
Geen oorlog

Waarom wij tegen een oorlog in Irak zijn

Greenpeace is principieel tegen oorlog. Wij zijn voorstanders van de niet-
gewelddadige oplossing van conflicten. Wij voeren actief campagne voor de
verwijdering van alle massavernietigingswapens. Wij geven hier vijf redenen waarom
wij tegen een oorlog in Irak zijn:

Een oorlog zou verwoestende menselijke en ecologische gevolgen hebben.
Tijdens de laatste Golfoorlog kwamen tweehonderdduizend mensen om het leven. Vele van
de overlevenden werden het slachtoffer van ondervoeding, ziekte en ontbering. De schade
aan de ecosystemen in de regio bleef nog jaren na de oorlog bestaan. Welke gevolgen zal
een nieuwe oorlog dan wel niet hebben?

Oorlog is geen doeltreffende manier om komaf te maken met
massavernietigingswapens.
Er is nood aan een wereldwijde ontwapening van massavernietigingswapens en die moet
worden bereikt via vreedzame diplomatieke onderhandelingen.

Bush probeert duidelijk greep te krijgen op de Iraakse olievoorraden.
Zoals Nelson Mandela heeft gezegd, zou een aanval op Irak duidelijk zijn ingegeven door de
wens van George W. Bush om de wapen- en de olie-industrie in de Verenigde Staten een
plezier te doen.

Deze oorlog is illegaal en schept een gevaarlijk precedent.
Zelfs Henry Kissinger voert aan dat “de notie van een gerechtvaardigde preventieve actie
indruist tegen de hedendaagse internationale wetgeving, die het gebruik van geweld ter
zelfverdediging alleen toestaat in geval van werkelijke – en  niet potentiële – bedreiging.”

Het is hypocriet om zich alleen op Irak te concentreren.
Andere landen zoals India, Pakistan en Israël bezitten ook allemaal
massavernietigingswapens.

De gevolgen van een oorlog
Een oorlog met Irak zou verwoestende menselijke en ecologische gevolgen hebben.

Lessen uit de Golfoorlog

De Golfoorlog heeft een verschrikkelijke menselijke en ecologische tol geëist. Naar schatting
100.000 Iraakse soldaten en 40.000 tot 80.000 Iraakse burgers zijn rechtstreeks in de oorlog
om het leven gekomen. Degenen die de aanval hadden overleefd, werden geconfronteerd
met een ongeziene ontbering. De installaties voor stroom-, water- en sanitaire voorzieningen
werden vernietigd; systemen voor de opslag en verdeling van voedsel stortten in. Voor de
overlevenden betekende dit een situatie van ernstige ondervoeding, ziekte en voortijdig
overlijden.

Tussen zes en acht miljoen vaten olie werden opzettelijk uitgestort in de Perzische Golf en
zorgden daar voor de grootste olievlek ter wereld. De brand van zeshonderd opzettelijk
beschadigde Koeweitse olieputten veroorzaakte een deken van roet, gas en chemische
stoffen die een schadelijke impact had op de bodem en het water in de Golfregio. Dit leidde
rechtstreeks tot ademhalingsproblemen bij de plaatselijke bevolking en veroorzaakte ook
ernstige risico’s op lange termijn bij de mensen die eraan waren blootgesteld, zoals de kans
op kanker en op de geboorte van kinderen met een handicap.



Baaien en moddervlakten slibden dicht met olie en die zorgden voor een ernstige verstoring
van de fauna en flora in deze belangrijke biotopen. Tienduizenden vogels zijn vermoedelijk
omgekomen als rechtstreeks gevolg van de oorlog; vele andere kregen te lijden onder de
chronische gevolgen van de olievervuiling. De voedselgebieden van meer dan
honderdduizend waad- en trekvogels werden vernield. Sommige populaties hebben zich
maar traag weten te herstellen. Meteen na de oorlog liepen belangrijke garnalenbestanden
terug tot ongeveer één procent van het niveau van voor de oorlog.

Ook de grond zelf had fysisch en biologisch te lijden onder de militaire aanval.
Napalmbommen verpulverden de bovenste grondlaag en vernielden de vegetatie.Tanks en
voertuigen met rupsbanden drukten de woestijnbodem aan en maakten zo een herstel van
de vegetatie onmogelijk. De geallieerde legers lieten grote hoeveelheden afval, giftig
materiaal en miljoenen liter afvalwater achter in zandputten verspreid over het hele gebied.

De huidige crisis in Irak

Het grootste deel van de voorzieningen op het vlak van gezondheidszorg, water, sanitair en
stroom die tijdens de laatste Golfoorlog zijn vernietigd, is nog altijd niet hersteld. De
voedselvoorziening is vrijwel uitsluitend aangewezen op rantsoenering, en die is bijzonder
kwetsbaar voor onrust onder de bevolking en administratieve storingen. Deze situatie is
alleen maar verergerd door de aanzienlijke droogte die Irak de voorbije drie jaar heeft
getroffen. De belangrijkste waterbron voor de Iraakse bevolking is de Tigris. Maar die rivier is
vervuild met afvalwater en de meeste zuiveringsinstallaties werken niet. Waterpompstations
en tankwagens staan weg te roesten. De stroomvoorziening is nog altijd ernstig verstoord.
Door de sancties die de Verenigde Naties sinds 1990 hebben opgelegd, is het voor Irak
bijzonder moeilijk om aan wisselstukken te komen om de defecten te repareren.

Als gevolg van dit alles zijn miljoenen Irakezen ondervoed. Volgens Oxfam zijn vooral de
kinderen bijzonder zwaar getroffen: de voorbije tien jaar is de kindersterfte met 160 procent
gestegen. Daardoor kent Irak de hoogste kindersterfte van alle landen over de hele wereld.

De gevolgen van een nieuwe oorlog

De impact van een oorlog op Irak zal volledig afhangen van de doelwitten die worden
uitgekozen. Als er wordt gemikt op industriële installaties, valt een chemische vervuiling te
verwachten tengevolge van het lekken en/of verbranden van chemische voorraden en
opslagplaatsen. Bovendien zullen achteraf, wanneer deze fabrieken opnieuw in werking
worden gesteld, de normen voor de werking ongetwijfeld lager liggen, wat dan weer zal
leiden tot problemen van chronische vervuiling.

Wanneer productieve olievelden worden geraakt (of opzettelijk gesaboteerd) kan dit leiden
tot heftige branden en rookontwikkeling en het lekken van olie in de grond met alle gevolgen
van dien. Het roet van de vuren in Koeweit uit de laatste oorlog heeft een verregaande
impact gehad, onder andere ook een daling van de temperatuur van het zeewater. Dit heeft
op zijn beurt invloed gehad op de visbestanden en gevoelige ecosystemen. In het geval van
een nieuw conflict zijn dezelfde gevolgen te verwachten.

De vernietiging van de infrastructuur voor de watervoorziening, sanitaire diensten en
waterzuiveringsinstallaties zal een microbiologische impact hebben op de zeerijkdommen en
zal ook gevolgen hebben voor de gezondheid van de burgerbevolking, doordat er meer
ingewandsziekten en parasietenplagen zullen ontstaan.

Het is mogelijk dat er op dezelfde schaal opzettelijk olie wordt vrijgelaten of geloosd als in de
oorlog van 1991. In dat geval is een gelijkaardige impact te verwachten, al zal die dan wel



nog wat ernstiger uitvallen omdat de mariene ecosystemen die zich sinds het laatste conflict
langzaam aan het herstellen zijn, nog bijzonder kwetsbaar zijn.

Het bombarderen van nucleaire installaties en/of het gebruik van kernwapens op het
slagveld zou ongetwijfeld een ruime radioactieve besmetting veroorzaken. Dat zou op zijn
beurt de al bijzonder kwetsbare voedselvoorziening in het land nog meer onder druk zetten
en zou waarschijnlijk ook leiden tot een ernstige radioactieve besmetting in de hele regio.

De schade door chemische en biologische wapens zou afhangen van het type wapens dat
wordt gebruikt en de doelwitten die worden  gekozen. Chemische wapens hebben de kracht
om in de getroffen gebieden een hoge sterfte van mensen, huisdieren en dieren in de vrije
natuur te veroorzaken. Samen met de langer aanslepende gevolgen voor de gezondheid van
de  bevolking die niet is omgekomen in de oorlog en het in paniek verlaten van de betrokken
gebieden, zou dit waarschijnlijk leiden tot een volledige instorting van de samenleving in de
getroffen gebieden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van biologische wapens zoals anthrax.

Massavernietigingswapens
Oorlog is niet doeltreffend om komaf te maken met massavernietigingswapens.

Er is nood aan een wereldwijde ontwapening en de vernietiging van
massavernietigingswapens, ook door alle vijf de permanente leden van de Veiligheidsraad
en alle andere landen die dergelijke wapens in hun bezit hebben. Die ontwapening moet
worden bereikt via diplomatieke onderhandelingen en niet via gewapende aanvallen,
ongeacht of die unilateraal of multilateraal zijn.

De internationale gemeenschap is al lang overtuigd van de noodzaak van een wereldwijde
ontwapening. Volgens het Verdrag over de non-proliferatie van kernwapens, dat sinds 1970
van kracht is, hebben de VS en de vier andere erkende kernmogendheden zich verbonden
tot nucleaire ontwapening. In ruil daarvoor hebben de staten die geen kernwapens bezitten,
verklaard dat zij niet zouden streven naar nucleaire slagkracht. Tot nu toe hebben de VS en
de andere kernmachten er altijd onvermurwbaar op aangedrongen dat de staten zonder
kernwapens zich aan hun belofte houden. Maar tegenover de kritiek op hun eigen
tekortkomingen, zwijgen zij in alle talen.

Dertig jaar later, tijdens de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag in het jaar
2000, hebben de VS en de andere ondertekenaars beloofd een eind te maken aan nucleaire
tests door het ontwerp van het Verdrag over een algemeen verbod op kernproeven als de
eerste van dertien specifieke verbintenissen tot ontwapening. Maar vrij snel daarna stemde
de Amerikaanse senaat tegen de bekrachtiging van dit Verdrag over een verbod op
kernproeven. In 2002 verklaarde de regering van de VS dat zij niet langer akkoord ging met
de verbintenissen uit 2000, en vooral niet met het wereldwijde verbod op kernproeven.
Daarmee zette zij meteen de toekomst van het Non-Proliferatieverdrag op de helling.

In 1975 trad een verdrag in werking dat bedoeld was om een andere vorm van
massavernietigingswapens uit te roeien: de Conventie inzake Biologische Wapens. Van bij
het begin is het niet gelukt om de bepalingen van deze conventie te laten naleven, vooral
omwille van het ontbreken van een controleschema. In juni 2001 kelderde de Amerikaanse
regering vijf jaar werk om doeltreffende controlemechanismen op te stellen. De regering
Bush weigerde op de valreep om in te stemmen met internationale inspectieteams, door zich
te beroepen op de nationale veiligheid van de VS en de noodzaak om de industriële
geheimen van de Amerikaanse bedrijven te beschermen. Deze beslissing leidde tot
verontwaardiging bij de internationale gemeenschap en is bijzonder hypocriet in het licht van
de huidige eisen die aan Irak worden gesteld.



De regering Bush heeft evenmin haar belofte gehouden inzake het Verdrag over
Raketafweersystemen (ABM-Verdrag) door in december 2001 aan te kondigen dat
Washington zich terugtrok uit het  verdrag om zijn eigen Star Wars-programma te kunnen
voortzetten.

Om de nucleaire proliferatie een halt toe te roepen is het van cruciaal belang dat de
Verenigde Staten geld uittrekken voor het beveiligen en vernietigen van kernwapens en
nucleair materiaal in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Maar één van de eerste
daden na het aantreden van de regering Bush bestond erin de financiering van deze
programma’s met bijna 21 procent te verlagen en de middelen voor nucleaire
wapenprogramma’s met bijna vijf procent te laten stijgen.

En het verhaal gaat ook vandaag nog door. Op 5 februari 2003 heeft een belangrijke
senaatscommissie in de VS nog de bekrachtiging aanbevolen van het door Bush
voorgestelde verdrag tussen de VS en Rusland over de Vermindering van Strategisch-
Offensieve wapens (SORT-Verdrag). Dat SORT-verdrag vereist niet eens de vernietiging
van ook maar één wapen, en bewijst daarmee eens te meer dat de VS (en Rusland) er niet
in slagen hun beloften tot ontwapening na te komen. Het SORT-verdrag voorziet enkel een
vermindering van de “opgestelde” wapens en schiet dus op flagrante wijze te kort in de test
van het Non-Proliferatieverdrag als een multilateraal akkoord tot ontwapening dat zou
moeten leiden tot een volledige vernietiging van kernwapens. In combinatie met de plannen
van Bush voor het mogelijk gebruik van kernwapens tegen Irak (of gelijk welke andere
mogelijke agressor) en zijn plannen om nieuwe kernwapens te ontwikkelen, bewijst dit dat de
VS het Non-Proliferatieverdrag en ook nog andere internationale verdragen inzake non-
proliferatie en ontwapening met de voeten treedt. Bovendien toont dit duidelijk aan dat de
regering Bush een onmiddellijke bedreiging vormt voor de veiligheid op deze wereld.

Het gaat om olie
Bush probeert duidelijk greep te krijgen op de Iraakse olievoorraden.

Sinds het moment dat de voormalige man van de olie-industrie George W. Bush zijn intrede
heeft gedaan in het Witte Huis – ruim voor 11 september 2001 – heeft zijn regering
aangekondigd dat de VS te kampen heeft met een crisis in de energievoorziening. Hoewel
daar weinig bewijzen voor aan te voeren zijn, heeft Bush hiervan toch een van de
hoekstenen van zijn beleid gemaakt.

Toevallig bezit Irak de op één na grootste bekende olievoorraden in de wereld, maar sinds
de Golfoorlog is de olieproductie in Irak aanzienlijk teruggelopen, omwille van de gevolgen
van de economische sancties en de verwoesting van de infrastructuur. De wederopbouw van
die infrastructuur en het opdrijven van de productie zal een werk van jaren zijn. Leiders uit de
olie-industrie lonken al met begerige ogen naar die voorraden en staan te trappelen om aan
de slag te gaan.

En nog nooit hebben zij zo’n nauwe banden gehad met het Witte Huis. Vice-president Dick
Cheney kan na een oorlog met Irak alvast aan een tweede ronde beginnen. Cheney is
voormalig directeur van Halliburton, het grootste bedrijf ter wereld inzake dienstverlening aan
de oliesector. In augustus 2000 heeft Cheney openlijk verklaard dat hij als leider van
Halliburton “een stevig beleid voerde dat erin bestond dat hij niets wilde ondernemen in Irak,
zelfs niet als dat wettelijk zou kunnen zijn.” Maar de Financial Times heeft uiteindelijk wel
bewezen dat Cheney daarbij wel even vergat dat hij in 1998 en 1999 transacties in Irak had
verricht ter waarde van 23,8 miljoen dollar.

De banden tussen president George W. Bush en de oliesector gaan terug tot zijn grootvader.
Zijn nationale veiligheidsadviseur Condoleezza Rice is bestuurder geweest bij Chevron.



Onlangs is er trouwens nog een tanker naar haar genoemd. (U vindt nog meer informatie
over de banden tussen de oliesector en het Witte Huis op de website van Salon.com)
Dr. J.J. Traynor, topanalist bij Deutsche Bank, die de oliesector op zijn duimpje kent, is van
mening dat Exxon Mobil, de grootste en ongetwijfeld meest invloedrijke Amerikaanse
maatschappij, het best geplaatst is om voordeel te halen uit een verandering van het bewind
in Irak. (meer info op www.stopesso.com)

ExxonMobil heeft hard zijn best gedaan om de vraag naar olie te garanderen door de
Amerikaanse regering onder druk te zetten om af te zien van haar verplichtingen in verband
met het Kyoto-protocol over het broeikaseffect. Tijdens het verkiezingsjaar 2000 heeft
ExxonMobil 1.375.250 dollar besteed aan politieke campagnes – in de olie- en gassector
leverde alleen Enron nog een hogere bijdrage aan de kiescampagne. Van dat totale bedrag
was 89 procent bestemd voor de Republikeinse kandidaten. Door het ondermijnen van de
inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zorgt ExxonMobil ervoor
dat de VS verder afhankelijk blijft van olie en zijn transacties voortzet met vaak politiek
onstabiele olieproducerende landen.

Maar in tegenstelling tot zijn Franse, Russische en Chinese concurrenten moest ExxonMobil
de voorbije tien jaar als grootste oliemaatschappij ter wereld wegblijven uit Irak omwille van
de politieke positie van de VS. Exxon had voordien 25 procent van de Iraakse olievelden in
handen en een nieuwe oorlog met Irak zou opnieuw de weg vrijmaken naar de grote Iraakse
olievoorraden.

Een illegale oorlog
Een oorlog met Irak is illegaal en schept een gevaarlijk precedent.

De regering van de Verenigde Staten en van het Verenigd Koninkrijk beweren dat zij zelfs
zonder een tweede VN-resolutie het recht hebben om Irak binnen te vallen. Zij stellen dat
Irak een bedreiging vormt voor de vrede en de veiligheid op de wereld en dat zij het recht
hebben over te gaan tot een preventieve unilaterale militaire actie. In tegenstelling tot deze
beweringen stellen juridische deskundigen over de hele wereld dat zo een aanval illegaal
zou zijn zonder een volgende resolutie van de Veiligheidsraad die specifiek de toelating geeft
tot de inzet van troepen. Bovendien druist de ‘preventieve’ inzet van strijdkrachten die
momenteel wordt overwogen in tegen de geest en de letter van het internationaal recht. De
Verenigde Naties zouden er dan ook verstandig aan doen dit gevaarlijk precedent niet toe te
staan. Er is al melding gemaakt van het feit dat Noord-Korea een preventieve aanval
overweegt tegen Amerikaanse troepen in Zuid-Korea. De verkondigde doctrine van
preventieve oorlog is niet enkel illegaal; zij is ook gevaarlijk, destabiliserend en vernietigend
voor de internationale vrede en veiligheid.

Achtergrond

De Verenigde Naties zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog om de internationale vrede
en veiligheid te bewaren, omdat het oude systeem van collectieve veiligheid er niet in
geslaagd was verwoestende wereldoorlogen te voorkomen. Het oude systeem, op basis van
wisselende bondgenootschappen tussen staten, had niet kunnen verhinderen dat
nationalistische regeringen van landen met een sterke economie strijdkrachten inzetten om
hun economische en politieke doelstellingen te bereiken. Het Handvest van de VN verplicht
alle leden om de internationale vrede en veiligheid te bewaren, via de vreedzame regeling
van geschillen, gezamenlijke maatregelen voor het voorkomen en wegwerken van factoren
die de vrede bedreigen en vooral door internationale samenwerking.

Deze poging om de internationale samenwerking te verhogen is de laatste jaren in steeds
grotere mate ondermijnd door de regering van de Verenigde Staten. Zij heeft zich
teruggetrokken uit het Kyoto-protocol inzake klimaatwijziging, heeft ondanks de duidelijke



beloften uit het Non-Proliferatieverdrag verzuimd het Verdrag over een algemeen verbod op
kernproeven te bekrachtigen, heeft zich teruggetrokken uit het ABM-verdrag inzake
raketafweersystemen, heeft geweigerd het Verdrag over het Internationaal Strafgerechtshof
ter goedkeuring voor te leggen aan de senaat en geweigerd het Protocol inzake Biologische
Wapens te ondertekenen. Tijdens de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in 2002
hebben Amerikaanse deelnemers aan de internationale onderhandelingen stevige
inspanningen geleverd om de taal van de slottekst af te zwakken, die zij trouwens toch niet
hebben geratificeerd. Al deze unilaterale acties vanwege de VS ondermijnen de macht en
het gezag van de VN, werken ontmoedigend voor de internationale samenwerking en tasten
de internationale rechtsorde aan.

Eenzijdige aanval niet legaal

De VS heeft onlangs nog het recht opgeëist om over te gaan tot preventieve militaire actie,
ook tegen Irak, met de volgende mededeling: “Als we wachten tot de bedreigingen volledig
werkelijkheid worden, zullen we te lang hebben gewacht” en “Irak vormt een duidelijke
bedreiging voor de wereldvrede”. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk stellen dat
Irak al lang om verschillende redenen Resolutie 1441 heeft overtreden, maar dat verleent
hun nog niet het recht om een aanval te lanceren – alleen de Verenigde Naties kunnen
beslissen of er sprake is van een werkelijke overtreding en alleen de VN kan beslissen wat
daaraan moet worden gedaan. Er is duidelijk een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad
nodig om de inzet van troepen toe te laten.

De eis van de VS gaat voorbij aan één van de belangrijkste principes van de Verenigde
Naties. Artikel 15 van het VN-Handvest verleent staten alleen een soeverein recht om
militaire acties ter zelfverdediging te lanceren wanneer zij het slachtoffer zijn van een
gewapende aanval: “niets in het voorliggende Handvest kan het onvervreemdbare recht op
individuele of collectieve zelfverdediging aantasten wanneer een gewapende aanval wordt
gepleegd tegen een lid van de Verenigde Naties, tot de Veiligheidsraad maatregelen heeft
genomen die nodig zijn om de internationale vrede en veiligheid te bewaren.” Het recht op
zelfverdediging bestaat alleen wanneer er al een aanval is geweest of zonder meer op
handen is. In een vaak aangehaald geval met betrekking tot de SS Caroline, moet er sprake
zijn van “een nood tot zelfverdediging, onmiddellijk, overweldigend, die geen keuze laat in de
middelen en geen tijd om overleg te plegen.” Wanneer deze omstandigheid zich niet
voordoet, bestaat de correcte en wettelijke procedure erin dat de Veiligheidsraad wordt
verzocht de zaak af te handelen. Toen Israël in 1981 de Osirak-kernreactor in Irak aanviel en
zich daarvoor precies beriep op het recht op preventieve zelfverdediging, werd die aanval in
Resolutie 487 sterk veroordeeld door de Veiligheidsraad, ook door de Verenigde Staten, als
een “duidelijke schending” van het VN-handvest. Het is ook veelbetekenend dat minister van
Buitenlandse Zaken Colin Powell die aanval sindsdien heeft geprezen als een “duidelijke,
preventieve militaire aanval. Iedereen is daar nu vrij tevreden over, ook al heeft Israël
toentertijd ongelooflijk veel kritiek te verduren gekregen.” De aanval was toen illegaal en een
gelijkaardige aanval zou ook nu illegaal zijn.

Irak heeft er op dit moment nog niet mee gedreigd de een of andere staat aan te vallen. Het
heeft daartoe geen troepen gemobiliseerd en bezit niet de militaire kracht om een aanval te
lanceren op de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Australië – allemaal landen die
al troepen naar de regio hebben gestuurd. De herhaalde stelling van die landen dat een
preventieve aanval op Irak gerechtvaardigd kan zijn op basis van artikel 51, heeft dus geen
wettelijke basis. Zelfs Henry Kissinger heeft verklaard dat “de notie van een
gerechtvaardigde preventieve actie indruist tegen de hedendaagse internationale wetgeving,
die het gebruik van geweld ter zelfverdediging alleen toestaat in geval van werkelijke – en
niet potentiële – bedreiging.”



Een preventieve aanval, zelfs met de goedkeuring van de Veiligheidsraad, is onverenigbaar
met het internationale recht. Het internationale recht verschaft geen enkele basis voor de
inzet van strijdkrachten als preventieve maatregel wanneer er geen sprake is van een
werkelijke of nakende aanval door de offensieve staat of van wijd verspreid geweld of een
humanitaire noodtoestand. Wanneer de Veiligheidsraad nu, voor de eerste keer in de
geschiedenis, zou instemmen met een preventieve oorlog tegen Irak, terwijl de wereldvrede
niet onmiddellijk wordt bedreigd, zou dat een ernstige ondermijning betekenen van de
internationale beperkingen op de inzet van strijdkrachten. Dit zou ook heel duidelijk een
aanfluiting betekenen van de doelstellingen in het Handvest van de Verenigde Naties om de
internationale vrede en veiligheid te bewaren. De toelating geven voor een preventieve
oorlog omdat een staat misschien massavernietigingswapens verborgen houdt, zou een
precedent scheppen voor andere preventieve oorlogen tegen ten minste twintig andere
landen. De inzet van troepen zou leiden tot geweld en zou het leven kosten van zowel
burgers als militairen op een moment dat de internationale vrede en veiligheid steeds meer
onder druk komen te staan.

Er zijn voldoende internationale hulpmiddelen beschikbaar voor de behandeling van deze
aanklachten tegen Irak en de Iraakse leiders. Afgezien van het bestaande programma van
wapeninspectie zou de Veiligheidsraad bijvoorbeeld een ad hoc internationale strafrechtbank
kunnen oprichten voor alle misdaden die zijn begaan na juli 2002. En verder is er ook nog
het Internationaal Gerechtshof. Er zijn ook allerlei mechanismen om het naleven van de
regels af te dwingen zoals diplomatieke druk, onderhandelingen, sancties voor goederen met
een militaire toepassing of voor goederen die kunnen worden gebruikt voor de productie van
massavernietigingswapens, het vernietigen van de voorraden van
massavernietigingswapens en inspectie van installaties die kunnen bijdragen tot de productie
van massavernietigingswapens.

De internationale gemeenschap moet het probleem van de massavernietigingswapens
aanpakken door middel van internationale samenwerking en dat moet gebeuren op een
consequente en niet-discriminerende wijze. Zelfs de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk zijn samen met China, Frankrijk, India, Pakistan en Rusland als
kernmogendheden gebonden door een verplichting om “onder een strenge en doeltreffende
internationale controle te goeder trouw onderhandelingen te voeren en af te sluiten die leiden
tot nucleaire ontwapening in al haar aspecten.”

De oorlogsplannen van de VS in het licht van de Conventie van Genève

Op 24 januari meldde CBS News dat het Pentagon van plan is de oorlog te beginnen met
een massale aanval op Bagdad, met onder andere aanslagen op de elektriciteits- en
waterleidingen. Die plannen zouden indruisen tegen artikel 54 van het eerste protocol bij de
Conventie van Genève:

2. Het is verboden objecten die onontbeerlijk zijn voor het overleven van de burgerbevolking,
zoals levensmiddelen, landbouwgebieden voor de productie van voedsel, gewassen, vee,
drinkwaterinstallaties en –leidingen en irrigatiewerken aan te vallen, te vernietigen, te
verwijderen of onbruikbaar te maken met de specifieke bedoeling de vitale waarde daarvan
te ontzeggen aan de burgerbevolking of de tegenstander, ongeacht of dat nu gebeurt om de
burgers uit te hongeren, hen aan te zetten om weg te trekken of voor gelijk welk ander
motief.

Tijdens de Golfoorlog is de Iraakse infrastructuur voor de water- en elektriciteitsvoorziening
vernield. Een groot deel daarvan werd beschouwd als zogenaamd “toevallige collaterale
schade”. Er zijn nochtans aanwijzingen dat het om opzettelijke aanslagen ging. In januari
2003 hebben meer dan honderd docenten rechtsgeleerdheid en ngo’s een brief gestuurd
aan George Bush waarin zij hem waarschuwden dat zij zich zorgen maken omwille van de



recente strijdtactiek van de VS in Kosovo en Afghanistan en dat zij vrezen dat het
internationale humanitaire recht tijdens een mogelijke aanval op Irak zou kunnen worden
geschonden.

Het gebruik van en de dreiging met kernwapens is illegaal

In januari raakte in de pers de inhoud bekend van een geheim document dat bekend staat
als Presidentiële Richtlijn inzake de Nationale Veiligheid 17 en dat president Bush vorig jaar
in september heeft ondertekend. Volgens de nieuwsberichten stelt het document: “De
Verenigde Staten zullen verder duidelijk blijven maken dat zij zich het recht voorbehouden
om met een verpletterende strijdmacht – en ook eventueel met kernwapens – te reageren op
de inzet van [massavernietigingswapens] tegen de Verenigde Staten, onze troepen in het
buitenland, onze vrienden en bondgenoten.” In 1996 bepaalde het Internationaal
Gerechtshof dat de dreiging met of het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd is
met de regels van het internationale recht die gelden in geval van een gewapend conflict, en
in het bijzonder met de principes en regels van het humanitair recht; maar het hof besliste
evenwel niet definitief of de dreiging met of het gebruik van kernwapens wettig of onwettig
zou zijn in een extreme situatie van zelfverdediging, waarbij werkelijk het overleven van een
staat op het spel staat. De inzet van kernwapens in Irak als antwoord op het gebruik van
chemische of biologische wapens door Irak of als een aanval op commandobunkers zou
volgens het internationale recht duidelijk illegaal zijn.

Dubbele moraal
Irak is niet het enige land in het Midden-Oosten dat massavernietigingswapens bezit.

Massavernietigingswapens in het Midden-Oosten

In het Midden-Oosten zijn voor het eerst massavernietigingswapens gebruikt door de Britse
troepen in 1917, toen Groot-Brittannië een gebied bezette dat later Irak zou worden.
Chemische wapens werden ingezet in het proces waarbij het Koerdische noorden, het
sjiitische zuiden en de soennitische stammen rond Bagdad werden samengesmolten tot een
verzonnen Iraaks “koninkrijk” om een greep te houden op de olie in de regio.
Winston Churchill, op dat moment minister van Koloniale Zaken, moest vaststellen dat
“woeste Arabische stammen” zich met enig succes tegen dit imperialisme verzetten en
moedigde het gebruik van chemische wapens aan. Daar kwam wel wat verzet tegen in
Whitehall, maar Churchill schreef: “Ik begrijp die teergevoeligheid  met betrekking tot het
gebruik van gas niet. Ik ben een sterk voorstander van het gebruik van gifgas tegen
onbeschaafde stammen.”1

Vandaag levert een momentopname van de vermoedelijke programma’s met
massavernietigingswapens in het Midden-Oosten, die zijn opgezet met de hulp van westerse
regeringen en bedrijven, een verontrustend plaatje op.

SYRIE: Syrië bezit één van de grootste voorraden chemische wapens in het Midden-Oosten,
met een kant-en-klare voorraad scudraketten die kunnen worden gebruikt als
lanceersysteem. Volgens de inlichtingendienst van het Amerikaanse ministerie van Defensie
is Syrië al in het begin van de jaren 1970 van start gegaan met de ontwikkeling van een
offensief programma van chemische oorlogsvoering “omwille van een aangevoelde dreiging
vanwege Israël” en bezit het land nu waarschijnlijk ook een biologisch wapenprogramma. De
directeur van de CIA William Webster getuigde in 1989 dat “West-Europese ondernemingen
behulpzaam zijn geweest bij het leveren van de nodige precursor-chemicaliën en uitrusting.
Zonder de levering van deze sleutelelementen zou Damascus niet in staat zijn geweest
chemische wapens te produceren.”2



IRAN: Veel waarnemers zijn van mening dat Iran dichter staat bij de productie van een
kernbom dan Irak, en de Amerikaanse regering stelt dat Iran waarschijnlijk over
verscheidene duizenden ton chemische stoffen voor wapens beschikt.3 Iran ontkent deze
beschuldigingen en lanceert regelmatig een oproep voor een kernvrije zone in het Midden-
Oosten.

EGYPTE: In brede kringen leeft de overtuiging dat Egypte in de jaren 1960 in Jemen gebruik
heeft gemaakt van chemische wapens. Ook vandaag zou het land nog over een chemische
slagkracht beschikken. Egypte streeft vermoedelijk op dit moment niet naar nieuwe
systemen van massavernietigingswapens en verleent actief steun aan een
massavernietigingswapenvrije zone in het Midden-Oosten.4

ISRAEL: Israël heeft het oudste en meest omvangrijke kernwapenprogramma in het Midden-
Oosten. Het land neemt een dubbelzinnig officieel standpunt in: het stelt dat “het niet als
eerste kernwapens zal lanceren in de regio” en dit tot tevredenheid van de gevestigde
kernmogendheden. Maar waarnemers zijn het er wel over eens dat Israël door middel van
een programma dat in de jaren 1950 van start is gegaan, tussen honderd en vierhonderd
kernwapens heeft ontwikkeld. Dat is een gesofisticeerd arsenaal dat groter is dan dat van
Groot-Brittannië.5 Israël heeft het verdrag over de non-proliferatie van kernwapens of enig
ander verdrag over wapencontrole niet ondertekend en weigert VN-inspecties van zijn
nucleaire installaties toe te staan.

Israël bezit raketten met een reikwijdte van ten minste 3.500 km en het enige
rakettenafweersysteem in de wereld. Als lanceersysteem beschikt het onder andere over
drie duikboten die kunnen worden uitgerust met kruisraketten met een kernkop.6 Men
veronderstelt dat Israël ook een omvangrijk programma heeft van chemische en biologische
wapens, maar daarover is heel weinig informatie beschikbaar. Israël heeft in het verleden
naar verluidt chemische en biologische wapens gebruikt.7

IRAK: Sinds 1990 beschikt Irak over een geavanceerd kernwapenprogramma en een grote
voorraad chemische en biologische wapens. Dat alles heeft het land verworven dankzij de
hulp van vele bedrijven uit vele landen en met expliciet medeweten van de regering in de VS
en andere westerse landen.8 Een groot deel van de Iraakse capaciteit aan
massavernietigingswapens is door de VN-inspecteurs geïdentificeerd en vernietigd na de
Golfoorlog van 1991 (onder andere 40.000 chemische wapens en 30 raketten om die af te
vuren). Irak beweert dat al zijn voorraden en installaties voor massavernietigingswapens
vernield zijn. Maar er bestaan evenwel vragen over het aantal overblijvende chemische en
biologische wapens, al denkt de meerderheid van de internationale gemeenschap niet dat
Irak kernwapens bezit of in staat is die te ontwikkelen. Recente wapeninspecties hebben op
geen enkele bezochte site9 sporen kunnen ontdekken van nucleaire, chemische of
biologische producten of ook maar een enkel bewijs dat Irak geprobeerd heeft zijn nucleair
programma opnieuw op te starten.10

Massavernietigingswapens in de rest van de wereld

De wedloop om de massavernietigingswapens beperkt zich niet tot het Midden-Oosten. India
en Pakistan bezorgden de wereld een shock toen zij openlijk hun programma’s voor het
testen van kernwapens bekend maakten met de ontploffing van kernbommen met een kleine
sterkte (vijf tot vijfentwintig duizend ton TNT-equivalent). Het Westen reageerde daarop door
economische en technische sancties op te leggen, maar heeft die intussen alweer
grotendeels opgeheven om zich te verzekeren van hun steun bij het conflict in Afghanistan.
India en Pakistan zijn nu aanvaard als lid van de internationale gemeenschap en hun illegale
nucleaire programma’s worden voor het grootste deel genegeerd.



Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen dat Noord-Korea bijvoorbeeld ook op het punt lijkt te
staan om kleur te bekennen. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad – de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China – bezitten samen het
grootste arsenaal aan kernwapens van allemaal: meer dan 35.000 stuks. Zij leveren allemaal
inspanningen om hun arsenaal te behouden, te verbeteren en indien nodig uit te breiden.
Alle landen zouden onmiddellijk kernwapens en andere massavernietigingswapens moeten
verbieden om te vermijden dat we afstevenen op een wereldwijd nucleair of ander conflict
waarbij massavernietigingswapens worden gebruikt.

Waarom deze dubbele moraal?

De VS, het Verenigd Koninkrijk en de meeste westerse landen hebben Saddam Hoessein
aan massavernietigingswapens, conventionele wapens en lanceervoertuigen geholpen. Een
verslag van de Amerikaanse senaat uit 1992 heeft aan het licht gebracht dat de VS
chemisch, biologisch, nucleair en rakettenmateriaal heeft uitgevoerd naar Irak. Het ging
onder andere ook om anthrax, uitgevoerd door het Amerikaanse centrum voor
ziektebestrijding.11 Volgens het verslag gebeurde dit met volledig medeweten van de
regering Reagan, wiens gezant Donald Rumsfeld in 1984 een bezoek bracht aan Saddam
Hoessein om opnieuw relaties aan te knopen tussen de VS en Irak toen Irak niet langer
stond gerangschikt als staat die steun verleende aan terroristen.

Sinds 1975 hebben 150 westerse bedrijven, waaronder ook 24 uit de VS, materiaal en
knowhow geleverd aan Irak voor zijn programma’s van massavernietigingswapens. Die
informatie heeft Irak verstrekt in zijn verslag aan de VN van december 2002. De VS heeft dit
materiaal grondig nagetrokken omwille van het “gevoelige” karakter ervan alvorens het te
verspreiden aan de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad.12 Een volledige versie
van het verslag kwam in handen van de pers terecht.

Zelfs na de verschrikkelijke Iraakse aanvallen op Halabja in 1988, waarbij ten minste 5.000
Koerdische burgers in Irak om het leven kwamen en die door de VS en het Verenigd
Koninkrijk steeds weer worden vermeld als een reden om Saddam Hoessein te dumpen,
wrongen westerse ambtenaren zich in alle bochten om de waarheid en de betekenis van
deze aanvallen te verbloemen. Aanvankelijk gaven zij Iran de schuld voor deze gruweldaden
en “In december 1988 verkocht Dow Chemical voor 1,5 miljoen dollar pesticiden aan Irak,
ondanks de bezorgdheid van de Amerikaanse regering dat die konden worden gebruikt als
bestanddelen voor chemische oorlogsvoering.” Een functionaris van een export-importbank
meldde in een memorandum dat hij “geen reden” kon bedenken om de verkoop stop te
zetten, ook al waren er bewijzen dat de pesticiden “bijzonder giftig” waren voor mensen en
konden leiden tot dood “door verstikking”.13

Het is duidelijk dat deze dubbele moraal is gehanteerd omdat de regering van de VS en
andere landen er strategisch belang bij hadden om steun te verlenen aan Saddam Hoessein
toen hij  oorlog voerde tegen hun wederzijdse aartsvijand Iran. Nu Irak niet langer een
strategische bondgenoot is, moet het land tot elke prijs worden ontwapend, met alle
mogelijke argumenten om het publiek te overtuigen.

Greenpeace is het ermee eens dat Irak moet worden ontwapend van alle
massavernietigingswapens die het eventueel bezit, maar is ook van oordeel dat alle andere
landen moeten worden onderworpen aan dezelfde regels. De instrumenten voor een
vreedzame, niet-gewelddadige overgang naar een wereld die verlost is van
massavernietigingswapens zijn voorhanden binnen het systeem van de VN-verdragen. We
richten dan ook een oproep tot alle landen om deze mechanismen te goeder trouw te
ondersteunen en verder uit te bouwen.
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