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The Observer (UK), 31 maart 2002

De Britse minister-president Tony Blair
heeft op het laatste moment een plan
herroepen om een dossier te publiceren
met bewijzen tegen Saddam Hussein
omdat hij vreest dat het de speculaties
over een op handen zijnde oorlog tegen
Irak nog zou doen toenemen, wat tot
hevige tegenstand binnen zijn eigen
partij zou leiden. In een veelbetekenen-
de zet die de eerste verzachting bete-
kent van de lijn tegen de Irakese dicta-
tor heeft Blair bevolen om het rapport in
te trekken, een paar dagen voor het
ministerie van Buitenlandse Zaken het
zou publiceren.

Jack Straw, de minister van Buiten-
landse Zaken, zou de bewijzen van de
regering afgelopen maandag bekend-
gemaakt hebben, maar kreeg te horen
dat het niet langer “politiek nuttig” was
om met de plannen door te gaan.
Hooggeplaatste regeringsbronnen zei-
den dat de “koortsachtige speculaties”
over miltaire actie tegen Irak schade
toebrachten aan Blair’s betrekkingen
met zijn partij en hadden geleid tot de
suggestie dat twee ministers zouden
vertrekken.

Een van de parlementsleden die inzage
in het rapport kregen heeft gezegd dat
het rapport “bijzonder weinig overtui-
gend” was en dat de regering “met iets
veel beters zal moeten komen om bre-
de steun voor acties tegen Irak te krij-
gen”. Het besluit om het rapport te laten
liggen heeft ook geleid tot speculatie
dat het tot dusver verkregen bewijs te-
gen Saddam niet zo sterk is als de Brit-
se regering zou willen.
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Die Tageszeitung (BRD),  28 maart 2002

In Oost-Afghanistan woedt een dodelij-
ke machtsstrijd tussen rivaliserende
krijgsheren sinds de Taliban in novem-
ber de macht verloor. Rivalen vereffe-
nen oude rekeningen en proberen hun
eigen macht te vergroten. De steun die
krijgsheren van de VS krijgen om tegen
al-Qaida en Taliban te vechten werkt
daarbij als olie op het vuur.

Onlangs werd een aanslag gepleegd op
een Afghaanse commandant die gepro-
beerd had strijders te ontwapenen. De
aanslag werd gepleegd door rivalen die
door de VS gesteund worden. Dat duidt
erop dat de alliantie met de VS mis-
bruikt wordt om eigen belangen mee-
dogenloos door te drijven.

Voor Operatie Anaconda hebben de VS
honderden Afghaanse strijders inge-
huurd, die hiervoor elk $200 ontvingen.
Voor Afghanen een enorme som geld;
voor de VS minder dan het bedrag om
een gesneuvelde VS-soldaat te repa-
triëren. Op deze wijze houden de VS de
kosten laag, profiteren ze van de kennis
van de Afghanen over hun land, en be-
perken ze het aantal slachtoffers onder
Amerikaanse soldaten.

Afghaanse strijders sluiten echter soms
deals met de belegerde al-Qaida- en
Talibanstrijders, die zo kunnen ontko-
men. Ook brandmerken de Afghanen
hun rivalen soms valselijk als aanhan-
gers van Taliban of al-Qaida. Dit heeft
inmiddels de nodige onschuldige slacht-
offers opgeleverd na bombardementen
door de VS op vermeende vijanden.
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The Times (UK), 28 maart 2002

De geheimhouding van informatie over
honderden gedetineerden die na 11
september zijn opgepakt door de Bush-
regering, is onwettig; de identiteit en de
beweerde aanklachten moeten worden
bekendgemaakt, aldus het oordeel van
een rechtbank in New Jersey. Minister
van Justitie John Ashcroft heeft van de
rechtbank de opdracht gekregen om
basisinformatie openbaar te maken
over gedetineerden in twee staatsge-
vangenissen, waarvan men denkt dat
de meeste mensen worden vastgehou-
den die na elf september zijn opgepakt.

Ashcrofts anti-terrorismecampagne, die
leidde tot meer dan duizend arrestaties,
werd bekritiseerd door burgerrechten-
groeperingen die zich beklaagden over
het gebrek aan informatie over wie er
gearresteerd was en waarom. Arthur
d’Italia, rechter van het hooggerechts-
hof, besliste in het voordeel van de
American Civil Liberties Union (ACLU)
die de rechtszaak had aangespannen.

Het departement van justitie is van plan
tegen dit besluit in beroep te gaan. As-
hcroft weigert de namen van gedeti-
neerden die vastzitten wegens immi-
gratie-overtredingen vrij te geven.

Hij zegt dat de informatie “te gevoelig
zou zijn voor publiek onderzoek”. Hij zei
ook dat in de strijd tegen het terrorisme
zorgvuldige voorzorgsmaatregelen wa-
ren getroffen om schending van de
constitutionele rechten te voorkomen,
en tegelijkertijd Amerikaanse levens te
kunnen redden.

Amnesty International heeft verklaard
dat de mensenrechten van de gedeti-
neerden worden geschonden, daarbij
inbegrepen hun recht op menselijke
behandeling en onmiddellijke toegang
tot een advocaat.
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