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Verdwenen in Amerika 
The Independent (UK), 26 februari 2002 
 
Sinds 11 september vorig jaar zijn er 
ongeveer 2000 mensen in de VS gede-
tineerd zonder proces, zonder aan-
klacht, zelfs zonder enige rechten. Van 
de meesten is onbekend hoe het met 
ze gaat.  
 
Eén van hen is Rabih Haddad, die werd 
gearresteerd op 14 december, meer 
dan twee maanden geleden. Sindsdien 
is hij in eenzame opsluiting gehouden. 
De hoorzittingen over zijn zaak zijn zó 
geheim dat hij er zelf niet eens bij 
mocht zijn. En toch is er geen enkele 
aanklacht tegen Haddad ingediend.  
 
Immigratiejuristen vrezen dat dit maar 
een voorproefje is van wat nog komen 
gaat. Gewapend met nieuwe ad-hoc-
wetten die na 11 september zijn aan-
genomen heeft de uiterst conservatieve 
minister van Justitie, John Ashcroft, al 
laten zien dat hij zo ver mogelijk wil 
gaan. Door de algemene geheimhou-
ding die door Ashcroft is opgelegd is 
het onmogelijk om er achter te komen 
hoeveel mensen - volgens schattingen 
van mensenrechtenorganisaties zo’n 
2000 - precies gevangen zijn gezet, of 
zelfs maar waarom.  

  
Intussen heeft het Democratische con-
greslid Conyers samen met de Civil Li-
berties Union een proces aangespan-
nen om de hoorzittingen over Haddad’s 
zaak openbaar te maken. “De behan-
deling van Rabih Haddad laat duidelijk 
zien hoe corrupt en ongrondwettig de 
zondebokkencampagne van de rege-
ring tegen immigranten is”, zegt Con-
yers. “We hebben geen schijn van be-
wijs gezien dat hij banden zou hebben 
met terrorisme.” 
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VS jagen in Irak fantomen na 
The Independent (UK), 17 februari 2002 
 
Scott Ritter, Amerika's voormalige be-
wapeningsinspecteur in Irak, noemt 
Saddam's regime een 'fantoombedrei-
ging'. Hij staaft deze bewering met een 
indrukwekkende aanval op Ahmed 
Chalabi, hoofd van de Iraakse oppositie 
in ballingschap. Ritter is van mening dat 
Chalabi met valse getuigenissen van 
deserteurs over Irak's betrokkenheid bij 
11 september, Washington probeert 
over te halen om Saddam tot Amerika's 
volgende doelwit te maken. 
 
Zijn bewering dat Chalabi’s getuigenis-
sen niet op waarheid berusten, moet 
serieus genomen worden. Chalabi's 
publicatie van een veronderstelde ont-
moeting tussen een Iraakse veiligheids-
agent en de toekomstige zelfmoordpi-
loot Mohamed Atta, betrof waarschijnlijk 
een aanval op de anti-Saddam Radio 
Free zender in Praag, en had weinig te 
maken met 11 september, hoewel dat 
wel gesuggereerd werd. 
 
Een ernstiger geval betreft de bewering 
van Chalabi dat zich tussen een van 
zijn deserteurs een ingenieur zou be-
vinden die geholpen had met de bouw  

  
van een ondergronds netwerk van tun-
nels onder Saddam's paleizen, volge-
stouwd met documenten betreffende 
massavernietigingswapens. Toen Rit-
ter's mannen gingen kijken vonden ze 
enkel en alleen een drainagetunnel en 
geen documenten. 
 
Eveneens ontdekte Chalabi 'deserteurs' 
die wisten van een door de Iraakse Vei-
ligheidsdienst georganiseerde training 
voor 'Arabische' kapers in de buurt van 
de Iraakse stad Salman Pak. Ook dit is 
nooit bewezen. Ritter voegt hieraan toe 
dat de VN Chalabi's informatie niet lan-
ger gebruiken als basis voor inspecties 
vanwege de onbetrouwbaarheid ervan.  
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Schietincident ill ustreert risico’s voor 
vredesmacht 
The Guardian (UK), 19 februari 2002 
 
Eén dode en vier gewonden zijn het 
gevolg van de beschieting van een Af-
ghaanse familie door leden van de in-
ternationale vredesmacht ISAF in Ka-
bul. Onderzoek naar dit incident maakt 
duidelijk welke risico’s verbonden zijn 
aan deelname aan de vredesmacht. 
 
Een woordvoerder van ISAF deelde 
mee dat het om zelfverdediging ging, 
maar kon om veiligheidsredenen niet 
ingaan op de wijze waarop ISAF zou 
moeten opereren. De rol die ISAF in 
Afghanistan zou moeten vervullen is 
nooit duidelijk gedefinieerd. Volgens 
defensiespecialisten gaat het vooral om 
een “positief symbool van internationale 
betrokkenheid”. Het VN-handvest staat 
geweld in bepaalde gevallen toe, waar-
onder zelfverdediging. 
 
Hamid Karzai, hoofd van de Afghaanse 
interimregering, bagatelliseerde het in-
cident om politieke redenen. Hij wil 
meer ISAF-troepen, voor alle Afghaan-
se steden. De Europese regeringen 
staan hier onwillig tegenover gezien de 
hoge kosten, de aantallen troepen en 
de risico’s. 

  
De VS hebben duidelijk gemaakt dat ze 
niet zullen deelnemen aan de ISAF, 
wiens taak waarschijnlijk nog jaren zal 
duren. De regering Bush geeft hiermee 
het signaal af dat het in hun ogen de rol 
van Amerika is te bombarderen, niet te 
verzanden in het bewaken van de vre-
de. Terwijl bij bombarderen burger-
slachtoffers onvermijdelijk zijn, doet 
vredeshandhaving een beroep op indi-
viduele soldaten, die mogelijk bloot 
staan aan gevaren die niet bestaan 
voor hoogvliegende bommenwerpers. 
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