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Hindustan Times (India)  25 januari 2002

Tien weken na de vlucht van de Taliban
uit Kabul zeggen Afghanen dat ze veili-
ger voelden onder het voormalige har-
de bewind dan onder de huidige inte-
rim-regering.

Moorden, berovingen en overvallen in
de hoofdstad, gevechten tussen partij-
en in het noorden en zuiden van het
land, instabiliteit in Kandahar en roverij
op de hoofdwegen tussen de steden
temperen het optimisme na de installa-
tie van de interim-regering op 22 de-
cember.

“Er zijn zo’n 700.000 gewapende men-
sen in Afghanistan,” vertelt een diplo-
maat in Kabul. “Ze hebben de cultuur
van de Kalashnikov.”

VN afgevaardigde Vendrell verklaart,
dat een internationale troepenmacht
van 30.000 mensen nodig zou zijn om
de grootste steden en de belangrijkste
wegen voldoende te kunnen beveiligen.
De vredesmacht is echter beperkt tot
een omvang van 4.500 mensen, en tot
de omgeving van Kabul.

De inwoners van Afghanistan voelen
zich steeds onveiliger. In verschillende
delen van het land breken gevechten uit
tussen rivaliserende leiders. Delen van
Kabul zijn “no-go” zones geworden. ’s
Nachts worden er vaak schoten en ex-
plosies gehoord, en alleen al op 23 ja-
nuari werden drie mensen vermoord.

De politiechef van Kabul is van mening
dat de politie de situatie volledig onder
controle heeft. Hij erkent echter, dat hij
maar voor 10% tevreden is met de vei-
ligheid in de hoofdstad.
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OneWorld.net (USA)  31 januari 2002

De Verenigde Staten zijn in toenemen-
de mate bezig om nieuwe banden aan
te knopen met buitenlandse strijd-
krachten. Dit gebeurt voornamelijk door
nieuwe trainingsprogramma’s die zich
razendsnel uitbreiden met nauwelijks
enig toezicht door het Amerikaanse
Congres. Deze ontwikkeling maakt on-
derdeel uit van de ’oorlog tegen het ter-
rorisme’ van president Bush, volgens
een nieuw rapport van de denktank Fo-
reign Policy in Focus (FPIP).

Sinds 11 september bieden de VS anti-
terrorisme ondersteuning, inclusief trai-
ning, aan een groeiende aantal landen,
waaronder Indonesië, Uzbekistan, Taji-
kistan, Ethiopië en Jemen. Volgens het
laatste wereldwijde overzicht van Am-
nesty International hebben veel van de-
ze landen recentelijk en wijdverspreid
de rechten van de mens zwaar ge-
schonden.

"Gezien het tempo waarin militaire rela-
ties worden aangeknoopt en opgera-
keld in de naam van de strijd tegen ter-
rorisme, is het van wezenlijk belang dat

het Congres, de media en het publiek
nadenken over de potentiële gevaren
van deze verbintenissen. Als wij troe-
pen die mensenrechten schenden be-
wapenen en trainen, in de naam van de
strijd tegen terrorisme, voeden we het
terrorisme juist in plaats van dat we het
voorkomen," aldus Lora Lumpe, auteur
van het FPIP rapport.
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Onschuldige moslims slachtoffer van
Bush’s oorlog tegen het terrorisme
The Observer (UK)  zondag 3 februari

Syed Kaing Mabbul was een kokosno-
tenboer op het prachtige eiland Basilan
in het zuiden van de Filippijnen. Vol-
gens Mabbuls moeder, Azirah Mabhul,
was het zijn ongeluk dat hij dezelfde
naam had als de commandant van de
Abu Sayyaf: een bloeddorstige groep
van islamitische extremisten, die gefi-
nancierd wordt uit overvallen, ontvoe-
ringen en, in het verleden, door Osama
Bin Laden.

“Ze kwamen mijn zoon om acht uur 's
ochtends halen”, vertelt ze. “Ze brach-
ten hem naar Malagutay Brigade
Camp, blinddoekten hem, sloegen hem,
kleedden hem uit, hingen hem acht uur
ondersteboven en stopten een mengsel
van Spaanse peper in z’n rectum om
hem te dwingen toe te geven dat hij bij
de Abu Sayyaf hoorde.” Half december
is Syed Mabbul samen met 79 andere
verdachten van terrorisme meegeno-
men naar een veiligheidsgevangenis in
de hoofdstad Manila. Er is sindsdien
niets meer van hem vernomen.

Zo' honderdvijftig Amerikanen zijn in-
middels gearriveerd op de zuidelijke

Filippijnen: het nieuwste militaire doel
van Bush in zijn oorlog tegen het terro-
risme. Het is onder andere hun taak om
Fillipijnse soldaten beter te leren vech-
ten tegen de Abu Sayyaf.

Volgens mensenrechtenorganisaties is
het aantal arrestaties, martelingen en
verdwijningen door veiligheidsdiensten
sinds 11 september toegenomen op de
Filippijnen: “Alsof ze nu toestemming
hebben,” zegt Zenaida Sabaani-lawi,
directeur van een organisatie die finan-
ciële voorzieningen treft voor locale
vrouwen.
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