboel
BBC News (Londen), 4 april 2003

“Jullie helpen ons als de tv-camera’s
draaien en journalisten in de buurt zijn,
om de wereld te laten zien hoe aardig
jullie zijn. Als zij vertrokken zijn, veran-
deren jullie. Jullie hebben Saddam ver-
vangen door een andere vorm van im-
perialisme.” De Britse hulpverlener
Patrick Nicholson krijgt als westerling
veel boze reacties over zich heen.

Nicholson is geschokt over de erbar-
melijke staat van de hulpverlening in
Umm Qasr, de door de Amerikanen en
Britten veroverde Iraakse havenstad.
Zelfs elementaire zaken als de distribu-
tie van drinkwater zijn slecht geregeld:
de Iraakse chauffeurs van de tankau-
to’s die het water aanvoeren, gaan er-
vandoor om het water te verkopen.
Maar de armoede in Umm Qasr is
schrijnend en de meeste mensen kun-
nen het water niet betalen. Nicholson
ziet hoe een gezin van veertien mensen
leeft van smerig, stilstaand water in een
olievat. Ook het ziekenhuis zit al drie
dagen zonder water. En dat terwijl veel
mensen juist naar Umm Qasr gekomen
zijn omdat ze hadden begrepen dat ze
daar hulp konden krijgen.

Umm Qasr is maar een kleine stad.
Nicholson maakt zich dan ook grote
zorgen over de manier waarop de hulp-
verlening in grote steden als Basra en
Bagdad georganiseerd moet worden.
Als de coalitie de harten van de Irake-
zen wil winnen, is ze in elk geval in
Umm Qasr niet op de goede weg.
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Gebruik clusterbommen roept vragen op
The Independent (Londen), 4 april 2003

"Personen die niet actief deelnemen
aan vijandigheden... zullen in alle om-
standigheden humaan worden behan-
deld." Dat zijn de openingswoorden van
de Conventie van Genève betreffende
de bescherming van burgers in oor-
logstijd. In het algemeen is men het er
over eens dat het gebruik van landmij-
nen niet in overeenkomst is met dit
principe, omdat zij een bedreiging vor-
men voor burgers en dat nog jarenlang
blijven.

Waarom gebruiken Amerikaanse en
Britse militairen dan wel clusterbommen
in Irak? Dit is munitie die een groot
aantal explosieven verspreidt over een
groot gebied, en op twee manieren
overeenkomsten vertoont met landmij-
nen. Ten eerste maken zij geen onder-
scheid tussen militairen en burgers.
Ten tweede laten zij niet-ontplofte ex-
plosieven achter op de grond. Volgens
het Rode Kruis zijn er bijvoorbeeld ná
de Kosovo-oorlog meer kinderen ge-
dood door het oprapen van clusterbom-
explosieven dan door directe bombar-
dementen tijdens het conflict.

Ondanks alle bezweringen dat men
burgerslachtoffers wil vermijden ligt er

een spanning aan de basis van de
Amerikaanse en Britse militaire tactiek:
die tussen een minimaal gebruik van
geweld - volgens de Conventies van
Genève een voorwaarde voor een
"rechtvaardige" oorlog - en met name
de Amerikaanse trots op de destructie-
ve kracht van hun high-tech wapens.
Maar de technologische overmacht van
Britten en Amerikanen is dermate
overweldigend dat het onmogelijk een
noodzaak kan zijn om wapens te ge-
bruiken die er duidelijk in falen om bur-
gerslachtoffers te vermijden.
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Arabisch TV-station onder vuur
Middle East Times (Cairo), 28 maart 2003

De beurs van New York heeft journa-
listen van het Arabische TV-station Al
Jazeera verbannen van de beursvloer,
ondanks het feit dat het satellietstation
al enkele jaren dagelijks vanaf de beurs
uitzendt. In haar financiële ochtendbul-
letin zei Al Jazeera dat de accreditatie
was ingetrokken "vanwege Al Jazeera's
verslaggeving over de oorlog tegen
Irak". Al Jazeera heeft uitgebreid ver-
slag gedaan van de wijd verspreide
Arabische kritiek op de Amerikaanse
oorlogshandelingen.

Intussen gaf de Britse commandant in
de Golf, luitenant-generaal Brian Bur-
ridge, nog wat meer gewicht aan het
belang dat de media voor de oorlog
hebben door het TV-station ervan te
beschuldigen dat het een instrument is
geworden voor Iraakse propaganda.
Hoewel Burridge zijn verklaring later
bijstelde, beschuldigde hij het populaire
station ervan onoordeelkundige redac-
tionele keuzes te maken en waar-
schuwde hij dat het zo Bagdad in de
kaart kon spelen.

Al Jazeera, dat binnenkomt bij 35 mil-
joen Arabische huishoudens, ontving
recentelijk een onderscheiding voor

haar verzet tegen censuur. De eervolle
vermelding van het gezaghebbende In-
dex on Censorship werd gegeven van-
wege Al Jazeera's "onafhankelijkheid in
een regio waar de meeste media
staatseigendom zijn". De Index on
Censorship zei dat het TV-station zich
een reputatie heeft verworven op het
gebied van geloofwaardige nieuwsga-
ring. "Deze zelfde eigenschap heeft de
woede opgewekt van Arabische rege-
ringen en van de Verenigde Staten",
aldus de Index in een verklaring.
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