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The Guardian (Londen), 14 oktober 2002

Al maanden waarschuwen westerse
inlichtingendiensten voor nieuwe terro-
ristische aanslagen door al-Qaida of
andere extremistische Islamitische
groeperingen, vooral op militaire bases,
ambassades en commerciële doelen.
Het bombardement op de nachtclub in
Bali wijst erop dat de extremisten van
strategie zijn veranderd. De extremisti-
sche organisatie Jamaah Islamiyah,
waaraan het bombardement wordt toe-
geschreven, staat in contact met al-
Qaida.

Al te gemakkelijk wordt gedacht dat met
de omverwerping van de Taliban in Af-
ghanistan ook al-Qaida verpletterd is.
Al-Qaida is echter een beweging waar
veel extremistische groepen uit allerlei
Islamitische landen mee in contact
staan. De aandacht van de westerse
regeringen is echter niet langer gericht
op terroristische organisaties, maar op
Saddam Hussein. Politici in Washington
suggereren een verband tussen al-
Qaida en Saddam. Bewijzen zijn hier
niet voor, en het is ook niet waarschijn-
lijk, omdat Irak het meest geseculari-
seerde land is in het Midden-Oosten.

De inlichtingendiensten besteden hier
echter zoveel middelen aan,dat onvol-
doende aandacht overblijft voor extre-
mistische organisaties.

Terrorisme zal nooit volledig verdwij-
nen. Het kan wel ingedamd worden
door goed werk van inlichtingendien-
sten én het aanpakken van de oorza-
ken. Een aanval en bezetting van Irak
zullen de voedingsbodem voor Islami-
tisch extremisme echter alleen maar
vergroten.
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New Straits Times (Singapore), 15 oktober 2002

De Nobelprijswinnaar voor economie in
2001, Joseph Stiglitz, waarschuwde vo-
rige week dat een oorlog tegen Irak een
“heel negatieve” impact zou hebben op
de wereldeconomie. Tevens beschul-
digde hij president Bush van econo-
misch “mismanagement” en van het feit
dat hij de rest van de wereld in deze
neergang meesleept.

Stiglitz zei dat veel mensen de huidige
situatie verwarren met wat er gebeurde
in de periode na de Tweede Wereld-
oorlog, die een positief effect had op de
wereldeconomie. Het verschil met de
huidige situatie is dat de Tweede We-
reldoorlog een volledig gemobiliseerde
oorlog was die hoge uitgaven met zich
meebracht. Bij een oorlog tegen Irak
zijn lang niet zoveel mensen betrokken
en minder uitgaven in termen van glo-
bale economische groei. Stiglitz denkt
dat de economische voordelen die een
oorlog tegen Irak opleveren niet opwe-
gen tegen de negatieve impact die het
gevoel van onzekerheid zal hebben op
investeringen, consumptie en de moge-
lijke effecten op olieprijzen.

Ook bekritiseerde Stiglitz de regering-
Bush vanwege plannen om belasting-
verlaging voor bepaalde groepen in te
voeren. Hij zei dat dergelijke maatre-
gelen slechts enkele rijken ten goede
komen, terwijl de mensen die het echt
nodig hebben, inclusief de werkelozen,
maar heel weinig krijgen.
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The Observer (Londen), 20 oktober 2002

Terwijl de Verenigde Staten richting
oorlog tegen Irak schuift is er een plot-
selinge stroom protest op gang geko-
men, die zich verspreid heeft tot buiten
de voorspelbare oppositie-kringen.
Plaatselijke en regionale kranten, gla-
mour-tijdschriften en opiniebladen en
landelijke kwaliteitskranten zijn bezig
met het publiceren van artikelen die
zich niet alleen tegen de voorgestelde
oorlog keren, maar ook tegen het uni-
laterale Amerikaanse gedrag in de we-
reld.

De meest dramatische bijdrage hieraan
komt vanuit de eigen United Methodist
Church van president George Bush, die
een verwoestende aanval heeft gedaan
op de oorlogsplannen van de president.
Jim Winkler, verantwoordelijk voor de
vertaling van de kerkelijke leer naar so-
ciaal beleid, heeft gezegd dat oorlog
tegen Irak “geen enkele rechtvaardiging
kent volgens de leer van Christus”. Na
zorgvuldige studie van de Christelijke
leer over rechtvaardige oorlog zei Win-
kler dat hem door de theologen van de
kerk “ronduit verteld werd dat deze leer
niet van toepassing is op de huidige
situatie. (...) United Methodists hebben

de plicht om zich uit te spreken tegen
een aanval zonder directe aanleiding.
Het is ondenkbaar dat Jezus Christus
deze aanval gesteund zou hebben.”

Naast de glamour-tijdschriften heeft ook
een aantal van de meest gezagheb-
bende dagbladcolumnisten van Ameri-
ka - zowel conservatieven als liberalen -
zich in ferme bewoordingen tegen de
dreigende oorlog uitgesproken.
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