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1 -, Oppositie Irak wll fedO<ale •taal na vol Hussoin 
Oe ongeve..- vijftig opi><Jsili<lgrooporlngen m Irak die de afgelopen dagen in london bijeen wo

'ren, h;sbbon ZlCI1 uitgesproken voor een <lemocral1selle rooerate staal na de""' van Saddam 
Husseln De.zo sla>l zal de gevolgen van ben jaar .,rapressiev. eo terrrn'isbSche pral<tljken" van 
de hu1dijje laldor mootsn UII'Msson De groepeliogen oioten In de naol\t van maandog op dln<dag 
de conferentie af met een .,P<>Iitlel<e v.ri<o.rlf'l!l", eeo ""ri<laring omtrent de ·o..,rgangsperiooe• en 
de benoeming van een u1t 65 loden bestaande coMiina\tecomm""'" welke mogelljk op t5 janua. 
ri een n1euwe V<!rgadaiiDg belegt In het noorden van IraK 
De "?olltleke verklal1ng" handelt'""" staatsvorm. staatsrecnt, "'chtan van de m<nderhoden. vel· 
ligheldsaspecten. (vnondschappehjke) relalles met de buurlanden van Irak, de VN on do Intemo
tionele gemeenscllap. 
De •qvergangsperiodo" haMeltover aen 2 jarige periode na de val van Huose1n. waatin v.rt<1e. 
,ingen Zltn vocrz1en om oen d~e1ocrat.soho ttoö\ '!'el een permoneol8 gror.Owélle vorwezeniiJ· 
ken Pe twee voor hel overgangsbestuur vsrantwootdeljke instanties Zijn: de "TransiUonal Natio· 
nat Assembty· {TNA) bestaande uit vertegenwoordigars van de naiiOoate reli!Jieuze, polileke, 
sOC<ale en geograr.sche elementen van !>et Iraakse volk en u1t ervaren en gekwalificeerde perso. 
nen d>e -gevende funct1os ~un,...,., uotoofenen• en een SOB'Iemone Raad t>e;taande u1t drie 
.oe,..onen d1o do taken van hGI staatshoofd zullen waarnemen. 
De bite<nkomst had zoodag afgelopen moeten zitn, maar de ruim driehonderd deelnemots kan. 
den het a.anvanl<elljk nlot ee"" wordon ov<>r de <elelverdel1ng {o a. aantal onafhenkel1jke<~ .", 
shi'iellscho vertegenwoordigers) binnen hot nlww te votn>en coördonatieoomm,ssle, ote .;"kern 
van een ove'l)angsl>estuur zou moelen wo<den 
Uiteindolijk is t.ostoten dal do .as groeperingen die door de Verenigde Stalen ats oppoSIIiebews. 
ging zitn erkend. de commisSie zullen lelden. De post van OOO<etan .. gon<!raal bliJft voorlopig 
open Volgen• bronnon binnon de oppo<~le wotdt >O voorl<omon dat een etnlsoM of "'hg1ou2e 
groep een ovorwioht kriJgt. 
VolgeM de polltiéko V<>rldanng is oen lederaar s,s~aam een geschikte """" om eon oplossing 18 
vmdan voor l>al"l<oe<discl>e probleem In ee<l verenigd Irak". Zij e""'nl Mt r6cllt <>i> z<>Of!leschil;
king 'ltln de KOOf<lan m het "'"'relen van hollend. Een "'ge!iog die na de""' van Saddatn HL>S· 
••In aan do macllt komt, zou de akkoorden over autanomoe Ole nu In l'""ks Koerdistan golden, 
moeten e<kennon, zolat>g er nog gean nieuws gr<>"dwel io. De Koerdische striJ<!ers zoudon de€1 
moeten gaan uitmaken van de Irakese slritdkrachten. 

I leoord&llng 
Pe politieke veridaring en de cOOr<linallecommissie maken geen einde aan de grote vofdeoldheid 
binnen do oppositie ldeologiScho on religieuze vorschiUen. pe<50onlljke rlvailtel~ oodei11ng wan· 
lruuwen en etn1Sel1e l'lerkomst '"'helden de groepen. B<>vendL!!n kriJgen zit steun uit verschillende 
landen Do b.joenkomst in Londen had plaats ondor grolo drv< van de Nner"aanse regeMg. d1e 
de oppOS'Iiele1ders voor eon o>venluete m1lrlaice opera~e in Irak tot eenheld wrl orongen. On_rl_~n.~s .• 
do ge blokon moning•versc11111on roag!lérdo H•t W1tte· HuLS dirisd~a,;oM poSilkl ci;i <1e uitkom
sten vao h•t bocaod EM zegsm"o van het mtn .. l<!do van Bullenlandse Zokon reol8 zetfs van 
oen •• HISionsche mijlpaal". Ari FleiScher. woordvoen!er van hot Witte HuLS, zegdo de dee•oomOTs, , 
van de ooMerentie Amerikaanse otoun toe brj de reatiseting van •I Ie voornemens. 
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