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Daily Telegraph (Londen), 10 december 2002 
 
Intensieve Amerikaanse druk op de Ve-
renigde Naties heeft ertoe geleid dat 
dat één van de twee exemplaren van 
de Iraakse verklaring over het wapen-
arsenaal van Bagdad direct ter be-
schikking is gesteld van de Amerikaan-
se regering. Oorspronkelijk wilde de 
Veiligheidsraad dat de 12.000 pagina's 
tellende verklaring geheim zou blijven 
tot de VN het onderzocht had en even-
tueel materiaal verwijderd had dat an-
dere landen zou kunnen helpen om 
kernwapens te ontwikkelen.  
 
Een exemplaar van de verklaring werd 
onmiddellijk afgevoerd naar Washing-
ton, waarbij de Amerikanen beloofden 
om het zo snel mogelijk te kopiëren 
voor de andere vier permanente leden 
van de Veiligheidsraad. De inzet van 
het Witte Huis om de verklaring zo snel 
mogelijk in handen te krijgen heeft de 
tijdsplanning voor de oorlog tegen Irak 
versneld. Verschillende hoge Ameri-
kaanse functionarissen geloven dat het 
zinloos is om de wapeninspecties in 
Irak voort te zetten als zij kunnen aan-
tonen dat Saddam gelogen heeft over 
zijn wapens. 

  
Amerikaanse functionarissen hebben 
gezegd dat een oorlog waarschijnlijk in 
januari zal beginnen en dat het sein 
hiervoor gegeven zou worden door een 
officiële verklaring van het Witte Huis 
dat Irak een "materiële schending" ge-
pleegd heeft van VN-resolutie 1441 die 
de wapeninspecties regelt. 
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&RPPDQGDQW��:RHVWLMQUDWWHQ��WHJHQ��
QLHXZH�*ROIRRUORJ�
BBC News (Londen), 8 december 2002 
 
“We gaan af op de Derde Wereldoor-
log,” zegt voormalig CIA-agent Robert 
Baer. In het verleden was hij betrokken 
bij een complot van Koerden en Irakese 
dissidenten om Saddam Hoessein om-
ver te werpen. Die opstand werd door 
de Irakese leider bruut de kop inge-
drukt. Een nieuwe oorlog in Irak zal 
echter leiden tot grote instabiliteit in de 
regio, zo vrezen ook Baers voormalige 
collega’s binnen de CIA. “Een landoor-
log of een grote luchtoorlog tegen een 
Arabisch land zal leiden tot de val van 
een aantal regeringen in het Midden-
Oosten, waaronder Saoedi-Arabië, Jor-
danië en mogelijk Egypte.” 
 
Ook de Britse generaal-majoor Patrick 
Cordingley, in de Golfoorlog van 1991 
commandant van de brigade “Woestijn-
ratten”, is tegen een nieuwe oorlog. De 
Golfoorlog had tienduizenden Irakese 
doden tot gevolg, tegen minder dan 300 
aan Britse en Amerikaanse zijde. Nu de 
Irakese landstrijdkrachten door de 
sancties verzwakt zijn, zullen de verlie-
zen aan Irakese kant mogelijk nog gro-
ter zijn. Daarnaast vreest hij dat niet 
alle Britse soldaten een oorlog tegen  

  
Irak gerechtvaardigd zullen vinden, ze-
ker als president Bush besluit tot een 
aanval zonder uitdrukkelijke steun van 
de VN.  “Het is een grote schande in 
een situatie terecht te komen waarbij 
Britse soldaten worden gebruikt op een 
manier waar het Britse volk niet achter 
staat.” 
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%ULWVH�UHJHULQJ�YRRU�UHFKWHU�RYHU�,UDN�
The Guardian (Londen), 10 december 2002 
 
De Britse vredesbeweging Campaign 
for Nuclear Disarmament (CND) begon 
vorige week een ongekende actie in de 
hoge raad door te proberen een juridi-
sche verklaring te vinden dat het voor 
Groot Brittanië onwetmatig zou zijn om 
een oorlog tegen Irak te beginnen zon-
der een nieuwe, expliciete VN-resolutie. 
De inleidende hoorzitting om toestem-
ming te krijgen met de actie door te 
gaan betekent dat het voor het eerst is 
dat een regering in de rechtzaal wordt 
uitgedaagd over de mogelijkheden van 
een oorlogsverklaring. 
 
Rabinder Singh QC van CND, zei dat 
de VN-resolutie 1441 van de Veilig-
heidsraad op 8 november handelde 
over de ontwapeningsverplichtingen 
van Saddam Hussein, maar zich niet 
uitsprak over het gebruik van strijd-
krachten als hij zich niet aan de afspra-
ken houdt. Voor de rechters Simon 
Brown, Maurice Kay en Richards ver-
zocht Singh de rechtbank dringend om 
de eis van de regering te verwerpen 
waarin wordt gesteld dat zij niet be-
voegd is om de uitdaging aan te ne-
men, dat de CND niet genoeg autoriteit 
bezit en dat de aanvraag "prematuur" 
is. Singh beargumenteerde dat er een  

  
"algemeen principe van internationaal 
recht" bestond dat geweld verbood ten-
zij een land zichzelf moest verdedigen 
of een speciale autorisatie had van de 
Veiligheidsraad. Geen van tweeën is 
hier het geval. Niettemin hebben de mi-
nisters Straw en Hoon gesuggereerd 
dat Groot-Brittannië zal handelen zon-
der een nieuw VN mandaat. 
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