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Die Tageszeitung (BRD), 14 maart 2002

Veel berichten over de oorlog in Afgha-
nistan roepen avontuurlijke beelden op.
Er is sprake van “strijders”, “vestingen”
en “gevechtslinies” - alsof het gaat om
legers volgens Europese begrippen en
om een oorlogsgebied in een onbe-
woonde regio. De vluchtelingen in de
oost-Afghaanse bergen, zo is het beeld,
zijn allemaal mogelijke terroristen die
derhalve gedood dienen te worden.

Bewoonde dorpen in het oorlogsgebied
passen evenmin in dit beeld als be-
richten dat zich in het gebombardeerde
gebied ook families van vermoedelijke
al-Qaida- en Talibanleden bevinden.
VS-defensieminister Rumsfeld heeft
eenvoudigweg verklaard dat iedereen
die zich ophoudt in de “gevechtszone”,
medeplichtig is: vogelvrij verklaard -
leeftijd en bewapening spelen geen rol.

Israël wordt terecht veroordeeld als het
huizen van vermoedelijke Hamasleiders
bombardeert terwijl daar hele families
wonen. Ook de huidige massa-arresta-
ties van de regering Sharon worden te-
recht bekritiseerd. Het is niet de bedoe-
ling, dit onrecht te relativeren of om al-
Qaida en Taliban goed te praten.

Maar toch zou men wel eens stil kun-
nen staan bij de gehanteerde criteria.

Want de Israëlische regering moet één
ding worden nageven: het is waar-
schijnlijker dat zich onder de velen die
daar worden opgepakt of beschoten
een toekomstige dader bevindt, dan
onder degenen die in Afghanistan door
de VS worden opgejaagd en gebom-
bardeerd.
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The Guardian (UK), 12 maart 2002

De VS heeft in het geheim gevangenen
die van banden met al-Qaida worden
verdacht naar landen gestuurd waar
martelingen bij ondervraging wettelijk
zijn toegestaan, aldus Amerikaanse di-
plomatieke bronnen. Gevangenen die
getransporteerd zijn naar landen als
Egypte en Jordanië kunnen onderwor-
pen worden aan martelingen en bedrei-
ging van hun familie om aan informatie
te komen waar de VS naar op zoek is
als gevolg van de aanslagen van 11
september.

De normale uitwijzingsprocedures zijn
terzijde geschoven in het transport van
tientallen gevangen die verdacht wor-
den van banden met terrorisme, vol-
gens een bericht in de Amerikaanse
krant de Washington Post. De ver-
dachten zijn naar landen gebracht waar
de CIA nauwe connecties heeft met de
plaatselijke inlichtingendiensten en
waar martelingen gebruikelijk zijn.

Volgens het bericht zijn Amerikaanse
CIA-agenten betrokken geweest bij een
aantal ondervragingen. Een woord-
voerder van de CIA heeft gezegd dat
men geen commentaar heeft op de
verdenkingen. Een woordvoerder van

Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat
de VS “nauw samenwerkt met andere
landen - het gaat om een wereldwijde
strijd tegen het terrorisme.”

“Sinds 11 september zijn dit soort ver-
plaatsingen van gevangenen aan de
orde van de dag”, vertelde een Ameri-
kaanse diplomaat aan de Washington
Post. “Op deze manier kunnen we in-
formatie krijgen van terroristen op een
manier die op Amerikaanse bodem niet
mogelijk is.”
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Chicago Tribune (USA), 15 maart 2002

Sinds de aanslagen op 11 september
worden enkele honderden immigranten
die destijds in de VS aangehouden
werden in verband met het onderzoek
naar terrorisme, nog steeds in hechte-
nis gehouden. Sommigen van hen zijn
niet aangeklaagd, anderen krijgen geen
uitleg over hun hechtenis en veel van
hen zonder tijdige toegang tot rechtsbij-
stand, aldus een rapport van Amnesty
International.

De condities waaronder de gedetineer-
den worden vastgehouden, zoals lang-
durige eenzame opsluiting en gebrek
aan lichamelijke beweging duiden op
een schending van de basisrechten van
de gedetineerden en verdienen nader
onderzoek, stelt de mensenrechtenor-
ganisatie.

“De manier waarop de overheid deze
mensen behandelt is ironisch genoeg in
strijd met de normen die de Immigratie-
en Naturalisatiedienst zelf heeft opge-
steld”, zegt William Schulz, uitvoerend
directeur van Amnesty International in
de VS. Volgens Amnesty worden de
meeste gedetineerden vastgehouden

wegens overtredingen met betrekking
tot visa, zoals het langer dan de aange-
geven datum in het land verblijven. Het
is niet gebruikelijk, meent Schulz, dat
mensen voor zulke relatief lichte over-
tredingen worden vastgehouden en ge-
boeid.

Het bureau voor immigratie ontkent Am-
nesty’s beweringen met betrekking tot
inhumane behandeling en schending
van de normen. Verzoeken om com-
mentaar van het ministerie van Justitie
op het rapport van Amnesty Internatio-
nal werden niet beantwoord.
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