
PERSPECTIEF 

Oorlog Irak: 
flagrante schending VN-Handvest 

In een toespraak voor oorlogsveteranen over de noodzaak Saddam Hussein ten val te 
brengen, repte vice-president Dick Cheney begrijpelijkerwijs met geen woord over de 
noodzaak om de oorlog tegen Irak te voorkomen. Toch zijn daar genoeg redenen voor 
aan te voeren. Eerst en vooral omdat een aanval op Bagdad, een stad met meer dan 
vier miljoen inwoners, op een afgrijselijk bloedbad zal uitdraaien. Daarnaast is te voor
zien, dat de vernietiging van Iraks infrastructuur -zoals water- en electriciteitsvoorzie
ningen- nog eens tienduizenden onschuldigen het leven zal kosten. Vooral zwakkeren, 
zoals bejaarden en kinderen. Ten slotte is het niet ondenkbaar, dat de oorlog tegen Irak 
zal escaleren en verworden tot een surrealistische strijd om de wereldmacht tussen 
joden-/christendom en islam. 

L os van dit spookbeeld, waarvan mil
joenen -tot ver buiten Bagdad- het 
slachtoffer zullen worden, moet een 

door Wouter ter Heide 
geeft de machtigste man ter wereld dan ook 
zonneklaar aan geen mondiale duurzaam-

oorlog tegen Irak als 'donquichotterie' worden bestempeld. Hij 
levert geen enkele bijdrage aan de versterking van de vrede en de 
internationale veiligheid, waartoe alle leden van de Verenigde 
Naties verplicht zijn. Sterker, de onverteerbare Amerikaanse 
spierballenpolitiek is in openlijke tegenspraak met de vreedzame 
principes en doelstellingen van de VN. Voor eenieder die geen 
vreemdeling is in onze volkerenorganisatie, is het immers over
duidelijk dat een preventieve aanval op Irak neerkomt op een fla
grante schending van het VN-Handvest! Dit mondiaal document, 
waaraan met name regeringsleiders gehouden zijn (aangezien de 
VN een organisatie van regeringen is), verplicht president Bush 
namelijk gestaag te werken aan 'duurzame vrede'. De wereld 
waarin komende geslachten worden behoed voor de gesel van de 
oorlog (preambule VN-Handvest). Met zijn heilloze 'Bush-doctrine' 
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heid en/ of wereldvrede -waarvan niet de VS 
maar de VN het symbool zijn- op het oog te hebben, maar enkel 
het belang van Amerika. Zijn wekelijkse kerkgang fungeert daar
voor als schaamlap. 

Het wordt dan ook tijd dat onze religieuze leiders (uit zowel het 
joodse, het christelijke als het islamitische kamp) de gekunstelde 
scheiding van kerk en staat en masse aan hun laars lappen en zij 
eensgezind hun beminde gelovigen oproepen zich onverbloemd te 
distanciëren van de godgeklaagde 'Bush-doctrine'. Uiteraard op 
vreedzame of democratische wijze. De democratische schokgolf, 
die van deze mobilisatie van de publieke- of wereldopinie het 
gevolg zal zijn, zal de spons halen over de onrechtmatige oorlogs
plannen van de regering Bush. In de zaak van mondiale duur
zaamheid en/of wereldvrede zal de inbreng van de geestelijkheid 
dan ook onontbeerlijk blijken te zijn, hoe ongerijmd dit ook klinkt 
in onze geseculariseerde tijd. + 

IDI Lunchdebat "Nationalism and National Identity" 

Zaterdag 28 september a.s. is het moment voor D66-leden om met leden van Midden- en Oost-Europese liberale partijen van gedachten 
te wisselen over liberaal-nationalisme! Tijdens een lunchbijeenkomst te Utrecht zullen de deelnemers van de IDI Summerschool een motie 
presenteren over nationalisme en nationale identiteit vanuit liberaal-democratisch perspectief, waarna gelegenheid bestaat tot discussie 
met de zaal. 
Het IDI (Internationaal Democratisch Initiatief) onderhoudt en ontwikkelt namens D66 relaties met gelijkgestemde partijen in Midden
en Oost-Europa. De Summerschool is het jaarlijkse multilaterale project waarvoor dertien vertegenwoordigers van politieke partijen uit 
Bosnië, Bulgarije, Hongarije, Litouwen, Macedonië, Roemenië en Servië zijn uitgenodigd om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Dit jaar 
is gekozen voor het thema "Nationalism and National Identity", omdat gebleken is dat binnen de Europese Liberaal Democratische Partij 
(ELDR) sterk uiteenlopende opvattingen over begrippen als liberalisme en nationalisme bestaan. De hoogste tijd dus voor een echt 
Europees liberaal-democratisch debat! 

Het lunchdebat vindt plaats op zaterdag 28 september om 12:00 uur in Opleidings- en Vergadercentrum CIBIT in Utrecht. U kunt zich 
aanmelden bij Liobe Wouters, projectmanager IDI Summerschool 2002, telefoon 070 3566053 of L.Wouters@d66.nl voor 25 september. 
Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt! 
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