
Het internationale recht verbiedt geen submunitiebommen (SMB) of
clusterbommen en SMB worden door een groot aantal landen gebruikt. Volgens

Handicap International.

Ongeveer 70 landen hebben submunitiebommen opgeslagen in hun wapenarsenalen.
Alleen al de Verenigde Staten beschikt over meer dan 1 miljard exemplaren. Frankrijk,
dat submunitiebommen gebruikte tijdens de Golfoorlog, bezit meerdere gesofisticeerde
modellen: granaatraketten, SMB-obussen, Apach-Scalpraketten… Het Franse leger,
zowel de land- als de luchtmacht, denken er niet aan van deze wapens - waarvan de
doeltreffendheid niet meer moet worden aangetoond - af te zien.

Meer dan 85 ondernemingen, in 34 landen, hebben minstens 210 verschillende soorten
submunitiebommen geproduceerd. Minstens 59 ondernemingen gaan door én met de
productie én met de promotie van deze submunitie en submunitiesystemen. De helft
van al deze ondernemingen hebben hun hoofdkwartier in Europa en een achttal in de
Verenigde Staten.

Uit wapentransporten kan worden afgeleid dat 9 landen meegewerkt hebben aan de
verspreiding van deze SMB-bedreiging door de verkoop van bijna 30 soorten wapen-
en submunitiesystemen aan 46 landen.

- 20 miljoen submunitiebommen werden tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991 verspreid,
ondermeer door de Franse legermacht.

- 300 000 submunitiebommen werden in 1999 door de NAVO in ex-Joegoslavië
verspreid

- 250 000 submunitiebommen werden in Afghanistan verspreid tussen 2001 en 2002.

- 1,8 à 2 miljoen submunitiebommen werden in 2003 in Irak verspreid.

In totaal hebben 11 landen, waaronder Frankrijk, dit wapen sinds de jaren vijftig
gebruikt. (Saoedi-Arabië, Eritrea, de Verenigde Staten, Ethiopië, ex-Joegoslavië,
Nederland, Israël, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Soedan).

Sommige specialisten geloven trouwens dat submunitiebommen in de meeste gevallen
minder schade aanrichten dan “normale” bommen, waarvan de lading van 250 kg tot
1000 kg kan oplopen.

De media toonden een bijzondere grote aandacht voor het gebruik van deze bommen
door het Israëlische leger. Meer bepaald het gebruik ervan tijdens bepaalde operaties
in de recente oorlog tegen Hezbollah in het zuiden van Libanon. Omdat echter het
gebruik van SMB niet door het internationale recht verboden is, was het echter niet de
legaliteit die moest in vraag gesteld worden maar diende in de eerste plaats de vraag
naar de “wijze waarop” deze wapens gebruikt werden aan de orde te komen.

Het is duidelijk dat elk wapengebruik in een conflict steeds met respectvolle
inachtname van de internationale regelgeving dient te gebeuren. Deze regelgeving
omschrijft welke doelen legitiem zijn tijdens gewapende conflicten. (Het principe van het
onderscheid maken tussen militaire doelwitten en burgers). De door Tsahal geleide
operaties waren uitsluitend gericht tegen legitieme militaire doeleinden. Met andere
woorden tegen de terroristen en tegen de stellingen waaruit ze hun aanvallen tegen
Israël lanceerden. Inbegrepen de bunkers en hun andere vijandelijke
oorlogsinstallaties.



Tsahal heeft geen burgers opzettelijk aangevallen en heeft maatregelen genomen om
de collaterale schade te beperken. Dit gebeurde door de bevolking op voorhand van de
bombardementen te verwittigen waardoor elke mogelijkheid van een onverwachte
aanval vermeden werd. Zodoende handelde het Israëlische leger in overeenstemming
met de oorlogswetgeving. En dit ten aanzien van een vijand die vrijwillig burgers
misbruikte door ze als levende schilden te gebruiken, een praktijk die duidelijk door het
internationaal recht verboden is.

Het probleem van de achtergelaten niet-ontplofte bommen bij het beëindigen van de
vijandigheden stelt zich trouwens zowel in Israël als in Libanon. Een groot aantal
raketten die door Hezbollah werden afgevuurd bevinden zich nog verspreid in de buurt
van Israëlische woongebieden. Israël laat geen inspanning onverlet om deze wapens te
lokaliseren en onschadelijk te maken.

Onmiddellijk na het staakt-het-vuren heeft het Israëlische leger informatie aan de UNO-
troepen (UNIFIL) overhandigd in de vorm van kaarten met aanduiding van de
waarschijnlijke vindplaatsen van mogelijk onontplofte tuigen op het terrein.


