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onvermijdelijk, maar' 
Is Bush al aan het aftellen? Of kan een 
oorlog tussen de VS en Irak nog voor
komen worden? En welke alternatie

ven zijn er voor militair ingrijpen tegen 
'schurkenstaat' Irak? Antwoorden van 
Harry van Bommel op deze en andere 
vragen rond de 'Nieuwe Golfoorlog'. 

Waarom is een oorlog van de 
VS teg n het dictatoriale regi
me van Saddam Bussein dat 
alle mogelijke mensenrechten 
schendt geen goede zaak? 
'Om te beginnen zullen zowel 
bombardementen als gevechten 
op de grond duizenden on
schuldige slachtoffers maken. 
Dat de burgerslachtoffers bij
komende schade worden ge
noemd, is niets anders dan een 
misselijkmakende ontmenselij
king om de misdadigheid te 
verbloemen. Wat echter belang
rijker is: de Amerikanen berei
den een aanvalsoorlog voor die 
volgens VN-chef Kofi Annan 
geen juridische grondslag 
heeft. Daarmee wordt een 
levensgevaarlijk precedent 
geschapen. Als Amerika naar 
eigen goeddunken preventief 
mag aanvallen, waarom zouden 
nucleaire machten als India, 
Pakistan, Israël en China dat 
voortaan niet óók mogen doen? 
Een gewapend conflict tussen 
de VS en Irak dreigt bovendien 
een keten van geweld in het 
Midden-Oosten te starten. De 
kans is groot dat de Palestijnen, 
Koerden en Tsjetjenen in de 
schaduw van de oorlog worden 
aangepakt door Israël, Turkije 
en Rusland. Welke reacties dat 
teweegbrengt, laat zich voor-

spellen. Daarnaast kunnen we 
er zeker van zijn dat een land 
als Iran het als zeer bedreigend 
zal ervaren als er een enorme 
Amerikaanse troepenmacht op 
de stoep komt staan. De moei
zame hervormingen die door 
president Khatami in gang zijn 
gezet, worden makkelijker 
teruggedraaid door de reactio
naire krachten die immers teren 
op de angst voor de VS. De 
levensomstandigheden van 
miljoenen mensen zullen ver
slechteren en hun vrijheid zal 
verder afnemen. 
Militair ingrijpen zal zowel de 
Arabische als de islamitische 
wereld in haar geheel verder 
van het Westen vervreemden. 
De gevolgen zullen zeker door
werken op de integratie van de 
Arabische en islamitische be
volkingsgroepen in het Westen. 
De sociale samenhang zal ook 
in Nederland verder afnemen, 
naarmate het kabinet de aan
valsoorlog moreel of militair 
steunt. Het idee dat het Westen 
bezig is met een oorlog tegen 
de islam, zal meer en meer 
aanhang krijgen. Slecht één 
man zal in zijn vuistje lachen: 
Osama bin Laden. Extremisten 
als hij zullen nog makkelijker 
medestrijders werven, ook in 
het Westen.' 

Militair ingrijpen zal zowel de Arabische als de islamitische wereld 

in haar geheel verder van het Westen vervreemden. 

Waar komt de Irak-obsessie 
van Bush vandaan? Vormt 
Irak een bedreiging voor de 
VS? 
' Irak is géén bedreiging voor 
de VS. Dat zeg ik niet alleen, 
dat concludeert ook het Engel
se onderzoeksinstituut ISS op 
basis van jarenlang speurwerk 
van geheime diensten. Irak is 
mogelijk bezig kernwapens te 
ontwikkelen, maar echte bewij
zen zijn er niet. Daarom moe
ten de inspectieteams ook het 
land in. Verder heeft het land 
nauwelijks nog raketten en 
vliegtuigen. 
De achtergrond van de oorlogs
dreiging schuilt er veel meer 
in, dat de VS duidelijk uit zijn 
op de hegemonie over de 
wereld. Dat blijkt ook uit de 
Bush-doctrine: het voornemen 
om waar het nodig geacht 
wordt een preventieve oorlog 
te starten. Dat is zoiets als 
preventieve euthanasie: we 

maken je nu maar vast dood, 
want misschien kom je later in 
een situatie van ondraaglijk 
lijden. De Nederlandse regering 
zou hier fel tegen moeten pro
testeren: in onze Grondwet 
staat immers dat we moeten 
bijdragen aan de internationale 
rechtsorde. Dat is precies het 
tegenovergestelde van wat nu 
gebeurt: als een schoothondje 
achter Bush aanlopen. 
Bij Irak speelt ook mee dat de 
VS een ander bewind willen, 
omdat daar beter zaken met te 
doen is. Amerika raakt steeds 
sterker afhankelijk van olie 
uit het gebied van de Perzische 
Golf. Irak heeft daar na 
Saudi-Arabië de grootste 
olievoorraden.' 

Hoe zit het met de wapen
inspecties? 
'Er ligt een VN-resolutie dat 
Irak wapeninspectieteams moet 
toelaten. Die inspecteurs had-
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Golfoorlog niet 
wel \Naarschijnlijk' 

den ook overeenstemming 
bereikt met Irak over de inspec
ties: deskundigen uit 44 landen 
zouden in totaal zo'n zeven
honderd plaatsen onderzoeken. 
Maar van Bush mochten ze niet 
gaan. Bush wil helemaal geen 
wapeninspecties. Hij wil ofwel 
een heel felle VN-resolutie die 
tot oorlog leidt, ofwel een ver
deelde Veiligheidsraad, zodat 
hij buiten de VN om een oorlog 
kan beginnen.' 

Is een oorlog nog tegen te 
houden, en hoe dan? 
'In Londen heb ik onlangs 
gesproken met Scott Ritter, een 
voormalig wapeninspecteur die 
zich enorm kwaad maakte over 
de spionage die de CIA en 
Israël bedreven via de inspec
ties in Irak. Hij noemt een 
oorlog tegen Irak ' niet onver
mijdelijk, maar wel waarschijn
lijk en legt de verantwoorde
lijkheid daarvoor nadrukkelijk 
bij de VS. Ik ben het met hem 
eens. Hoe de oorlog te voor
komen is? Volgens mij ligt de 
sleutel daarvoor in Europa. De 
VS kunnen het zich niet ver
oorloven om helemaal geïso
leerd te raken . Massale demon
straties - zoals die in Londen -
zijn daarom echt belangrijk om 
druk te zetten op de Europese 
regeringen. In Engeland liepen 
minstens 200.000 mensen mee, 
waaronder ook parlementariërs 
van Labour. Dat zet echt wel 
druk op de partijen en de rege
ringen.' 

In de Veiligheidsraad hebben 
de VS nog geen medewerking 
gekregen van Frankrijk, Chi
na en Rusland. Hoe serieus is 
hun verzet tegen een oorlog? 
'Het verzet van China en Rus-

land is ongetwijfeld af te 
kopen. Maar het néé van 
Veiligheidsraadlid Frankrijk, 
en trouwens ook van Duitsland, 
neem ik heel serieus. Daarbij 
spelen niet alleen economische 
belangen, maar bijvoorbeeld 
ook de historische banden met 
de Arabische wereld.' 

nenten voor het gifgas waar
mee de Koerden te lijf zijn 
gegaan. En ook nu zijn de 
commerciële belangen van de 
wapenhandel nog enorm. Om 
die reden doet de VS zelf bij
voorbeeld niet mee aan het 
biologisch wapenverdrag. Een 
duidelijker voorbeeld van het 
meten met twee maten is nau
welijks denkbaar.' 

Vorig jaar voorspelden anti
oorlogsdemonstranten dat het 
nooit goed kon gaan met een 
invasie in Afghanistan. Dat is 
toch aardig meegevallen ... 
'0 ja? Volgens mij kun je de 
Afghanistanmissie onmogelijk 
een succes noemen. Het doel 
was de terroristen op te pakken. 
Dat is niet gelukt. De top van 

Al Qaida loopt nog vrij rond. 
Wel is het Talibanbewind opzij 
geschoven, ik zal daar geen 
traan om laten, maar dat was 
niet de doelstelling. Verder zijn 
er- volgens organisaties ais 
Hu man Rights Watch -min
stens drieduizend doden geval
len onder de burgerbevolking. 
En de rust is helemaal niet 
hersteld. In tegendeel. Buiten 
Kabul hebben de warlords het 
weer voor het zeggen. En die 
doden zonder blikken of blo
zen. Verder laait ook de drugs
handel weer op. Het is comple
te chaos in Afghanistan. De 
conclusie van de Nederlandse 
regering dat het er weer 
veilig is en dat asielzoekers dus 
terug kunnen, is dan ook 
absurd.' • 

Geen oorlog dus als de SP 
haar zin krijgt. Maar wat 
moet er dan wel gebeuren 
tegen het bewind in Bagdad? 
'Er zijn heel veel vreselijke 
regimes in de wereld. En de 
oplossing daarvoor kan nooit 
zijn, dat er tegen allemaal een 
oorlog wordt gestart. Het be
wind in Irak moet militair en 
politiek volkomen geïsoleerd 
worden. Om te beginnen door 
een aanklacht in te dienen bij 
het Internationaal Gerechtshof 
in Den Haag. Saddam Russein 
moet net zo'n politieke paria 
worden als het geval was bij 
Milosovic. In de tweede plaats 
moeten de domme sancties van 
nu vervangen worden door 
slimme sancties. De huidige 
boycot heeft vooral tot gevolg 
dat de bevolking zich met niets 
anders kan bezighouden dan 
met overleven - wat de op
bouw van een binnenlandse 
oppositie afremt. Een slimmere 
sanctie is bijvoorbeeld het 
nergens meer welkom heten 
van mensen als Taraq Aziz, de 
vice-premier van Irak. Verder 
moeten alle buitenlandse tegoe
den van het regime bevroren 
worden, moet de oppositie in 
binnen- en buitenland gesteund 
worden en moet er een effectief 
wapenembargo komen tegen 
Irak. Het land is tot in een zeer 
laat stadium bewapend door het 
Westen, tot en met de compo-

Straatbeeld in Bagdad 

Spanning • 24 oktober 2002 11 




