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The Times (UK), 11 juli 2002

Als president Bush er niet in slaagt om
begin volgend jaar Irak aan te vallen,
heeft hij mogelijk zijn kans gemist. On-
danks de retoriek van Bush tegen Sad-
dam Hussein zijn de mogelijkheden
voor een aanval op Irak gebonden aan
de Amerikaanse verkiezingskalender.
Als de aanval pas volgend jaar herfst
komt loopt Bush het risico dat de oorlog
tot in het nieuwe verkiezingsjaar zal
voortduren, iets waar de Republikeinen
niet aan moeten denken.

Hoewel Bush de stilzwijgende steun
geniet van veel leidende Democraten
als hij Saddam aan wil pakken, zou dit
kunnen veranderen in de genadeloze
campagnesfeer van de verkiezingen
van 2004. Fouten en tegenslag in een
oorlog met duizenden Amerikaanse do-
den zouden Bush in de campagne kun-
nen schaden, vooral als zijn tegenstan-
ders kritiek als patriottisme weten te
presenteren.

Bush heeft zelf een tijdklok ingesteld
begin dit jaar toen hij Irak als onderdeel
van de as van het kwaad heeft gekwali-
ficeerd. Hij zei dat hij niet zou wachten

tot het kwaad naderbij kwam. Tegen de
tijd dat Bush volgend jaar januari voor
het congres staat, zal hij moeten aanto-
nen dat hij doet wat hij zegt. Maar de
regering blijft sterk verdeeld over wat de
missie precies zou moeten inhouden,
laat staan hoe deze te vervullen. Som-
mige diplomaten in Washington betwij-
felen dan ook of het ooit tot een aanval
zal komen.
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The Guardian (UK), 9 juli 2002

Enkele kilometers ten zuiden van Kabul
ligt een doorgangskamp van de VN-
vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het
is de plek waar terugkerende Afghaan-
se vluchtelingen terechtkomen, en hun
eerste confrontatie met verbroken bui-
tenlandse beloften.

Het kamp heeft geen geld voor een
medische screening van alle terugke-
rende vluchtelingen, dus worden alleen
kleine kinderen ingeënt en volwasse-
nen die over ziekte klagen onderzocht.
Er is een tent waarin een Afghaanse
instructeur de gevaren van mijnen en
niet-geëxplodeerde clusterbommen
uitlegt. De vluchtelingen vinden die mo-
gelijk thuis op hun velden. Maar elke
dag arriveren duizenden mensen,
waardoor er alleen tijd is om langs de
uitstallingen te lopen.

Hoewel dit jaar inmiddels meer dan 1,1
miljoen Afghanen uit Pakistan zijn te-
ruggekeerd, is hun terugkeer geen te-
ken van vertrouwen in een Afghaanse
toekomst: volgens woordvoerders van
UNHCR maken veel vluchtelingen mel-
ding van toenemende intimidatie door
de Pakistaanse politie.

In Afghanistan zijn grote gebieden nog
steeds onveilig door oplaaiende ge-
vechten en etnische spanningen. Ook
zijn er grote tekorten, waardoor de situ-
atie voor de vluchtelingen nauwelijks
beter is dan voor ze vertrokken. Van de
UNHCR ontvangen ze $20 per persoon
voor hun hervestiging. De tocht naar
Kabul heeft hen per persoon al $10 ge-
kost. Veel vluchtelingen blijven in de
hoofdstad, die hierdoor steeds sterker
overbevolkt raakt.
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The Herald (UK), 8 juli 2002

VN-wapeninspecteurs hebben samen-
gespannen met Britse geheim agenten
om valse informatie te verspreiden over
de wapenprogramma’s van Saddam
Hussein, als deel van een campagne
om militaire aanvallen te rechtvaardi-
gen, aldus het vroegere hoofd van het
VN-inspectieteam voor Irak.

Scott Ritter, een vroegere inlichtingen-
officier in het Amerikaanse korps Mari-
niers, leidde het inspectieteam zeven
jaar lang in de jaren ’90. Hij nam ont-
slag in 1998 maar zegt dat zijn ervarin-
gen van destijds erop wijzen dat re-
cente beweringen dat Irak massaver-
nietingingswapens aan het ontwikkelen
is met scepsis bekeken moeten wor-
den. Haviken in de Amerikaanse rege-
ring houden vol dat de wapenprogram-
ma’s waar zij Irak van verdenken het
eerstvolgende doel moeten worden in
de oorlog tegen terreur.

Het is Kofi Annan, secretaris-generaal
van de VN, niet gelukt om Irak over te
halen tot het opnieuw toelaten van wa-
peninspecteurs. Hiermee zou de kans
op een Amerikaanse aanval op het land
groter zijn geworden. President Bush is
volgens berichten op de hoogte gesteld

van een plan van het Pentagon om
250.000 manschappen naar Irak te stu-
ren maar hij moet dit nog goedkeuren.

Scott Ritter houdt echter staande dat er
nauwelijks bewijs is dat Irak een be-
dreiging zou zijn. Volgens hem zijn be-
weringen dat Irak zich aan het herbe-
wapenen is afkomstig van onbetrouw-
bare getuigen, en waren de Irakese fa-
brieken die in 1998 door de VS gebom-
bardeerd werden niet bezig met inbreu-
ken op VN-resoluties.
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