
Deelname stabilisatiemacht Irak 
alleen bij 'VS eruit - VN erin' 
Alles wijst erop dat de Nederlandse 

regering op korte termijn gehoor geeft 

aan het verzoek van de VS en Groot

Brittannië om een bijdrage te leveren 

aan een stabilisatiemacht voor Irak. 

Onder de huidige omstandigheden is 

dat volgens Harry van Bommel een 

volstrekt verkeerd signaal. 
Eind april verklaarde minister 
van Buitenlandse Zaken De 
Hoop Scheffer dat de Neder
landse regering in principe 
bereid was om een bijdrage te 
leveren aan een stabilisatie
macht voor Irak. Daarbij gaf hij 
aan zeer te hechten aan een VN
mandaat voor een dergelijke 
missie. Tegelijkertijd hield hij 
een klein gaatje open voor het 
geval de VN haar goedkeuring 
aan een dergelijk initiatief 
zouden onthouden. Net als bij 
de aanval op Irak geldt hier 
kennelijk het uitgangspunt dat 
een VN-resolutie 'wenselijk' 
is maar niet 'noodzakelijk'. In 
strijd met artikel 90 van onze 
Grondwet - dat het bevorderen 
van de internationale rechtsorde 
voorschrijft - werkt Nederland 
daardoor mee aan het verzwak
ken van die rechtsorde. 
Begin mei schetsten de minister 
van Buitenlandse Zaken en de 
staatssecretaris van Ontwikke
lingssamenwerking een opti
mistisch beeld van de voorbe
reidingen inzake de wederop
bouw van Irak. De Amerikaanse 
minister Powell zou hebben la
ten weten dat de VS zo spoedig 
mogelijk een conceptresolutie 
aan de Veiligheidsraad zouden 

voorleggen. Deze tekst zou de 
opheffing van de VN-sancties 
invoeren, een regeling treffen 
voor het geleidelijk uitfaseren 
van het Obe-voor-Voedselpro
gramma en de verdere rol van de 
VN bij de wederopbouw van 
Irak definiëren. Powell zou heb
ben aangegeven dat de VN in 
deze resolutie een vitale rol toe
bedeeld zouden krijgen. Inmid
dels weten we beter. 
Volgens The Guardian valt in de 
ontwerpresolutie van de VS te le
zen dat zij erop uit zijn om voor 
onbepaalde tijd de dienst uit te 
maken in Irak. De VN-wapenin
specties worden niet meer ge
wenst en met geen woord wordt 
verwezen naar een interim-rege
ring die het bestuur overneemt of 
naar een stabilisatiemacht die 
nodig zou zijn. Dat houdt in dat 
de aanwezige troepen slechts 
opgevat kunnen worden als 
een bezettingsmacht. Nederland
se deelname zou daarmee de ille
gale bezetting en dus ook de oor
log die eraan vooraf ging legiti
meren. Voor de Britse minister 
van Ontwikkebngssamenwer
king vormde deze gang van za
ken aanleiding om alsnog af te 
treden. Kom daar maar eens om 
in eigen land! 

Uit de ontwerpresolutie blijkt 
verder zonneklaar dat de VS 
absoluut niet bereid zijn om de 
VN een rol van betekenis te la
ten spelen in de ontwikkelingen 
binnen Irak. Terwijl de VS de 
Irakezen en de internationale 
gemeenschap naar haar pijpen 
laat dansen, behouden zij zich
zelf het recht voor om te beslis
sen over de obe-inkomsten, de 
importen, exp?rten en investe
ringen evenals de vorming van 
een haar welgevallige regering. 
Door zich niet vast te leggen op 
een termijn waarop zij zich te
rugtrekt, verovert de VS met 
deze politiek een regionale 
machtspositie van waaruit zij 
het hele Midden-Oosten kan be
strijken. Humanitair mogen de 
VN aan de slag in Irak, maar be
trokkenheid bij de economische 
wederopbouw is ongewenst en 
de inrichting van een nieuwe 
politieke constellatie houden de 
VS in eigen handen. De VN ver
worden zo tot een veredelde 
Artsen zonder Grenzen die na 
gewelddadige conflicten doek
jes voor het bloeden mag aan
reiken. 

Zowel de bevolking van Irak als 
de internationale gemeenschap 
hebben er alle belang bij dat de 
VS en Groot-Brittannië hun 
eigenmachtige optreden staken 
en het proces van maatschappe
lijke, politieke en economische 
wederopbouw van Irak onder 
verantwoordelijkheid van de 
VN brengen. Nu het misdadige 
regime van Saddam Hoessein 
verdreven is, dienen de Irakezen 
op de kortst mogelijke termijn 
weer zeggenschap in eigen land 
te krijgen. In plaats van een 
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stabilisatiemacht te sturen op 
verzoek van de bezetters van 
Irak, zou Nederland een moge
lijke bijdrage aan de pacificatie 
en heropbouw van dat land 
moeten koppelen aan het herstel 
van de internationale rechtsor
de. Dat betekent dat deelname 
aan een stabilisatiemacht poli
tiek alleen verantwoord zou 
zijn in het scenario van 'de VS 
-eruit VN erin'. 
Daarnaast - want laten we de 
lessen van Srebrenica niet ver
geten - dient een dergelijke 
missie politiek en militair haal
baar te zijn. Uit een recent rap
port van de hulporganisatie 
CARE valt op te maken dat 
misdadigers momenteel vrij 
spel hebben in Irak, dat de ba
sisvoorzieningen niet functio
neren en dat de situatie snel zal 
verslechteren wanneer de Ame
rikanen en Britten als bezetten
de macht hun verplichtingen 
zoals vastgelegd in de Geneef
se Conventie, niet serieus 
nemen. Zo zijn zij volgens die 
afspraken verantwoordelijk 
voor het welzijn van de Irakese 
bevolking in de zin van 
voedsel, water en medische 
zorg maar schiet men daarin 
schromelijk tekort. 

Voor de SP zijn dit belangrijke 
overwegingen om zich voorlo
pig vierkant tegen het sturen 
van een Nederlandse stabilisa
tiemacht naar Irak uit te spre
ken . Met een overweldigende 
militaire macht in de regio heb
ben coalitietroepen de oorlog 
snel kunnen winnen, maar over 
stabiliteit en democratie in 
vreedzaam Irak lijkt men erg 
weinig te hebben nagedacht. • 




