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The Independent (Londen), 24 november 2002

Buiten de openlijke voorbereidingen op
een invasie om zijn Britse en Ameri-
kaanse gevechtsvliegtuigen bezig de
Iraakse luchtafweer te vernietigen, ter-
wijl geheime speciale militaire eenhe-
den begonnen zijn met het trainen van
Koerdische strijders. De Amerikanen en
de Britten patrouilleren in Irak om de
ingestelde “no-fly”-zones te handhaven.
Aanvankelijk werden wel militaire acties
uitgevoerd “als antwoord op recente
vijandelijke acties”. De regels voor de
controle lijken sinds de zomer echter
stilzwijgend veranderd. Vanaf toen
werden systematische aanvallen uitge-
voerd die erop wijzen dat de alliantie
erop uit is de installaties van de Iraakse
luchtafweer stuk voor stuk te vernieti-
gen.

De grootste aanval vond begin septem-
ber plaats. Een belangrijk luchtcom-
mandocentrum in West-Irak werd lam-
gelegd, waarmee Israël onbereikbaar
werd voor Iraakse Scud-raketten. Bij de
actie waren meer dan 100 Britse en
Amerikaanse gevechtsvliegtuigen be-
trokken. Sinds half november vinden
dergelijke aanvallen vrijwel dagelijks
plaats. Bovendien voeren piloten ook

oefenvluchten uit, waarbij ze zich alvast
oriënteren op mogelijke toekomstige
doelen.

Deze oorlogsvoorbereidingen vinden
veel heimelijker plaats dan de openlijke
opbouw van troepen in de regio en de
aanwezigheid van het vliegdekschip de
“USS Abraham Lincoln” in de Golf. Juist
de heimelijkheid van deze voorberei-
dingen zou erop kunnen wijzen dat een
oorlog sneller zal plaatsvinden dan ve-
len denken.
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Uit angst voor vluchtelingenstroom
Turkije wil Irak binnentrekken
New York Times (New York), 23 november 2002

Turkse functionarissen hebben plannen
om troepen tot bijna 100 kilometer
noord-Irak in te sturen op een missie
die volgens hen moet voorkomen dat
vluchtelingen het land in stromen als
een oorlog met Irak een massale trek
van Koerdische vluchtelingen naar de
Turkse grens op gang zou zetten.

Het plan, dat de ronde doet onder hoge
regeringsfunctionarissen, heeft aanlei-
ding gegeven tot angst dat het gebruikt
zou kunnen worden als dekmantel voor
het Turkse leger om iedere poging van
Iraakse Koerden de kop in te drukken
om een eigen staat te stichten in het
geval dat president Saddam Hussein
wordt afgezet. Het plan voor het her-
metisch afsluiten van de grens voorziet
in het vestigen van 18 kampen - waar-
van 12 in Irak - bedoeld om ruim een
kwart miljoen vluchtelingen te herber-
gen.

Mensenrechtenwerkers in Turkije heb-
ben scherpe kritiek geuit op de Turkse
voorbereidingen om Irak binnen te trek-
ken. Sommigen van hen zeggen dat het
werkelijke doel is om iedere poging van

Iraakse Koerden om een eigen regering
te vormen voor te blijven. "Het Turkse
leger zal zijn best doen om de moge-
lijkheid van een Koerdische staat in
noord-Irak voortijdig uit te schakelen",
aldus Selahattin Demitas van de Turkse
Bond voor Mensenrechten. "Het enige
recht dat in dat gebied zal gelden, zal
het oorlogsrecht zijn."
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Mainichi Newspapers (Tokyo), 28 november 2002

Naar alle waarschijnlijkheid is de ver-
tienvoudiging van kankerpatiënten in de
zuidelijke Iraakse stad Basra een ge-
volg van munitie met verarmd uranium
die de VS in 1991 tijdens de Golfoorlog
heeft gebruikt. Dat beweerden twee
Iraakse doktoren onlangs in Tokyo,
waar zij methoden bestuderen om kan-
ker als gevolg van radioactiviteit te be-
handelen.

De doktoren Jawad Kadhim Al-Ali en
Husam Al Din Said-Jomakly zeiden dat
kinderen het meest vatbaar waren voor
kanker en misvorming, omdat zij waar-
schijnlijk aan radioactiviteit waren
blootgesteld als embryo's in de buik van
hun moeder. Sinds de Golfoorlog is het
aantal zwangere vrouwen dat een mis-
vormd kind ter wereld bracht dan ook
verdrievoudigt.

Al-Ali zei dat het gebruikt van kogels
met verarmd uranium dicht in de buurt
komt van misdaden als het bombarde-
ment op Hiroshima en Nagasaki in
1945. Said-Jomakly vroeg de Japanse
bevolking om hulp omdat de Iraakse

medische wereld als gevolg van de
economische sancties nu niet aan voor-
raden en middelen kunnen komen.
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