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BIJLAGEN 

Irak nieuws update voor week 2 (tm 8-01 ochtend bijgewerkt) 

Onderwerpen/categorieën 

UNMOVICNN 

• UNMOVIC zal een tweede kantoor in Irak openen om het inspectieregime uit te voeren. 
Naast het hoofdkantoor in Bagdad wordt een faciliteit ingericht in Mosul, in Koerdisch N-I rak 
om te inspecteren sites in dit gebied te bestrijken. 
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• De gezant van de Verenigde Naties belast met vermiste burgers en goederen reist later 
deze maand naar Irak. Dat maakte een woordvoerster van de VN maandag in New York 
bekend. Bagdad nodigde Yuli Vorontsov vorige maand uit voor een bezoek nadat het 
eerder steeds had geweigerd de gezant te ontvangen. De Rus moet het lot ophelderen 
van personen en goederen die verdwenen na de inval van Irak in Koeweit in augustus 
1990. Vorontsov vertrekt 17 januari naar de Iraakse hoofdstad en overlegt 18 en 19 januari 
met Iraakse functionarissen. Daarna reist hij door naar Koeweit. (ANP) 

• De VN-wapeninspecteurs hebben in Irak dinsdag voor het eerst de helikopter gepakt. De 
Arabische tv-zender ai-Jazeera liet zien hoe drie VN-helikopters opstegen vanaf een militair 
vliegveld bij Bagdad. Twee helikopters van de Iraakse nationale bewakingsdienst 
begeleidden het konvooi (ANP). 

• De leider van de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties, Hans Blix, zal de 
Veiligheidsraad donderdag melden dat tot nu toe geen illegale wapenprogramma's in Irak 
zijn gevonden. Dat heeft de Duitse krant Tageszeitung dinsdag gemeld. Blix zal ook zeggen 
dat Bagdad geen bevredigende antwoorden heeft gegeven op vragen van de VN over de 
wapendeclaratie die Irak vorige maand heeft ingeleverd. De krant haalt een anonieme bron 
bij de VN in New York aan. (ANP) 

politiek/militaire ontwikkelingen positie Verenigde Staten 
• De woorden en daden uit Bagdad zijn "ontmoedigend" voor hen die Irak vreedzaam willen 

zien ontwapenen. Dat zei de Amerikaanse president Bush maandag in een reactie op de 
Iraakse leider Saddam Hussein die eerder die dag verklaarde klaar te zijn voor een oorlog 
(ANP). 

• Volgens The New York Times van maandag heeft Washington overigens al vergevorderde 
plannen gereed voor de toekomst van Irak, nadat Saddam Hussein er is verdreven. De 
ideeên gaan uit van een verblUf van ongeveer anderhalf jaar van Amerikaanse 
'vredestroepen' in het land en van een snelle overname van de olieindustrie om zo de 
wederopbouw van het land te kunnen bekostigen. Hoge Iraakse functionarissen kunnen 
zich volgens de plannen opmaken voor berechting door militaire tribunalen. Het landbestuur 
moet volgens het Witte Huis na het vertrek van Saddam voorlopig in handen komen van 
niet-militairen, bijvoorbeeld VN-functionarissen. Plannen om nog voor een oorlog een 
tijdelijk Iraaks bestuur samen te stellen zün van tafel (ANP). 

• De Amerikaanse strijdkrachten werken met hoge snelheid aan de samenstelling van een 
troepenmacht voor een eventuele invasie van Irak. Volgens The Washington Post van 
maandag zullen mogelijk meer dan 100.000 mensen worden ingezet. De krant rept van drie 
of vier landmachtdivisies, een luchtlandingsdivisie, een marinedivisie en een groot aantal 
elitetroepen. De precieze samenstelling van de invasiemacht zal binnenkort definitief 
worden bepaald. (ANP) 

politiek/militaire ontwikkelingen positie Verenigd Koninkrijk 

• De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw zei maandag in Londen dat de kans 
op een oorlog tegen Irak iets is afgenomen. Hij beklemtoonde dat een oorlog niet 
onvermijdelijk is. Twee Britse dagbladen hadden zaterdag een anonieme bewindsman 
opgevoerd die berekende dat de kans op oorlog was afgenomen van 60 procent voor kerst 
tot 40 procent op zaterdag. Straw noemde die berekening "redelijk precies" (ANP). 
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politiek/militaire ontwikkelingen positie Irak 
• Saddam heeft op 7-01 zijn minister van Olie Amer Rasheed met pensioen gestuurd en 

vervangen door Samir Abdulaziz al Najm, lid van de nationale Commandoraad van de Ba'th 
en voorm. diplomaat in Egypte en Rusland. Vervanging is bekend gemaakt door (Uday's) 
tv-station 'Jeugd' (Shabat). Rasheed was sinds 1995 in deze functie. 

• VS zou volgens Jane's van Iraakse informant info hebben vernomen dat Saddam een 
tweetal nucleaire/chemische wapenexperts verbergt in één van zijn paleizen om te 
voorkomen dat UNMOVIC ze kan interviewen. 

politiek/militaire ontwikkelingen Arabische wereld/regio Irak 
• De Saudi's steunen een oorlog tegen Irak niet zonder bewijzen van de VN dat Irak over 

WMD beschikt, de volgens de Saudische min. van Buza 

• De Turkse min van Buza heeft gesteld dat Turkije historische gebiedsaanspraken daterend 
uit de Ottomaanse periode van Turkije op Noord-lrak (regio Mosul en Kirkuk) zal 
onderzoeken. Als men zulke rechten 'ontdekt' zal Turkije die naar voren brengen bij haar 
bondgenoten als een cinnflict over Irak dreigt. Dit heeft tot woedendende reacties geleid 
van Arabische diplomaten in Ankara 

• Verder heeft Turkije vlg Turkse krant maandag VS toestemming gegeven een team van 35 
CIA'ers te laten opereren in N-I rak samen met Turkse inl.dienst De VS wil een grotere 
groep inzetten maar Turkije lijkt dit voorlopig af te houden. Turkije eist verder dat de VS 
een overzicht geeft van de wapens die de VS aan de Iraakse Koerden geeft. 


