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([SORVLHI�PDWHULDDO�LQ�ZDSHQUDSSRUW�,UDN�
Die Tageszeitung (Berlijn), 17 december 2002 
 
Het onlangs gepubliceerde wapenrap-
port van Irak aan de VN bevat explo-
sieve informatie. Er staan uitgebreide 
gegevens in over de betrokkenheid van 
buitenlandse bedrijven, laboratoria en 
regeringen aan het bewapeningspro-
gramma van Irak. Tot dusver was hier-
over slechts versnipperde kennis aan-
wezig. Openbaarmaking gebeurde altijd 
selectief en gedeeltelijk om bepaalde 
regeringen onder druk te zetten. 
 
Betrokkenheid bij de ontwikkeling van 
Iraakse massavernietigingswapens is al 
geruime tijd volgens volkenrechtelijk 
bindende overeenkomsten verboden. In 
het verleden heeft Irak chemische wa-
pens ingezet tegen Iran, en tegen 
Koerden in Irak. Betrokkenheid bij het 
chemische wapenprogramma komt 
daardoor neer op medeplichtigheid aan 
oorlogsmisdaden, volkerenmoord en 
misdaden tegen de mensheid. 
 
De eerste VN-wapeninspectie leverde 
al aanwijzingen op voor buitenlandse 
betrokkenheid bij het Iraakse wapen-
programma. Op dringend verzoek van 
de vaste leden van de Veiligheidsraad 
en andere landen verdween deze in-
formatie achter slot en grendel. 

  
Het huidige wapenrapport vermeldt van 
elk bedrijf precies wat het leverde, via 
welke omwegen, en onder welke schuil-
namen. Het zal zeker de VS buikpijn 
bezorgen. Washington heeft de eigen 
betrokkenheid bij de bewapening van 
Saddam Hoessein altijd gebagatelli-
seerd. Nu blijkt dat de regeringen Rea-
gan en Bush senior belangrijke bijdra-
gen hebben geleverd aan de atoombe-
wapening en biologische bewapening 
van Irak. 
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%XVK�RYHUWXLJW�EHYRONLQJ�QLHW��
YDQ�QRRG]DDN�RRUORJ�
USA Today, 17 december 2002 
 
Volgens een opiniepeiling door de Los 
Angeles Times vindt meer dan twee-
derde van de Amerikaanse bevolking 
dat de regering-Bush er niet in ge-
slaagd is om duidelijk te maken dat een 
oorlog tegen Irak gerechtvaardigd is. 
Negentig procent zei er niet aan te twij-
felen dat Irak massavernietigingswa-
pens ontwikkelt, maar zonder nieuw 
bewijs van de VN-inspecteurs vond 72 
procent - inclusief 60 procent van de 
stemmers op de Republikeinse partij 
van Bush - dat de president over onvol-
doende bewijs beschikt om de start van 
een oorlog te rechtvaardigen. 
 
Als de VN-inspecteurs er niet in slagen 
om bewijzen te vinden van Iraakse wa-
penprogramma’s, zegt bijna de helft 
van de ondervraagden tegen een oor-
log te zijn. Slechts een kwart is bereid 
om een oorlog te beginnen zonder de 
steun van de VN. 
 
Respondenten geloven dat een oorlog 
ernstige gevolgen zal hebben in zowel 
binnen- als buitenland: tweederde 
denkt dat de dreiging van terroristische 
aanslagen zal toenemen, ruim de helft 

  
meent dat een oorlog de situatie in het 
Midden-Oosten zal destabiliseren en 
iets minder dan de helft gelooft dat een 
oorlog een negatieve impact zal hebben 
op de economie. 
 
Niettemin steunt drievierde van de 
Amerikanen de manier waarop Bush 
met de dreiging van terrorisme omgaat 
en drie op de vijf Amerikanen is tevre-
den over de manier waarop hij buiten-
landse zaken afhandelt. 
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0HGLFLMQHQ�PRJHOLMN�QyJ�VFKDDUVHU�LQ�,UDN�
Washington Post (Washington), 19 december 2002 
 
"Is dit voor raketten of bommen?" 
vraagt Mohammed Ibrahim, een chauf-
feur die een apotheek in Bagdad bin-
nenstapt voor wat ciprofloxacine tegen 
zijn bronchitis. "Ik wil gewoon mijn me-
dicijn om beter te worden. Ik wil ge-
woon kunnen ademen." Antibiotica als 
ciprofloxacine, algemeen bekend onder 
de merknaam Cipro, worden mogelijk 
nóg moeilijker te verkrijgen in Irak als 
een nieuw Amerikaans voorstel wordt 
aangenomen om de internationale 
sancties tegen het land te verscherpen. 
Omdat ciprofloxacine gebruikt kan wor-
den tegen anthrax-besmetting wil de 
Amerikaanse regering voorkomen dat 
Saddam Hussein's regering er voorra-
den van aanlegt. Hetzelfde geldt voor 
algemeen gebruikte antibiotica die ge-
bruikt worden tegen infecties van de 
urinewegen, om patiënten met cholera 
of diarree te helpen en in gevallen van 
tuberculose. Alledrie zouden ze worden 
toegevoegd aan de lijst van verboden 
stoffen als de VN-veiligheidsraad in-
stemt met het Amerikaanse voorstel.  
 
"We zijn een ontwikkelingsland en in-
fecties zijn veel voorkomende ziekte 
hier, dus antibiotica zijn onmisbaar", 
aldus Mohammed Hassan, hoofd van 

  
een kinderziekenhuis in Bagdad. 
"Niemand denkt aan menselijkheid, 
niemand denkt aan de patiëntjes in ons 
ziekenhuis." Het idee van verdere be-
perkingen van ciprofloxacine en andere 
goedkope en algemeen gebruikte anti-
biotica is onbegrijpelijk voor Iraakse 
apothekers en hun klanten. Apotheker 
Shatha Harak zegt: "Dit is niet voor oor-
log. Dit is gewoon omdat mensen willen 
leven. Laat de mensen leven." 
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