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Amerikaanse inlichtingenofficieren be-
trokken bij de ondervraging van de on-
langs gearresteerde al-Qaidaleider Abu
Zubeida nemen mogelijk hun toevlucht
tot technieken die door sommigen als
marteling zullen worden beschouwd,
aldus een vroegere CIA-chef.

William Webster, die ook aan het hoofd
van de FBI heeft gestaan, zei dat on-
dervragingen “verder zullen gaan dan
naam, rang en nummer” omdat Zubeida
beschouwd wordt als onwettig in de
strijd betrokken. Net als andere Tali-
ban- en al-Qaidastrijders in Amerikaan-
se gevangenschap zal hij niet als
krijgsgevangene beschouwd worden.

Washington gelooft dat Zubeida, die
beschreven wordt als de man die be-
stemd was om de leiding van al-Qaida
over te nemen, over een schat aan in-
formatie over het terreurnetwerk be-
schikt. Webster zei tegen de Los An-
geles Times dat ondervragers ervan
uitgaan dat Zubeida kennis heeft van
terreurcomplotten die nu nog in de
planningsfase zijn. “Dit is een schemer-
gebied. Sommigen zullen het volgens
de regels willen doen, anderen zullen
de regels het raam uit willen gooien.”

Een andere anti-terreurexpert, die in de
regering-Clinton dienst deed, heeft ge-
zegd: “Het zal tenminste 96 uur vergen
om hem zover te krijgen dat hij alles
vertelt. Als ze hem dan nóg niet ge-
kraakt hebben, is hij een erg harde
noot. Dan gaan ze nog verder door.”

Een woordvoerder van Amnesty Inter-
national heeft erop gewezen dat Ameri-
ka partij is in de VN-conventie tegen
marteling, die marteling van gevange-
nen onder alle omstandigheden ver-
biedt.
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Op 18 en 19 april zal VN secretaris-
generaal Kofi Annan met een Irakese
delegatie spreken over de terugkeer
van VN-wapeninspecteurs naar Irak.
Irak verhindert hun terugkeer sinds de
wapeninspecteurs teruggetrokken wer-
den in december 1998, vlak voor bom-
bardementen door de VS. Dreiging met
een hernieuwde militaire actie door de
VS leidde ertoe dat Saddam Hoessein
in februari diplomatieke onderhandelin-
gen startte. Na een dag van overleg
waren diplomaten voorzichtig optimis-
tisch over de bereidheid van Irak tot
samenwerking met de VN.

Tijdens de Arabische top van afgelopen
maand slaagde Irak er echter in sym-
pathie tegen de VS te verkrijgen. De
Arabische wereld is bovendien woe-
dend over de steun van de VS aan Is-
raël na de Israëlische inval in Ramallah.
De publieke opinie in de Arabische lan-
den, zelfs de meest gematigde, maakt
steun aan VS-acties tegen Irak vrijwel
onmogelijk. De kansen op succesvolle
onderhandelingen en samenwerking
met Irak zijn hierdoor sterk afgenomen.

“De grootste winnaar van de Israëlische
agressie is Saddam Hoessein,” zei een
diplomaat begin april.

Maar het zou onverstandig zijn als Irak
een VS-aanval zou uitsluiten, waar-
schuwde een diplomaat. Bovendien is
de Arabische top overeengekomen dat
Irak zal samenwerken met de VN, en
heeft Irak de diplomatieke weg voorlo-
pig nog open gehouden.

8LWJDYH��3ODWIRUP�WHJHQ�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶��2EUHFKWVWUDDW�����������(&�8WUHFKW

�����������������R��#NHUNHQYUHGH�QO������KWWS���ZZZ�ZHUHOGFULVLV�QO



$QGHU�1LHXZV
RYHU�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶

EODG��

��
DSULO
����

³1LHXZ�LPSHULDOLVPH�QRGLJ´
The Independent (UK), 28 maart 2002

Labourparlementsleden hebben woe-
dend gereageerd nadat Robert Cooper,
Tony Blair’s belangrijkste adviseur op
het gebied van het Britse buitenlands
beleid, opriep tot een ’nieuw soort van
imperialisme’. Dit zou het Verenigd Ko-
ninkrijk in staat moeten stellen om te
interveniëren in het buitenland, en zo-
doende de strijd aan te binden tegen
het wereldwijde terrorisme.

In een poging om leden van het lager-
huis die zich zorgen maken over moge-
lijke militaire acties tegen Irak voor zich
te winnen, zei Cooper dat het de taak
van Liberale democratieën was om “or-
de in de rest van de wereld te brengen.”
In een nieuw pamflet over de lange
termijn implicaties van 11 september,
schrijft Cooper: “De noodzaak tot kolo-
nisatie is net zo groot als deze ooit was
in de 19e eeuw. De zwakken hebben
nog steeds de sterken nodig en de
sterken hebben een ordelijke wereld
nodig. Een wereld waarin de efficiënt
geregeerde landen stabiliteit en vrijheid
exporteren.”

Labour parlementslid Alan Simpson zei
dat Cooper een intellectuele rechtvaar-
diging probeert te vinden voor het feit

dat de Britse regering de Verenigde
Naties negeert. Het aantal parlements-
leden van de Labourpartij dat in een
motie bezwaar heeft aangetekend te-
gen een aanval op Irak, steeg vorige
week naar 121, na de suggestie van
minister van Defensie Geoff Hoon dat
Groot-Brittanië geen speciale VN-
resolutie nodig meent te hebben voor
een dergelijke aanval.
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