
Hoe verder in Irak na 
de Amerikaanse bezetting? 

'Stop de bezetting van Irak' is de leuze waaronder 
de landelijke demonstratie van 20 maart plaats
vindt. Dat de Amerikanen er vorig jaar verkeerd 

aan gedaan hebben Irak binnen te vallen, zal voor 
de gemiddeldeSP'erglashelder zijn. Maar hoe nu 

verder? Is er in Irak wel een alternatief voor de 

bezettingmacht aanwezig? Enkele vragen aan Hans 
van Heijningen, die namens de SP zitting heeft in 
het Platform tegen de Nieuwe Oorlog. 

Stop de bezetting. Maar wat 
dan? Wie kan er zorgen voor 
stabiliteit in Irak? 
'De macht moet overgedragen 
worden aan de Iraakse rege
ringsraad waarin alle politieke 
en religieuze stromingen van 
Irak vertegenwoordigd zijn. 
Besluiten van die regeringsraad, 
die door de Amerikanen 
gevormd is, zijn al een aantal 
keren door het Amerikaanse 
bezettingsapparaat van Bremer 
van tafel geveegd. Het is de 
hoogste tijd dat de rollen om
gedraaid worden en dat de Ira
kezen baas worden in hun eigen 
land.' 

de strijd voor zelfbeschikking 
van de Irakezen. Ook ontstaan 
daarmee voorwaarden om tot 
beëindiging van het geweld te 
komen. Juist de Amerikaanse 
aanwezigheid werkt nu als olie 
op het vuur. Enerzijds door de 
grote aantrekkingskracht die 
het land uitoefent op zoge
naamde moslimterroristen die 
Amerikaanse doelen willen 
treffen, en anderzijds door de 
radicalisering die optreedt 
onder veel Iraki's die niets 
moeten hebben van de bezet
ting door een vreemde 
mogendheid.' 

De SP was en is tegen de aan
wezigheid van Nederlandse 
troepen ·in Irak. Ligt dat anders 
als die troepen onderdeel zijn 
van een VN-macht? 

Dat neemt niet weg dat de SP als 
voorstander van het scenario 'de 
VS eruit, de VN erin' serieus zal 
kijken naar elk verzoek van de 
Iraakse regeringsraad en de VN 
dat dit perspectief dichterbij 
brengt.' 

Ligt er gezien de tegenstellin
gen tussen koerden, soennieten 
en sjiiten een burgeroorlog op 
de loer als de Amerikanen 
weggaan? 
'De Amerikanen hebben de 
politieke en maatschappelijke 
structuur van de Sadam
dictatuur vernietigd zonder dat 
er direct een alternatief voor 
handen was. Net als Afghanis
tan is Irak momenteel een vat 

van etnische, politieke en reli
gieuze tegenstellingen. Chaos 
en wetteloosheid gedijen in 
zo'n omgeving beter dan demo
cratie en mensenrechten. Twee 
problemen springen er daarbij 
uit. Van de ene kant gaat het 
om de vraag hoe voorkomen 
kan worden dat de sjiiten - die 
zestig procent van de bevolking 
van Irak uitmaken- de rechten 
van de minderheden van soen
nieten en koerden beknotten. 
Van de andere kant is het de 
vraag hoe een halt toegeroepen 
kan worden aan de strategie van 
moslimterroristische bewegin
gen die er op grond van politie
ke overwegingen op uit zijn het 
Midden-Oosten in brand te 
zetten zonder zich iets gelegen 
te laten liggen aan de belangen 
van de bevolking van Irak. 
Vanuit de noodzaak om een 
oplossing voor die problemen 
te vinden, is het zaak dat er een 
eind komt aan de Amerikaanse 
bezetting, dat Iraakse rege
ringsraad erkend wordt en dat 
er gezocht wordt naar een 
vreedzame uitweg. Juist nu 
moeten we onze Irakese vrien
den een hart onder de riem 
steken door op 20 maart de 
straat op te gaan en te eisen dat 
er een eind komt aan de Ameri
kaanse bezetting van hun 
land.' • Maar zonder de aanwezigheid 

van Amerikaanse militairen 
wordt het toch één anarchie ... 
'Het is aan de Iraakse regerings
raad om te bepalen hoe de orde 
en veiligheid gewaarborgd wor
den. Mochten de Irakezen erin 
slagen om de Amerikaanse 
bezettingstroepen te verdrijven, 
dan zal de regeringsraad waar
schijnlijk een beroep op de Vere
nigde Naties doen om tijdelijk 
de orde en rust te handhaven. Dit 
is een scenario dat recht doet aan 

'De SP is tegen de aanwezig
heid van Nederlandse troepen in 
Irak omdat ons land daarmee 
medeverantwoordelijkheid 
neemt voor de bezetting van dat 
land. Daarnaast heeft de SP in 
het algemeen veel twijfels bij 
zowel de achterliggende doelen 
als bij de effectiviteit van vre
desoperaties in den vreemde. 

STOP DE BEZETTING 
VANIRAK 
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