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IN~IOING 

In de afgelopen maanden l'lebbe<1 z1ch CO!'Id Irak enkele gebeurtonisson I'OOrgedaon die van 
belang ~unnon zijn voor toei<omsllgé ooW.i<l<eHngen. Op het intemalionale vlak slaal de 
lnstondOOUding van net VN·sancl1ereg1me ondor aanhoudende druk van wwel hum!lTlila~re 
1nslelllngen olsooi< bultonlan<loe overho<len Na""t econom~sohe spelen ook m1litalr-polillei<e 
overwegingen eon rol ill de.., houding Rusland bijvoorbeeld gaal uil van de l'lorvatling van 
de milllaire betrei<kingen mei Irak 111<11en alle sanGÖI!s tegen dat land opgel>even worden_ 
Parallol hle<aan beslaan er aanl>ijzlngen voor toenamende spanningen in Noord-lrak tussen 
de \ferschillende Koordloci>B beweg1ngen 

BESCHOUWING 

1 lntemai!Onole onlWlkkeljMon 

In ZIJn str<wén naar doorb,.,klng van het slril<!e sanoheregime tegen lral;, oonoentreort het 
lraal<se reg1me zich <>p het luclllembargo daiSLnds de Golloorlog van l<rachl" Resolutie 670 
va~ do VN-Veilig~oódsraad (VNVR) behels! de vemrOeningen inzal<e v1uchten op lra~. 

waarbij specifiek Ingegaan wordt op hei ooderschO>d tussen oommeroi~le en humanila1re 
vlucllten. Meerdere landen, waaron~er de twee permanente VNVR-leden Rusland en 
Frankrtlk, 1n1arprel<lren de b..,_.llngen >Odanlg dat b1j nlet·oommerc1é'e vlucl"lten de VN
sanclieoommisSJe (ommenteal o Lv_ Nederland) sle<~ts va.....,tllgd hoe~ te wonJen en geen 
ult<lrui<I<QIIjke-toestemming-vereiSt-is_ - -

Deze oolw1kkel10g heeftin do afgelopen weken geresulleerO In de volgendè gébeurtenissen. 
• op 17 augustu• heropende presrdenl Saddam Hoessein hel internationale v11Bgveld van 

Bagdad, 
• op 19 augustu• land<te een RussiSch toestel op het vliegveld rnet aan boC>"d een 

Russische ondermlnloter en hulpgoederen; 
• op 17 seplember amveerden Russisclle olie-experts en vijl ton aan hulpgoedar<m mat 

een oharterviYcht, 
• op 22 sepl<mbor landde een Frans vll"9tuig met a~sen en sponl1oden. 
• op 23 september """'eeroe een Rus>1sch toeslei met zakenlieden, een voelballeam en 

humaMairé goa<leren; 
• 27 september bradlt ""n Jo.-daans toastel oen mrn10ler en hulpgoederen vanmt 
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De Russi,.;,o vlucllt van 17 •epto..-- was on~olo dagen voor vertrek aange~on~tgd en 
kreeg kort voor vartrek nog toostemmtng van de VN-sancbe<X>nmi•ste jander Nedor1ands 
ll{)orzi!te!s<:nap) d~ door sneli<l(re) b""luilvormmg haar primaat tracht te l>ehouden 
Daarentegen meldde Franknik F"' óên dag""" tevwsn do vlud11 van 22 september aan en 
wachtte de goedke<Jtmg van do VN ntel af Groot-B"I\anoté en de VS hebbon verbolgen 
ge""'!'"er<l en de Franse ar;lje "" rcord.,.,ld_ 

OverJgons tooJl<le het jOn\)51<1 tnctdenr aan dat ook butl<ln de VNVR IM)fols I>Bstaffi over het 
nut van !>at huidtQ& luchlombargo. Zowel ltaliê alsook Turk~e weigerde in te gaan op 
dringende Amerikaaose veiZOoken l>un luehtrutm te sluiten \fOOr het Franse toe.tel en lteten 
do vlucllt passeren. Evenzo van beleke111s Is de houtling '"de regiQ Immers, alle vluchten 
naar lrai< verlopen vla de luch!ruimen van lral<s buu~at>den Iran en Syriê hebben do 
Russisoho on Franse vlucht<>n laten passeren, terwiJl JordaMI wn officieel vorzook btJ ~o VN 
h88ft tn~odton~ do luohtverl>tnOmg lussen Ammon on Bagdad Lé l>ero;JQI10n 

Vermeldonsw•erd tn dtl verOar>d io dot dezer dagen hel besluit is gevallen over een 
Koewo>tse oompensaüeolaim van US$ 15,9 milJard In totaal is ><JQf US$ 260 mtljard aan 
daims m~odtond, wat Irak meer dan 50 jaar :rou l<ooten Oo'll af ro b<>lalen Voor deze 
betalingen '' een speciaal foo<ls ingencht dal ondor toezicht •taat van do VN In hel !<ader 
oan het 'olie-tegen·voedsel' programma gaat 30% van de rraa~se Olle-opbrengsllln naar dal 
[()nds Rusland en Frankrl)l< ver<el!en zoeh tegen de hui<lige omvang van do claims en 
h<lbben b.....,.ri<$1elllg0 dat het voomO<>mde p9lce~~tage verlaagd is van 30% naar 25% 

2. SIIL'Biie in Noord-lrak 

In Noord~rall is tn toenemende vorm spralle """ sparmlngen tussen de twee belangrijkste 
KoerdtScl>e Otgani>aUes, de Koerdische Deme><,.,lische PartY (KOP) o.l v, Maooud BaJZanl en 
<Ie Palriolltsche Unie van KoerdiStan (PUK) o.l.v. J<>lal Ta'abant. Ook do Turi<O·Koerdlsche 
Arlle-.partij (PKK) mengt zich tn de otnjd. De onderltnge rivaltlerl, V<lo~komend uit tribale. 
i<IBologiscile en pe";oonl~ko gesohlllon, veroorzaakt ~en aanhoudende lat~nte tnstebtliteol ven 
het gellreO. Na diverse schermutselingen') sloten ~e twee pa~tjen eiM 1!198 onder druk van 
do VS een aO<OOJ'd. Dil zogeneten W""hi(Igton-akk<n"d" Is echter nooit u•tgevoerd ondanks 
meerdere Amerikaanse bemtddeltngspogtngen. 

Nog in Jum dit jaar lraclltte de Amortkaanse r<lgeflr>g de opiQl><lndo •panningen te bezweren 
door belrokker>en uit te nodijjen voor een biteenkomst tn Washrngton, o.e. met de twé<> 
Amerikaan.., presidon'akondtdaten. Maar al aen de V001avond van de gospre!<ken """" 
dut<le~Jk dat geen van botde parlljen bersid was tol wezenlijke concessies. Wel word 
overeerostemming bereikt over hel maandelojkoe bedrag dot de KDP uit de ln<omoten van de 
gransl>elaotlng aan de PUK moet gaan botal~ g~ _~!l!l'çerlpg van dit deelalokoord ». O<hler 
-een tweede ·orstlitiöiiC!Ei änltTiaSitëtï ili;s.,n de KOP en de PUK tot Op heden bsperU 
gebleoen I• tol mediaCampagnes en "'"''aanslagen, ken een grootselloepse mtlitatre 
ccnfron- nooit u<tgesloten wcrd<ln. 

Een oomplloereMe feetor io de aanl>ouden<fe Inmenging van derden in hot lletrokl<en gebied 
Turkije lleoll eon permanenle mllitaln> aanw."ighold op lraakoo groOOgebie~ m een 
zo;;peooem~a 'V&•IIghoo<fs•one' in het -r van do operattes tegen de PKK In dete 0~11d 
wordt Ankara gehof)>Bn door de KOP Iran steunt de relattef l<leir>e tslamilisd'le bowogtng in 
"Koerdistan· en ooderhoudt goede betrekl<iflllen met de PUK 

De VS tenslotte 
tracl'lten de rwerot>e'fle "."-rijen >O"""' mog""J" op één liJn te h<:M.Kian tenoinda enge dru~ op 
hel CenlraaHraak6e regime """ Saddam Hoes6ein un te oefenen 

· '"''""""'"""r"'"'"""""""""l>-fl'"~""&i<fl l'"<otoW'~-ir&mitte oan mei hê\ Ceotroal·l r;,ak•e 
"'~lmo "'" Sod<lam floe'"'"' 
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Dit alles vrnOI plaai's \eg"" de achtergrood van de ooafgeb<oken dreigillg vanuit Bagdad om do 
maoht in Noord-lrak '"'"'" oaar zich toe tE trekken. Ket regime van Saridam KoMsein laat 
geen mogelijkheid V<lorblj gaan om te ooderstrepen dat uiterndeirj~ hel centrale ge2ag netsleid 
zal worden. Door mlddel van -penbéWe!ling.., z"t Bagdad ~jn dreigende urtlatlrlgen l<racttt 
b~- Allo Koerdische facties ooderkennan deze srtualie en andorhoudon op meer of, mrmlere 
wijze betrel<~ngen met hel regrme Over l1e1 algemeen heof! do KOP dB hechtere band met 
BagdM_ 

BEOORDELING I VERWACHTIIo/G 

De voaru•lziohtan rn Noord-lrak ZIJn ongewiJZ'9d- Ofschoon de levensomstandi{lheden 
gunstog afsteken tegen do rest van l"'k, zal de >nstabrlrtell a""h<luden Reden IS de 
oombrnatie wm inmengr.-.g door derden eo de erndeloze n•Jalrlott tussen KOP en PUK. De 
aanwezigred van de Turl<s·KoerdiSohe PKK zo.-gt voor aanvullande verwildlejingen. Alle 
Ootrokken panrjen l'lantereo een korte lemlijnpotlljek omdat zrj zrch terdege beWust lijn dat 
een volwaarOoga Koerdische staat geen optie os. Zowel de dr.-ecte omg""lng als dè 
internationale gemaensel1ap vre>en hel ~ootabtl;sen>nde effect in de regio bij een dergelijke 
oolwiki<eirng. Met dd voor ogen ooderllood<!n do KaerOische partrjen b<>troi:Krngen met alle 
par!ljen, m<:lusief het cerrtralo rogrmo rn Bagdad_ Verdere militarre stappen tegen Saddam 
Hoo .. oln door do Koerden zelf of doco- andere opposiliegroepen vanurl Koerd;scf1 gebred ::ljn 
niet waarschiJnlijk 

Tot op heden hoe~ hel Iraakse regime genoegen geMmen met de status-quo van hot 
gebled dat onder Koerdische conlrolo st""- Maar dat wil met zoggen dat de l<:wos~e Noor<l
lral< Bagdad oFI\ferScl\!llrg laat Vorwacl11 mag worden dat president Saoidam Hoessein bij de 
eerste do boste gunotlge gelegenhetd een poging zal doen ttet gebled -•r ondor Z<Jn 
contrule te brengen. bijV!Oorbeeld na hot urlllreken v.n groolschalrge geve<hlen tussen KDP 
en PUK. In """ dorgelijke sotuatle zal hot regime eon mmtalre """""'nlle roohtvaardrgen door 
als 'w.deatichter' een ernde te maken aan de 'anerchte'. Ferl "' dat de treat<se 
(land)striJdkraohten V<lldoonde vjn toegerust om eon dorgelijke operatie "'' Ie voeren. In 
Batpeli>d gaal men er vanuil dat de mrlrlaire repreoa•ltes van de vs zwak zullen ZJjn. Afgaande 
op ve<l<la<iogon van funetóonari.oen van hel Amerikaanse m;"lslerie van 6ultenlar<fse Zaken 
iS llet in ieder geval nret Ie verwaohten dat de VS in het hllOdi{le s-um mrlrtarr geweld >;Uilen 
gebruiken om hel'l'<tlting Wln de wapen>r>Spe<tles af te dw>ngen. 

Dat oe rnsta!1(11tol>dtng van het VN<iOnctle.-eglme onder druk staat heeft velerlel redenen 
Voor humanitaire organlsall"' en enkalo lar>den in de rsgra v-ormen de geb...,kklg~ 
lewnsomstandlg!ledetl van de gewone Iraakse bevoll<lng de primaire reden. Brj andere 
landen zoals Rusland Qn Frankrijk spelen ooonomische en milita_!r_-pQI\f!rl~~ ""Pacten een rol 
in -~un- afWiJzende-houding-tegenover h-et ·ooid ige "'"-eiiibärgo. De frnanoree 1-eooncmrsche 
mogelrtkhedon die Irak aan het buitenlaM Olodt (en In de toekomst ""' broden) zrjn 
aanzrenlrjk 

Rusland in het biJzonder wrwachl veel eronomisch profrjt ven een herstel van de 
handelsbetre«klngen en noopt dal Irak (een <!eel van) zijn oa US$ 7 m•ljard aan schulden 
gaat allletalen. I-lel lrgt trouwens in de lijn d"' verwachting dat, wanneer alle sanctFeS >Jjn 
opgeheven, lral< grootschalig oonven~oneal (en zeer waarsohtjnllJ~ ooJ< niol·conventione<>l) 
mOitarr mateneef gaal !>elrekkon_ Gelet op het huidige t>estand aan mate<roel van 
SovietrMk<NrJ zal lrnk V!Ooral naar Rusland ""ken voor zijn ""n5chaffinqen. 

_ _ __ uaa..,..as\.ls-
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herstellen en te moderrNsersn. Qffic;ere Russische leveranties van .,.erveondei<Jelen ZlJn 
u1t.fS! onwa..,..ch~n~jk, maar oepe!l<te loveringen ""' firma's In de Versnig<le Arabische 
Emiraten kunnen nrel lll<lrllon uftllesloton I-let IS germegzaam bekend dat de RUSSisdl<l 
exportcontrole te wonsen oven .. r, in -<Wil van ltQOrtrlursnd Oerhaalde beweriil'J"'1 van het 
tegeodeeL 

Do vraagt njst In hoeverre i>el Ouidige sanctleregrmo :tal standhouden_ Oe Ara!Msoho landen 
staan oOder dM; van twee zr)O<m. aan de ene kant <!<> \IS dre onverkoM willen vasthouden 
aan do sancties, en aon de andere )[ani hun e~n bel'<>ktng dre sympathiseert met hot 
lraa~se \fOlk. Vooral Arabische ~aMen dio finaocieeH•COilom"ch enlof !>O~Ilek gebanOOn zrjn 
aan de VS boMMen ztOilln oen preoai"' sr!ualie. 

Tot op hodotl mondde dit urt in de twee,.achtlge haudir>g vao hot aflicieol respecter<>n van de 
sanctiebepaJinrten. "'""' leg<JilkM~d m vooll<omende g"""llen een oogJe drchtl<niloen brr 
inCJdontele sd>el1dillgon- Ecfllor, de Jordaarl$e vlLJOill rn<l hulpgoederen ;, veelboduldend 
omdal J<>rdanl~ als reJa~ef kle1n lar>O en llnancl""f-p<li'tiok gebon<len aan de VS, h1ermeo hel 
eerste Arabische land ,. dat 1>et lucMtomban;lO oncterm1jnt De kans IS gruot dat d~ voorbeoiet 
govoJgd zal WO<dan door ar>dore Arall!Sche landen, zoals syrlê dat de>e week de lrnakse 
VlC<>-pJ'emlorTatiq A<l• ontv1ng. 

Grute landen als F""*riJk on Rusland kunnen zich eenvoudiger aan Amenkaanse druk 
onttrekken en handelen dl011twereenkomstig. Als gevolg van de ae\uele Russ'o;dle 
l>oogconjunctuur (o.m. door de hoge oli"PIIi<en) OOeft Moskou geen boroep te doen op 
(westar.ol IMF·Ion,ngen. waomoor het l:lin assertieve buitentandpolitiek krac11t bu kan 
zetlen. 

Van lral< zeff mag verwac11t werden dat hel •lln pogingen lw<>espalt Ie zaaien '" rle 
mternar<onalo gem&ensOhap, "" '" !>el bljZQnder '" de VNVR, zal "'"rt<etlen
Verrneldenswaan;i ,. de aankondiging 1n de lraakoe pers dat do vllagvelden van Mosul on 
Bas.-.. r...pedioveiiJI< in da noordel~k• en zuideliJke no-lly zone. gereed ziJn om onreme 
Vlocllten of te handelen. Ofsctloon IraK nauwelij~s oog over operolionele oo.;ele toesl<)llen 
t.e5cflli<~ ;, no~t uil te sluli<>n dat hot 1.-.al<se regome de bepalongen van ~et luctrtemborgo (en 
da no-fty zme) verder zal ult~o~en door pas&agia.-svtuohten un te voeren 

De lector tijd " van loenemende betel<eniS Hoe langer hel huldlll" sanCOJereglme 
ongeMjzigd vootlduuM, hoe groter de kans wor<fl dal landen en organisaUes dO bepalingen 
gaan n~eren. Wat d1t aangaat "I" er l><''a~etlen Ie zien mol de gang van zakon roMhet 
eerdere embargo \eg"" Lobll!_ De ofwljzonde houding van de VS en Groot-Bmtannlé 
legenover iedere bemiddeling mz:ako de Locker~ie-l<westlo, veoieiddo Afrikaanse staten er!oo 
de tegen lobj;j ing.,.tel<le ••nolles_ te negeren. 

De Jongste ontwikkelingen len aanzien van het luchtembargo betekenen nog niet het snelle 
01Me van het lolale sanotlereg;me_ Maar ofschoon de formele opschooj;ng af ophoffing van 
het oanctleregime door de opstelling van de VS voomisnog niet aan de orde "· dr&lgl het 
huidige oomprOffil51oze l>ele1d door de praktijk aChterhaald te worden. In de muur tOI1d Irak Is 
een gaa~e geslagen en >Onder n1ouwe 1nttiatieven zal de'" kunnen uiigroeoen tot""" grote 
bres. Wellicht zal de n"'uwe Ame!ikaan•• pres1d&nt in staat liJn e&n n>euwe consensus 
~innen de 1nle!nationalo gem"..noohap te bereiken UitopOlken van de Brrtso ondermlniS!er 
van Buotenlandse Zaken""""" socretari•"ll•neraal wn de \IN Kofi Annan duiden erop dat 
O&n ~iatoog rnet 13agdad orn uit de huidige pal$1elllng Ie koman tot <Je roogel1jkheden 
behoort 


