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Westen verkocht Irak wapens
Sunday Herald (Schotland), 8 september 2002

Volgens de Amerikaanse president
Bush beschikt Irak over massavernieti-
gingswapens. Bush zegt hiervoor be-
wijzen te hebben. Hij vertelt er echter
niet bij, dat Irak deze wapens heeft
kunnen maken dankzij het Westen.

Een VS-senaatscomité onderzocht in
1992 de export van chemische en bio-
logische grondstoffen en technologieën
die gebruikt kunnen worden voor oor-
logsvoering. Tussen 1985 en 1990
hebben 771 van dergelijke leveringen
door de VS aan diverse instanties in
Irak plaatsgevonden. Daaronder: an-
thrax, gifgas, ziektekiemen, bouwplan-
nen voor chemische fabrieken, raket-
geleidingssystemen. VN-wapeninspec-
teurs hebben later vastgesteld dat deze
zaken gebruikt zijn voor de ontwikkeling
van wapens.

Het is echter zeer de vraag, of Irak nog
steeds over dergelijke wapens beschikt.
Volgens voormalige VN-wapeninspec-
teurs is 90-95% van de Irakese massa-
vernietigingswapens door de VN ont-
manteld. De rest is vermoedelijk al eer-
der verloren gegaan.  Het is onwaar-
schijnlijk dat Irak zijn wapenvoorraad
juli 2002 bleken enkele chemische

fabrieken die door de VN zijn ontman-
teld,nog steeds in dezelfde verwoeste
staat te verkeren. Bovendien zouden
gassen die bij de productie van chemi-
sche en biologische wapens vrijkomen
zeker door satellieten zijn opgemerkt.
Ook kernwapens kunnen niet onopge-
merkt worden geproduceerd. De bewe-
ring van Bush dat Saddam Hoessein
een bedreiging voor Amerika vormt, is
volgens een oud-VN-inspecteur dan
ook “een leugen”.
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Philadelphia Inquirer (USA), 12 september 2002

Voor olie-ondernemingen en regeringen
in de Verenigde Staten en elders staat
er meer op het spel in Irak dan massa-
vernietigingswapens. Het gaat om olie.

Irak bezit na Saudi Arabië 's werelds
grootste oliereserves. De onttroning
van Saddam Hussein zou Irak weer tot
een invloedrijke speler kunnen maken
in de wereld van de oliemarkt. De ont-
wikkeling van Irak's enorme oliereser-
ves, die door toedoen van twintig jaar
oorlog en VN-sancties verstoord is ge-
raakt, zou kunnen zorgen voor een da-
ling van de olieprijzen, en zou meeval-
lers kunnen creëren voor bedrijven die
contracten willen afsluiten voor ontwik-
keling en exploitatie.

Een aantal politieke analisten sugge-
reert zelfs dat een olie-rijk Irak de VS in
tijden van stroeve relaties minder af-
hankelijk van Saudi Arabië zou kunnen
maken. Maar oliemarktexperts zeggen
dat dit waarschijnlijk ijdele hoop is. Elke
nieuwe olieproduktie van Irak of andere
landen zoals Rusland zorgt voor een
beperkte buffer tegen een oliestop el-
ders. Maar Iraks olieproduktie is waar-
schijnlijk niet groot genoeg om de

macht van Saudi-Arabië op dit gebied
snel aan te tasten. Zo voorzag Saudi-
Arabië de VS gedurende de eerste tien
maanden van 2001 van 1,6 miljoen ton
ruwe olie per dag, wat neerkwam op 18
procent van de Amerikaanse olie-im-
port. Van Irak betrok de VS via derden
de helft van deze hoeveelheid.
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