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Minneapolis Star Tribune (USA), 30 April 2002

President Bush en zijn adviseurs heb-
ben grote creativiteit aan de dag gelegd
bij hun ontrafeling van de isolatie van
de Palestijnse leider Arafat in zijn
hoofdkwartier in Ramallah. We zouden
van harte geapplaudiseerd hebben als
niet gebleken was dat Bush een slechte
deal heeft gemaakt om Arafat’s vrijla-
ting te bewerkstelligen.

Nu Arafat weer vrij kan rondreizen kan
hij in ieder geval zien hoe sterk zijn
omarming van het geweld zijn terugslag
heeft gehad op het Palestijnse volk.
Misschien zou een bezoek aan Jenin
hem dat duidelijk kunnen maken.

Maar juist vanwege Jenin zit er een
luchtje aan de deal. Amerikaanse én
Israëlische functionarissen hebben ge-
zegd dat, in ruil voor de vrijlating van
Arafat, de VS ermee hebben ingestemd
om aan de kant van Israël te gaan
staan in zijn hoog oplopende confronta-
tie met de Veiligheidsraad, die een on-
derzoeksteam opdracht heeft gegeven
om na te gaan wat in Jenin is gebeurd.

Het Londense dagblad The Indepen-
dent heeft geloofwaardige berichten
over Jenin gepubliceerd die suggereren

dat “slachting” misschien te sterk uitge-
drukt is, maar dat veel burgers gedood
zijn, waaronder vrouwen, kinderen en
bejaarden, in situaties die niet als “bij-
komende schade” gerechtvaardigd
kunnen worden.

Noch Israël, noch de VS hebben enig
wettig gezag om zich te bemoeien met
de onderzoeksmissie. En door toe te
geven aan Israël heeft VN-secretaris-
generaal Annan zijn eigen geloofwaar-
digheid op het spel gezet.
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Newsweek (USA), 28 april 2002

Heeft Mohamed Atta, leider van de ka-
pers van 11 september, een Irakese
agent ontmoet in de maanden vóór de
aanslag? In de chaotische dagen erna
heeft de Tsjechische regering tegen-
over de CIA gesuggereerd dat een der-
gelijke ontmoeting inderdaad heeft
plaatsgevonden, en wel op de Irakese
ambassade in Praag. Het verhaal ver-
spreide zich snel door Washington en
ondersteunde voorstanders van een
aanval op Irak in hun argumenten.

Onlangs echter, heeft de Tsjechische
regering in stilte toegegeven dat de
hele zaak een vergissing was. Ameri-
kaanse functionarissen van de inlichtin-
gen- en politiediensten zijn nu van me-
ning dat Atta zelfs niet op het aangege-
ven tijdstip in Praag is geweest.

Het verhaal achter de gesuggereerde
ontmoetingen gunt niettemin een ont-
hullende blik in de weinig verheffende
wereld van inlichtingendiensten in de
oorlog tegen het terrorisme - en hoe
gemakkelijk feiten kunnen worden ver-
tekend om politieke doelen te dienen.
Onderzoek door de FBI heeft uitgewe-
zen dat Atta in april niet in Praag is ge-
weest. Maar inlichtingenfunctionarissen

zijn er niet al te happig op om de zaak
recht te trekken - uit tegenzin om een
bondgenoot in verlegenheid te brengen
en ook omdat al zoveel anti-Saddam-
haviken in de regering-Bush het verhaal
verwelkomd hadden. Het Pentagon is
nog steeds agressief op jacht naar be-
wijzen voor Irakese betrokkenheid.
Maar voor dit moment blijkt de met zo-
veel tamtam gepresenteerde “Praagse
connectie” een intrigerende maar be-
schamende vergissing.
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New York Times (USA), 1 mei 2002

Een hoop achtergelaten kleren, half
overdekt met zand, ligt vlakbij een weg
door de woestijn. De omgeving is be-
zaaid met botten en er hangt een geur
van ontbindende lichamen.

Volgens een rapport van de Ameri-
kaanse organisatie Artsen voor Men-
senrechten liggen op deze plek in de
Noord-Afghaanse woestijn de resten
van de vermoedelijk grootste slachtpar-
tij van de oorlog tegen de Taliban.

Waarschijnlijk liggen hier honderden
Talibanstrijders die om het leven zijn
gekomen nadat zij zich afgelopen no-
vember in het stadje Kunduz hadden
overgegeven. De gevangengenomen
Talibanstrijders werden in verzegelde
zeecontainers vervoerd naar een ge-
vangenis 300 km verderop. Velen
kwamen tijdens het transport door ver-
stikking om het leven. Bovendien mel-
den betrouwbare bronnen dat soldaten
drie containers vol gevangenen be-
schoten hebben, waarbij velen gedood
werden.

Verantwoordelijk voor de doden en de
massagraven is de Oezbeekse gene-
raal Dostum, een bondgenoot van de

Verenigde Staten in de oorlog tegen de
Taliban. Officieel worden de massa-
slachtingen ontkend, maar er zijn veel
aanwijzingen die ze bevestigen, zowel
van de kant van overlevenden en getui-
gen, als van boeren in de omgeving,
een politiechef en het hoofd van de ge-
vangenis.

Artsen voor Mensenrechten dringt aan
op maatregelen, waaronder een inter-
nationale strijdmacht om de graven vei-
lig te stellen en de ware toedracht te
achterhalen.
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