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&RQQHFWLH�DO�4DLGD�PHW�,UDN�GXELHXV
United Press International (Washington DC), 20 oktober 2002

“We denken dat de bron zijn verhaal
heeft verzonnen. We kunnen geen on-
dersteunende bewijzen vinden en de
bron is niet geloofwaardig.” Met deze
woorden wordt één van de weinige
aanwijzingen voor een connectie tus-
sen al-Qaida en Irak ontkracht.

De aanwijzing voor zo’n relatie stond in
een rapport van de Tsjechische inlich-
tingendienst. Het rapport vermeldde dat
een Irakese diplomaat in Praag in juni
2000 een ontmoeting zou hebben ge-
had met Mohammed Atta, leider van de
aanslagen van 11 september. Dezelfde
diplomaat zou mogelijk degene zijn die
Atta aan de $100.000 zou hebben ge-
holpen waarmee de terreurbeweging in
de VS kon worden gefinancierd. Maar
inmiddels heeft de Tsjechische inlich-
tingendienst het rapport teruggetrok-
ken, omdat ze na nader onderzoek zelf
twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.

Voor de regering Bush is dit een tegen-
slag, omdat het rapport zeer serieus
genomen werd. Terwijl de CIA in toe-
nemende mate een verband tussen Irak
en al-Qaida betwijfelt, omarmt het Witte
Huis elke aanwijzing in deze richting.

“Een van de meest gevaarlijke dingen
in dit soort zaken is de neiging een rap-
port te geloven eenvoudigweg omdat
het overeenstemt met je vooronderstel-
lingen en bevestigt wat je altijd al wilde
geloven,” zegt een medewerker van de
Tsjechische inlichtingendienst hierover.
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QD�6DGGDP
Financial Times (Londen), 21 oktober 2002

Een mogelijk Amerikaans plan voor een
lange bezetting van Irak onder een mi-
litaire regering heeft geleid tot bezorgd-
heid binnen de Britse regering, die
strategische opties onderzoekt als het
gaat om de nasleep van Hussein’s re-
gime.

De Britten zijn van mening dat het om-
verwerpen van het Hussein-regime ge-
volgd moet worden door de instelling
van een interimregering onder de VN-
vlag. De Bush-regering daarentegen liet
een aantal dagen geleden weten dat zij
plannen had om een militair commando
in Irak te installeren dat leiding geeft
aan de interimregering.

Londen is bang dat de instelling van
een militaire Amerikaanse regering
neerkomt op een definitieve verande-
ring van regime en daardoor illegaal is
binnen het internationaal recht. “Het
zou veel beter zijn om de goedkeuring
van de VN te krijgen voor welke rege-
ring dan ook die Saddam moet vervan-
gen, en zo nodig het hele proces onder
VN-auspiciën te laten lopen”, zegt ie-
mand van Whitehall. Ari Fleischer,

woordvoerder van het Witte Huis, zei
dat de Bush-regering een prominente
rol overwoog voor VS-militairen, en
noch het Witte Huis, noch het Pentagon
een militaire regering uitsluiten.

Eveneens neemt bij de Britten de irrita-
tie toe over de onwilligheid van de VS
verdere actie te ondernemen om tot
een oplossing te komen inzake het Is-
raël-Palestina-conflict. Tony Blair heeft
een deadline gesteld voor een Midden-
Oosten Vredesconferentie, uiterlijk eind
dit jaar.
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Wapeninspecteurs en Irak -- toen en nu
NY Times, Washington Post, USA Today (USA), 1998 en 2002

Maar de meest recente irritatie werd
opgeroepen door Butler’s snelle terug-
trekking uit Irak van al zijn inspecteurs,
zonder toestemming van de Veilig-
heidsraad. Butler handelde na een te-
lefoontje van de Amerikaanse VN-
vertegenwoordiger Peter Burleigh.
1HZ�<RUN�7LPHV�����GHFHPEHU�����

Amerika’s doel moet zijn om Irak’s ont-
wapening te verzekeren op het gebied
van niet-conventionele wapens... Om
dit doel te dwarsbomen gooide Bagdad
de VN-wapeninspecteurs vier jaar ge-
leden het land uit.
1HZ�<RUN�7LPHV����DXJXVWXV�����

-----------------

Butler gaf dinsdagavond bevel aan zijn
inspecteurs om Bagdad te verlaten --
op een moment dat de meeste leden
van de Veiligheidsraad zijn rapport nog
moesten ontvangen.
:DVKLQJWRQ�3RVW�����GHFHPEHU�����

Sinds 1998, toen de VN-inspecteurs
eruit werden gegooid, is Irak zeker be-
zig geweest om meer chemische en
biologische wapens te maken.
:DVKLQJWRQ�3RVW����DXJXVWXV�����

De Russische ambassadeur Sergei La-
vrov bekritiseerde Butler omdat deze
zijn inspecteurs uit Irak had geëvacu-
eerd zonder toestemming aan de Vei-
ligheidsraad te vragen.
86$�7RGD\�����GHFHPEHU�����

Saddam gooide VN-wapeninspecteurs
in 1998 het land uit, waarbij hij sommi-
gen van hen ervan beschuldigde Ame-
rikaanse spionnen te zijn.
86$�7RGD\����VHSWHPEHU�����
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