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Zee van regenboogvlaggen in Rome  
Die Tageszeitung (Berlijn), 22 maart 2004 
 
Het waren misschien niet de twee mil-
joen die door de organisatie gemeld 
werden, maar het waren toch zeker 
meer dan een miljoen mensen die op 
20 maart de weg naar Rome vonden 
om te demonstreren tegen de bemoei-
enis van Bush en Berlusconi met Irak. 
Meer dan tweeduizend organisaties 
hadden voor de demonstratie gemobili-
seerd. Er werd in het afgelopen jaar 
veel gepraat over de vermeende crisis 
in de Italiaanse vredesbeweging. Deze 
maakte nu echter duidelijk dat haar 
kracht ongebroken is. Net als in de aan-
loop naar de oorlog waren ze er alle-
maal weer: nonnen en groepen scho-
lieren, vakbonden en padvinders, en de 
aanhangers van de oppositiepartijen 
van de Olijfboom-alliantie. Ze voerden 
een zee van vredesvlaggen mee in de 
regenboogkleuren - en de Spaanse 
vlag. 
 
De door de regeringspartijen gehoopte 
isolering van de vredesbeweging na de 
terreuraanslagen van Madrid ging niet 
door. Wel werd afgelopen zaterdag de 
groeiende vervreemding duidelijk tus-
sen grote delen van de vredesbewe-
ging en de belangrijkste oppositiepar-
tijen, zelfs terwijl duizenden van hun 
leden deelnamen aan de demonstratie.  

  
Bij de parlementaire stemming op 10 
maart over de verlenging van het man-
daat van de Italiaanse troepen in Irak 
hadden oppositiepartijen zich van stem-
ming onthouden in plaats van tegen te 
stemmen zoals de vredesbeweging ge-
eist had. De oppositie verschuilde zich 
daarbij achter het feit dat de stemming 
ook over andere missies ging die wél 
door hen goedgekeurd waren, namelijk 
die in Afghanistan, in Bosnië en in 
Kosovo. 
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"Omkoping" Britse politicus door  
Saddam berustte op vervalsing 
The Guardian (Londen), 20 maart 2004 
 
Parlementslid George Galloway, een 
tegenstander van de oorlog tegen Irak, 
heeft 50.000 pond schadevergoeding 
en een verontschuldiging in het open-
baar aanvaard van een Amerikaanse 
krant. De krant had beweerd dat hij 10 
miljoen pond van Saddam Hoessein 
had gekregen om tegen de oorlog in 
Irak te zijn. Het gerechtshof in Londen 
kreeg te horen dat de bewering, geba-
seerd op vervalste documenten die een 
Iraakse generaal aan de journalist had 
gegeven “onjuist en ongefundeerd” 
was. 
 
Volgens het artikel in de Christian 
Science Monitor uit Boston maakte de 
betaling deel uit van een georganiseer-
de poging van het regime om vrienden 
in het Westen te krijgen die de Iraakse 
belangen zouden propageren, aanvan-
kelijk door de sancties tegen Irak op te 
heffen en later door de oorlogsplannen 
te blokkeren. Volgens een document 
werd Galloway betaald in ruil voor zijn 
“moedige en gewaagde verzet tegen de 
vijanden van Irak (..) en zijn oppositie in 
het parlement tegen schandalige leu-
gens over ons lijdende volk.” Uit proe-
ven bleek echter dat de documenten, 

  
in feite een paar maanden oud waren. 
Galloway zei: “Deze schikking toont aan 
dat er een smeercampange tegen mij 
en andere prominente oorlogstegen-
standers is opgezet na de val van het 
oude regime. Dit is het onweerlegbaar 
bewijs van een samenzwering tegen 
een Brits parlementslid.” 
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VS hebben Afghaanse democratie  
maar tot november nodig 
Die Tageszeitung (Berlijn), 18 maart 2004 
 
Wat in Kabul allang bekend is, wordt nu 
door de Afghaanse president Karzai 
officieel erkend: het tijdstip van de in 
juni geplande presidents- en parle-
mentsverkiezingen is om organisatori-
sche redenen en veiligheidsredenen 
onrealistisch. Dat Karzai dit verklaarde 
tijdens het bezoek van de Amerikaanse 
Minister van Buitenlandse Zaken Colin 
Powell heeft een eenvoudige reden: de 
VS moeten betalen. De Afghaanse ver-
kiezingen zijn belangrijk voor president 
Bush, om in zijn eigen verkiezingscam-
pagne de strijd tegen het terrorisme 
een succes te kunnen noemen. Temeer 
omdat de Amerikaanse politiek in Irak 
vastloopt op dagelijkse aanslagen en 
religieuze spanningen. 
 
Ook voor Karzai is het tijdstip van juni 
van belang. Zijn grote steunpilaren zijn 
de VS en de internationale troepen-
macht Isaf. In eigen land is zijn machts-
basis dun. Karzai heeft een rechtstreek-
se verkiezing door de bevolking nodig, 
liefst voor zich serieuze tegenkandida-
ten aandienen. De erkenning van de 
problemen door Karzai is in feite een 
noodkreet aan de VS en de internatio-
nale gemeenschap om hem sterker te  

  
ondersteunen. Karzai heeft haast: eind 
maart vergadert de internationale ge-
meenschap over de toekomst van 
Afghanistan. Bovendien moet hij er re-
kening mee houden dat Washington de 
interesse in hem en zijn land zal verlie-
zen zodra de presidentsverkiezingen in 
de VS achter de rug zijn - in november. 
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