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Anti-globalisten in de vuurlinie 
The Guardian (UK), 9 april 
 
Sinds het offensief van het Israëlische 
leger op de Westelijke Jordaanoever 
begon hebben honderden vredesacti-
visten geprobeerd om het tegen te hou-
den. Met grote persoonlijke risico’s pro-
beren zij burgers te beschermen door 
zichzelf tot gijzelaars te maken. Het is 
een voorbeeld van buitengewone moed 
en zelf-opoffering. Het is ook de meest 
recente incarnatie van een beweging 
die nog maar een paar maanden gele-
den voor dood gehouden werd. 
 
Sommige mensen hebben hen anti-
globalisten of anti-kapitalisten ge-
noemd. Na 11 september leek deze 
naamloze beweging net zo snel te ver-
dwijnen als ze was opgedoken. Com-
mentatoren wuifden de beweging weg 
als een voorbijgaande gril die door de 
jeugd van de wereld gewaaid had. 
Maar zij waren er niet in geslaagd om 
iets te begrijpen van de ernst van de 
intenties van de beweging of de brede 
steun die zij genoot.  
 
De aankomst van deze beweging op de 
Westbank is een organische ontwikke-
ling van haar activiteiten elders. Voor 
de beweging die in Seattle en Genua 
volwassen werd horen de Wereldbank 

  
en de Westbank tot hetzelfde politieke 
domein. Zoals altijd spreken de acti-
visten diegenen aan die de echte macht 
uitoefenen: Israël en de regeringen die 
het geld en de wapens verschaffen die 
het Israël mogelijk maken om de West-
bank bezet te houden. Iedereen eist op 
dit moment dat iemand iets moet doen 
aan het conflict in het Midden-Oosten. 
De anti-globalisten doen er iets aan. 
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Aanval op Irak draait ook om olie 
The Independent (UK), 12 april 2002 
 
Olie is altijd het hart geweest van de 
Midden-Oostenpolitiek. Het zou dan 
ook vreemd zijn als in de discussie over 
een eventuele aanval op Irak de olie-
belangen van Amerika geen rol spelen.  
 
Zolang Hussein aan de macht was, en 
de olieprijzen daalden, was er voor de 
VS geen reden om in te grijpen. Dat is 
ook waarom de VS Saddam Hussein 
voor de Golfoorlog zolang hebben ge-
steund, ook al gebruikte hij chemische 
wapens tegen zijn eigen mensen. Nu 
de olieprijzen stijgen en Saddam Hus-
sein de olie als wapen gebruikt, en bo-
vendien de verhoudingen tussen de VS 
en Saudi- Arabië ernstig zijn onder-
mijnd naar aanleiding van de gebeurte-
nissen op 11 september, moeten de VS 
op zoek naar alternatieve oliebronnen. 
Behalve in Saudi-Arabië kan er in de 
Kaspische staten en in Irak nog op gro-
te schaal olie worden geëxploiteerd.  
 
Dit brengt echter vele politieke compli-
caties met zich mee: de situatie in Rus-
land en het Midden-Oosten biedt weinig 
garantie voor een langdurige stabiele 
toevoer van olie. Amerika zou het hui-
dige regime van Irak dan ook het liefst  

  
vervangen door een regime dat de toe-
voer van olie veiligstelt, wat meestal 
neerkomt op steun aan centrale, auto-
ritaire regeringen.  
 
Het veiligstellen van de olievoorraad 
moet dan ook als minstens zo'n belang-
rijk motief worden gezien om Irak aan te 
vallen, als de vraag in hoeverre Sad-
dam een gevaar is voor de wereld. 
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Saddam’s belangrijks te kameraad 
Foreign Policy In Focus (USA), 4 april 2002 
 
Een groot applaus voor de belangrijkste 
kameraad van Saddam Hussein - de 
man die meer gedaan heeft dan wie 
dan ook om de grote aanval van Geor-
ge Bush op Baghdad dwars te zitten. 
Kom maar naar voren, Ariel Sharon.  
 
Premier Sharon heeft in een paar we-
ken bereikt waar de VN in twaalf jaar 
niet in slaagden. Op de Arabische top 
in Beiroet hebben Koeweit en Irak el-
kaar nog net niet gezoend. Irak geeft 
toe dat Koeweit bestaat en erkent zijn 
grenzen en Koeweit sprak zich uit te-
gen een Amerikaanse invasie in Irak.  
 
Sharon’s oorlog tegen Arafat heeft niet 
alleen de Arabische wereld verenigd op 
een manier die in jaren niet vertoond is, 
maar ook het effect gehad van onder-
mijning van de wettelijke basis van de 
sancties en bombardementen tegen 
Irak. De VN-resoluties die dit mogelijk 
maakten ontstonden niet vanwege in-
ternationale bezorgdheid over het Ira-
kese wapenprogramma. Zij waren veel 
meer het product van “de situatie tus-
sen Irak en Koeweit”. Maar het blijkt dat 
die “situatie” nu veranderd is: Koeweit 
en Irak zijn zich aan het verzoenen.  

  
De Amerikaanse hulp aan een bloed-
dorstige oorlogsmisdadiger die zijn wa-
penfeiten van Sabra en Shatila nu her-
haalt op de Westelijke Jordaanoever, 
heeft alle diplomatieke krediet dat de 
VS wereldwijd vergaarden na 11 sep-
tember al teniet gedaan. Het is hoogst 
onwaarschijnlijk geworden dat de Ara-
bieren, de Europeanen of wie dan ook 
hulp zal bieden tegen Baghdad. 
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