
$QGHU�1LHXZV
RYHU�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶

EODG��

��
PHL

����

³%XVK�RQZHWHQG�RYHU�0LGGHQ�2RVWHQ´
The Guardian (UK), 15 mei 2002

Op de meest koninklijke manier heeft
kroonprins Abdullah van Saudi-Arabië
president George Bush te kijk gezet als
een man die zó onwetend is over het
Midden-Oosten, en in het bijzonder
over het lijden van de Palestijnen, dat
hij verschillende uren persoonlijk onder-
richt nodig had om bij de tijd te komen.

Toen de prins Bush vorige maand be-
zocht hebben de twee mannen vijf uur
samen doorgebracht, veel meer dan
verwacht. Volgens het Witte Huis was
dit een aanwijzing dat ze goed met el-
kaar konden opschieten. Prins Abdullah
geeft een andere interpretatie: de tijd
was nodig om de president les te geven
in politieke realiteit.

“Hij is het soort persoon dat op half tien
naar bed gaat nadat hij het binnenland-
se nieuws gezien heeft”, aldus de prins
in een Saudische krant. “In de ochtend
leest hij maar een paar regels van wat
er geschreven is over het Midden-
Oosten en de wereld.”

De prins blijkt een meester te zijn in de
kunst om iemand het graf in te prijzen
als hij over Bush zegt: “hij luistert en
debatteert beleefd, maar hij was niet

helemaal op de hoogte van de echte
situatie in de regio, in het bijzonder die
waar het Palestijnse volk onder lijdt.”
Zodoende, aldus de prins, “vond ik het
mijn plicht om zoveel mogelijk tijd te
nemen om hem direct en zonder tus-
senpersoon op de hoogte te stellen van
de feiten.”
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Washington Post (USA), 5 mei 2002

Nu de regering-Bush een oorlog tegen
Irak overweegt, beschouwt de VS de
Irakese Koerden als mogelijke bondge-
noten. De Koerden zelf voelen weinig
voor een nieuwe oorlog.

“Wij Koerden hebben het nog nooit zo
goed gehad, en we hebben nooit méér
te verliezen gehad,” verklaart de waar-
nemend minister-president van Irakees
Koerdistan.

Sinds 1991 valt Koerdisch Irak onder
de bescherming van de VS en Enge-
land. Voor het eerst heeft het Koerdi-
sche Regionale Parlement een grote
mate van zelfbestuur. Bovendien is in
1995 een VN-resolutie van kracht ge-
worden waarbij een olie-voor-voedsel-
programma de ergste gevolgen van het
internationale embargo tegen Irak ver-
licht. De Koerden ontvangen 13% hier-
van. “Voor het eerst hebben we geld
voor gezondheidszorg, onderwijs, huis-
vesting en basisvoedsel voor iedereen,"
zegt de Koerdische minister van ge-
zondheid. 70% van de dorpen heeft nu
schoon water, en ondervoeding bij kin-
deren is gedaald van 28% in 1994 naar
10% in 2001.

De Koerden zien Saddam Hoessein
graag verdwijnen, maar vrezen dat door
een oorlog de inkomsten wegvallen. En
de Koerden herinneren zich goed hoe
de VS hen in het verleden in de steek
heeft gelaten. Een misrekening van de
VS kan er bovendien toe leiden dat het
Koerdische gebied weer door de Irake-
zen zal worden bezet.
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Christian Science Monitor (USA), 6 mei 2002

Een groep van invloedrijke stamleiders
van zeven van de 33 Afghaanse pro-
vincies dreigt de belangrijkste bijeen-
komst met betrekking tot de vorming in
juni van de Loya Jirga, de nationale as-
semblee, te boycotten omdat ze het
proces waardoor deze raad gevormd
wordt niet zien zitten. Bovendien eisen
ze dat de bijeenkomst, waarbij er een
Afghaans parlement van 111 personen
gekozen zal worden, met 18 maanden
wordt uitgesteld.

Het is de eerste keer dat de vorming
van de Loya Jirga op verzet stuit. Tot
dusver werd de raad, waartoe in Bonn
besloten was, gezien als het ultieme
compromis tussen een democratie en
de traditionele Afghaanse besluitvor-
mingsorganen.

De leiders, die vooral de zuidelijke en
oostelijke Pashtun-provincies verte-
genwoordigen, zijn van mening dat het
huidige proces van verkiezingen geen
mogelijkheden biedt om krijgsheren en
oorlogsmisdadigers uit te sluiten. Ook
vinden zij dat de formule waardoor de
raad gevormd wordt ondemocratisch is:
ongeveer 500 van de 1500 gedele-
geerden zullen door 21 commissieleden

van de Loya Jirga worden geselecteerd
in plaats van gekozen.

In een petitie aan de VN en de Loya
Jirga commissie stelt de groep dat de
bijeenkomst is samengeroepen zonder
dat er rekening is gehouden met de tra-
ditionele richtlijnen. Ze zegt dat de op-
merkingen die afgelopen December in
Bonn zijn gemaakt, dat een ’nood-Loya
Jirga’ gebaseerd moet zijn op de
grondwet van het land zoals deze in
1964 is vastgelegd, worden genegeerd.
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