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Daily Mirror (Londen), 20 november 2002

Richard Perle, de voornaamste defen-
sie-adviseur van George Bush, heeft
toegegeven dat de VS Irak wil aanval-
len zelfs als de VN-wapeninspecteurs
geen wapens kunnen vinden. In een
bijeenkomst met Britse parlementsle-
den over internationale veiligheid ver-
bijsterde Perle zijn gehoor door te zeg-
gen dat zelfs bewijs van één enkele
getuige van het wapenprogramma van
Saddam Hussein genoeg aanleiding
zou zijn voor een militaire aanval. Perle
zei hierover: “Veronderstel dat we ie-
mand kunnen vinden die betrokken was
bij de ontwikkeling van wapens en die
zegt dat er voorraden zenuwgas zijn.
Moet je dan daadwerkelijk de hand
kunnen leggen op dat zenuwgas om
overtuigd te zijn? We hebben te maken
met een situatie waarin je geen mede-
werking kunt verwachten.”

De vroegere Britse staatssecretaris van
Defensie Peter Kilfoyle zei over Perle’s
uitspraken: “President Bush wil oorlog
gaan voeren zelfs als de inspecteurs
niets vinden. Zo maakt hij het hele pro-
ces tot een aanfluiting en laat hij zien
dat Amerika in werkelijkheid vastbe-
sloten is om Irak te bombarderen.”

Kilfoyle voegde hier aan toe: “omdat
Saddam zo gehaat is in Irak zou het
makkelijk zijn om iemand te vinden die
beweert dat hij getuige is geweest van
wapenproductie. Perle zegt dat de
Amerikanen zulke beweringen voor lief
zouden nemen zelfs als er geen echt
bewijs voor te vinden is. Dat is een be-
angstigend vooruitzicht.”
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Sydney Morning Herald, 18 november 2002

“Wat Amerika totaal niet begrijpt, is dat
hun massavernietigingswapens net
zo’n groot probleem vormen als die van
Irak," zegt voormalig hoofd wapenin-
specties in Irak, Richard Butler. Hij
vertelt over zijn pogingen met Amerika-
nen in gesprek te raken over hun dub-
bele moraal over kernwapens. Maar
sinds de gruwelen van 11 september
2001 is het idee dat er “goede” en
“slechte” massavernietigingswapens
bestaan nog dieper verankerd in het
denken van de Amerikanen.

Voor Irak is dit echter een inconse-
quente manier van denken, aldus de
vroegere wapeninspecteur. “Een van
mijn moeilijkste momenten in Bagdad
was toen de Irakezen eisten dat ik zou
uitleggen waarom zij werden belaagd
voor hun massavernietigingswapens
terwijl Israël, vlak om de hoek, dat niet
wordt. Hoewel bekend is dat Israël rond
de 200 kernwapens bezit.”

“Ik moet bekennen dat ik ervan ril als ik
de Amerikanen, Britten en Fransen te
keer hoor gaan tegen massavernieti-
gingswapens, en het feit negeren dat

ze zelf de trotse eigenaars zijn van
enorme aantallen van dergelijke wa-
pens. Ze houden zonder pardon vol dat
die essentieel zijn voor hun nationale
veiligheid, en dat zullen blijven ook.”
Die dubbele moraal is de oorzaak van
een onstabiele situatie. “De menselijke
natuur slikt een dergelijke onredelijk-
heid niet.”
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The Guardian (Londen), 16 november, 2002

De Britse katholieke bisschoppen heb-
ben zich gevoegd bij de groeiende reli-
gieuze oppositie tegen een oorlog met
Irak door te stellen dat het een morele
plicht is om oorlog te vermijden. Kardi-
naal Cormac Murphy-O’Connor, de
aartsbisschop van Westminster, las op
15 november een verklaring voor na
een bijeenkomst in Leeds waar de helft
van alle bisschoppen van Engeland en
Wales aanwezig waren. Hij riep daarin
op tot opheffing van sancties tegen Irak
en verzocht beide partijen om een stap
naar achteren te doen, bij de afgrond
van de oorlog vandaan. "Oorlog is een
route waarbij er geen weg terug is", zo
zei de kardinaal. "Het is onze morele
verantwoordelijkheid om deze oorlog te
voorkomen, tenzij er in het kader van
een groot en dreigend gevaar, geen
enkele andere mogelijkheid is om Irak
te kunnen ontwapenen."

Met de ferme taal van de bisschoppen,
die over het algemeen zeer voorzichtig
zijn in het doen van controversiële uit-
spraken, sluiten de katholieken zich
aan bij andere Britse en Amerikaanse
kerken die zich uitspraken tegen de
dreigende oorlog. De enige christelijke

Amerikaanse regering steunt, is de fun-
damentalistische Southern Baptist Con-
vention met 16 miljoen leden. De ‘main-
stream’-kerken zijn echter allen zeer
terughoudend als het om een oorlog
gaat en de katholieke bisschoppen in
de VS waren de eersten die hun be-
zorgdheid over een mogelijke oorlog
tegenover president Bush uitspraken.
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