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Betreft : Milttair ingrijpen in Irak 

Op 8 november jl. heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem 
ingestemd met resolutie 1441. De resolutie biedt Irak een laatste kans om 
"vrijwillig" te ontwapenen. Voldoet Irak niet aan de eisen, dan zal het land worden 

geconfronteerd met "ernstige gevolgen". 

In de VN-resolutie is bepaald dat Irak een maand de tijd heeft (tot 8 december) om 
een volledige opgave te doen van alle wapenprogramma's, inclusief locaties, die 
relevant zijn voer het onderzoek van de wapeninspecteurs. Uiterlijk 23 december 
moeten de wapeninspecties beginnen en utterlijk 21 februari 2003 moeten de 
inspecteurs verslag uitbrengen, waarna de Veiligheidsraad zich zal beraden op de 
uitkomsten. 

Hoewelirak de strekking van de resolutie van de hand wijst en vreest dat de VS de 
resolutie zullen gebruiken om Irak hoe dan ook aan te vallen, heeft het land 
ingestemd met uitvoering van de resolutie. De leider van de wapeninspecties, 
Hans Blix, heeft vorige week in Bagdad voerbereidende besprekingen gevoerd en 
begin deze week is de eerste groep wapeninspecteurs in Irak aangekomen. 

De aanvaarding van resolutie 1441 heeft een oorlog tegen Irak een stap dichterbij 
gebracht. Zelfs als Saddam Hussein zich bereid toont om aan de resolutie te 
voldoen, zal het vrijwel onmogelijk zijn om volledig aan de gestelde eisen te 
voldoen. Uit uitspraken van o.a. de Amerikaanse president Bush en leden van zijn 
regering kan worden opgemaakt dat de VS ieder incident en iedere tegenwerking 
door Irak zullen aangrijpen om te spreken van een schending van de VN-resolutie. 
De tekst van de resolutie is zodanig geformuleerd dat de VS in dat geval zonder 
nieuwe resolutie of toestemming van de Veiligheidsraad kunnen aanvallen. 
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De conclusie is gerechtvaardigd dat in het lange proces dat moet leiden tot 
volledige ontwapening van Irak, 8 december een cruciale datum is. De kans dat 
een militair ingrijpen in Irak kort na deze datum zal plaats vinden, is reëel. 
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