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INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN OP. HET NET 

Bloggen , . chatten . en 
discussiëren 
In alle media is non-stop aandacht voor de oorlog in Irak en de nasleep daarvan. 
Speciale 'uitzendingen van de gezamenlijkheid op de publieke zenders, commerciële 
berichtgeving, themanummers van weekbladen en iedere dag pagina's volgèschre
ven in alle dagbladen. En dan is er nog het internet. In de zee van informatie op het 
internet is het vaak moeilijk het kaf van het koren te scheiden. Waar is goede infor
matie te vinden en waar vinden de meest interessante discussies over Irak en de 
internationale rechtsorde plaats? 

DOOR EMILY VAN DE VIJVER 

Bijna alle omroepen en zenders hebben een dossier over de oorlog in Irak aangelegd. Via adres
sen als www.nosnieuws.nl en www.rtlnieuws.nl te bereiken. De dagbladen hebben eveneens dos
siers over Irak op hun sites geopend. Verschillende politieke partijen bieden op internet de 
mogelijkheid tot discussie over dit onderwerp in verschillende forums. 

Oorlogscorrespondentie 
Een aanrader onder de sites van de publieke omroepen is www.tegenlicht.vpro.nl. Op deze site 
wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de regio. Er zijn uitzendingen van de Arabische 
zender AI jazeera te bekijken en verschillende dagbladen uit ht:.t Midden-Oosten worden bespro
ken. Ook is er het Tegenlog: "De redactie van Tegenlicht werkt zich dagelijks door een torenhoge 
stapel informatie heen. Vanaf nu verzamelen we de meest bijzondere berichten, voorzien van 
commentaar, in Tegenlog." Op donderdag 3 april werd hier bijvoorbeeld aandacht besteed aan 
het poëtische 'gehalte van het taalgebruik van de Amerikaanse minister van Defens ie Rumsfeld. 
Een voorproefje: "You're going to be told lots of things. You get told things every day that don't 
happen." 

Wie een beeld wil krijgen van de Amerikaanse propaganda in Irak, moet eens kijken op 
http://globalsecurity.org/military /ops/ iraq_art-of-war.htm. Hier zijn talloze afbeeldingen te zien 
van de pamfletten die de Amerikanen over Irak uitstorten .. De hele site van GlobalSecurity.org is 
bijzonder interessant. De organisatie richt zich op alle ontwikkelingen op het gebied van vei
ligheid in het nieuwe millennium. "The organization seeks to reduce reliance on nuclear weapons 
and the risk of their use - both by existing nuclear weapons states and those states seeking to 
acquire such capabilities. GI,obaISecurity.org aims to shift American conventional military forces 
towards new capabilities aligned with the post-Cold War security environment, and to reduce the 
worldwide incidence of deadly conflict." 

Voor wie de laatste ontwikkelingen in Irak wil weten en niet meteen afhankelijk van CNN wil zijn: 
http://216.134.209.67/-command/. Dit is geen professionele nieuwsdienst, maar wordt bijge
houden door een groep bloggers over de hele wereld , "trying to post the latest professional news 
that we have seen, heard, or read . In doing so we'll always cite, and where possible provide a link 
to, the original source, and we encourage you to follow those links and see the original sources 
yourself as weil." 
De veteraan in oorlogscorrespondentie vanuit Irak Peter Arnett is ook op internet te vinden. Op 
http://news.nationalgeographic.com/news/2003/ 03/0320_030320_iraqidiary.html zijn de videos 
met zijn reportages te bekijken. 

Stroomvoorziening 
Vanuit Irak zelf is een interessante blogger aan het werk: Salam Pax. Deze Irakees doet in het 
Engels verslag van de ontwikkelingen in Bagdad op http://deacraed.blogspot.com/. Zijn laatste 
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"Where is Sa/am Pax?" 

entry is echter van 24 maart. Deze web log . 
heeft vanuit verschillende kanten veel aan
dacht gekregen, hierdoor is zijn afwezigheid 
in het bijzonder opgevallen. Op verschillende 
plaatsen op het internet wordt druk gespecu
leerd over de vraag: "Where is Salam Pax?" De 
meest waarschijnlijke verklaring voor zijn 
afwezigheid is dat er door de slechte stroom
voorziening in Bagdad simpelweg geen moge
lijkheid tot internetten mogelijk is. Bij het ter 
perse gaan van dit artikel is nog niets van 
Salam Pax vernomen. 
De gebrekkige digitale communicatie vanuit 
Irak is trouwens een groot verschil met de 
oorlog in het voormalig Joegoslavië. Doordat 
er geen radio of televisie meer was, werdell 
de meeste (ooggetuige)verslagen uit Bosnië en 
Kroatië· via internet de wereld ingestuurd. 
Vanuit Irak wordt weer vooral met de video
telefoon gewerkt door verslaggevers. 
Helaas kan de overgrote meerderheid van de 

westerse bevolking geen Arabisch lezen. Op 
internet zal vanuit de Arabische wereld onge
twijfeld veel over de oorlog in Irak en de 
internationale rechtsorde geschreven en 
gediscussieerd worden wat nu onbelicht blijft. 

Tot slot de meest indrukwekkende vondst op 
internet: MOAWW - the Mother of all War . 
Websit~s (www.moaww.com). Deze site bevat 
een enorm overzicht van links van alle radio
en televisiezenders evenals webcams die ver
slag doen over Irak. Met de juiste programma
tuur op je computer hoef je niets te missen 
van alle audio-visuele berichtgeving over de 
internationale ontwikkelingen. Door de tijd te 
nemen eens grondig het internet af te zoeken, 
kun je veel nieuwe en interessante informéj.tie 
ontdekken. . 
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