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Irak-resolutie:

VS-dollars aan basis unanieme stemming
Inter Press Service (Washington), 9 november 2002
De unanieme stemming in de VNVeiligheidsraad vóór de Amerikaanse
resolutie over wapeninspecties in Irak
was een demonstratie van het vermogen van Washington om zijn enorme
politieke en economische macht in de
strijd te werpen, aldus waarnemers. De
stemming, aldus de waarnemers, kwam
tot stand onder aanzienlijke politieke en
diplomatieke druk van de VS op de tien
niet-permanente leden van de Veiligheidsraad.

bondgenoot? James Abourezk, een
vroegere Amerikaanse senator, zegt
dat hij ernstige twijfel heeft over de
vraag of enig land dat Amerikaanse regeringshulp ontvangt weerstand zou
kunnen bieden aan economische druk
om vóór een Amerikaanse resolutie bij
de Veiligheidsraad te stemmen. “Het
zou tragisch zijn”, aldus Abourezk, “als
een oorlog verklaard zou worden die
gebaseerd is op zulke druk.”

Zeven van deze landen zijn afhankelijk
van de VS voor economische of militaire hulp - of beide. Al deze landen waren
zich blijkbaar bewust van het feit dat de
VS in 1990 bijna van de ene dag op de
andere het mes zette in 70 miljoen dollar aan hulp aan Yemen. Dit gebeurde
onmiddellijk nadat dit land tegen een
Amerikaanse resolutie had gestemd om
Irak met militaire middelen uit Koeweit
te verdrijven.
Zou ook maar één van deze landen
gemakkelijk staande kunnen blijven tegen de VS of kunnen weigeren om mee
te gaan met hun weldoener of militaire
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The Times (Londen), 12 november 2002
Luchtaanvallen op Iraakse defensiedoelen door Amerikaanse en Britse
bommenwerpers beginnen een patroon
te vertonen dat keurig past in het oorlogsplan van president Bush om Saddam Hoessein ten val te brengen. Amerikaanse straalvliegtuigen hebben zondag luchtaanvallen uitgevoerd op de
strategische Iraakse basis Tallil die deel
uitmaakt van een ring van militaire
frontlinies die Baghdad beschermen.
Meer dan dertig bombardementen hebben in de laatste drie maanden plaatsgevonden.

vermogen van Iraakse strijdmachten
schade toe te brengen in de opmaat
naar een conflict. Een officier zei: “Om
over hetzelfde gebied te kunnen vliegen
waar je zal gaan vechten is echt een
luxe. Het maakt het veel makkelijker.
We hebben een behoorlijke dosis gevechtservaring opgedaan.” De piloten
hebben toestemming gekregen om
doelen in een groter gebied aan te vallen. “Het doel heeft zich steeds een
beetje verlegd sinds we hier twee jaar
geleden kwamen”, aldus de officier.

Nu president Bush een waarschuwing
heeft gegeven dat militaire actie onvermijdelijk is als Saddam weigert mee
te werken aan de nieuwste resolutie
van de VN-Veiligheidsraad die het toestaan van wapeninspecties eist, helpt
elke luchtaanval op “no-fly” zones om
de weg vrij te maken voor een invasie.
De piloten van de bommenwerper USS
Abraham Lincoln, die de laatste aanval
uitvoerden, geven toe dat de dagelijkse
patrouilles over de “no-fly”zones een
vermomde repetitie is voor oorlog en
een mogelijkheid bieden om het
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Frankfurter Rundschau (Frankfurt), 15 november 2002
De regering-Bush is ervan overtuigd dat
Irak, na de uitgebreide ontwapening tot
1998, zijn oude wapenprogramma heeft
hervat en beschikt over atoomwapens,
biologische en chemische wapens. De
nieuwe wapeninspecties in Irak zullen
moeten aantonen of dit waar is.
VN-resolutie 1441 geeft de inspectieteams daartoe grote bevoegdheden.
Irak moet de teams een “onmiddellijke,
ongehinderde, onvoorwaardelijke en
onbeperkte” toegang garanderen, tot in
de paleizen van Saddam zelf. De teams
mogen met eigen vliegtuigen en helikopters vliegen, en mogen rond vermoedelijke wapenlocaties zones instellen waarbinnen Irak land- noch
luchtbewegingen mag uitvoeren. Dit
vormt een enorme beperking van de
territoriale soevereiniteit van Irak. Niet
alleen leugens, maar ook weglatingen
in verklaringen vormen “een zwaar vergrijp tegen de verplichtingen van Irak,
en dienen aan de Veiligheidsraad te
worden gemeld”. Zelfs een opeenstapeling van banden- en motorpech aan
de auto’s van de inspectieteams zou
hieronder vallen.

Op 8 december dient Irak een volledige
opgave te doen van zijn arsenaal aan
massavernietigingswapens. Die opgave
zal vergeleken worden met de lijsten
met zo’n 100 verdachte locaties die
westerse inlichtingendiensten hebben
samengesteld. Als Irak blijft volhouden
helemaal geen ABC-wapens te bezitten, zou er op dat moment al aanleiding
zijn tot de in de resolutie voorziene
“ernstige gevolgen”.
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