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The Guardian (UK), 17 januari 2002                               door Simon Tisdall

Honderd dagen nadat de VS hun cam-
pagne begonnen tegen al-Qaida-
strijders en de Taliban in Afghanistan,
dreigt de ’oorlog tegen het terrorisme’
van Bush steeds meer het oorspronke-
lijke doel uit het oog te verliezen.

Vanuit verschillende hoeken komen be-
richten van vermeerderde Amerikaanse
grondtroepen in Afghanistan. Ameri-
kaanse en geallieerde strijdkrachten
handhaven ook de blokkade bij de Pa-
kistaanse kust in de Arabische zee
vanwege het gerucht dat Bin Laden per
boot zou zijn ontkomen. Tegelijkertijd
gaan er berichten rond dat de voorbe-
reidingen voor militaire actie in Somalië
in een vergevorderd stadium verkeren.

Bovendien heeft Bush verklaard dat
'schurkenstaten' (zoals Iran en Irak) die
massavernietigingswapens ontwikkelen
waarbij het gevaar bestaat dat die in
handen vallen van terroristen, kans lo-
pen het doelwit te worden van de 'oor-
log tegen het terrorisme'. In de praktijk
betekent dat, dat er geen bewezen ver-
band hoeft te zijn tussen Al-Qaida acti-
viteiten en militaire interventie van de
VS.

Het uiteindelijke resultaat van de oorlog
tegen het terrorisme is dat, ondanks het
succes in Afghanistan, de VS er niet in
zijn geslaagd om hun belangrijkste doel
te verwezenlijken: het doden of gevan-
gennemen van degenen die verant-
woordelijk zijn voor de aanslagen op 11
september. Voor iedereen die recht-
vaardigheid wil voor de slachtoffers van
de ramp in New York is dat een onwel-
kome uitslag.
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Boston Globe, 20 januari 2002

“Als je hier op stapt, speel je met je le-
ven,” zegt mijnendeskundige Robert
Gannon als hij naar niet-geëxplodeerde
bommetjes wijst in de voren van een
akker ten noorden van Kabul.

De bommetjes zijn overblijfselen van de
clusterbommen waarmee de VS Afgha-
nistan hebben gebombardeerd. Elke
clusterbom is goed voor 202 heldergele
bommetjes met witte parachute’jes.
Een gedeelte van het bommetje lijkt op
een spin met zilveren poten; erg aan-
trekkelijk voor kinderen die niets anders
hebben om mee te spelen. Alleen al in
de laatste drie weken zijn zeven kinde-
ren omgekomen door het spelen met
de bommetjes.

Volgens mijnendeskundigen is bijna
20% van de bommetjes niet ontploft na
het afwerpen. Door hun grote gevoelig-
heid voor aanraking en zelfs voor snelle
temperatuurswisselingen, zijn ze even
gevaarlijk als antipersoonsmijnen.

De clusterbommen zijn veelal afgewor-
pen boven dorpen waarvan de inwo-
ners gevlucht waren. Nu de duizenden

vluchtelingen weer terugkeren, blijken
hun dorpen en akkers veranderd in mij-
nenvelden. Ouders sluiten hun kinderen
voor de veiligheid in huis op, en vluch-
telingen die ernaar verlangden hun vel-
den in te zaaien, moeten werkloos
wachten.

“We wachten tot de bommen uit onze
huizen geruimd zijn,” verzucht dorps-
bewoner Abdul Fatah. “We wachten tot
ze van onze velden geruimd zijn. We
wachten, wachten, wachten.”
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Amerikaanse militaire commandanten
hebben Washingtons oorlogsdoel sub-
tiel veranderd, in een poging het her-
haaldelijk mislukken om Osama bin La-
den en zijn belangrijkste handlangers te
pakken te krijgen te verbloemen.

De afgelopen tien dagen is de zoek-
tocht naar de al-Qaida-leider zorgvuldig
in belang teruggebracht. In plaats het
hoofd van Osama bin Laden te eisen,
zegt de VS nu dat het belangrijkste doel
van de oorlog in Afghanistan de versto-
ring van bin Ladens al-Qaeda netwerk
is, zodanig dat het niet kan functione-
ren. Het significante verschil is het
Pentagon opgedrongen nadat het her-
haaldelijk in verlegenheid raakte: men
bleek niet in staat om de verblijfplaats
vast te stellen van Osama bin Laden en
Mullah Muhammed Omar, de spirituele
leider van de Taliban.

De laatste teleurstelling was begin ja-
nuari toen de speciale eenheden van
Amerika ontdekten dat Mullah Omar
niet te vinden was in het bergen rond
Baghran in noord Helamnd, zoals ze
hadden verwacht. Het was de tweede

keer dat Omar de dans ontsprong na
zijn ontsnapping vanuit Kandahar in de-
cember.

In Tora Bora, in oostelijk Afghanistan,
heeft een aparte groep van de VS spe-
ciale eenheid de zoektocht in het grot-
tencomplex beëindigd, waar de jacht
naar de eveneens onvindbare Osama
bin Laden zich vóór de Kerst op had
gericht.
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Agence France-Presse,  22 januari 2002

De bezorgdheid groeit over het lot van
vermeende al-Qaida- en Talibanstrij-
ders die gevangen gehouden worden
op de Amerikaanse marinebasis Gu-
antanamo Bay in Cuba. De Amerikanen
zijn geconfronteerd met nieuwe oproe-
pen om internationale verdragen te
respecteren.

Frankrijk en Duitsland dringen er bij
Washington op aan om de gevangenen
volgens de internationale wetten te be-
handelen. De Europese Unie staat erop
dat hun rechten beschermd worden. De
Duitse minister van Buitenlandse Zaken
Fischer zei hierover: “in de strijd tegen
het internationale terrorisme verdedigen
we ook onze fundamentele waarden.
Deze gelden voor iedereen.” De Euro-
pese commissaris voor buitenlandse
betrekkingen Solana zei dat het feit dat
Washington een verband legt tussen de
gevangenen en de terreur-aanslagen
van 11 september geen verschil uit
mag maken.

Washington is onder druk komen te
staan nadat men daar heeft geweigerd
om de gedetineerden de status van

krijgsgevangenen te geven, die recht
hebben op bescherming door de Ge-
neefse Conventie. Nog meer vragen
werden opgeroepen na de publicatie
van foto’s van een groep knielende ge-
vangenen met handboeien, geblindeer-
de skibrillen, oordoppen, dikke hand-
schoenen en fel oranje overalls. De
Amerikaanse minister van Defensie
Donald Rumsfeld heeft beschuldigingen
van mishandeling “gewoon onjuist” ge-
noemd en het gevolg van “verkeerd of
gebrekkig geïnformeerde” berichten in
de media.
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