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Sydney Morning Herald (Aus.), 3 oktober 2002

De voormalige leider van VN-wapen-
inspecties in Irak, Richard Butler, heeft
fel uitgehaald naar de ’dubbele stan-
daards’ die de VS er op nahouden als
het gaat om nucleaire wapens. Volgens
Butler lijken de Amerikanen doof voor
het argument dat het hypocriet is om
een ander land nucleair wapenbezit te
verbieden terwijl men tegelijkertijd zelf
wel het recht op nucleair wapenbezit
claimt.

“Wat Amerika maar niet lijkt te begrij-
pen is dat hun eigen wapens net zozeer
een probleem vormen als die van Irak”,
aldus Butler die in de jaren negentig
leiding gaf aan het VN-wapeninspectie-
team in Irak. Hij voegde er aan toe dat
de verschrikkingen van 11 september
het idee dat er goede en slechte mas-
savernietigingswapens zijn alleen nog
maar versterkt heeft.

Eerder liet Butler weten dat hij zijn tijd
in Bagdad het moeilijkst had gevonden
toen de Iraki's hem vroegen uit te leg-
gen waarom zij werden opgejaagd
vanwege hun wapenbezit, terwijl Israël
ongemoeid werd gelaten, ook al was

het bekend dat dat land zo'n 200 nucle-
aire wapens bezit.

Butler bekende ook afhoudend te staan
tegenover Amerikaanse, Britse en
Franse agitaties tegen massavernieti-
gingswapens, omdat zij het feit negeren
dat ze zelf de trotse bezitters van deze
wapens zijn of dit verdedigen met het
argument dat ze essentieel zijn voor
hun nationale veiligheid.
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The Independent (UK), 4 oktober 2002 - door Robert Fisk

Hoe lok je een land de oorlog in? Met
een oude truc, onlangs nog gebruikt om
de oorlog met Milosevic te kunnen be-
ginnen. De eis was toen, dat “NATO-
personeel vrije en ongehinderde door-
tocht en ongehinderde toegang zou
hebben door de gehele Federale Re-
publiek Joegoslavië”. Een onaccepta-
bele eis, omdat het het einde zou heb-
ben betekend van de Joegoslavische
soevereiniteit.

En nu is er de ontwerpresolutie die de
presidenten Bush en Blair door de VN
proberen te krijgen. Wapeninspectie-
teams “dienen het recht te hebben
doorgangen over de grond en in de
lucht in te stellen, die zullen worden af-
gedwongen door VN-veiligheidstroepen
of door leden van de VN-Veiligheids-
raad”. En: “ieder permanent lid van de
Veiligheidsraad mag verzoeken verte-
genwoordigd te worden in enig inspec-
tieteam”.

Met andere woorden: de VS (als lid van
de Veiligheidsraad) kunnen hun troe-
pen Irak insturen om “doorgangen af te
dwingen”, en eisen dat medewerkers
van de VS-inlichtingendienst VN- in-
specteur worden. Ze kunnen dan,

evenals in het verleden, inlichtingen
doorspelen naar Israël en de VS.

Saddam zal dit niet kunnen accepteren.
Het is ook niet de bedoeling dat hij het
accepteert. De gestelde eisen tonen
aan dat het de Britten en Amerikanen
om oorlog te doen is, in plaats van om
vrede en veiligheid.
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BBC News (UK), 2 oktober 2002

Een hooggeplaatst ambtenaar van het
Amerikaanse ministerie van Buiten-
landse Zaken heeft gezegd dat de VS
bereid zouden zijn om de terugkeer van
VN-wapeninspecteurs te “dwarsbomen”
tot de Veiligheidsraad een nieuwe re-
solutie aanneemt met een veel harder
mandaat voor de inspecties. Maar kan
één lid van de Veiligheidsraad de te-
rugkeer van de inspecteurs tegenhou-
den?

VN-ambtenaren zeggen dat er twee
antwoorden zijn op de vraag of de VS
de inspecteurs kan tegenhouden - een
juridisch en een politiek antwoord. Juri-
disch gezien kan de VS dit niet. De in-
specteurs hebben een mandaat dat hen
gegeven werd door Veiligheidsraad-
resoluties in het verleden, en ze gaan
door met het uitvoeren van dit mandaat
totdat dit door de Veiligheidsraad wordt
herroepen of door een nieuw mandaat
wordt vervangen.

Maar het politieke antwoord is een an-
dere zaak. Het heeft geen zin voor
Hans Blix en zijn inspecteurs om door
te gaan met de inspecties terwijl duide-
lijk is dat de Veiligheidsraad hier niet

gelukkig mee is. Dus zal Blix ook probe-
ren om een idee te krijgen van de ma-
nier waarop de Veiligheidsraad wil dat
hij handelt. En als het op politieke in-
vloed aankomt betekent de Amerikaan-
se status van supermacht dat de me-
ning van de VS extra gewicht heeft.
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