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The Times (UK), 27 februari 2002

De VS zijn er niet in geslaagd om be-
wijs te verzamelen om ook maar één
van de 500 gevangenen van de Af-
ghaanse oorlog aan te merken als ge-
schikte kandidaat voor een militair tri-
bunaal, heeft het Pentagon toegege-
ven. President Bush heeft stormen van
internationaal protest over zich afgeroe-
pen met de detentie van al-Qaida- en
Talibanverdachten in “Camp X-Ray” in
Guantanamo Bay, Cuba, en woede op-
geroepen bij mensenrechtengroeperin-
gen met zijn plannen om militaire tribu-
nalen op te zetten.

Het Pentagon heeft steeds geweigerd
om de identiteit prijs te geven van de
gevangen die vastgehouden worden,
ondanks vermoedens dat men maar
weinig of geen belangrijke al-Qaida-
leden in handen heeft. Maar een
woordvoerder heeft ontkend dat het
gebrek aan vooruitgang in de eventuele
berechting een teken is dat er voor-
namelijk gewone soldaten gevangen-
gehouden worden.

Hoewel er geen rechtszaken in zicht
zijn, weigert minister van Defensie

Rumsfeld om dit voor de toekomst uit te
sluiten. Hij zegt dat het te vroeg is om
te kunnen zeggen of er gevangenen in
aanmerking zullen komen voor een mi-
litair tribunaal. Andere mogelijkheden,
aldus Rumsfeld, zijn het aanklagen van
gevangenen bij federale rechtbanken,
repatriëring om in het eigen land terecht
te staan, vrijlating of het vasthouden
van gevangenen voor onbepaalde tijd
in “Camp X-Ray”.
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Frankfurter Rundschau (BRD), 28 februari 2002

Volgens de Londense ‘Guardian’ maakt
de Britse premier Tony Blair zich ge-
reed voor een topoverleg in Washing-
ton, om de laatste details van een mili-
taire actie tegen Saddam Hoessein
door te nemen. De officiële aanleiding
voor deze plannen betreft Saddam’s
weigering om massavernietigingswa-
pens te vernietigen, zo deelde Blair aan
het begin van deze week mee.

Volgens de VN-veiligheidsresolutie 687
van 3 april 1991 moest Irak haar ABC-
wapens, ballistische raketten en nucle-
aire wapens vernietigen. Voor het
grootste gedeelte heeft het land aan die
voorwaarden voldaan. Uit een studie
van het Washington Center for Strate-
gic and International Studies (CSIS)
blijkt dat de overgebleven wapens in
Irak sterk verouderd zijn, en dat Irak
niet over de financiële middelen be-
schikt om haar wapensysteem te mo-
derniseren.

Irak is zeker niet ongewapend, maar
gevaarlijk voor de VS is zij alleen in de
ogen van de meningmakers. Wat dat
betreft: terwijl professionele journalisten
zonodig met wapengeweld van strijd-

tonelen worden geweerd, heeft een pa-
triottisch ingestelde Hollywoodfirma
toegang gekregen tot militaire gebieden
in Afghanistan, de Filippijnen en Soma-
lië. Het doel is om daar een dertiendeli-
ge zogenaamde Reality Show, met de
titel ‘Profiel van het front’, te maken. De
ABC tv-maatschappij heeft de serie on-
gezien ingekocht voor ‘prime time’. Het
vijf maanden oude ‘Office of Strategic
Influence’, het staatsinstrument voor de
beïnvloeding van de publieke opinie, is
daarentegen na protesten in het Con-
gres en in de pers door het Pentagon
weer opgeheven: de openbaarmakin-
gen zouden de geloofwaardigheid van
het bureau al teveel aangetast hebben.
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Boston Globe (USA), 24 februari 2002

Acht uur lang hielden ze haar kreupele
man onder schot, terwijl ze haar doch-
ters van 14, 12 en 10 jaar herhaaldelijk
verkrachtten, vertelt Nazu. Daarna ver-
krachtten ze haarzelf.

Nazu behoort tot de Pashtun, haar vijf
verkrachters tot de Junbish, het leger
van een krijgsheer van de Noordelijke
Alliantie.

De aanranding van Nazu en haar
dochters is een illustratie van een trend.
Verkrachting als terreurmiddel in oorlog
is van alle tijden, zoals recent in de
Balkan en in 1998 in Afghanistan door
de Taliban. De meeste aanhangers van
de Taliban waren Pashtun. Nu ver-
krachten Junbishsoldaten Pashtun-
vrouwen als onderdeel van hun vergel-
dingsacties tegen de mensen die zij
voor het onderdrukkende Talibanregi-
me verantwoordelijk houden.

Weinig vrouwen durven hierover te
praten, deels uit schaamte, deels om-
dat de soldaten hen bedreigen en de
plaatselijke politie niet opgewassen is

tegen de overmacht aan Junbishsolda-
ten. De soldaten worden beschermd
door hun commandanten; de vrouwen
hebben niemand die hen kan bescher-
men.
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