
Verklaring van Greenpeace over een mogelijke oorlog met Irak

Greenpeace is tegen een oorlog in Irak en zal actief campagne voeren om die
oorlog te vermijden.  Wij zijn toegetreden tot het “Anti oorlogsplatform Irak”..  Wij
zullen in elk geval tegen de oorlog gekant blijven, ook al zouden de Verenigde
Naties een aanval goedkeuren.
Greenpeace is tegen het gebruik van alle massavernietigingswapens en streeft
ernaar deze volledig te bannen, of het nu gaat om Irakese of Amerikaanse
wapens. Greenpeace staat in deze noch achter de Verenigde Staten en Bush,
noch achter Irak en Saddam.

Greenpeace is om de volgende redenen tegen de oorlog:

• Oorlog is een ondoeltreffende manier om een oplossing te zoeken
voor massavernietigingswapens

Wij staan volledig achter de ontwapening van Irak en ook van alle landen die
massavernietigingswapens bezitten, zoals het Verenigd Koninkrijk.  Maar
preventieve militaire aanvallen tegen staten die massavernietigingswapens
bezitten of daarvan verdacht worden zijn niet alleen illegaal binnen de
internationale wetgeving ter zake, maar bovendien bieden ze geen stabiele basis
om greep te krijgen op die wapens of om ze te vernietigen.  Deze aanpak zou
herhaalde gewapende interventies vergen tegen een groot aantal landen.  Ook
India, Pakistan en Israël staan bekend als staten die in het bezit zijn van
kernwapens die buiten elk systeem van internationale controle vallen; ook Noord-
Korea probeert openlijk dergelijke wapens te verwerven.  De regering Bush heeft
meegedeeld dat ten minste dertien landen onderzoek voeren inzake biologische
wapens.  Is Bush van plan elk van die landen één voor één aan te vallen?

In plaats van dat alles is er veeleer nood aan een gezamenlijk internationaal
systeem van wapenbeheersing en ontwapening.  Het kader daarvoor bestaat al
in de vorm van formele organen zoals de VN-Conferentie over Ontwapening in
Genève en verdragen zoals het Verdrag over het niet verspreiden van
kernwapens (Non-proliferatieverdrag), het Verdrag over een algemeen verbod op
kernproeven ('Comprehensive Test Ban Treaty'), de Conventie inzake
Biologische Wapens en de Conventie inzake Chemische Wapens.

Jammer genoeg wordt dit broze kader niet verder versterkt, maar integendeel
ondermijnd door de hypocrisie van staten die effectief over kernwapens
beschikken en door de acties van de regering Bush in het bijzonder.  Als Bush en
Blair echt wakker liggen van massavernietigingswapens, moeten zij zich opnieuw
verbinden tot wapenbeheersing, non-proliferatie van kernwapens en
ontwapening.



• De werkelijke dreiging van massavernietigingswapens gaat vandaag
niet uit van Irak maar wel van de V.S.en het Verenigd Koninkrijk die
beiden niet uitsluiten kernwapens te gebruiken in Irak.

Ook Israël met een geschat arsenaal van 150 kernwapens vormt een veel reëler
risico dan Irak. Het gebruik van massavernietigingswapens, of zelfs de dreiging
ermee is volgens het Internationaal Hof van Den Haag in strijd met het
internationaal recht. Daarenboven hebben de V.S. en het V.K. zich in het NPT-
verdrag van 1968 ertoe verbonden om volledig hun kernarsenaal te ontmantelen.
Beide landen overtreden dus het internationaal recht en vormen een reëel
gevaar. Van Irak daarentegen is vandaag niet eens aangetoond dat ze een actief
kernwapenprogramma hebben, laat staan dat ze over kernwapens beschikken
en dat ze daarenboven in staat zouden zijn die kernwapens effectief te
gebruiken.

• Bush probeert duidelijk greep te krijgen op de Iraakse olievoorraden.
Zoals Nelson Mandela heeft gezegd, zou een aanval op Irak “duidelijk ingegeven
zijn door de wens van George W. Bush om de wapen- en olie-industrie in de VS
een plezier te doen”.  Iraks bekende oliereserves zijn de tweede grootste ter
wereld, na die van Saudi-Arabië.  De leider van het Iraaks Nationaal Congres,
een overkoepelende organisatie van de oppositie, heeft ook al gezegd dat “de
Amerikaanse bedrijven een  mooi deel van de Iraakse olie zullen krijgen" als hij
aan de macht zou komen.

Het bedrijf dat volgens analisten van de Deutsche Bank het meeste voordeel zou
hebben bij een 'aflossing van de wacht in Irak, is ExxonMobil (Esso in België),
een onderneming die tijdens de verkiezingen van 2000 steun heeft gegeven aan
kandidaten van de Republikeinse Partij voor een bedrag van meer dan 1,2
miljoen dollar (1,106 miljoen euro).  ExxonMobil is ook de drijvende kracht achter
de weigering van Bush om het Kyoto-Protocol over klimaatverandering te
ondertekenen.  De maatschappij heeft ook al toegegeven  dat zij er alle belang
bij heeft om de VS afhankelijk te houden van olie.  Daarom roept Greenpeace,
samen met andere groepen, iedereen op om de producten van ExxonMobil te
boycotten.

De Britse regering heeft onlangs aangekondigd dat één van de vijf topprioriteiten
van haar buitenlands beleid erin bestaat de toegang tot de energiebevoorrading
te beveiligen.  En toch blijft Blair ontkennen dat een aanval op Irak ook maar iets
te maken heeft met olie.

• Een oorlog zal verwoestende menselijke en ecologische gevolgen
hebben.

Het merendeel van de voorzieningen op het vlak van gezondheidszorg, water,
sanitair en stroom in Irak die tijdens de laatste Golfoorlog zijn vernield, zijn nog
altijd niet hersteld.  De voedselvoorziening is vrijwel uitsluitend aangewezen op
voedselbedeling en rantsoenering en daardoor bijzonder kwetsbaar voor onrust
onder de bevolking en administratieve storingen.



Een conventionele oorlog (waarin geen nucleaire, chemische of biologische
wapens worden gebruikt) kan een kwart miljoen mensen doden, vooral burgers.
(Tijdens de laatste Golfoorlog kwamen 200.000 Irakezen om het leven).  Honger,
ziekten en sociale ontwrichting kunnen nog eens 250.000 mensenlevens
opeisen.  Wanneer de oorlog zou escaleren en er ook chemische of nucleaire
aanvallen zouden komen, kunnen er tot vier miljoen dodelijke slachtoffers vallen
en wordt een groot aantal komende generaties opgezadeld met een
nalatenschap van toxische en nucleaire vervuiling.

Vijf stappen om de wereld te bevrijden van massavernietigingswapens en
om echte veiligheid op te bouwen.

1. Volledige uitvoering en versterking van het Non-proliferatieverdrag.
Dit zou betekenen dat landen die het verdrag nog niet hebben ondertekend de
tekst zouden tekenen en ook dat de kernstaten  hun verplichtingen nakomen.
Het Non-proliferatieverdrag is een contract : de kernwapenvrije ondertekenaars
beloven geen kernwapens te verwerven en de ondertekenaars die kernwapens
bezitten, beloven om via onderhandelingen weg te werken.  Al drie decennia lang
overtreden de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en China dit artikel van de
internationale wetgeving.

Sinds het aantreden van Bush hebben de Verenigde Staten nieuwe kernwapens
ontwikkeld die ze eerst kunnen inzetten in geval van een conventioneel conflict.
De VS is vast van plan een arsenaal van ongeveer tienduizend nucleaire wapens
te behouden.  Tijdens de toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag in
2000 hebben de VS en andere ondertekenaars ingestemd met 13 specifieke
verbintenissen tot ontwapening om te komen tot de uitvoering van het verdrag, te
beginnen met een beëindiging van het testen van kernwapens.  Vorig jaar heeft
de regering Bush laten weten dat zij zich niet zal houden aan de bijkomende
toezeggingen.

2. Snelle uitdoving van de zogenaamde ‘civiele’ kernenergie.
Staten die kernwapens willen verwerven, doen dit via programma's voor
kernenergie.  Op die manier kunnen zij aan het nodige materiaal komen en ook
de opsporing  door inspecteurs omzeilen, aangezien veel materiaal zogezegd
geschikt is voor ‘dubbel gebruik (d.w.z. militair of civiel).  Alle radioactief
materiaal, dus ook al het afval dat honderdduizenden jaren radioactief blijft en
niet op veilige wijze kan worden verwijderd, is een bestanddeel voor een ‘vuile
bom'.  Het is dan ook waanzin om de nucleaire industrie toe te staan nog verder
radioactief materiaal te produceren.



3. Het risico van bestaand nucleair materiaal minimaliseren.
Jammer genoeg zit de wereld opgescheept met een gevaarlijke nalatenschap
van nucleair materiaal omwille van de onverantwoorde bouw van kerncentrales
en kernwapens van de afgelopen vijf decennia.  Het probleem is het ruimst
verspreid in de staten van de voormalige Sovjet-Unie.  De internationale
gemeenschap zou geld ter beschikking moeten stellen om de nucleaire erfenis
van de Sovjets minder onveilig te maken.  Dit zou maar een fractie kosten van
een oorlog tegen Irak en zou veel meer bijdragen tot de preventie van de
verspreiding van kernwapens.  En toch heeft de regering Bush de financiering
van programma's ter beveiliging van nucleair materiaal in de landen van de
voormalige Sovjet-Unie drastisch verlaagd.

De minst verstandige optie voor de behandeling van kernafval is de opwerking
ervan.  Daarbij wordt het uranium en plutonium vrijgemaakt, waardoor het
materiaal voor de productie van wapens nog gemakkelijker toegankelijk is en
waardoor een grote hoeveelheid radioactiviteit vrijkomt.  Er moet onmiddellijk een
einde komen aan de opwerking van kernafval.

4. De Conventies inzake Chemische en Biologische Wapens
versterken.

In plaats van deze conventies te versterken, probeert de regering Bush ze te
ondermijnen.  Zo heeft zij bijvoorbeeld in 2001 haar veto gesteld tegen de
aanvaarding van een protocol bij de Conventie inzake Biologische Wapens dat
een controlesysteem voorzag, met het argument dat dit opdringerige inspecties
met zich mee zou brengen en de commerciële belangen van de Amerikaanse
biotechnologische industrie in het gedrang zou brengen.

5. Een einde maken aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en
kernenergie door de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

De afhankelijkheid van de wereldeconomie van fossiele brandstoffen, en olie in
het bijzonder, verstoort de internationale verhoudingen en wakkert conflicten
aan.  Fossiele brandstoffen moeten geleidelijk aan verdwijnen, niet alleen om
veiligheidsredenen maar ook om het wereldwijde klimaat te beschermen.  Wij
hebben geen kernenergie nodig om de fossiele brandstoffen te vervangen.  Met
voldoende investeringen en politieke wil kunnen hernieuwbare energiebronnen
alle energie produceren die we nodig hebben ; niet alleen elektriciteit, maar ook
energie voor de industrie, voor de verwarming en voor het vervoer.

Hoezeer men ook beweert dat militaire aanvallen 'op chirurgische wijze' worden
uitgevoerd, toch zullen zij geen oplossing bieden voor de problemen waarmee
onze planeet in de 21ste eeuw wordt geconfronteerd.  Echte veiligheid wordt niet
gebouwd op militaire macht.  Daarvoor moeten de oorzaken van de conflicten
worden aangepakt : armoede, de strijd om de schaarse hulpbronnen,
ongerechtigheid.  Greenpeace heeft geen ervaring op al deze terreinen, maar via
ons werk dragen wij ons steentje bij tot het bevorderen van de energieveiligheid



(door de ontwikkeling van hernieuwbare energie die voor alle landen toegankelijk
is) en de voedselzekerheid (door de ontwikkeling van een duurzame landbouw in
plaats van intensieve chemische en genetisch gemanipuleerde landbouw).
Verder voeren wij ook nog campagne voor de versterking van de internationale
verdragen inzake ontwapening.  Dergelijke maatregelen zijn geen alternatief voor
de nationale veiligheid – zij vormen er gewoon de enige hoop voor.


