
Binnenhof 
Kamerdebat Irak 

Soms vallen Binnenhof en Buitenland samen. Zoals 

op 18 maart, toen de Tweede Kamer debatteerde 

over de Nederlandse steun aan de oorlog tegen Irak. 

In Spanning een fors deel van de bijdrage van Jan 

Marijnissen aan dat debat. 

'Ons land is klein en beslist niet 
over de vraag of er een oorl og 
komt of niet. De VS en het Vere
nigd Koninkrijk zijn de landen 
die hebben aangekondigd nog 
deze week een preventieve oor
log te willen beginnen tegen 
Irak. Ze doen dat zonder de uit
drukkelijke steun van de Veilig
heidsraad. Er wordt veel gespro
ken over alle eerdere resoluties 
die aangaande Irak zijn aange
nomen door de Veiligheidsraad, 
die zouden een voldoende juri
dische rechtvaardiging bieden 
voor een gewapend ingrijpen. 
Veel vooraanstaande juri sten 
zijn het uitdrukkelijk niet met 
die stelling eens. Maar nog be
langrijker: ook de meerderheid 
van de Vei ligheidsraad is het 

daar niet mee eens. Het is ook 
dáárom dat de VS, het Verenigd 
Koninkrijk en Spanje hebben 
afgezien van een stemming in 
de Veiligheidsraad over hun 
laatste resolutie. Geweld tegen 
een staat is niet toegestaan an
ders dan als verdediging tégen 
een oorlog oftegen een dreiging, 
maar dan alleen wanneer er een 
mandaat is van de Veiligheids
raad. 

VS ontberen politieke 
macht en moreel gezag 

De Veiligheidsraad besloot de 
lijn van de VS niet te steunen en 
stelde zijn hoop op wapenin
specties en wapenvernietiging. 
De SP had graag gezien als daar 

aan toegevoegd waren een op
sporingsbevel tegen Saddam 
Hoessein en zijn handlangers en 
het instell en van een Irak-tribu
naal. Want laat één ding duide
lijk zijn: het vertrek van de dic
tator Saddam Hoessein zou een 
zegen zijn voor de inwoners van 
Irak en de regio. En ook over de 
biologische en chemische wa
pens is de SP steeds duidelijk 
geweest. Die horen ni et in Irak, 
net zo min als in andere landen. 
De VS was nog wel bereid om 
even de Vei ligheidsraad een 
kans te geven, maar hebben nu 
toch besloten het pad van de di
plomatie en de samenwerking te 
verlaten, en te kiezen voor een 
oorlog. 
Ging het eerst de VS om massa
verni etigingswapens, nu gaan 
het de VS all een nog om het ver
trek van Saddam Hoessein, ge
zien het ultimatum dat Saddam 
gisteren gesteld is. 
De ware aard van de Pax Ameri
cana etaleert zichzelf brutaler 
en vastbeslotener dan iemand 
voor mogelijk had gehouden. 
En de enige reden waarom: men 
heeft er de militaire en econo
mische macht voor. De politieke 
macht ontbreekt, net als het mo
rele gezag. Op dat laatste heeft 
men iets gevonden. Mensen als 
Sheeney, Rumsfeld en Bush zijn 
er al langer van overtuigd dat de 
VS moreel superieur zijn aan de 
rest van de wereld. Men wil het 
Amerikaanse volk laten geloven 
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dat men - als moderne kruisrid
ders, desnoods dus met oorlog 
anderen op deze wereld mag 
dwingen de moraliteit van Bush 
en de zij nen te accepteren. De 
strategie van de Amerikaanse 
regering is gebaseerd op supe
rioriteitsdenken. 

Zeker, natuurlijk speelt de olie 
van Irak een belangrijke rol , net 
als de invloed in de hele regio 
die zo rijk is aan olie. Maar er is 
meer. Ook geopolitiek heeft de 
VS een belang bij de oorlog. De 
allesoverheersende macht van 
de VS moet de wereld getoond 
worden. De preventieve oorlog 
moet als instrument internatio
naa l aanvaard worden gemaakt 
door de wereld gewoon voor een 
voldongen feit te plaatsen. 
Maar ook de war on terrorism 
had een nieuw agendapu nt no
dig, zeker nu steeds duidelijker 
wordt dat Afghanistan geen on
verdeeld succes geworden is. 

De buitenlandse politiek van de 
VS is te karakteriseren als: 
• isolationistisch als het gaat 

om de constructie van een 
menselijke wereldorde (Kyo
to, strafhof, ABM, atoom
proeven, landmijnen, etc.) 

• egoïstisch als het gaat om het 
verded igen en uitbreiden van 
de eigen belangen 

• monomaan zoals men de we
reld wil inrichten naar eigen 
gel ijkenis 



....cuitenland 

tegen 
• en geïsoleerd van de rest van 

de wereld . De Azoren - mid
den in de Atlanti sche Oceaan 
- zijn daar een mooi beeld 
voor. 

Standpunt Nederlandse 
regering 'laf' 

Dan de positie van de Neder
landse regering. Die is vanafhet 
allereerste moment onduidelijk 
geweest. Het is maar goed dat 
we geen lid zijn van de Veilig
heidsraad . Het toppunt van on
duidelijkheid was de verklaring 
van de Minister-president giste
ren . Wel politieke steun voor de 
oorlog, maar geen militaire bij 
dragen aan de oorlog. Een laf 

standpunt. Ik kan het niet anders 
zien. Waarom politieke steun 
verlenen aan een beleid dat een 
bom legt onder de Vei ligheids
raad, een gevaarlijk precedent 
vormt voor de toekomst, di spro
portioneel is afgezet tegen het 
acute gevaar van Irak - zoals 
Bondskanselier Schröder zei, en 
leidt tot grote verdeeldheid in 
de internationale gemeenschap? 
En dan: wel pólitieke steun, 
maar geen militaire steun . Wat 
is dat voor een slappe opstel
ling? Bovendien in strijd met 
eerdere uitlatingen van de rege
ring toen werd gesteld dat Ame
rikaanse verzoeken welwi llend 
bekeken zouden worden, mili 
taire transporten werden toege-

Verklaring Marijnissen 
na de start van de oorlog 
tegen Irak 
'In weerwil van de mening van de overgrote meerderheid van 
de wereldbevolking zijn de VS en het Verenigd Koninkrijk een 
oorlog begonnen tegen Irak. 
In deze uren en dagen gaan onze gedachten uit naar de vrou
wen, mannen en kinderen die doodsangsten uit staan, de 
doden bewenen en de gewonden verzorgen. Na twee lange 
oorlogen en na meer dan tien jaar ellende als gevolg van een 
economische boycot krijgen de burgers van Irak nu te maken 
met de militaire vuist van de machtigste landen ter wereld. 
D~ze oorlog is onwettig en ongerechtvaardigd. Oorlogen zijn 
het meest vreselijke wat de mensheid heeft voortgebracht. 
Oorlog kan alleen een optie zijn als verdediging tegen een 
aanvalsoorlog of als actie tegen een grote bedreiging, maar 
dan alleen als de Veiligheidsraad daar toestemming voor 
heeft. Van beide is in zake deze oorlog geen sprake.' 

staan en Patriots werden gesta
tioneerd in Turkij e. Natuurlijk, 
er zijn coaliti ebesprekingen. 
Natuurlijk, er moeten compro
missen gesloten worden. Maar 
bij vraagstukken van oorlog en 
vrede zijn de marges daarvoor 
heel erg klein. Het kabi net heeft 
ze onverantwoord opgerekt om 
toch vooral de PvdA binnen 
boord te kunnen houden voor 
een nieuwe coalitie. De uit
komst van deze slappe houding 
is een flutstandpunt waarmee 
ons land internationaal een 
modderfiguur slaat. Za lm vindt 
de positie van Nederlandse re
gering hypocriet. En hij heeft 
gelijk. De verwijzing van de Mi
ni ster-president naar het draag
vlak gaat niet op. Onder de be
volking is er nóch sympathie 
voor militaire steun, nóch voor 
politieke steun. 
We staan aan de vooravond van 
een nieuwe oorlog van de VS. 
Weer wordt een arm land daar 
het slachtoffer van en in het bij
zonder weer gewone mensen. 

Nieuwe internationale 
agenda nodig 

De Veiligheidsraad is de enige 
plek waar landen met elkaar in 
gesprek zijn en gewerkt kan 
worden aan vrede en een recht
vaardige verdeling van de rijk
dom in de wereld. Meer dan 
oo it dringt zich de vraag op: 
Hoe kunnen we bouwen aan 
een vredige wereld? Hoe kun
nen we werken aan een recht
vaardige, wereldrechtsorde? 
De EU is weer eens machteloos 
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gebleken, de NAVO staat aan 
de zijlijn , de VN meer Verdeel
de Naties dan Verenigde 
Nati es. Daarom is een nieuwe 
internationale agenda noodza
kelijk. Een agenda die niet vrij 
blijvend is . Bij het opstell en 
daarvan moet ' het oude Euro
pa ' een belangrijke rol spelen. 
Onderdeel van die agenda zou 
moeten zijn een programma 
voor een rechtvaardige verde
ling van de welvaart en een 
plan voor de ontwikkeling van 
de Derdewereldlanden , en een 
verregaande democratisering 
van de VN. We leven bijna zes
tig jaar na WO II, maar nog 
steeds hebben de geallieerden 
van toen all es te zeggen, onge
acht wie ze zijn (of niet meer 
zijn). Een nieuwe agenda en 
ni euwe machtsverhoudingen 
kunnen de VN nieuwe kracht 
en daarmee gezag brengen. In 
bet belang van de wereld en 
haar bewoners.' 

Aan het slot van het debat dien 
de de SP-fractie een motie in 
die uitsprak dat de aanval van 
de VS en Engeland di e toen in 
voorbereid ing was 'verwerpe
lij k en onwettig ' is . En hoewel 
Wouter Bos zich eerder in het 
debat duidelij k uitgesproken 
had tegen politi eke en militaire 
steun en tegen bet faciliteren 
van de oorlog door zogenaam
de backfill, waarbij Nederland
se troepen Amerikanen elders 
aflo ssen, steunde de PvdA de 
motie niet. All een GroenLinks 
deelde de opvattingen van de 
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