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HOOFDSTUK 1 Land on Volkonkundo 

1.1. Ornschrii•lng 

In het ti{)Ord<!n gr<!nOIIraK ... n Turloje, '"hel oO!>ten aan'"'"· m 1tet 'ulden aon Koewert en 
Saodi-Arable, en'" het weoten aan JorGantê en Syrié. Irak ~eelt-. (bepo<k!e) toegang 
tot de PerziSche Gof Lengte van de kustliJn bedraagt 58 kilometer. 

Hoofdstad 
Sevotktng 
Oppervlakte 
Taal 
Grondwet 
S!ao\svorm 

St!atohoofd 
Prem1er 
M1nDef 
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1.2. Geschiodonos 

Bagdad 
: 2:2 miUoen 
440 000km2 
Arab10ci1 
voorlopige gronclwol U111970 

. r<publiek, onder allla<rallsch be•tuur van Rev<>lulmna1re 
Commando Raad (RCC) 
prl!l!idenl Saddam Hoesoein 
president Saddam Ho.,.oeln 

. ttgeo Su~an Hash1m Ahmed ai-Jabun 
gen Abd a~Wah•d Shenan oi-Rubat 

Na 1\el u~eerl\lilllon van hel Ottomaanse Ritk !<wam lral<. onder Brrl!l beoluur De Blitten 
installoerden """ lid van de Haohemitlsche f>lmilie op de troon tzoalo In J.,.-daniê). en gaven 
het l~d "' 1 932 zltn onafhan""JijkMid In 1 95B vond """ '"""'9""'P door het leger ploot. 
waarbij de koning werd gedood en de republiek W<lrd u~goroepen_ In de daaropV<>Igende lien 
jaar bleo! l>et land ln•tablel en vonden di\tei'Se couppOgingen plaato. 

Uileln<lellJk greep in 1966 de pon-Nabilicho Ba'alll-i>OrtlJ do mact>t en oloog<le enn haar 
macht te oonool1d..-.n Na Jar&l'iang alo V~CS-prosldent ge!unge<>r<l to hebben, nom Saódom 
Hoe'"''" 1n 1979 het presidentschop ovor van ziJn z1oke voorganger Onmi-IIIJk begon 
Soddom Hoo .. eón de macht te oeotralioo<en rond "in e1gen pereoon en de uwtoed '"'n het 
part1jappar11al te belmotlen_ 

De verslechterde relatle met buurland Iran, alwaar rn 1979 oen theocratisch bo"'nd aan de 
maohl wa• gekomen, lerdde 1n 1 880 tot een oortog Al snot bleek dat geen van beide tanden 
in ~•-•u~·~ •en_ b~~IO•ing OP h'11 11ag~~d te lo"""ren. Nh>ttem~ ~yu<de de bloedi~ stnJd 
tot 1988_ 

De oorlog tegen Iran nao desostreu<e ge11otgen voor de Iraakse eoonomie. De bultenlar>d"' 
schuld was opgelopen tot US$ 30 mi~ar<l, gr<rtende~s verotrekt door de Golfstaten In het 
nauw gobrodlt door de dalende olieprijs, begonnen <1eze Golfstalen druk u1t te oor..non op 
Bagdad de schulden a! te betalen Tezamen met het Iraakse ''""'en naar een supermaclll
status '"de re~io, bleek d~ een fatale combinatie_ Op 2 augu>lu• 1990 trokken lraal<se 
troepen Koewelt binnen en was de Go~oo<log een leö In de daar<>pll<llgende campagne, 
o Lv de VS eo het Westen. werd lr11k verslagen on Koeweit bevriJd Na de oortog werden 
aan Irak verregaande sonetrei apogelegd d1e tot de <lag van vondoog von kracht z1jn. 

1.3. Fooet- on Gedenkdagen 

De rel1g1euze teestdagen worden bepaald door de 10lam1tiooho kalender d1e gebaseerd IS op 
<Je maancyclus_ Van belang hierOIJ ZJJn 
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• Eid a~fitr, de """'1111 van het etnd v.n de vastenmaand "'madan rond 6 deeembor 2002 
• Eid ai-Adha, h<>t Offerfeestion tljdo van de pelgrtmagemaand rond 25 lebruari 2002 
• Ashoura, gedenkdag van •i>t'tti•che m""ltms rond 24 maart 2002 
• Geboorte<lag van de Proleet: <Ond 25 mei 2002 
• laila aeMtraJ, hemelvaart van do Profeet· rond 15 oktober 2002 
Dit houdt in dat op deze dagen het openbare tevon grotendeelo otll "gt, >el<er ols 
overhetdodienoten t>otrelt-

De secoirere leestdagen ztjn 
• 6 januari· Dag wn <Ie StriJdkrBchten 
• a februan: Dag van de Re110lutie 
• 1 met· Dag van do ArbeKJ 
• 14jult:D~vaodeNatio 
• 17 jult Dag wn do Ba'ath-rev<Nulie 
• a aLJgustuo: Dag van de vre.;e 

Ol•choon geen offiotele tee•l<log " de vo~aardag""" Saddam Hoeooeln op :15 april ook 
vormeld"""""'"rd 

1.4. Koort 
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HOOFDSTUK 2 Binnonlan~oe pol1bek<> situatie 

2.1. Blnnonlan- Polilloko oitua~o- Algemeen 

Hollraak.., regtmo van pre01dont Saddam HOéos";n 10 ••oulior, ven ooroprong soctali<II<Oh 
Het,. rdeologrsch bei)aald door de doctnne van de pan-Arabtscl>o Ela'ath-partiJ, die in Irak 
Sinds 1968 aan de mocllt "- Hoogote otaatsargaan,. de R~ultOMtre Commando Raad, 
waarvan Saddam 1-foe•setn vo=itl..- ;,, 

In <10 begin)Oron van hot regtme wordon (10 topfuncties toegewezen conform de hiérarohte 
van hot Ba'alh-panljappar>at Maar tn her afgélopên deoonntum heeft Saddam Hoossein via 
persoonlitl<e patronage ZIJn machtsbaSis voroterld Bolongrljko f,motiêO '" dê sUtjdk~ten 
en '"de vecscl>illendo veiligheoO&<Itensten worden bekleed cloor familieleden en leden van 
>ijn Tlkntl-olon, of dO<>! perSOMn ...,, loyaHteot aan hem lang butten l<otl is tmmoro, heltn 
stand houden""" do hutdigo mactrtsoltte ren behoeve van de conool1dat>e van .tijn ~ime,. 
een absolllle prionle1t voor Sadóam Hoesso1n 

Mot dit voor ogen hooft net reglm" een orral<. geofllanioeer<! en on<>E.r<lr\lkkend 
veihgho1dssysteom geCfl!oerd, """""""' tegenkrooMen ve<>ogtijdlg ungeoel\akold kunnen 
worden. Een grote rot is hierilLJ weggelegd voor do 11<11hgholdsd1onsten en de {Spec1a!o) 
Republikeinse Garde_ 

2.2. Binnon!ancbe Potllieke oiluot!e - Act".ot 

Onoan., de zware oeonoml><he en mlll"'"" druk van de inter.,.tlonale gemoen><hap op 
lr>ik sirxls 1990. weet het regime ven P''"'dent Saddam fotcossein zieh 18 ha.--.:lhaven_ Door 
d" polli;eke on maatoel1appolljke lnstnutlonele controle von c1e Sa"ath~IJ, aiOme<te met 
beltulp van zjn """"'hllle.-.le, goed goorgan1soo.-d" ""'l.gheldodl.,...ten en oln .. lrlJdkraohten 
heeft Saddam Hoee•oln hot hoofd -n te bloeien aan dLV"""' er""' Ooi< do ge•!lteerde 
ooenot1o 'D .. oM Fo>:', 1n doeoml>or 1993, doe expliciet ten doel had l'ia onteme tegenkrochten 
hel regime aan llet won!<eten te brengen, te1ddo n1o1 tol """ oonouzo onderm1jn1r.g van 
Sodóam Hoeoseino machtopo01tio 

De l<ii11s op '""""' van de bekeocle Iraakse oppositie moot voorlopig als klein wordon 
Ingeschat, omdat ziJ hopeloos IS lt<lrdeol~ en mii~Oif weinig voorsten Tel<enend ,. ooK dot 
t>et ""''ghe1-ppar11ot de onrust O!'<J!!r hot si\I'IIIO<hs r-otkong•d..,l tol op h-n ond<!r 
c_o_n_t[91e ~~!t..ll!onen _tl_Q!.!Qe~ >ond<!r dot_ het regime oen beroep hoefde te doen op ZIJn 
.,,,,.._..,nhodon Do oporat1os van hot go\Wpende oho'~iootoe verzet '" Zu.d-trak beoerken 
z1oll tot kle<nschat1ge M •nd nJn'-•ctieo. De rest van do Iraakse toovolkong wordt in beslag 
gonomo>o door do dageltjkoe <triJd om hot beotaan en io volkomen opathooch. 

Aangaancle de poS111e van Saddam Hoo .. oin '"iJft de otrotegie von do V..-en~gdo Slaten 
ger~cht op het """'"-" van een "paleiSooup' door opJ)Os~lonole figuren in de mar:ntse!ite. 
Gez~en de etle<!iv~e1t van de Iraakse veiligheid•· en mlichtingend~ensten IS deze optie 
voo>olonog weinig realiotloen. Atl...-n een •ame.-..zwenng op het hoogste niveau von de 
Rovol.n1onaoro Commando Raad {RCC), mol ll1nen naor <te •tnJdk<aohten, zou oueeoovol 
kunnon ZIJn. 

Er "'I" echter geen aonwiJ•Ingen voorlland011 d1o erop dui<lon dot er 1n <Ie Raad 
tego>okrochten werkzaam Z•Jn lntogéndo&l, <ie indruk beot.ot dat <te topiunotloMri .. on, in 
weerwil van hun ondeot~nge oival1le<t. de "I"" gosl018n Mou<len. Allon ziJn gebaat biJ 
oon.olidolie wn <te huidtge consl&llotle. 
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lnd1on toch e<on mactl1•""••eling ploatovindl, Zlli deze hoogs\WaBO!cllijnl•i~> gepaar<l gaan 
mol eon bloedige afrekening 1n de binnenste el<kel van S-am Hoesselns wmouwelongen 
en filmilio Do kan• io gr<>ot dat een n1ouwe oterke man toch wee< v<>Ml<omt '"'de Ba'otl>
partiJ of wollicht moor nog u11 de slnjdkracMten, omdat dozo <Ie ke<n van de maei!!Gotruotuur 
vormen Eon n1ouwe loldor Zlil ZIJn ••gen mochtebaaio creeren. 0\lerlgo.,. " het dan 
onwaar.ch1jnl1jk dal een nieuw regome wel een domocr<>tiacll geOolte zal hebbon 

Als uitvloeisel van een evenluele machtwisseling io do in Irak. alomode tn de buurlanden, 
gevreesde polttieke en geografi..,he desin!egrabo van het land ntet "'mzelfsprekend. Zo~s 
de opstondijje sl111eten en Koe<den In I ral< hebben 101 dll!!ll<!r aangegeven dat hun toekomst. 
1n welke auto!IOme V<lrm ook, 1n de oonhotdoSiaotlrak ligt 
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HOOFDSTUKJ Buttoniondoe politiek 

3.1. Builénlands<> Polltlok/MIIItaiM sltuall<>- Alge"'""" 

Vanaf de Go~oorlog (1991) verKeert lrlik 1n Lnlematl""""l en r<>gLonoal opz1cht m ...., politiek 
i.olement Maar door allerlel ""'IOnale ootv.ikkeltr.gen ZIJn sedert ru1m lwee )<lren de 
omstandigheden V<>or Irak in gunstige zin gewiJZigd. D1t heeft tol gevolg dat momenteel de 
Verenigde Stalen (en Groot-Brlltannié) ZJGh veel dLJ>omatieke moeLie moeten getroo61en om 
een gemeensci>appelljke opstelling in ·coallbe"-verband tegenover I ral< 1n stand te Mu<len. 

In ZIJn """'"n naar dO<>rb,..king van h<>t stnk"' sanoiLen>9lme tegen Irak. cone&ntreM ho>t 
IraakS<! reg1me zicl1 op commerci!lle ac!Mt<>Lton. zoala handoloeontrooten on luchlv<lr1<oor 
Oat de 1n•tandhoudrng van het VN-..,notieregime on<ler druk staat l>eeft velerlei redenen 
V<><>r l>umanitaore orgon;satlo• on oni<olo Jonden in de reg1o vormen do gobfelckLQO 
IO'IenoomslandLgl>edon van de gowono lraat..o t>evolkong do poimaire ,_n_ BiJ andere 
landen zoals Rustand en F"'nknjk spelen eoonom1W1e en mLILiair-pol;tLel<e aspecten een rol 
1n hun ai\NIJzen<le houdong tegenover hel hu;olge VN-embargo De finanCLeeH!eonomlscl>e 
moqolitkh-n die lrlik aan het buLlenland blo<lt (en in de toekomst zal 1>1eden) Zijn 
aanZLenlotk 

0.. vraagt nj<t on hoe\18rre het hu1d1ge sanctLo,..glme zal standMuden. Oe ArabiSoho landen 
staan onder druk 11an twee z'tden· ""n de ene kant de VS d1e onverl<ort Willen vasthouden 
aan de sancties. en oon de ando<e kant hun eigon toevollOng d1e •ympathoseetl mat hOl 
lraak .. volk. Vooral ArabLSoile landen die finanCL..,l-ooonomL<oil o.n/of ".,;;;,.,k gebonden ZLjn 
aan de VS bevinden zich in een pre"'ire srtuatie Tot op heden mondde dit u~ in de 
two .. laollt1go nouding van het offic1ool reope-oteren van de sanct1ebopalingon. maar 
legelitkerlijd 1n voo<l<omende gevallen een oorue diehikniJpen b1j Incidentele schendingen. 

Van Irak zeW mag veiWlichl worden dal het z,jn pogingen lweespo~ te zaa1en in de 
Lnlern;tl!!?n~-~ _gç_m_e~~schOR. en in hol bjjzonder . .1n de. VNVR. ;:al 1100-tlen 
veomelden.woard •• de hONat~ng van de binnenlandse burgervluchten op Mosul en Ba""· 
""'pediovelljk 1n do noordelttko en zu1d<H1jke nr>-11)' tono. MLI~e1ra reactie• van Am..-il<aans
Bntse ziJd<' bleven v11 

De factor l1jd ,. van loenemende betekeni• Hoe Jangor hot hu1d1ge sanctieregime 
ongewiJZigd voortduurt. hoogroter do kano 'IIOI"dt dal landen en organLSaiLes de bepelingon 
gaan nogoren 

3.2. Bultonlandu Pol!tttokiMIIItalro sltuolle- Actuool 

Zoals gezegd heel\ Irak 1n ziJn streven naar doorbreking van hot n>91Dnalo owlement m de 
afgelopen jaren wrnot geboekt. Ofochoon het wantrouwen 1n de regio Jegons de intentieo van 
Sa<ldem Ho .. oeln zeker niet vermind101d is. staan veel landen op hel standpunl dol zij hot 
zleh niot kunnon permittoren <Ie economiSche m<>i!elojkheden Ie negeren Oe.o houding 
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mondt uil in <Ie huidige blootende handelsl>etrekkir>gen die onontkoombaar gepoarn gi>Bn 
met {VooralSnog) beo>erl<te politlei<O relatl .. _ 

Vooral de d1ree1e buu~andon profileren """ do aot""le Sltua!Oe. Jor<Jan1è, Tur1<iJO en Syrlê 
betrekl<&n lraak«' olie oodor de marklpnJ<, tof'lfiOijl <ii ze~ voor miljanJen dolla"' 
consumer>tengoeóeren alzetl"" op de haakse binnenlandse markt. Tutl<.se 
ollemaatsol>appiJOn il<obben plannen - klaarbliJkeliJk on overlog met zowel KDP als het reg~rne 
'" Bagdad- om in Noord-lr11k naar ol1e le zoeken, t<lrw~l S~rlll munt slaat uit <ie 1llogale 
;"".,.,, van rand de 150 000 vaten Iraakse ol1e per dag o .. ngeno komt 70% """ al ie 
9""'1"'-r<le traoi<.Oe oloe ultel<ldelojk wrocht '" de VS 

Vermelcler>Swaard op ~et mterna~onalo vlak ts de aanvaarding '"" ,,,.olulte 1382 op 29 
n011ember 2001 door de VN-Ventgheid>r".d In de roooiLJtie " afgesproken dat de VN
Velligheld....,ad over zoo maanden Uuni 2002) een akkoorO zal bere;kon ""er het vnjgeven 
van Oe handel in ollo civ1elo hanOolswaar"" oo aanoche'l"ng wn hel toezi<ht op rn1liloiro en 
zogenoemde dua~use goederen Dtl laatste zou moeten gesel1ieden ooor mlOdel van een 
VN-I~st met verboden producten In de lusoentijd blijft hot aloo<IB 'ollo-~n-voOdsol' 
progrommo van kracht. 

Resolutie 13a2 '' 88n compromis tu .. on do VS en Ruoland die eerder 1n 2001 n1ot tot 
overeenstemmmg konden !<omen over zogenoemde smart son<Uoh$ Rusland,. nu bereid 
de door do VS aangodragen VN-IIJOI met veriloden goe!leren onder de loep te nemen en 
met eventuele amendornemen te liDmen Momentooi verdienen Ru.,ische firma'• veel gold 
mot de (olie)hande\ me\ \rak Op hun beurt hebben de VS toe9,...~d me\ eon ~Jdpad en 
dUideiiJI:o crllerio te komen waaroon kok moet voldoen 001 do in rosolut1o 1264 (uil1999) 
g<onoomoo opoci>O~'ng van dosanctros t• bo.,orKotelli~Jen 

Onde"'"JI ""f'dl '"'~ """" genoemd als moget•J~ doelwil '" het vordore verloop van <Ie "olnjd 
tegen lommsme' Zeker m de VS gaan zowel In 1>et Congres alo onder 
regenngofuncbooan .. en stemmen op, om <lefinrtief mol llol reg1mé van Baddam H"""soin 
af Ie "'k<!nen POmoir prob...,m is oohtor dat 0< vooralonog geen enkel bewiJS is die I re" in 
samenhang brengt met do .. nslagen in de VS. DaatdO<>r va~ het de VS zwaor hun 
f"gionolo bondgenoten te ove~ul~n von oen mil!la1re oampogne tegen lfl!~. 

lolemal1ooaal " tol dus.er evenmln een duidolljl<e voorkeur voor lngfl)pon 1n lrek to 
ontwaren. Nret enkel reg.,nale l~dero maar ook VN secrotans-gen.,..al Annan 
waargehuwde voor overhaaste militaire stappon tegen 1"'-k. HIJ verl<raordé dat do VN
V~~g !!_el~Ora<d. ggoonsUI!!>rn! !T'.Jl.el '""r<!~n olvOrens een . dor.goi•Jko act1o kan_plaats.mden 
Van betokonts 1n dil V<>rband IS dat sinds 1 J•nuari 2002 Syne een zetel m de VNVR hoe~. 
Dil kan -tezamon met verwa<hte opposrt1e van Ionminste R""lond en Chlno - 'ant1-lraakso" 
beotuitvotming 'n de VN compliceren. 

3.2. Buiteniondoe Polilioi<IMIIitalre olluatio- Betrekkingen'" do regio 

Hel herstellen van do pol11ieko regionale bandon ""r1oopltraog. DeoondonM hO<>ft Irak m do 
algelopen Jaren op dil terre1n en1g sucoeo weten to beoken Maar doze sucoessen ZIJn 
groiOfl()oolo het gevolg""" de veranderende houdmgen van do botrok.\on landen en niet 
van "''Jzlgingen in hel Iraakse bolo1d Een belangrijke reden voor de enigszms 'soepele' 
opstelling van voel Arabo•che landen tegono""r lta~ is (noaot eoonomi<>che overwegingen) 
de imlat1e 0'"'' het vaslgelopen lsroéllsah-Polesll)nse wedosprooeo, on de • volgens veel 
Arabisoho Ionoen - AmerikaoMe pas,l.".,it in deze. Bovendien doen ge~~<~elen. van 
sympathie met het lot van het lraalu!e volk """I opgang. 
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De relatre met •tr.teg~>ct1e .,jaod lflln \beiden streven """' dommoote poo>tte tn Gotn blij~ 
onveranderd moeizaam WellSWliar vinden regelm•titr bo•prok1ngen plaat>; over bilaterale 
aangelegenheden. maar deze hebben voomameiiJi< bOirokkiOg op PTOkttoeho zaken zoals 
uitwioselmg van i<riJQogevangenen en beroekregeliogon voor Iraanse pelgrims aan 
ohi'~isct>e heilogdommen 1n Irak 8e1de landen zetten hun st<oun aan elkaars 
opposlliegroepenngen voort, met (bom)aonslagen over en weor. 

De botrekkingen mol do 1doolog1Scl>e I'IJarKI Syné (ooMurrende Ba'ath-.eglmeo eon <Ie 
maoht) z>jn _,"_., -rd. maar ook hier zijn do roden"" louter pragmatl«ll Syril! Z!<!!l 
mogoll)kOeden economisch profijt te bellaten en heeft ZIJn greozen mot trok geopend Irak 
booogt, naaet eeonorniscl1e motieven, 1100rot ook polit>eKe wirost te boekon om verder uit ZIJn 
isoiemeril ro gorat<on Vorgoande polllteko t>et"'kktngoo. raat slaan militaire samenw.<king. 
Zijn onwaarschijnlijk 
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HOOFOSTUK4 Eccnomiocha aopoc!<ln 

4.1. Algorn~~en 

De eoonomre rs verbalOrd togenover de onSISJ•~n 1995-ll6, maar bliJft in hoge mote 
afhanl<el~k .an de ol.,·e>port U~ het lelt dal deze over hel all)omoon .trrkt gereguleerd is 
door de VN vloert voort. dal -· rnkomotenbr<>n wo<tit gedomineerd door het Vlgeren<le 
ontemahonole poli~eke klimaat Hrerdoor kunnen de olie-<>pbrengsten sterk fluctueren. 

4.2. Transport en lnlrutructuur (CWiel) 

Het wogenoei IS u~gebreKI en goed ondernoudon met het OOg op 1>et verplootoen van militair 
metenooi d<>Or do lraokoe stn;dkrachton. Brug110n on verl<oo,.knooppo.Jnten die liJdons do 
GoWoortog werden vornretrgd of beschadrg<l .;Jn goeddeels hersteld Net •Is het wegennel 
wordlook het spoorwegnet- naast <iYrele doelernden- gebruikt door het lraakoe !S~er om 
zrch snol to kuooen ven>'aa!Oen 

Er zijn twee civiele ILH:I1\l1ovens. de eoe in Bagdad en de andere in Bas111. De internabon ale 
luotlttlaven "an Bagdad wo<Ot gebmikt voo< do lan9Z"am toenemeode International~ 
vlucnten, \etw1jl d1e van Basta voomamei1jll d1ent voor binnenlandse vluchten_ De luchtnaven 
van Bao"' -indt <1oh Ln de zuktei1We no fly-:one. 

4.3. Mtlltair-Eoonomi•che oopocten 

In 2000 1s ongoVMr US$ 3 miljard Uilgegeven aan defenSie, dat,. 7% van hot BNP 

Als g""olg van het V~oanehOMgLme l>eeft Irak g<Qto mooilijkheden om zijn 
<lelensLeLnduslne op poll to houden Door smokket van reser.eonderdolen on kannibalisatie 
troeht 1>et land .;Jn miltlalt materieel te o,..,.rt>oudon. f-liert>ij oonoentee<t men z1eh op tanko, 
panlservreit!JJgon , anlll!mo on juoht~~erdodLging_ 

Conform VN-<eoolutie• Is Irak geoorloofd """r korteafotond>ralletten te <•>Oohokken. In dit 
kador __ ontwLkiw~Jrak_ twee_ systomen_mot """- bereJk van 150 km Voomoamoto dool ""n 
deze programma's lijkt vooral hel behoud .on kenniS en exportLSo op hot geb<ed v8n 

ballieboefle raketten te ziJn. Irak besehlkt over enkele onderzoek•· en onlwlkke~nt.-. waat 
!<!st. en pr<>duotio plaato\m;deo_ 

Op hot t<!rreLn vM ma."<We<11J010QinQo.vapeno beOlaat ~<Qte ondui~elij\<Jleid ~oor het 
ontbreken •iOOs dno ja<>r van mspect1es ter plekke Vormood wordt dat enkele 
farmaoeLliiOctle bednjven naa•t geoo~oofde CIVIele pröduct.e te~~ens ingezet (kunnen) 
worden voor Oe po-oductle van blologlsd1~ en ohom1sd1o •tnjdmlddelon. 

4 3.3 Import en export molitair materiool 

Door het veel<>rrMlttende VN-sanoti....,gime i• olliciêle import wn defenSLegereleteerdo 
goederen verboden. Va•t otaat od1ter dat Irak erin •I••!JI om op bepo<kte WIJZe 
defensiemateri<oeL primair reserveonderdelen, hot tand binnen 1<! •mokkelen . 
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6. 1. Algemeen 

De totale striJdkrachten van Irak beot<lan u~ co. 362.500 man Oe.:o zijn al• volgt 
onderve<deeld: landslrijdkraollten 350.000 man, luchtotrijdl<raohten 30.000 man, on 
zeesi~Jdkrochten 2000 man 

0.. pr1011!&1t dte l>ot reg, me geeft aan ~ntomo veiligheid u1t z1ch ook 1n do organiSatie van het 
mdita1re apparaat Er ziJn enkele zeer spe<>ole mllrtaire eenheden opgezet die inmiddels 
vitaal <~in """' Oet voortbeotaan von het "'9'"'"- De belongrijkote twee ZIJn de Ropubllko•nse 
Garóo en <Ie SpeoJole ROP<'>Iiko""o Garde <11o reohlslreeko enelor geug <laan van <Ie 
preSidont 

• Ropubllk.,lnso Gorde 1 ei-Heres ai-JumhtJfl 
Do Republikeinse Garde (RG) met or>geveer 67.000 man os georgan1seord '" een 
Noordelijk en een Zu1delljil Commando. Deze ehte~onhoO:i beO<hiid over hot bo•te 
matenoei en het perooneel wor<lt g""d betaald Do RG houdt IOO>!Icht op do r&guliore 
stnjdknochlom on V<>rmt oon <lefenSief octuld ror>d Bagdad. maar met in de stad zelf 

• Spoeialo (R.opuO<Ikool".o) Gar<lo J ai·Haras m.Jumllu" of-Khass 
De Speciale Republ!ke1noe Garde (SRG) van <>l190\feer 15.000 man staat onder 
oommonde von Ou••Y H"""'"'"· In fel"' votmt de SRG do g<!Wapèndo orm van <Ie 
Spec;alé VeiO;gheldMien5t Eent>Odon '"'" do SRG bovinden zor:l1 In Bagdad en verzorgen 
de objectbe\le;1;g1ng op d1veo;e la<otleo. Het pe<ooneol wordt excluSief g..-e~ruteen:l u~ 
ounnltiSohé otammon, oh(';oten wo"""n n;.t toogoioton 

Daarnaoot best.an er en~ole parnmillta1re Ofllonisatieo. 
• Saddamo Fodayeen I Fldaiyin SMdam 

Deze m11ille stllat onder oommando van Sa<lóamo oud>le zoon. Uday_ Saódams 
Fedayeen (teH ··~ die ZIOil opoofferen V<>or Saddom•l <~n oleoht opgeleid on mat1g 
goo.-gan1seord ZIJ mogen hun wapons moe naar lluiS nemen_ In tijdon van nood ~an deze 
m1l1tio 1\oogstens 1ngozot worden voor patrouilleloken Ofschoon hel m1IOa1re potentieel 
van~""" milihe '"de afyelopen twee jast Joegenomen ,., d;ent <leZ<o een,..ld primalf dê 
pol;t1ol<o on finan~Aio Dolangen van UdO)'. 

• Vol"sleger le~Joysh of-Sho'bJ 
Hot betreft ~ier dienotplor:11tig"" dlo op Moio van hot "'•teem van voedsolbonnen 
geselecteerd ziJn voor act'""" 01enst TiJdens vakantie> ondergaan veel studenten een 
elementaire mrllta1re training btJ deze organioat1e. Z~ mogen geen wapens mee naa< ~ulo 
nemen 

• Ba'atlrmltltle 
Sa'ath-partiJiedeo mogen hun wapeno thuoo bewaren on zijn in tegenotelling tot hel 
Volk•leoger en de Fedayeen de Ela'alh-le<:ten g""" goo'>lonloee<d De molltaire 
g"""clltskracht I• echte< niet groot. 

5.2. Doctrina I Strateglé 

Hot1n o<arod hoU<Ion van de huidL(I• macl1,.etlto ten behoeve <an 0.. <:<~noolidalie van ZIJn 
regime is een absolute prionloO voor Saddam Hoe,.ein De pnonte1t d1e hel reg1me geeft 
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aan 1nteme velligheld u1t ZICh ook '" de organisatie Vlin het militeore opporeet Er zijn enkele 
zeer speciale militaire eenheden opgezet dte Inmiddels vitaal zijn voor het vooolt '"•n van 
het regime De belangnj"'te lwso ziJn de Republiketnse Garde (RG) en. 1100ro1. de Speooale 
Republtkelru!O Garde (SRG) 

Deze twee el;te-<teilhedon zitn primair 1ngeslekl om het <egtme te besohermen tegen de 
buttenwacl>t. De RG Ziel toe op het functior>eren '"" do reguliere (land)otrijdkrechten om 
eventuelo <ebetlie wn een be.elhebbette ondordrukl<en. De SRG op ziJn beu~ bewoog! :Joh 
on het cernrum van de macht: Bagdad. Onderdolen van <Ie SRG on hot vetltgllot<lsapparaal 
zijn ""'"ntwoord"~Jk voor de Pl!fSOonOtile beveiiLQI"'I van presldent Saddam Hoessein_ 

Hot re;rtme v~rstorkt zrtn centrale oontrole Ooor vooCWurend ztjn vetltghetdsstructuur Ie 
"""ll•nose<ell Het oeiluiven met verantwoordell)l<hedon van de dtveo;e intiOhtlngen. en 
vetllghe<([odlenoten en de otrijdl<rochten past In dil be-eld lnm1ddals '' Saddam Ho0$ooins 
"""oGazoan QU$01 Hoesoein <Ie twaadé man van het reg1me 

5.3. Topstructuur on commandovoering 

De president van Irak Is de opperbevelhebber van de krijgsmacht Alle dne krijgsmachtdelen 
Zljn vertegenwaar<11gd on do Revalutianaue C<>mmondo Rood (RÇC) De landmacM ,. het 
grwtoto on meeot kroohbQe -1 van de knJgomacht De manno --~alo een <P«Ia<ll 
anderdoel van do landmacht De bevelhebber van de luchtma<:llt is le118ns bevelhebber van 
de luaht'"'r<led'IJiflll 

President 

MinDel 

Generale Staf 

Landmacht 

Legerkorps Manne Luchtmacht Republikeinse 
Garde 

~-~- Huidige milililire ontwikkelingen 

Na de aanol"'jen •n de VS. he-n de lraai<Oe olrljd1<rachlen hun aotlvitoiten beperkt om do 
VS met te provoceren De geb"'lkelljke nataars<>elenlng '" aktaber-<lOV<!mber vond 
woloswaar doorgang. maar do scloaal was beperkt Alo gevojg ""n de aanhoudende 
Amenkaonoe dreigende geluiden. zijn de slntdkraoMeo \IOOrbe<eo<llngen """ het treffen om 
zoch bij een event .. le aanval snel en adequaat te kunnen voropre1den on beschermen. 
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5.7 NRBC-capooiteit 

5.7.1 Algemeen 

De iozet """ NRBC wapeno tegen schepen op"""' vere..t speorfoeke 
o~rt>rengingsmod<lel." Irak bent deza 0'/orllrengingsmld<lelen noet Er ,. geen reden om 
aan to nemen dat Irak Oe intentie h""ft NRBC wapen• '" te zeilen tegen NedeJiondse 
eenheden. 

5 7 2 Nu<:1ea1re dreiQir\Q 

tra\< beoohrkt noet twer nuclea~re ,..pens Een groot deal""" de IraaKse nuelearre Installaties 
bleek al lljdeno de Golfootlog te zijn vemretlgd en ~et rostant was onder hot lntêmatlonalo 
Atoomagentschap (IAEA) superv1010 ontmanteld. Ecllter, 1n novomber 1991 .,;sten IAEA
inspecleuro de hand to l"'l!,,on op het archief wn het lraakoe """"'••re programma Hot 
lreal<so nucl,...lre prçgremma wao oagenoeg volled•g g<!riCnl op het ptoduceren '"" 
I<O<nwapens op bao'" van ho<>g'le<riJkt uron•um. Ondank• de h1e< gon<>emdo onlmonlol•ng 
Zijn er wel aanw1iz>"gen dat Irak bolangnjke onderdelen van Mar nucleaire programma 
(kennio on hanJ ... re) heeft weten te ver>~toppetl Oe beoehlldla~ kennio en kunde wor<ll <o 
veel mogelttk op pei gehOuden. >odat het nucleal~ programma op lodor tljdotip kan worden 
gereactiveerd In de hu1d1ge sti<Jalte. ll<><>rr>amelltk dankzij de •anelt<>S. wordt aangenomen 
dot t,..k niet tn ''""'" op korte termi)l) o.er nuoteal<e ""pens kan produceren Ect1ter. 
Indien do oanOiioo ..,uaon ..agwllen wordt I<Ok In otaot goacl11 bonnon onk<>lo ,aren nuclooiro 
wapens te kunnen venll!anJ'!Jon. 
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