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BBC News (UK), 20 september 2002

De Amerikaanse minister van Buiten-
landse Zaken Colin Powell heeft laten
weten dat de VS wapeninspecteurs er
van zal weerhouden terug te gaan naar
Irak, tenzij er een nieuwe resolutie van
de Veiligheidsraad over het onderwerp
komt. Powell meldde aan een comité
van het Amerikaanse Congres dat, al-
vorens met de inspecties te beginnen,
eerst heel duidelijk moet worden ge-
maakt aan Irak dat het ernstige gevol-
gen zal hebben als het land weigert om
met de inspecteurs samen te werken.
In feite hebben de VS een ultimatum
gesteld aan de Veiligheidsraad, aldus
BBC-correspondent Jon Leyne.

Deze ontwikkelingen zijn een reactie op
de uitlatingen van Hans Blix, hoofd van
de VN wapeninspecteurs, die aangaf
op 15 oktober al een aantal inspecteurs
in Irak te willen hebben. Later zei Blix
'zo snel mogelijk' een aantal wapenin-
specteurs vooruit te willen sturen.

In een boodschap aan de VN beschul-
digde de Iraakse president Saddam
Hoessein Washington van leugens over
Irak’s wapenbezit. Hij hield vol dat Bag-
dad niet in het bezit is van chemische,
biologische of nucleaire wapens.

President Bush riep de Veiligheidsraad
op om “met de VS en andere betrokken
partijen samen te werken en een duide-
lijke boodschap te sturen dat we de
ontwapening van Irak verwachten”. He
voegde hieraan toe: “Als de Veiligheids-
raad het probleem niet oplost, dan zul-
len de Verenigde Staten en sommige
vrienden van ons dit doen.”
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The Times (UK), 18 september 2002

In 1998 bleek dat de VS Amerikaanse
leden van het wapeninspectieteam van
de VN, Unscom, gebruikte om Irak te
bespioneren. Zij installeerden afluister-
apparatuur en legden in een VN-kan-
toor in Bagdad zelfs een kluis aan met
communicatieapparatuur om informatie
naar satellieten door te zenden. Het
schandaal hierover leidde in 1999 tot
opheffing van het inspectieteam.

Een nieuw team, Unmovic, is in 1999
opgericht. Hierbij is een aantal opval-
lende wijzigingen doorgevoerd. Staf-
medewerkers van de Amerikaanse re-
gering maken niet langer deel uit van
het inspectieteam, en de rol van Ameri-
kanen bij het plannen van inspecties is
beperkt. De functie van waarnemend
voorzitter, die altijd werd vervuld door
een Amerikaan, is opgeheven. De
hoogstgeplaatste Amerikaan heeft nu
de leiding over de trainingssectie, het-
geen een relatief lage functie is.

Een andere belangrijke wijziging is het
gebruik van commerciële satellieten in
plaats van Amerikaanse spionagesatel-
lieten zoals voorheen. Daarnaast

krijgen alle nieuwe inspecteurs een
training om hun gevoeligheid voor cul-
tuurverschillen te vergroten.

Met al deze maatregelen hoopt men het
risico op een crisis met Irak naar aan-
leiding van de inspecties te verkleinen.
Tegelijk maakt men het de VS zo moei-
lijk mogelijk om opzettelijk een crisis uit
te lokken indien dat voor de Amerika-
nen politiek gunstig zou zijn.
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Associated Press (USA), 14 september 2002

In Kabul, de hoofdstad van Afghanis-
tan, waar de meeste aandacht, geld en
bezoekers uit de buitenwereld heen-
gaan, wordt door Afghaanse en inter-
nationale functionarissen gesproken
over een nieuw tijdperk. Een nieuw tijd-
perk voor dit door oorlog geteisterde
land nu de Taliban verdreven zijn en
hun al-Qaida bondgenoten de grond
onder de voeten kwijt zijn. Maar op het
platteland, met name in de verarmde
zuidelijke provincies is het nieuwe Af-
ghanistan er één van desillusie.

Persoonlijke veiligheid is de eerste zorg
van de mensen hier. De harde wetten
van de Taliban maakten vrijwel een
einde aan bandietenbendes, clan-
oorlogen en ander geweld. Met de vrij-
heid is ook dat geweld teruggekeerd.
“We hebben alleen maar onveiligheid
gekend sinds de Taliban vertrokken”,
zegt herder Adam Khan. “De Taliban
waren wreed, maar er was tenminste
veiligheid. Nu doet de politie niets.”

Het idee dat de Taliban, of een soort-
gelijke beweging, zouden terugkeren is
een schrikbeeld voor de ontwikkelde

stedelijke klasse van Kabul, Herat en
andere grote steden, net als in de Ta-
jiekse en Uzbeekse gebieden in het
noorden. Maar in de landelijke streken
met een Pashtun-bevolking, waar
stamtradities en conservatieve opvat-
tingen over de Islam vaak door elkaar
lopen, lijkt dat vooruitzicht minder af-
schrikwekkend dan een leven van ont-
bering, misdaad en gewelddadige dood.

8LWJDYH��3ODWIRUP�WHJHQ�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶��2EUHFKWVWUDDW�����������(&�8WUHFKW

�����������������R��#NHUNHQYUHGH�QO������KWWS���YUHGHVVLWH�QO�QLHXZHRRUORJ�


