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In vier Amerikaanse staten worden van-
daag voorverkiezingen gehouden, die
gerust als de ‘Knock-Out Primaries’
omschreven kunnen worden. Ofwel gaat,
zoals The New York Times het onlangs for-
muleerde, Hillary Clinton knock-out, ofwel
bezorgen de Democraten zichzelf een
knock-out met het oog op 4 november. Als
Clinton onverwacht de winnaar
van 4 maart zou worden, krijgen
we immers een uitputtingsslag
die op zijn minst tot 22 april (de
Pennsylvania Primary) zou duren
en die wellicht pas in augustus
(op de Democratische conventie)
tot een definitief resultaat zou
leiden. 

De aanhangers van Hillary zul-
len het niet graag horen, maar
zo’n uitkomst zou de
Republikeinen bijzonder goed uitkomen
en John McCain als het ware het Witte Huis
op een zilveren schoteltje aanbieden. Het
zou niet alleen om een uitputtingsslag,
maar om een bíttere uitputtingsslag gaan.

Een ander paar mouwen

In eerste instantie is er de uitputtingsslag.
Globaal wordt ervan uitgegaan dat Clinton
slechts de winnaar van 4 maart kan worden
als ze zowel in Ohio als Texas wint. Over
Vermont en Rhode Island wordt er amper
gesproken omdat daar niet veel afge-
vaardigden te rapen vallen. Vermont zou
vrijwel zeker naar Obama gaan en Rhode
Island vrijwel zeker naar Clinton. Maar

Ohio en Texas zijn een ander paar mouwen.
Daar vallen relatief veel afgevaardigden te
winnen. En uiteindelijk gaat het daar om:
wie zal het eerst het vereiste aantal afge-
vaardigden achter zich krijgen om de
Democratische nominatie toegewezen te
krijgen? 

Obama heeft momenteel een voorsprong
van 153 afgevaardigden (met de –
niet verkozen – superdelegates
meegerekend zou dit tot 102
slinken). Op het eerste gezicht
lijkt dit bijzonder klein in het
licht van de 2.025 afgevaardig-
den die nodig zijn om de nomi-
natie te halen en Obama’s huidi-
ge score van 1.369 afgevaardig-
den (185 superdelegates meege-
rekend). Alles lijkt dus nog te
kunnen gebeuren. 

Toch is dit niet zo. De Democraten wijzen
bij voorverkiezingen hun afgevaardigden
proportioneel toe, waardoor los van de
vraag wie de winnaar wordt, ook de verlie-
zer veel afgevaardigden zal winnen. De ver-
schillen tussen de scores van beide kandi-
daten zullen immers niet groot zijn, zo
wordt verwacht. Voor Clinton betekent dit
dat de achterstand van 153 (of zelfs 102)
afgevaardigden niet overbrugd zal kunnen
worden, althans niet op 4 maart. Omdat
Obama’s kansen op overwinningen in
Wyoming (caucus van 8 maart) en
Mississippi (primary van 11 maart) zeer
groot zijn, zou Clinton in de daaropvolgen-
de voorverkiezingen telkens minimaal 60
procent van de stemmen moeten behalen

en dat tot het einde van het voorverkie-
zingsproces in juni. 

Men kan zich voorstellen wat dit zou
betekenen voor het gehalte aan bitterheid
in de campagne. De afgelopen weken
geven ons wat dit betreft een idee. Er werd
steeds scherper geschoten op elkaars per-
soonlijke kenmerken. En daar zit nu pre-
cies het risico, tenminste voor de kansen
van de Democraten op 4 november. De
inhoudelijke verschillen tussen de pro-
gramma’s van Obama en Clinton zijn
immers vrij klein, terwijl die met de plan-
nen van McCain op de meeste terreinen
een stuk groter zijn (Irak, economie,
belastingen, gezondheidszorg). Dat het tot
een inhoudelijke strijd zou komen tussen
Republikeinen en Democraten is dus vrij
evident, zeker in het licht van een slabak-
kende economie. 

Maar wat een uitputtingsslag tussen
Obama en Clinton zou opleveren is een kar-
renvracht persoonsgerichte kritiek die niet
alleen de Amerikaanse media de volgende
maanden zou blijven beheersen, maar die
tevens door McCain, of door Republikeinse
groepen, handig gebruikt kan worden naar
4 november toe. Valt er immers te twijfelen
aan die kritiek als ze geuit werd door de
ene Democraat tegen de andere? 

Vooral voor Obama levert dit risico’s op
omdat de Clintoncampagne inzoomt op
wat inderdaad als zijn zwakke politieke
plek kan worden beschouwd: de vraag of
hij gewapend is om een ernstige veilig-
heidscrisis (een nieuw 11 september) aan te
kunnen. Er zijn geen redenen om aan te

nemen dat hij dat per definitie niet kan,
maar daar gaat het niet om. Het gaat over
de beeldvorming, vooral dan in contrast
met oorlogsveteraan McCain. De Clinton-
campagne zoomde de laatste dagen inder-
daad op dit aspect in, en meteen werd er
vanuit het Republikeinse kamp gretig op
ingespeeld. 

Maar ook vanuit Obama’s kant kwam er
een bits antwoord met nadruk op de gelijk-
enissen tussen Clinton, Bush en McCain als
het over dergelijke vraagstukken gaat,
daarbij vooral verwijzend naar de Iraakse
oorlog. 

Kortom, als de Democratische strijd na 4
maart gewoon doorgaat, is de kans vrij
groot dat Obama en Clinton elkaar zodanig
veel klappen zullen toedienen dat ze elkaar
de knock-out bezorgen waarop onafhanke-
lijke kiezers afhaken en die McCain dus
helpt om in het Witte Huis te geraken.
Mede daarom is de kans bijzonder groot

dat Clinton de handdoek in de ring zal
moeten gooien, mochten de resultaten van
vandaag niet ondubbelzinnig in haar voor-
deel uitdraaien. Als ze er al zelf niet toe zou
besluiten, zou de druk vanuit de partijtop
en van haar fundraisers haar daar wel toe
brengen, een druk die er overigens nu al
ten dele is. Maar ook Clinton zelf heeft al
tekens in die zin gegeven: alleen met over-
winningen in Ohio én Texas zal ze in de
race blijven. 

Nek aan nek

De kans dat ze die allebei zal halen is
klein. In Ohio is het een nek-aan-nekrace.
Verrassend genoeg (gegeven de belangrijke
latinobevolking daar) liggen haar kaarten
vooral in Texas niet goed. Dat heeft veel te
maken met de opkomst onder de Texaanse
latinokiezers. Die ligt aan de lage kant, een
nadeel voor Clinton. De hoogste opkomst
ligt dan nog bij de jongste latinokiezers,
precies die groep die zich sterk door
Obama’s boodschap van verandering en
door zijn charisma aangesproken voelt.

Kortom, de kans is groot dat Hillary
knock-out gaat en dat Barack Obama zich
nu op McCain kan focussen. In het andere
geval zal het vooral die laatste zijn die
lachend kan toekijken. De Democraten
schakelen elkaar dan wel uit in de strijd
voor het Witte Huis.

Analyse > Ofwel wordt Hillary verslagen, ofwel maken de Democraten zichzelf af in een uitputtingsslag

Wie gaat er vandaag knock-out?

■ Obama in zijn campagnevliegtuig op weg naar Cleveland, Ohio. Hij leidt de peilingen in Texas. ■ Clinton op het tarmac in Cleveland. Zij ligt op kop in Ohio. Achter haar acteur Ted Danson (Cheers).
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Als Hillary vandaag
niet in het zand bijt
zal het vooral John
McCain zijn die in
zijn vuistje lacht

AUSTIN ● Ondanks scherpe
aanvallen vanuit het Clinton-
kamp leidt Barack Obama de
peilingen in Texas en zit hij
Hillary op de hielen in Ohio.

“Het is drie uur ’s nachts, uw kinderen zijn
veilig en slapen”, zegt een diepe stem. Te
zien zijn slapende kinderen in het maan-
licht. Dan rinkelt de telefoon. “Er gebeurt
iets in de wereld. Uw stem beslist wie dat
telefoontje gaat beantwoorden. Of het
iemand is die de wereldleiders al kent, die
het leger al kent, iemand die getest is en
klaar is om leiding te geven in een gevaar-
lijke wereld.” Een ernstige Clinton komt
daarna in beeld. Aan de telefoon. Met dit
spotje probeerde de campagne van Hillary
Clinton de voorbije dagen de kijkers bang te

maken voor een ‘onervaren president’. De
naam van Barack Obama viel niet, maar de
suggestie was duidelijk.

Barack Obama reageerde alert. “We ken-
nen dat soort spotjes. Ze spelen in op de ang-
sten van mensen. Clinton kende haar ‘rode-
telefoonmoment’, de beslissing om Irak
binnen te vallen. En ze gaf het verkeerde
antwoord.” 

Deksel op de neus

Binnen een paar uur kwam de Obama-
campagne met een tegenspotje dat identiek
begint, maar dan de retorische vraag stelt.
“Als dat telefoontje wordt beantwoord,
moet de president dan niet degene zijn die
als enige het beoordelingsvermogen en de
moed bezat om vanaf het begin tegen de

oorlog in Irak te zijn? Die begreep dat de
werkelijke dreiging Al Qaida in Afghanistan
was? In een gevaarlijke wereld gaat het om
beoordelingsvermogen.” Clinton kreeg het
deksel op de neus. Nieuwszenders in beide
staten besteden aandacht aan de spot, maar
niet zonder Obama’s gevatte repliek.

Het verhaal van de spot is symbolisch voor
de Democratische campagne. In de hoop
haar vandaag definitief de pas af te snijden,
laat Obama geen enkele kans meer liggen
om zijn rivale een hak te zetten. In een inter-
view met Nightline zei hij dat haar campag-
ne “een beetje wanhopig is geworden” na de
elf opeenvolgende verliezen in voorverkie-
zingen. Hij voelt zich gesterkt door het
gemiddelde van alle opiniepeilingen. In
Ohio hinkt de senator uit Illinois weliswaar
4,7 procent achterop maar omdat de afge-
vaardigden voor de conventie er proportio-
neel worden toegekend is dat verlies aan-
vaardbaar. In Texas leidt hij zelfs met 1,1 pro-
cent. Hillary had daar enkele maanden gele-
den nog 20 procent voorsprong. 

Deze dramatische achteruitgang is een
teken aan de wand. Clinton slaagt er vol-
gens een SurveyUSA-poll zelfs niet in de
Spaanstaligen aan zich te binden, door-

gaans haar ferventste aanhangers. Haar
voorsprong onder latino’s slonk in een
week tijd van 33 naar 13 procent.

Clinton zelf doet alsof er geen vuiltje aan
de lucht is. “Mrs. Clinton was in happy-war-
rior mode”, schreef een verslaggever van

The New York Times. De druk om zelfs na
een nederlaag verder te gaan is vooral groot
in haar donorgemeenschap. In februari
zamelden de ‘Hillraisers’ nog 35 miljoen
dollar in, nutteloos geld als ze nu opgeeft.
Maar in haar omgeving klinken andere
geluiden. “Er komt een punt waar je je kunt
voortslepen op een manier die je niet de
nodige stemmen geeft maar wel een slechte

nasmaak”, zei Leon Panetta, de ex-kabinet-
schef van Bill Clinton. “Uiteindelijk zullen
de voormalige president en Hillary begrij-
pen wat er dan moet gebeuren.”

Toch valt haar terugkeer in de race, wars
van alle peilingen, ook niet uit te sluiten.
Dat beseft zelfs Obama. ‘Remember New
Hampshire!’, liet hij zich ontvallen, in een
verwijzing naar de primary die Clinton
onverwacht won na haar eerste nederlaag
in Iowa. Maar tegelijk droomt hij al hardop
van het Witte Huis.

In een voorzet naar de strijd die de
Democratische kandidaat om het midden-
veld zal moeten voeren met gematigd
Republikeins presidentskandidaat John
McCain, stelde Obama al voor om enkele –
gematigde – Republikeinen op te nemen in
zijn kabinet, naar het voorbeeld van presi-
dent Abraham Lincoln, die ongeacht hun
partijkleur een kabinet vol talenten aanstel-
de, en John F. Kennedy, die in 1961 de
Republikein Robert McNamara aanwees als
defensieminister. “Ik denk dat Amerika de
beste persoon voor elke job verdient en dus
gaan we in de lengte en breedte mensen
werven als ik gelukkig genoeg ben verkozen
te worden.”

Voorverkiezingen van vandaag bepalend voor verder verloop Democratische campagne

Super Tuesday in Texas en Ohio

In Texas en Ohio hebben vandaag beslissende primary’s

plaats. Voor Hillary Clinton is het moment van 

de waarheid aangebroken.
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Obama droomt al
van het Witte Huis 
en zegt gematigde
Republikeinen in zijn
kabinet op te nemen
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MOSKOU ● Uit de internationale
reacties op de verkiezing van
Dmitri Medvedev blijkt dat de
wereld niet veel verandering
verwacht onder de nieuwe
Russische president, maar zich
vooral een pak vragen stelt. 

DOOR FRANK SCHLÖMER

Nu de definitieve uitslag vaststaat, is de
zege van Medvedev nog een ietsje groter
dan zondagnacht: hij komt uit op net boven
de 70 procent. Tweede werd communisten-
leider Gennadi Zjoeganov met net geen 18
procent. Hij heeft meteen aangekondigd
een klacht te zullen indienen wegens onre-
gelmatigheden bij de stembusgang. Ook
westerse waarnemers, 300 man voor meer
dan 96.000 stembureaus, hebben aange-
klaagd dat ‘niet alles overal helemaal fair en
vrij’ is verlopen. Het gaat zowel om leden
van de Raad van Europa als om ngo’ers. 

De meeste kritiek hadden de waarnemers
op de verkiezingscampagne, waarbij niet
iedereen gelijke kansen in de media heeft
gekregen. Men mag evenwel aannemen dat
de nationale kiescommissie hier nauwelijks
of geen aandacht aan zal besteden.

Tijdens een eerste persconferentie ver-
klaarde Medvedev dat zijn politiek ‘een
rechtstreekse voortzetting van die van pre-
sident Poetin zal zijn’. Toch zal hij ‘verande-

ringen’ aanbrengen, zei hij. Poetin wordt de
nieuwe eerste minister. “De president heeft
zijn bevoegdheden, de eerste minister heeft
de zijne”, zei Medvedev daarover.

“Deze bevoegdheden zijn al lange tijd vast-
gelegd en niemand wil ze veranderen. Wij
werken al lang samen en we hebben ver-
trouwen in elkaar”, zei hij nog. De Russische
president ‘bepaalt de buitenlandse politiek,
krachtens de grondwet’, benadrukte hij wel. 

Een Russische journalist wilde weten of de
nieuwe premier ook zijn intrek in het
Kremlin ging nemen. Sommige Russische
media hadden bericht dat Poetin als een
soort schoonmoeder naast Medvedev in het
Kremlin ging intrekken, maar dat ontkende
de nieuwe president stellig. Medevdev: “Het
ambts- en werkgebouw van de president is
het Kremlin, dat van de premier het Witte

Huis; dat is en blijft zo.” Bely dom is de witte
building in Moskou waar ten tijde van de
Sovjet-Unie de Opperste Sovjet zetelde.

VS-president Bush wist nog niet veel aan te
vangen met de nieuwe man. “Ik vraag mij af
wat Rusland met zijn buitenlandse politiek
gaat doen”, zei hij maar weigerde ‘ja’ te zeg-
gen op de vraag of Medvedev een ‘marionet
van Poetin’ is. 

EU-kopstukken werden dan toch al wat
concreter. De Duitse kanselier Angela
Merkel wil Medvedev zo snel mogelijk ont-
moeten en deelde mee dat “al aan een
afspraak wordt gewerkt”. Voorzitter van de
Europese Commissie Manuel Barroso pleit
voor een “verdieping van het strategische
partnerschap Rusland-EU” en biedt spoedi-
ge gesprekken aan over de al een tijdje op ijs
gelegde samenwerkingsverbanden.
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Somalië

VS-leger schiet kruisraket af

Het Amerikaanse leger heeft minstens
één kruisraket afgevuurd op het zuiden
van Somalië waarbij het nabij de grens
met Kenia een leidende figuur van het ter-
reurnetwerk Al Qaida als doelwit had. Dat
zegt een anonieme bron bij de legerlei-
ding in Washington. Plaatselijke krijgshe-
ren spreken van vier burgerdoden. Op
enkele kilometers van Somalië hebben de
VS in Djibouti hun enige luchtmachtbasis
in Afrika. Die is hun steunpunt voor de
strijd tegen het terrorisme in de Hoorn
van Afrika.

Madagaskar

Meer dan honderd doden 

na verwoestende orkanen
Op het tropische eiland Madagaskar is

het aantal slachtoffers na de orkanen
Fame en Ivan, die daar sinds het begin van
het jaar lelijk hebben huisgehouden, na
de bijgestelde cijfers van de rampenbe-
strijdingsdienst gestegen tot meer dan
100 doden en 580 gewonden. De voedsel-
voorziening van de 500.000 daklozen
over heel het land is zorgwekkend.
Tweehonderdduizend hectare landbouw-
gronden zijn overstroomd en de oogsten
vernield.

Oost-Timor

Gewonde president 

vergeeft rebellenleider
President José Ramos-Horta van Oost-

Timor heeft de rebellenleider vergeven
die hem vorige maand bij zijn huis neer-
schoot. Rebellenleider Alfredo Reinado
Alves kwam bij de aanval van 11 februari in
de hoofdstad Dili om het leven. Ramos-
Horta, die bij de aanval getroffen werd in
borst en rug, heeft de regering ook
gevraagd de familie van Alfredo te onder-
steunen. Een voortvluchtige topman van
de rebellen, Amaro da Silva Susar, gaf zich
zaterdag over aan de autoriteiten van
Oost-Timor.

Groot-Brittannië

Verpleger schuldig aan het

doden van vier bejaarden
Een Britse verpleegkundige is schuldig

bevonden aan het doden van vier
bejaarden door de toediening van over-
doses insuline, een hormoon dat wordt
gebruikt bij de behandeling van suiker-
ziekte. De jury van een rechtbank in
Newcastle achtte Colin Norris schuldig
aan moord op vier vrouwen en poging tot
moord op een vijfde. De 32-jarige man
was in beschuldiging gesteld nadat de
politie verontrustende gelijkenissen had
vastgesteld bij de dood van patiënten die
hij had verzorgd. 

GAZA ● De Israëlische premier
Ehud Olmert heeft echter
meteen aangekondigd dat de
terugtrekking een maatregel van
tijdelijke aard is en dat de strijd
tegen Hamas in de nabije
toekomst wordt hervat. 

De radicaal-islamitische beweging
Hamas, die de Gazastrook controleert, liet
weten dat het terugtrekken van de
Israëlische troepen een zege betekent voor
Hamas. De radicale groep riep de overwin-
ning uit en bleef raketten afvuren op het
zuiden van Israël. “De terugtrekking duidt
op de nederlaag van de Israëlische soldaten
tegenover onze strijders”, zei Hamas-
woordvoerder Sami Abu Zuhri.

Een woordvoerder van het Israëlische
leger maakte bekend dat bijna alle grond-
troepen uit de Gazastrook teruggeroepen
zijn, maar dat Israël raketaanvallen zal blij-
ven beantwoorden. “Als ze raketten afvuren,
schieten we terug.” 

Strijd gaat door

Ook premier Olmert heeft gezegd dat de
strijd tegen Hamas verdergaat, maar dat
hij tegelijkertijd de vredesgesprekken met
de Palestijnse Autoriteit wil voortzetten.
“Wij zijn in het midden van een strijd en
wat de jongste dagen gebeurd is, was zeker
geen eenmalig feit. Ons doel blijft de rake-
taanvallen uitschakelen en Hamas ver-
zwakken.” Olmert onderstreepte nog dat
niet de Palestijnse regering maar Hamas
de vijand is.

Israël is vooral bang voor wat het de drei-
gende ‘gazaïsatie’ van de Westelijke
Jordaanoever noemt. Angst dus dat de
radicalen van Hamas ook de Westoever
zullen inpalmen, waar nu president
Mahmoud Abbas het nog voor het zeggen

heeft. Olmert zal dat vandaag ook tegen VS-
minister Condoleezza Rice zeggen, die
zich weer halsoverkop naar de woelige
regio heeft gespoed. Hij zal herhalen dat
Israël zich het recht op nieuwe acties voor-
behoudt en wellicht ook nog dat zijn land
geen morele lessen van buitenuit te krij-
gen heeft.

De gevechten braken vorige week woens-
dag uit, toen Israël vijf aanhangers van
Hamas doodde. De EU, de VS en de VN-
Veiligheidsraad riepen de beide partijen op
een einde te maken aan het geweld, maar
dat heeft zeker niet meegespeeld in de
beslissing van Olmert om de actie even op te

schorten. Israël legt traditioneel elk interna-
tionaal protest naast zich neer, zelfs dat van
Washington, waarvan het wel graag voor
miljarden militaire hulp ontvangt.

Tot nu toe beschoot Hamas zuidelijk Israël
en de Negev met zelfgemaakte Qassam-
raketten, maar nu blijkt het plots over
Iraanse Gradtuigen te beschikken. Die
Gradraketten zijn vergelijkbaar met de
Katjoesja’s die de Hezbollah tegen noorde-
lijk Israël gebruikt en die ook via Iran
komen. Uit mededelingen die Israëlische
ambassades, ook in België, rondsturen, zou
moeten blijken dat die door tunnels vanuit
Egypte via Rafah op de Gazastrook geraken.
Gesteld wordt ook dat Hamas bezig is met
een massale en offensieve bewapening van
de Gazastrook.

Berichten van die tunnels zijn in strijd met
eerdere mededelingen dat die onderaardse
gangen onklaar zijn gemaakt en dat via
daar niets meer Gaza binnenkomt. Naast
het fenomeen Grad is er ook het feit dat de
Israëlische militaire inlichtingendienst
waarschuwt dat Hamas voorbereidingen
treft om Israëlisch doelwitten in het buiten-
land aan te vallen. 

Israël zit gevangen in zijn eigen dilemma:
het wil niet met Hamas praten, dat zijn
machtspositie via de stembus heeft
gehaald, maar het wil ook niet meer duizen-
den soldaten de hele Gazastrook in sturen
en het terrein opnieuw volledig militair
bezetten. Het is een keuze tussen de pest en
de cholera, maar Olmert of zijn opvolger zal
deze keuze moeten maken. De derde weg –
het huidige oog om oog, tand om tand –
leidt alleen maar tot meer doden, maar zal
de Hamasaanvallen niet stoppen.

Oog om oog, tand om tand

Er is trouwens niet eens echt sprake van
‘oog om oog, tand om tand’ in deze overda-
dige Israëlische vergeldingsraids. “In één
namiddag tijd heeft ons leger méér
Palestijnen gedood dan Israëli’s om het
leven kwamen in zeven jaar raketbeschie-
tingen. Ons leger heeft in twee jaar duizend
inwoners van Gaza gedood, slechts de helft
van hen waren strijders, de rest gewone
burgers.” Het is de gerespecteerde
Israëlische kwaliteitskrant Haaretz die deze
macabere rekensom onlangs maakte.

Terugtrekking Israël slechts pauze
in bloedige overval op Gazastrook
Israël heeft zijn troepen

teruggetrokken uit het

noorden van de Gazastrook.

Bij de operatie Hete Winter

lieten 116 Palestijnen, 

onder wie 22 kinderen 

en 12 vrouwen, het leven;

350 anderen raakten

gewond. Ook kwamen twee

Israëlische soldaten om. 

DOOR FRANK SCHLÖMER

PREMIER OLMERT:

Het offensief van
de jongste dagen
is zeker geen
eenmalig feit

■ Israëlische soldaten leiden Palestijnse jongeren weg na een raid op de Gazastrook.

Vele vragen omringen nieuwe Russische president Verenigde Naties 

verscherpen sancties

tegen Iraans regime

BAGDAD ● De VN-Veiligheidsraad heeft
de sancties tegen Iran verscherpt omdat
het land weigert zijn nucleaire activitei-
ten stop te zetten. Resolutie 1803 werd
goedgekeurd met veertien stemmen voor,
geen stemmen tegen en een onthouding.
De tekst, opgesteld door Frankrijk, Groot-
Brittannië en Duitsland, schroeft de eco-
nomische en commerciële sancties, die al
sinds december 2006 door de V-raad opge-
legd zijn, op. 

Intussen heeft de Iraanse president
Mahmoud Ahmadinejad in Irak opgeroe-
pen tot een terugtrekking van alle “bui-
tenlandse troepen”, de VS voorop. Zonder
buitenlandse aanwezigheid zal de regio in
vrede en broederlijkheid leven, betoogde
het Iraanse staatshoofd.

“De volkeren van onze regio willen ze
hier niet, want ze hebben enkel vernieti-
ging gebracht”, zei Ahmadinejad, die op
historisch bezoek was bij de vroegere
aartsvijand Irak. 

De buitenlandse troepen “moeten weten
dat de Irakezen en andere volkeren uit de
buurlanden niet van hen houden en niet
willen dat zij hier blijven... Het geld dat
werd verspild aan militaire operaties in
Irak had beter besteed kunnen worden
aan de ontwikkeling van het land”, aldus
nog de Iraanse president.

VS-minister die ‘Bijbel

belangrijker vindt dan

werk’ moet opstappen

WASHINGTON ● Daniel Cooper, vice-
minister voor Uitkeringen bij het
Amerikaans ministerie voor Oorlogs-
veteranen, heeft ontslag genomen onder
druk van veteranen die vinden dat ze te lang
moeten wachten op hun invaliditeitsuitke-
ring. Cooper zei eerder in een fondsenwer-
vingsfilmpje van een organisatie van evan-
gelische christenen dat hij “Bijbelstudie
belangrijker vond dan zijn werk”.

“Het is geen kwestie van tijd gebruiken
voor andere doeleinden”, zei Cooper in de
video van de Christian Embassy, die zen-
dingswerk verricht bij de politieke elite in
Washington. “Het gaat erom te beslissen
wat echt belangrijk is. Bijbelstudie is
belangrijker dan het werk.”

Sinds die uitlatingen ligt Cooper onder
vuur omdat hij zijn functie zou misbruiken
om evangelische zieltjes te winnen. Voor de
veteranen van de oorlogen in Afghanistan
en Irak was de maat helemaal vol toen
onder Coopers beleid het aantal veteranen
dat wacht op een invaliditeitsuitkering, tot
400.000 steeg. Een oorlogsveteraan moet
gemiddeld zes maanden wachten op een
antwoord van de overheid.

Coopers ontslag komt twee maanden
nadat president Bush een wet tekende om
de administratieve rompslomp voor terug-
kerende veteranen te verminderen. (IPS)

De uittredende 
en aankomende
presidenten Poetin
(l.) en Medvedev aan
het feest op het
Rode Plein. De VS
weten niet goed wat
ze aan moeten met
Medvedev, de EU
zoekt alvast weer
toenadering.
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