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Israël heeft 42 procent van Westbank  
geconfisceerd 
The Guardian (UK), 15 mei 2002 
 
In het geheim heeft Israël 42 procent 
van het Palestijnse land op de Westelij-
ke Jordaanoever in beslag genomen 
voor illegale nederzettingen, aldus een 
nieuw rapport van de Israëlische men-
senrechtenorganisatie B’Tselem. Hoe-
wel de bebouwing van Joodse neder-
zettingen maar 1.7 procent beslaat van 
de Westbank hebben de Israëlische au-
toriteiten sinds de bezetting van het ge-
bied in 1967 een veelheid aan trucs 
gebruikt om aan de kolonisten grote 
hoeveelheden extra grond toe te ken-
nen.  
 
“Het vestigen van nederzettingen op de 
Westbank is een schending van het in-
ternationale humanitaire recht”, aldus 
het rapport. Het voegt hieraan toe dat 
de nederzettingen - waar inmiddels 
380.000 joden wonen - ook leiden tot 
inbreuk op de mensenrechten van de 
Palestijnen, onder andere door hun 
bewegingsvrijheid en eigendomsrecht 
te beperken. Het voornaamste mecha-
nisme dat Israël gebruikt om Palestijns 
land te confisceren is het verklaren tot 
“staatsgrond” onder een Ottomaanse 
wet uit de 19e eeuw, aldus het rapport. 

  
Volgens B’Tselem hebben de confis-
catie-mechanismen in het algemeen de 
steun van het Israëlische Hoogge-
rechtshof, dat hen “een schijn van lega-
liteit” geeft, terwijl ze in feite onwettig 
zijn omdat de nederzettingen volgens 
internationaal recht verboden zijn.  
 
Als gevolg van de nederzettingen han-
teert Israël een regime met twee aparte 
juridische systemen op de Westbank, 
gebaseerd op discriminatie op grond 
van ras, aldus het rapport. 
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VS neemt Internationaal Strafhof  
op d e korrel 
New York Times (USA), 13 mei 2002 
 
“In dat geval zouden we dus troepen 
sturen om Nederland binnen te vallen,” 
concludeert de Democratische afge-
vaardigde Obey. 
 
Aan de orde is de behandeling van een 
goedkeuringswet  in de Toewijzings-
commissie van het Amerikaanse Huis 
van Afgevaardigden. In de wet wordt 
29,4 miljoen dollar toegewezen aan le-
ger en binnenlandse veiligheid. Op ini-
tiatief van de Republikeinse afgevaar-
digde DeLay is in de wet een voorstel 
opgenomen met betrekking tot het 
nieuw op te richten Internationale Straf-
hof van de Verenigde Naties. De wet is 
inmiddels door de Toewijzingscomissie 
goedgekeurd en zal vermoedelijk bin-
nenkort door het Huis van Afgevaardig-
den worden aangenomen. 
 
In het voorstel van DeLay krijgt de 
Amerikaanse president het recht om 
Amerikanen die voor het Strafhof - in 
Den Haag - moeten verschijnen zo no-
dig met militaire middelen te hulp te 
schieten. DeLay noemt het Hof een 
“schurkenhof” en wil met zijn voorstel 
voorkomen dat ooit “een Amerikaanse 

  
soldaat of gekozen leider voor het Hof 
zal worden gesleept”. 
 
Daarnaast zal de VS geen militaire 
steun meer verlenen aan landen die het 
verdrag over het Hof geratificeerd heb-
ben. Hoewel de VS hierbij een uitzon-
dering maken voor NAVO-landen en 
andere belangrijke bondgenoten, geldt 
het voorstel wel voor vredesperaties 
waarbij militairen onder de bevoegdheid 
van het Hof zouden vallen. 
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Sympathisanten al-Qaida infil treren  
Afghaanse legerbasis 
Daily Telegraph (UK), 12 mei 2002 
 
De basis van de Britse mariniers in Af-
ghanistan is geïnfiltreerd door sympa-
thisanten van al-Qaida, zo gelooft men. 
Britse en Amerikaanse commandanten 
hebben bevel gegeven aan alle 4000 
manschappen op de luchtmachtbasis 
van Bagram om alle materiaal te ver-
nietigen waarmee vrienden en familie-
leden geïdentificeerd kunnen worden.  
 
Het bevel werd uitgevaardigd nadat een 
groep Afghanen die werkzaam is op de 
vroegere Russische basis betrapt werd 
op het doorzoeken van vuilnishopen. 
Inlichtingenofficieren geloven dat veel 
Afghanen in het gebied ten noorden 
van Kabul onder druk staan om infor-
matie te verzamelen over de hier gele-
gerde troepen en lid zijn van al-Qaida 
of de Taliban.  
 
Plaatselijke krijgsheren hebben duizen-
den pond sterling aangeboden aan ie-
der die, individueel of als groep, een 
aanval wil uitvoert op de basis of solda-
ten doodt die in Bagram gestationeerd 
zijn. Er zijn honderden Afghanen werk-
zaam in het kamp als schoonmaker of  

  
klusjesman. Een woordvoerder van de 
Amerikaanse mariniers heeft gezegd: 
“We moeten accepteren dat er al-
Qaidasympathisanten actief zijn op de 
basis. Er is een staande order dat alle 
manschappen materiaal moeten ver-
branden dat henzelf of hun families zou 
kunnen identificeren.” 
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