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Philadelphia Inquirer (Philadelphia), 26 april 2003

“We drinken het gewoon zo,” zegt de
14-jarige Majid, die troebel water op-
vangt uit een opengebroken waterlei-
ding. Elke dag voorziet hij op deze ma-
nier een gezin van 8 mensen van
drinkwater. Overal in het zuiden van
Irak zijn mensen op jacht naar water. In
Basra komt bij 60% van de inwoners
ondrinkbaar water uit de kraan. De prij-
zen van schoon drinkwater zijn verdrie-
voudigd. Sommigen drinken rivierwater.

Het openbreken van waterleidingen
vormt echter een groot probleem bij het
herstellen van de watervoorziening. Al
voor de oorlog wat het systeem van
watervoorziening in Basra oud, kwets-
baar en nauwelijks toereikend voor de
1,5 miljoen inwoners. Tijdens de oorlog
werden waterinstallaties en waterreser-
voirs vernield door granaten of vluch-
tende Iraakse soldaten. Ook elektrici-
teitsvoorzieningen, waar de waterin-
stallaties van afhankelijk zijn, raakten
onbruikbaar: transformators werden
gestolen of elders in veiligheid gesteld.
Een ander probleem bij het herstel is
het ontbreken van een stadsbestuur.
Het machtsvacuüm veroorzaakt binnen

de gemeentelijke diensten een machts-
strijd tussen aanhangers en tegenstan-
ders van het oude regime.

Langzamerhand worden waterinstalla-
ties hersteld en opnieuw in werking ge-
steld. Het succes van de herstelwerk-
zaamheden hangt echter af van het
aantal waterleidingen dat niet wordt
vernield. En dat vraagt om vertrouwen
bij de Irakezen, waar het veelal nog aan
ontbreekt.
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Washington Times (Washington DC), 29 april 2003

Er is een kloof ontstaan tussen de in-
ternationale hulporganisaties en de
door de VS geleide militaire coalitie.
Deze kloof beperkt in sterke mate de
pogingen tot hulpverlening in de meest
zuidelijke gedeeltes van Irak. De hu-
manitaire organisaties beweren dat mi-
litairen hen de doorgang naar Irak van-
uit Koeweit ontzeggen vanwege veilig-
heidsproblemen. Maar terwijl het VN-
organisaties en NGO’s niet toegestaan
is om hun hulpgoederen naar Irak te
vliegen, krijgt de regering van Koeweit
daar wel toestemming voor.

"We begrijpen dat Koeweit erg behulp-
zaam is geweest tijdens de oorlog en
dat de coalitie graag haar waardering
daarvoor wil laten blijken. Maar wij vre-
zen dat zij hulp van de VN en de NGO’s
weigeren, enkel en alleen omdat Koe-
weit en de coalitie-landen zodoende de
eer van de geboden hulp kunnen op-
strijken", zei een functionaris van een
Amerikaanse NGO. Maar de militairen
verwijten de hulporganisaties hetzelfde.
"Aan de ene kant willen ze niets met
ons te maken hebben en geen orders
van ons aannemen omdat ze zeggen
niet voor ons te werken. Aan de andere
kant willen ze dat wij in de steden een

volledig veilige omgeving voor hen cre-
eren. Werken wij soms voor hen?"
vraagt een anonieme legerofficier in
Koeweit zich af. De humanitaire organi-
saties zeggen dat ze vliegtuigen vol met
medicijnen, voedsel en andere voorra-
den hebben klaarstaan, maar dat Ame-
rikaanse militairen geen toestemming
geven om naar Bagdad te vliegen. Ge-
volg is dat men nu naar mogelijkheden
zoekt om de goederen over land te ver-
voeren, wat riskanter is en langer duurt.
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Amerikaanse strategie voor Sji’ieten faalt
Washington Post (Washington DC), 29 april 2003

De Amerikaanse strategie om de Iraak-
se Sji’ieten voor zich te winnen lijkt
vanaf het begin mis te zijn gelopen. Op
10 april kwam in Najaf een beslissende
terugslag voor de Amerikanen in de
vorm van de moord op de Sji’itische
geestelijke Abdul Majid Khoei, die de
belangrijkste bondgenoot van de VS
moest worden in de Sji’itische gemeen-
schap. Volgens Iraakse bronnen werd
Khoei begin april door Amerikaanse
Speciale Eenheden naar Najaf ge-
bracht, samen met andere Iraakse Sji-
ieten die buiten Irak gerecruteerd waren
en hem moesten helpen om controle te
krijgen over de stad en de Imam Ali-
moskee, een heilige plaats voor de Sji-
itische gemeenschap. Ze werden ook
vergezeld door een CIA-officier. Op 10
april ging Khoei naar de Imam Ali-
moskee. Blijkbaar hoopte hij de moskee
in handen te krijgen, maar hij werd
aangevallen door een woedende me-
nigte en vermoord.

Volgens Iraakse bronnen was de moord
op Khoei opzettelijk. Een van de ver-
slagen meldt dat er volgelingen van
Muqtada Sadr onder de aanvallers wa-
ren, de man waarvan de VS hoopte dat
hij Khoei’s bondgenoot zou worden. De

ramp in Najaf betekende een verster-
king van de macht van pro-Iraanse
geestelijken, wat de VS nu juist wilde
voorkomen. Dit is nu een van de groot-
ste problemen voor de Amerikaanse
strijdkrachten in hun pogingen om een
stabiele, pro-Westerse regering te creë-
ren in Irak. Voor de Amerikanen zou de
oorlog zelf nog wel eens het makkelijk-
ste deel geweest kunnen zijn.
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