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3.1 IRAK 

R,..ctios 1n do lrakoso mod1a 
ENaringen in de prskt11k 
Ver!<laonq Iraaks waoenorse"""l oveffiand!iJd aan <le VN 

' 

3.1.1 ( ) R<loctla op da kom., van do wapanlnspocte""' 
Oe lro~••~ ""'"'""9 heeft haar formele """'tie• op de komst van de rrlSpecteurs tot duover 
b~~r:l!t tot_ Ql1içl_~~ memoranda vao de hand llilln-do mloloter-vort- bullonlandse zaken,_ N_ajr 

- Sagrl, geMhl aan de SGVN, Kofi Anoan. lo- een brief van 23- Oöverilb-of [1 sjaal SMri 
- uitvoerig 1n op do di~"'" bopallngon van UNSCR 1441 "'"""''' hiJ tHJ "''" tegeoargumenten 

!)erhoa!dell)k verv.ojsl naar eerdore flipporteo won UNSCOM on do IAEA Do strek!<ong v<>n 
het b<>lo"'!IS dat I"'K ""'liswaar meem dot Oe resolu11e vele teKortl<ommgeo en OOjUisth<>d@n 
b"""t, maar dat Irak d@sondanks do n1ouwe r800IUI1e •eoepteert om niet in het v1z1er te 
ge.."ken van "de extrem1s!en ~tan de VS·Mmin~stratle"_ 
Oe controlevluChten van Amen!<aanse 1 lloitse ge'"'chtstoestetlen boven de noordei>Jke en 
zui<lolljko no-fl) P>ne• (NFZ's) en de hierLZil voortvloeiende scherrnutsei1ngen behoren tot hot 
nOimb<!old_ -

---- _, 
.•... -~o.-·• --' -- - .. 



DooiJJ••no "'ageren do l"'keoe autorilellen met formele notrt1os aan de VN om te WIJZOn op 
het m hun ogen onrechtmalige karal<te< van <Ie vluchton dOe n1e1 op V~reoolul!es gestoeld 
zooden Zljn In ied..- geval oorDoolde 0. SGVN onlongs dat de octMieiten van de lrak ... e 
luoh!~rerdedi(JI"'l geen scherld1ng >ohouden van de r~cente resolulie 1<141 

3.1.1.1 R""'ctios In <181rak .. e mo~la 
De lrak6SE' kranton staan zoal• verwacht uitermate lui~scl> tegenover de n>euwe 
lrtSpactloronde In mdao\oo~ oommonw.m wordt de vrees geuit dat de VS zullen trachten 
de 1nspscl1os te beo\wlo-eden om een on"'• Ie bewerkstelligen Dil zou ve!V<llgeno de d1reote 
aanieid1ng kunnen VO<mon vror de US om een mil1la1re mieTVentie te eniamereo. De 
aandacht gaal hierbol mot name urt naar hiO\ optre-den van de VN·InS!P"oleurs waarvan de 
lraakae media op voorhand aan,.,mon dat Zich hoetender personen b""'nd~n met bonden 
mei Amenl<aanse 1nlicfilln~ond1ensten 

3.1.1.2 Ervarin110n in do praktijk 
Tot duover verlo"en de 1nspeot1es .onder problemen UNMOVIC " nog n1et op ""lledige 
sterl<te- dn zal pa< ~lnd de<e maand gaschiod~n- &n derhalve staan er dagolti~• ·~· 
twee mspeollebezoot<on op hot programma De looatooo doo in do afgl>lo~>en dagen ziJn 
bo•ooht zijn {meestal) ook beken<! u~ de UNSCOM·penode en in dte z1n vormen de 
inspect"" een voo">el!lng van de O..taando routine.· 
Opmerkelijk is de (mm1ddels door Irakese alllorile;ten tel bel<roiSoordo) tnspoct1e van Oèn van 
de paleizen van Sad<tom Hoe .. e.n op dmsdag 3 deoemt>er Ofschoon oOI< liJdons de 
UNSCOM-penode palENzen ZIJn gomspec!eord. "'"" toentet1lJd een"""""""' ""geling tu .. en 
de VN oo Irak van krocht die- in tegenotelllng tot nu - verra>S1ngsmspool1es u1tstoot 
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, Beoordeling 

" 
dat het 

Het zret er naar ut! d•! Irak voo,.lsnog modewer1<:1ng zal vooionen aan hot n~eoW<> VN
''"'AActl~r_eglmo Pnmalr<> «oei op dtt moment- 10 het-workemen·"<m oen mllltel"' rnt<lrventie 
d1e een e1nd <ou rnakom oen l>ot "'~imo. Hot beleid zar ,jr do<hol"' op g<>ricl>t ziJn ~jd te 
winnen in de hoop m die periode "IOrdoende l<rediet op te kunnen boUW€n 1n de>e ]><!rl<>d~ 

zodat tndfon <iel> een oero~ hindornl< aandient. dil met onmoddellijl< le1dl lot m1111;!.1te 
escalatie 
De liJst d1e Irak op 7 -ember. een dog voor het verslnjken van hal VN·ul~mffiom. hoeft 
gep!e5enleerd Is zeer omv<mgrfjk Hierdoor won:t! enerzijds de scll1jn van volledigheld 
gesL>ggoroord. en """""'id• zal MI UNMOVIC voel tiJd <asten om do mformat1e te 
varwerhn on "'!ovanto tooatios te 1nspootoren. lmmors. do lijst moet allo '"'teltlngen, 
laöoratoria. bedn)Ven en 1ndllslneên Op<!ommen die op enogerte1 wiJ•• ge<elateer<t l:unnon 
ZIJn oon do produobeven meaaovemleligingswe~"""· 



In d1e dearopvoigentle pe11ode van -luabe en inspectie door UNMOVIC ~unnen de eerale 
borSien v..-sch1joen In de lraa~se bereidheid lol samenwerl<ing, zowel onbe<loeld als 
opzetteOJ!c Onbe<loeld in de zrn daiiJNMOVIC m zeer korteiUdopanne rn staat rs- met"'''" 
de hand lrggemle hulp .an d~ VS ~aan te tonen dat de lraak>e Iu at emstrg tekort scll1el. 
Opzettel~i< in de zin dat do lraak>e auiO<tteilen (eind JOnuorl-Oegm februarr) mogeliJk oordelen 
dat zrj "oldoende l<rodiot ll!>bben opgebouwd om de inspe.,...urs klorne plaagstolen urt te 
delen door tr]drolteildll discussies aan te gaan biJ de toegangshokl<on van govoolrge locat"'s 
Van prommonte betel<onr< m zo'n orteratie io de reactro van Hans Sir< on UNMOVIC Blix 
heeft al aangegeve11 dal, olochoon Irak de;te i<o&> m~ bO'WIJZOfl onsclluklrg 1e ZIJn, hij n..t 
bij kleine mcrdenlen vretstoolo zal concluderen dat op<ako io van een "ernstige ochonding" 
zoals ~jesleld in resclutre 1441 Het i• evldem dat hiJ hioTmee logerr>:Je! komt aan de 
verlangMs van een deel van de rniematrooal@ gemeanscl1ap die terughoudend staat 
"'9"""""' ""'" mrlllar<e rnlervenlre TegelrjkertrJd rs Blrx zrch bewust van do Amerikaa"'e druk 
{on scep<IG) ten aa"..ion '""de activll<olen van UNMOVIC en <10 meermooie geu~e wen• 
het regrme van Saddam Ho .... ein te be~rncHgO>'l. Het io de>e twoeopa~ In P<>•"'i"'" dre Irak 
zal trachten urt Ie bufien teneinde verdeeldheid te zaaien brnnen do rn!6rnationa;, 
g•meenochep. 
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Vrogon '""of onmorkmgen over de inhoud van d>t I~ITSIJ~ nohton aan 
MIVDI(:IIJ 

Vragen enlaf oprne<1:1ngen over do od",sseOng """ dit INTSIJM nchton aan 
Aooountmanoger COIKM/Kiu/Kl 
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