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VS houdt de macht in Irak na  
overdracht soevereiniteit 
The Independent (Londen), 24 april 2004 
 
De overdracht van soevereiniteit aan 
een voorlopige Iraakse regering zal be-
perkt zijn, en de uiteindelijke macht zal 
berusten bij een enorme nieuwe Ameri-
kaanse ambassade in Bagdad en bij de 
militaire bezettingsmacht. Dit werd vori-
ge week duidelijk in soms verhitte hoor-
zittingen in de Amerikaanse senaat. 
Onderminister van Buitenlandse Zaken 
Grossman zei hierin dat de regering 
"een heel belangrijk Iraaks gezicht" zou 
geven aan veel aspecten van het leven 
in het land. Maar de Amerikaanse 
strijdkrachten, en niet de Iraakse, zou-
den het voor het zeggen hebben in alle 
veiligheidskwesties. Gevraagd wat zou 
gebeuren als de tijdelijke regering in 
zou gaan tegen het Amerikaanse bui-
tenlands beleid gaf Grossman aan dat 
dit niet getolereerd zou worden. "Daar-
om willen we ook een Amerikaanse 
ambassadeur in Irak," zei hij cryptisch. 
 
Intussen neemt de druk op het Penta-
gon toe om de Amerikaanse bezet-
tingsmacht in Irak te versterken. Maar 
het sturen van meer troepen, gepaard 
aan wat de grootste Amerikaanse am-
bassade ter wereld zal worden met zo'n 
drieduizend medewerkers, zal slechts  

  
benadrukken dat Washington het voor 
het zeggen houdt - hoeveel soevereini-
teit er ook in naam zal worden overge-
dragen aan de Irakezen. Senator Joe 
Biden zei hierover: "Op 1 juli zullen de 
Irakezen wakker worden met 160.000 
Amerikaanse troepen in het land en een 
Amerikaanse ambassadeur die aan de 
touwtjes trekt. Hoe kun je dan zeggen 
dat de bezetting geen Amerikaans ge-
zicht meer heeft?" 
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"Heel Irak zal één groot Falluja worden" 
Agence France Presse, 23 april 2004 
 
“Ik heb een dringende boodschap voor 
de Amerikaanse troepen. Jullie zijn 
over de rode lijn gestapt. Zorg er voor 
dat je Falluja niet nog eens raakt,” zei 
de Sunnitische moslimleider sjeik  
Ahmed Samarrai tijdens het vrijdagge-
bed in Bagdad. Vijftig kilometer ten 
westen van Bagdad is Falluja al meer 
dan twee weken het toneel van hevige 
gevechten tussen de coalitietroepen en 
Iraakse opstandelingen, na de moord 
op vier Amerikaanse veiligheidsmensen 
op 5 april. "Iraakse moslims, Sunnieten 
of Sji'ieten, zullen niet passief en zwij-
gend toezien bij een nieuwe slachting. 
Sunnieten en Sji'ieten zijn verenigd in 
Falluja en in Najaf", voegde Samarrai 
eraan toe, met een verwijzing naar de 
Sji'itische heilige stad waar Muqtada al-
Sadr zich heeft verschanst.  
 
Inmiddels is een wankel staakt-het-
vuren in Falluja tot stand gekomen, 
waarbij de Amerikanen hebben geëist 
dat de opstandelingen binnen enkele 
dagen hun wapens inleveren. De Ame-
rikanen klagen echter dat alleen rom-
mel wordt ingeleverd, en ze vinden dat 
vrede onmogelijk is zolang de opstan-
delingen zich niet hebben aangegeven. 
De onderhandelingen tussen Irakezen 
en Amerikanen lijken daarmee in een  

  
impasse te zijn beland. Volgens sjeik 
Samarrai duidt dit er op dat de Ameri-
kanen een nieuwe aanval op Falluja 
voorbereiden, en dat de coalitie uit is op 
een escalatie. Hij waarschuwde: “Als 
jullie weer toeslaan, zal heel Irak, van 
noord tot zuid, één groot Falluja wor-
den.” 
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Radioactieve stoffen verdwenen in Irak 
Globe and Mail (Toronto, Canada), 15 april 2004 
 
Volgens de IAEA, de nucleaire waak-
hond van de VN, worden de Iraakse 
nucleaire installaties nog steeds niet 
bewaakt en worden radioactieve stoffen 
het land uit gebracht. Het bureau zegt 
dit op basis van satellietbeelden en ma-
teriaal dat is opgedoken in de Europese 
schroothandel. De VS geven sinds de 
inval in Irak in maart 2003 vrijwel geen 
informatie meer door aan de IAEA. De 
inval vond plaats in de veronderstelling 
dat Irak massavernietigingswapens 
verborgen hield. Die wapens zijn echter 
niet gevonden en de ontwapeningsex-
perts zijn nu bang dat door de oorlog en 
de chaotische naoorlogse periode de 
kans is toegenomen, dat terroristen ra-
dioactief materiaal in handen krijgen of 
argeloze burgers aan die stoffen wor-
den blootgesteld. 
 
Volgens directeur El-Baradei van de 
IAEA laten satellietbeelden zien, dat in 
Irak “op grote schaal installaties zijn 
ontmanteld en in sommige gevallen he-
le gebouwen zijn afgebroken.” Boven-
dien zijn “grote hoeveelheden schroot, 
in sommige gevallen verontreinigd, uit 
Irak geëxporteerd vanuit installaties” die 
in het verleden onder controle stonden 
van de IAEA. In januari bevestigde de 
IAEA dat radioactief  uraniumoxide  

  
(yellowcake) was gevonden in een la-
ding schroot in de Rotterdamse haven. 
De yellowcake in deze lading was na-
tuurlijk uraniumerts, vermoedelijk af-
komstig van een Iraakse mijn die in be-
drijf was voor de Golfoorlog van 1991. 
Ook een klein aantal Iraakse raketmoto-
ren is opgedoken in Europese havens. 
De VS weigeren sinds de invasie toe-
gang te verschaffen aan de IAEA of 
VN-wapeninspecteurs. 
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