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The Guardian (Londen), 30 oktober 2002

Lord Brown, directeur van BP en één
van de favoriete industriëlen van de de
Britse Labourpartij, heeft Washington
gewaarschuwd om na een toekomstige
oorlog met Irak het land niet alleen on-
der de eigen oliebedrijven te verdelen.
Deze waarschuwing van één van Eu-
ropa's oudste oliemagnaten, die onbe-
rispelijke politieke connecties heeft in
Groot Brittannië, wordt door mensen
van de anti-oorlogsbeweging gezien als
weer een bewijs dat de VS en president
Bush al precies weten wat hun plannen
zijn met een aanval op Irak.

Ook onderstreept het hun bezorgdheid
over het feit dat het er de VS, veel meer
dan het vernietigen van massawapens,
vooral om gaat controle te krijgen over
Saddam Husseins olie, om die vervol-
gens te kunnen overdoen aan maat-
schappijen als ExxonMobil.

De grootste oliemaatschappij van Groot
Brittannië is aan het bezien wat voor
een impact een verandering van regime
in Baghdad zou kunnen hebben op de
eigen business en de wereldvoorraad
en ruwe olie. Zij maakt zich er zorgen
over dat Europese maatschappijen

straks in de kou komen te staan en
heeft zowel bij Washington als bij Lon-
den gelobbied.De dreigende oorlog met
Irak heeft BP en andere westerse olie-
maatschappijen een financiële impuls
gegeven door de prijs van olie op te
drijven tot 27 dollar per vat.
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Philadelphia Inquirer (Philadelphia/USA), 28 oktober 2002

Het Amerikaanse Ministerie van Defen-
sie, het Pentagon, en de Amerikaanse
Inlichtingendienst CIA zijn verwikkeld in
een heftig meningsverschil over inlich-
tingen over Irak die van belang zijn voor
het beleid. Terwijl het Pentagon kritiek
heeft op de “overdreven voorzichtig-
heid” van de inlichtingendienst, maakt
de CIA zich ongerust over de oprichting
van een speciale inlichtingeneenheid
binnen het Pentagon. Inlichtingenwerk
hoort onbevooroordeeld en onpartijdig
te zijn, maar de CIA vreest dat de ana-
lyses van het Pentagon beïnvloed wor-
den door de politieke wens Irak aan te
vallen.

Het Pentagon leunt zwaar op inlichtin-
gen die afkomstig zijn van het Irakees
Nationaal Congres (INC), de grootste
Iraakse oppositiegroep. Het Pentagon
is van mening dat de informatie van het
INC veel beter is dan andere, en dat de
CIA de Iraakse oppositie ten onrechte
in een kwaad daglicht stelt. De reputa-
tie van het INC is echter twijfelachtig,
en het INC heeft er belang bij dat presi-
dent Bush zijn dreigementen waar-
maakt en Saddam verdrijft.

Het INC beweert dat het grootste deel
van het Iraakse leger niet zal vechten
als de VS Irak binnenvalt. Als dat waar
is, kan Irak eenvoudig door de VS wor-
den ingenomen. Maar als het niet waar
zou zijn, komen de Amerikanen voor
een veel fellere strijd te staan.
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Reuters (Londen), 28 oktober 2002

De acteur Sean Penn heeft zijn gewicht
in de strijd gegooid in het internationale
debat over een mogelijke oorlog tegen
Irak. De acteur heeft meer dan 50.000
dollar betaald voor een advertentie in
de Washington Post, waarin hij presi-
dent George W. Bush beschuldigt van
het belemmeren van debat en het be-
dreigen van burgerrechten. In een open
brief naar Bush, die bijna een hele
bladzijde in beslag neemt van het
hoofdkatern van het dagblad, dringt de
ster er bij de president op aan om een
vicieuze cirkel te stoppen waarin "bom-
bardementen door bombardementen
beantwoord worden, verminking door
verminking, doden door doden." Een
woordvoerder van de Washington Post
heeft bevestigd dat de advertentie ge-
plaatst is door de Hollywood-beroemd-
heid, die in meer dan 40 films een
hoofdrol heeft vervuld.

Penn haalt de verklaring van Bush aan
dat de wereld "vóór ons of tegen ons" is
in de oorlog tegen terreur die na 11
september gelanceerd werd als hij zegt
dat Bush zijn critici marginaliseert, de
media manipuleert en angst aanwak-
kert. Dit en "de ontmanteling door uw

regering van de burgerrechten zijn alle
in tegenspraak met het patriottisme van
waaruit u beweert te handelen", schrijft
Penn. Het opofferen van Amerikaanse
soldaten of onschuldige burgers in een
zogenaamde preventieve aanval op
een soevereine staat zou wel eens een
uiterst tijdelijk medicijn kunnen blijken,
aldus de acteur.
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