
Ander Nieuws
over de ‘Nieuwe Oorlog’

blad 1

23
april
2003

Kinderen Irak grootste slachtoffers
clusterbommen
The Times (Londen), 19 april 2003

“Ze dachten dat het een soort bal was,”
zegt Hala’s tante huilend, “Ze wilden
alleen maar spelen.” De 5-jarige Hala
uit Nassiriya speelde met haar 2-jarige
broertje Ali toen ze een bruine cilinder
vonden. Het bommetje explodeerde.
Hala kreeg granaatscherven in haar
benen, Ali in zijn gezicht. Ze hebben
geluk gehad. Even verderop doodde
eenzelfde bommetje drie jongens.

Er liggen veel van deze explosieven in
Nassiriya. De afgelopen maand veran-
derden ze de stad in een mijnenveld.
De bommetjes zijn afkomstige van
clusterbommen: bommen die bestaan
uit een groot aantal explosieven die elk
afzonderlijk afgaan - of niet. Eéntiende
tot een kwart explodeert niet op het
moment dat de grond wordt geraakt, en
vormt een gevaar voor iedereen die
vervolgens in de buurt komt.

In militair opzicht zijn clusterbommen
bruikbare wapens tegen bewegende
doelen zoals gewapende kolonnes, juist
vanwege de spreiding van de explosie-
ven. In stedelijk gebied veroorzaken ze

echter onnoemelijk leed. Vooral kinde-
ren worden erdoor gedood of verminkt.
Waarom ze in Nassiriya gebruikt zijn?
Naar verluidt omdat de gewone explo-
sieven opraakten en in het vuur van de
strijd voor andere wapens moest wor-
den gekozen. Misschien een begrijpelijk
besluit. Het gevolg is echter: tientallen
explosieve speeltjes, die elk wachten
op hun eigen Hala en Ali.

Uitgave: Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’  Obrechtstraat 43   3572 EC Utrecht
030-2714376      o43@kerkenvrede.nl      http://vredessite.nl/nieuweoorlog/



Ander Nieuws
over de ‘Nieuwe Oorlog’

blad 2

23
april
2003

Iraakse demonstranten eisen vertrek
"bezettingsleger"
The Independent (Londen), 19 april 2003

Meer dan 20.000 mensen marcheerden
vorige week, slechts negen dagen na
de val van Sadam Hoessein's regime,
door de straten van Bagdad in de
grootste anti-Amerika-demonstratie tot
dusver. De demonstranten stroomden
vanuit de moskeeën samen in de stra-
ten van de stad na het eerste vrijdag-
gebed sinds de bezetting van Bagdad,
waarbij zij de stichting van een islamiti-
sche staat en de terugtrekking van het
"bezettingsleger" eisten. Het goedgeor-
ganiseerde protest is een sterk signaal
van de groeiende woede tegen de
Amerikaanse strijdkrachten en de anar-
chie die op hun komst is gevolgd.

Zowel soennitische als sji'tische gees-
telijken riepen de gelovigen in krachtige
preken op om hun bitterheid jegens de
Amerikanen te tonen. Ahmed al-
Kubaisi, imam van de Abi Hanifah
Nouman Moskee die beschadigd is
door de bombardementen, zei in zijn
toespraak dat de VS Irak bezet had om
Israël te beschermen en ontkende dat
Irak massavernietigingswapens heeft.
Hij zei: "Dit is niet het Amerika dat we
kennen, dat het internationale recht en

de rechten van mensen respecteert."
De organisatie van de demonstratie
was afkomstig van een tot nu toe onbe-
kend orgaan dat zich de Iraakse Natio-
nale Verenigde Beweging noemt. Deze
organisatie zegt dat ze is ontstaan om
de oppositie te vertegenwoordigen van-
uit alle sectoren van de moslimge-
meenschap tegen de aanwezigheid van
de VS.
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Ziekenhuizen geplunderd, olieministerie
beschermd
The Independent (Londen), 14 april 2003 - door Robert Fisk

De gieren van Irak hebben gestolen en
vernield waar de Amerikanen hen lieten
plunderen en verbranden. Amerikaanse
troepen deden niets om te voorkomen
dat plunderaars acht ministeries in de
as legden en onbetaalbare schatten
van de Iraakse geschiedenis vernielden
in tenminste twee musea, of tenminste
drie ziekenhuizen plunderden. De Ame-
rikanen hebben echter wél honderden
soldaten ingezet om twee Iraakse mi-
nisteries te beschermen. En welke mi-
nisteries waren dan zo belangrijk? Wel,
Binnenlandse Zaken natuurlijk, met zijn
rijkdom aan inlichtingen over Irak - en
het Ministerie van Olie. De archieven
van de olievelden en enorme oliereser-
ves van het land zijn in veilige handen.

Het werpt een belangwekkend licht op
de oorlogsdoelen van de VS. In hun ij-
ver om Irak te bevrijden houden de
Amerikanen vol dat het olieministerie
een essentieel deel is van het Iraakse
erfgoed. Maar is het ministerie van
Handel niet essentieel voor Irak's toe-
komst? Zijn de ministeries van Onder-
wijs en Irrigatie, beiden in vlammen op-
gegaan, niet van vitaal belang voor de

volgende regering? De Amerikanen
konden tweeduizend soldaten missen
om de olievelden van Kirkuk te beveili-
gen maar ze konden niet eens twee-
honderd manschappen inzetten om het
gebrandschatte museum van Mosul te
beschermen. Amerikaanse technici
hebben inmiddels vol vertrouwen voor-
speld dat het olieveld van Kirkuk "in een
paar weken" weer in productie zal zijn.
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