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The Guardian (UK), 9 januari 2002

“We hebben niets anders. Geen olie,
geen rijst, geen meel, geen thee,” zegt
Mir Hossin, terwijl zijn vrouw gekookt
gras mengt met wat gerstemeel om er
brood van te bakken. Al meer dan een
jaar hebben ze niets anders te eten.
Twee van hun kinderen zijn inmiddels
overleden.

De familie woont in het noordelijk berg-
gebied van Afghanistan, waar voorheen
de frontlinie tussen Taliban en Noorde-
lijke Alliantie liep. De bevolking heeft
zich indertijd fel tegen het Talibanregi-
me verzet. Na de verovering door de
Taliban werd geen hulp meer tot het
gebied toegelaten.

Nu, na drie jaren van droogte, sterft de
bevolking de hongerdood. In de meest
afgelegen gebieden hebben de mensen
alleen gras te eten. Velen zijn te zwak
om op hun benen te staan. Vrijwel ie-
dereen heeft diarree. Sommige kinde-
ren hebben opgezwollen buiken. Als de
pijn ondraaglijk wordt, binden hun moe-
ders er lappen omheen om de druk te
verlichten.

Kilometers verderop liggen duizenden
zakken voedselhulp. De verspreiding
stuit echter op enorme problemen. Ri-
valiserende milities maken het gebied
onveilig. Daarnaast is het vervoer per
ezel over smalle bergpaden zeer tijdro-
vend en duur.

“We wachten op de dood,” zegt Ghalam
Raza, een man met een droge hoest,
buikpijn en bloedende ingewanden. “Als
er geen voedsel komt, zullen we dit
eten… tot we sterven.”
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Los Angeles Times, 2 januari 2002

Verenigde Naties - De eis dat leden van
de VN Veiligheidsraad maatregelen
treffen tegen het wereldwijde terror-
isme, wordt door sommige regimes
misbruikt om afwijkende meningen in
eigen land te onderdrukken. Dat zeg-
gen officiële VN beamten en onafhan-
kelijke advocaten van mensenrechten-
organisaties.

Het navolgen van de eisen van de Vei-
ligheidsraad 'kan leiden tot het onge-
rechtvaardigd inbreuk maken op bur-
gerlijke vrijheden' verklaarde Bacre
Waly Ndiaye, hoofd mensenrechten
van het VN-secretariaat, tijdens een
bijeenkomst met het nieuwe anti-
terrorisme comité.

'In sommige landen' zo zei Ndiaye,
'worden geweldloze acties als terror-
isme beschouwd en worden er dras-
tische maatregelen getroffen om indivi-
duele rechten te onderdrukken of te be-
perken, inclusief het uitgangspunt 'on-
schuldig, tenzij het tegendeel bewezen',
het recht op een eerlijk proces, be-
scherming tegen marteling, het recht op
privacy, recht op meningsuiting en het
recht om asiel aan te vragen.'

In een VN rapport over de maatregelen
van de deelnemende lidstaten tegen
het terrorisme worden de toekomstige
Amerikaanse tribunalen opmerkelijk
genoeg niet genoemd. Terwijl deze
maatregel misschien wel de meest sig-
nificante verandering is in het beleid
van de VS tegen terrorisme. Mensen-
rechtenactivisten vrezen dat zij de ge-
loofwaardigheid en de effectiviteit van
de VS, om autoritaire regimes in landen
als Oost-Europa, Zuidoost Azië en
West-Afrika op hun gebreken te wijzen,
op ernstige wijze aantast.

8LWJDYH��3ODWIRUP�WHJHQ�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶��2EUHFKWVWUDDW�����������(&�8WUHFKW

�����������������R��#NHUNHQYUHGH�QO������KWWS���ZZZ�ZHUHOGFULVLV�QO



$QGHU�1LHXZV
RYHU�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶

EODG��

��
MDQXDUL

����

2QPHQVHOLMNH�EHKDQGHOLQJ
$O�4DHGD�HQ�7DOLEDQ�JHYDQJHQHQ
Amnesty International en Human Rights Watch, 11 januari 2002

Berichten dat al-Qaeda- en Taliban-
gevangenen tijdens de 20 uur durende
vlucht naar een VS-basis in Guantana-
mo (Cuba) kalmerende middelen krij-
gen toegediend, worden geboeid en
iets over het hoofd krijgen zijn zorg-
wekkend, aldus Amnesty International.

Volgens de internationale normen
moet, indien het noodzakelijk is een
gevangene in zijn bewegingen te be-
perken, de gevangene voldoende mo-
gelijkheden behouden armen en benen
te bewegen, zijn behoefte te doen en te
eten en te drinken. Het belemmeren
van gezichtsvermogen of gehoor is niet
toegestaan. Ook het toedienen van
kalmerende middelen om niet-
medische redenen is in strijd met de
internationale normen.

In Guantanamo komen de gevangen in
gedeeltelijk open ‘kooien’, te klein en
niet voldoende beschermend tegen het
klimaat, zegt Amnesty. Ook de men-
senrechtenorganisatie Human Rights
Watch bekritiseert de kooien en zet
vraagtekens bij het statement van

minister van Defensie Donald Rumsfeld
dat het niet om krijgsgevangen gaat. De
gedetineerden zouen derhalve geen
recht hebben op bescherming vanuit de
Geneefse Conventie. Jamie Fellner van
Human Rights Watch: “Als verdrags-
partij van de Geneefse Conventie is de
Verenigde Staten verplicht elke gevan-
gen genomen strijder menselijk te be-
handelen, ook als gaat om niet-
krijgsgevangenen.” Volgens de Con-
ventie moet bij twijfel over de status van
een gevangene de gevangene behan-
deld worden als krijgsgevangene, tot
een bevoegd tribunaal anders beslist.
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