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The Independent (Londen), 8 april 2003 - door Robert Fisk

De andere kant van de oorlog, de keer-
zijde van de triomf van de Amerikanen
en Britten: de burgerslachtoffers. In een
ziekenhuis in Bagdad liggen ze, in rijen.

Daar ligt de 40-jarige autoverkoper Ali
Abdulrazek. Onderweg naar familiele-
den hoorde hij vliegtuigmotoren, een
harde explosie. De dokter heeft hem
nog niet verteld dat hij één van zijn
ogen kwijt is. Vlakbij hem liep een gezin
- man, vrouw, kinderen. Ze werden
door de explosie aan stukken ge-
scheurd. Daar ligt ook de 2½-jarige Ali
Najour. Hij is doodsbang. Zijn kleren
zijn doorweekt met bloed, een buisje
loopt door zijn neus. Zijn ouders zijn bij
het bombardement gedood. En daar ligt
de 11-jarige Safa Karim. Een scherf
van een bom doorboorde haar buik. Ze
is stervende. In pijn en doodsangst
kronkelt ze in haar bed - vastgebonden
met vier vuile dassen om haar polsen
en enkels.

We kennen het verhaal. Saddam Hoes-
sein was een wrede man. Onder zijn
bewind zouden meer Irakezen zijn ge-
storven dan nu door de bombarde-
menten. De Amerikanen zijn gekomen
om hen te redden (en over hun olie

hebben we het even niet). Dat zijn de
argumenten van de Amerikanen. Maar
wie gaat deze zieke en stervende men-
sen uitleggen dat zij hier liggen vanwe-
ge bevrijding en democratie? In dit zie-
kenhuis hebben die woorden een ob-
scene klank.
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+XOSXLWJDYHQ�96�VOHFKWV�IUDFWLH�YDQ
PLOLWDLUH�XLWJDYHQ
Al Jazeera (Qatar), 9 april 2003

President Bush spendeert 120 keer
meer geld aan het omverwerpen van
het Iraakse regime dan aan voedsel en
huisvesting voor gedupeerde burgers,
zo meldden experts op het gebied van
gezondheidszorg afgelopen week. De
206 miljoen dollar die de VS voor hu-
manitaire hulp heeft uitgetrokken en de
300 miljoen dollar voor voedselhulp,
vallen in het niet bij de 62 miljard dollar
die de VS uitgegeven heeft aan de mi-
litaire campagne in Irak. Hulporganisa-
ties en VN-organisaties "staan te
schreeuwen om meer fondsen voor wat
mogelijk de grootste humanitaire ope-
ratie in de geschiedenis zal zijn", aldus
Dr. Jaime Miranda en David Barr van
de ’International Health Advocacy
Group’ aan de Londense universiteit.

Ze suggereerden eveneens dat er een
kloof bestaat tussen de gestelde doelen
en de prioriteiten van de Amerikaanse
regering: "Overal ter wereld zijn ge-
zondheid, waardigheid en welzijn voor-
waarden voor stabiliteit en zekerheid,
niettemin hebben deze zaken niet de
prioriteit in de oorlog tegen het terro-
risme." De Britse krant The Observer

stelde in een artikel dat het Witte Huis
256 miljoen dollar uitgaf aan de 320
kruisraketten die gelanceerd werden bij
de openingsaanval op Bagdad. De prijs
van slechts twee van deze raketten zou
genoeg zijn om een heel nieuw dorp
voor S.O.S Children’s Villages neer te
zetten of 270.000 hongerige mensen in
Angola gedurende een maand van
voedsel te voorzien.
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Agence France Presse (Parijs), 7 april 2003

Een fabriek in de buurt van Bagdad
waarvan een Amerikaanse officier heeft
gezegd dat hij eindelijk het door de
Amerikanen gezochte ’smoking gun’
zou kunnen zijn - een overtuigend be-
wijs van Iraakse chemische wapenpro-
duktie - blijkt bestrijdingsmiddelen te
bevatten en geen sarin-gas, zoals ge-
vreesd werd. Een Amerikaanse inlich-
tingenofficier heeft aan het franse pers-
bureau AFP verteld dat uitvoerige tes-
ten vastgesteld hebben dat de fabriek
pesticiden bevat. Eerdere testen had-
den volgens berichten sporen gevon-
den van sarin, een krachtig gifgas dat
het zenuwstelsel aantast, nadat Ameri-
kaanse soldaten die de fabriek be-
waakten ziek waren geworden.

Het nieuws heeft de Amerikaanse
strijdkrachten in de regio in verlegen-
heid gebracht, die al sen hadden ge-
zegd dat zij dachten dat nu eindelijk het
bewijs was gevonden dat Irak massa-
vernietingswapens verbergt. De Ameri-
kanen hebben vanaf het begin actief
naar een dergelijk bewijs gezocht. Een
woordvoerder van de Derde Infanterie-
divisie van het Amerikaanse leger, ma-
joor Ross Coffman, had journalisten op

het vliegveld van Bagdad verteld dat de
fabriek een ’smoking gun’ zou kunnen
zijn. "We hebben het over het vinden
van een mogelijke locatie van massa-
vernietigingswapens", zei Coffman.

Het feit dat de coalitie-strijdkrachten na
drie weken oorlog nog steeds geen dui-
delijk bewijs hebben gevonden voor de
aanwezigheid van massavernietigings-
wapens heeft twijfels opgeroepen over
de rechtvaardiging van de oorlog.
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