
Groot onploffingsgevaar voor 
kruitvat Koerdistan in nieuwe galfoorlog 

Hoewel de wapeninspecteurs nog geen enkel spoor 
gevonden hebben van massavernietigingswapens 
in Irak en de publieke opinie zich steeds meer 
tegen de oorlogshitserij van de VS keert, gaat Bush 
onverdroten door met de opbouw van een troe
penmacht in het Midden-Oosten. Saddam móet 
weg - en de olie moet onder VS-controle gebracht 
worden. Naast alle ellende voor de bevolking die 
een oorlog oplevert en de haat tegen het Westen 
die erdoor gezaaid wordt, zullen er ook grote 
gevolgen zijn voor de politieke landkaart in een 
toch al instabiele regio. De kans op het ontbranden 
van een tweede oorlog is levensgroot: tussen 
Turkije en de Koerden om de olie van Kirkoek. 

De Amerikaanse regering is 
hard bezig bondgenoten te zoe
ken voor deelname aan een oor
log op de grond. Een tegenvaller 
daarbij was ongetwijfeld de uit
spraak die Barzani half januari 
deed. De leider van de grootste 
Irakees-Koerdische organi satie 
(KDP) liet toen weten niet mee te 
zu ll en doen aan een oorlog tegen 
Saddam. Of hij dat volhoudt 
moet worden afgewacht, maar 
duidelijk is dat het Irakese op
positiefront rommelt. Een mooie 
opsteker voor de Amerikanen 
zou de actieve deelname van Tur
kije zijn. Daarbij zij n verschil
lende scenario's mogelijk. De 
simpelste is dat Turkije haar 
grondgebied ter beschikking 
stelt om de Amerikaanse lucht
macht in staat te stellen bombar
dementen vanuit het noorden te 
lanceren. De voorbereidingen 
hiervoor zijn inmiddels al gestart 
op verschillende bases in Oost
Turkije. De Amerikanen zouden 
echter graag méér zien, zoals 
de inzet van zwaar bewapende 
Turkse grondtroepen. Binnen de 
Turkse elite gaan stemmen op die 

medewerking te verlenen - maar 
niet voor niets. In ruil daarvoor 
zal Turkije invloed willen ver
werven in Noord-Irak, beloond 
willen worden voor geleverde 
diensten aan de val van Saddam 
Hoessein en schadeloosstelling 
willen ontvangen voor twaalf 
jaar gederfde inkomsten aan 
handel met Irak. Als buit wordt 
wel Kirkoek genoemd, een be
langrijke Koerdische stad die nu 
beheerst wordt door Saddam 
Hoessein. Een groot probleem is 
er wel: als er een Irakese federa
tieve staat komt - wat de Koer
den officieel zeggen te willen -
dan zullen de Koerden de olie
opbrengst van Kirkoek hard 
nodig hebben om hun maat
schappij verder op te bouwen, 
binnen de federatie Irak - en dus 
niet toestaan dat Turkije de stad 
bezet. Een tweede plan dat de 
Turkse elite oppert, bepleit een 
nog veel verdergaande stap: de 
bezetting van het hele huidige 
Irakese Koerdistan. In de discus
sies daarover worden tal van 
verwijzingen gedaan naar histo
rische situaties, om een bezetting 
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te rechtvaardigen. Zoals het Na
tionale Pact dat in 1920 bij het 
ontstaan van de Turkse Repu
bliek is opgesteld en waarbij het 
huidige Iraaks-Koerdistan on
derdeel was van de Turkse repu
bliek. 
Duidelijk is in ieder geval, dat 
Turkije opnieuw positie moet 
kiezen in een Amerikaans plan 
tegen Saddam Hoessein. De er
varingen met de vorige Golfoor
log zijn slecht en de bevolking 
is in meerderheid tegen deel
name aan de oorlog, maar toch 
treft de politieke en militaire 
leiding voorbereidi.ngen op wat 
onvermijdelij k lijkt. Daarbij is 
ze vastbesloten om een herha
ling van maart-april 1991 te 
voorkomen, toen uiteindelijk 
een beschermde zone voor 
vluchtelingen uitgroeide tot het 
huidige Iraaks-Koerdistan met 
een semi-autonome status. Het 
plan is nu dat er in ieder geval 
een strook grond van zo'n veer
tig km breed in Irak bezet moet 
worden gehouden om te dienen 
als veiligheidszone. Sinds 1995 
heeft Turkije trouwens al per
manent soldaten gestationeerd 
in het Koerdische gebied. De 
schaal waarop dat gebeurt, is af
hankelijk van de spanning. De 
uiteenlopende berichten spre
ken van 3000 tot 12.000 Turkse 
soldaten in Iraaks-Koerdi stan. 
Naast alle andere bezwaren 
tegen de oorlog die de Ameri
kanen aan het voorbereiden 
zijn , is het al met al ook uitge
sloten dat de strijd voor vrede 
zal zorgen. Langdurige en 
bloedige strijd zal het gevolg 
zijn - met de kans dat de vonk 
van Bush een hele regio laat 
ontploffen. • 
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