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Die Welt (BRD), 26 september 2002

In de VS en Groot-Brittanië groeit onder
politici en in de culturele sector de
weerstand tegen een mogelijke militaire
aanval van de VS tegen Irak. Bekende
Amerikaanse schrijvers, kunstenaars
en wetenschappers riepen op tot lande-
lijke protestacties tegen het dreigende
militaire ingrijpen.

Van 5 tot en met 7 oktober zal bij de-
monstraties in New York, Los Angeles,
San Francisco en in andere steden te-
gen de Irak-politiek van de VS en tegen
onderdrukkende ‘anti-terreur’-maat-
regelen in eigen land worden gepro-
testeerd. De campagne 'Not in Our
Name' zal onder andere door de film-
sterren Jane Fonda en Susan Saran-
don en door de schrijvers Kurt Vonne-
gut en Gore Vidal worden gesteund.

Tot de Britse anti-oorlogslobby behoren
ook veel afgevaardigden van Blairs La-
bourpartij. Hun meest prominente ver-
tegenwoordiger, de Schotse afgevaar-
digde George Galloway, waarschuwdt
krachtig voor een militair offensief tegen
de Iraakse machthebber Saddam

Hussein. Hij zegt dat in geval van een
militair ingrijpen door de VS in Irak “de
woede van de Arabische massa als la-
va door de straten van hun hoofdsteden
zal stromen en niemand weet wie er
allemaal door verbrand zullen worden.”
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The Times (UK), 20 september 2002

Amerika heeft het gebruik van Jordaan-
se bases voor een aanval op Irak veilig
gesteld door de garantie te geven dat
Jordanië goedkope olie zal blijven ont-
vangen tijdens de oorlog. De Ameri-
kaanse zet is deel van een pakket
maatregelen die bedoeld is om te ver-
zekeren dat de Jordaanse regering in
het geheim de Amerikaanse campagne
kan steunen terwijl men er in het open-
baar kritiek op levert. In ruil hiervoor zal
de VS militaire bases kunnen gebruiken
in het oosten van Jordanië. Van hieruit
kunnen de Amerikanen Scud-lanceer-
inrichtingen treffen die Irak nodig zou
hebben om Israël aan te vallen.

Op dit moment wordt alle olie van Jor-
danië geleverd door Irak voor een kwart
van de marktprijs. Iedere bedreiging
van deze goedkope olievoorziening zou
een desastreus effect hebben op de
Jordaanse economie. De angst bestaat
dat Irak bij een Amerikaanse aanval ra-
ketten zou afvuren op Israël in een po-
ging om Israël in de oorlog te betrek-
ken, zoals ook in de Golfoorlog van
1990-1991 gebeurde. Jordanië is be-
reid haar anti-oorlogstandpunt af te
zwakken omdat men vreest dat Israël
over zou gaan tot het neerhalen van

Iraakse raketten met chemische of bio-
logische lading boven Jordaans grond-
gebied, waardoor dit grondgebied be-
smet zou raken.

De VS zou ook reddingsteams in Jor-
danië stationeren om naar neergehaal-
de Amerikaanse piloten in Irak te zoe-
ken.
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Wat gebeurt er met de Iraakse olie na
de verdrijving van Saddam Hoessein?
Die vraag houdt velen bezig, want Irak
beschikt over enorme olievoorraden:
alleen Saoedi-Arabië heeft grotere.
Veel Iraakse olievelden worden nog
nauwelijks benut, en het is de vraag wie
de rechten krijgt om die velden te ex-
ploiteren. In toenemende mate wordt
verwacht dat Amerika de Iraakse olie-
industrie na de val van Saddam zal
domineren. Ook de Iraakse oppositie
heeft uitgesproken dat Amerikaanse
oliemaatschappijen een groot aandeel
in de Iraakse olie zullen hebben. Olie
op het vuur van critici die zeggen dat de
Amerikaanse oorlogsplannen minstens
ten dele economische motieven heb-
ben.

Rusland heeft hierbij veel te verliezen.
Een nieuw Iraaks bewind zal bestaande
overeenkomsten met Russische olie-
maatschappijen waarschijnlijk herzien.
De bezorgdheid hierover beïnvloedt het
Russische standpunt over Irak in de
VN-Veiligheidsraad. Inmiddels heeft
een Russische diplomaat vertrouwelijke
gesprekken gevoerd met een

vertegenwoordiger van de Iraakse op-
positie. Hij heeft daarbij benadrukt dat
de Russische overeenkomsten met Irak
gebaseerd zijn op historische en eco-
nomische relaties, niet op de relatie met
Saddam Hoessein.

Het belang van de Iraakse olie zal ook
zeker aan de orde komen op de VS-
Russische energietop van begin okto-
ber, waarop meer dan 100 Amerikaan-
se en Russische energiemaatschappij-
en vertegenwoordigd zullen zijn.
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