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The Guardian (UK), 28 mei 2002

Twaalf miljoen mensen zouden kunnen
omkomen op de eerste dag van een
kernoorlog tussen India en Pakistan, en
nog veel meer zouden sterven door de
fall-out, aldus een schatting van Ameri-
kaanse inlichtingendiensten.

Uitgaande van een kernoorlog waarin
India en Pakistan beide hun volle arse-
naal zouden inzetten zou het geschatte
dodental tussen de negen en twaalf
miljoen liggen, plus daarbij nog de
slachtoffers van fall-out en branden in
de steden. Het aantal gewonden zou
tussen twee en zeven miljoen liggen.
Volgens de schatting zou zelfs een
“beperkte” kernoorlog zóveel slachtof-
fers kosten dat de ziekenhuizen in de
regio het niet zouden aankunnen en dat
de rest van de wereld een enorme
hulpoperatie op gang zou moeten  zet-
ten, aldus een ambtenaar van het
Pentagon in de New York Times.

De Amerikaanse functionarissen die in
de krant worden aangehaald blijken ui-
terst verontrust te zijn over de stijgende
spanning in Kashmir en geloven dat
beide zijden in het conflict al verder zijn

gegaan dat het gebruikelijke verbale
geweld.

De schattingen van de aantallen kern-
wapens van beide zijden variëren sterk.
Sommige experts op defensiegebied
geloven dat Pakistan tot 150 kernkop-
pen zal hebben en India 250, anderen
schatten het Indiase arsenaal op 40 en
het Pakistaanse op 20.
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Washington Times (USA), 29 mei 2002

Afghanen uit alle etnische groepen be-
ginnen te mopperen dat de Loya Jirga,
de grote vergadering in juni die de poli-
tieke toekomst van het land moet gaan
ontwerpen, niets meer zal worden dat
een schijnvertoning die bedoeld is om
het huidige regime in het zadel te hou-
den.

Een vergadering van bijna 400 mensen,
in mei bijeengeroepen om de gedele-
geerden voor de vergadering te kiezen,
was zó slecht georganiseerd dat de
deelnemers er alleen van horen zeggen
iets over te weten kwamen. Toen het
tijd werd om te stemmen werden de
kandidaten bij acclamatie benoemd
zonder zelfs maar opgestoken handen
te tellen.

Niemand in Afghanistan, zelfs Loya Jir-
ga-ambtenaren niet, lijkt te weten hoe
het proces moet gaan werken. Bij ge-
brek aan deugdelijke informatie geven
veel Afghanen uitdrukking aan grote
scepsis. “Dit is alleen maar een manier
voor de Amerikanen om het regime van
Hamid Karzai aan de macht te houden”,
aldus een bewoner van Kabul die al-
leen maar als ‘Hamed’ genoemd wil
worden. “Ik was eerst hoopvol”, zegt

Fahim Dashty, hoofdredacteur van de
krant Kabul Weekly. “Nu lijkt het erop
dat de hele zaak al voorgekookt is.”

De traditie om de leiders van Afghanis-
tan door een Loya Jirga te kiezen stamt
al van 300 jaar geleden. De laatste
Loya Jirga kwam bijeen na de ineen-
storting van het door de Sovjet-Unie
gesteunde bewind van Mohammed Na-
jibullah, maar leidde uiteindelijk tot een
verwoestende burgeroorlog en de op-
komst van het Talibanregime.
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Christian Science Monitor (USA), 23 mei 2002

Een aanval op een Joodse synagoge in
Tunesië, explosies in Jemen, een brand
in de metro van Milaan… Voorbeelden
van recente aanslagen die aan het ter-
reurnetwerk van Osama bin Laden
worden toegeschreven. Nu al-Qaida uit
de kampen in Afghanistan verdreven is,
heeft het zich volgens recente berichten
verspreid over de wereld.

Het is echter de vraag of al-Qaida in-
derdaad achter deze aanslagen zit. De
werkwijze verschilt van die van eerdere
al-Qaida-aanslagen. Maar als ze al-
Qaida als dader aanwijzen, kunnen
slachtoffers en landen hopen de steun
van de VS te krijgen. Ook kunnen terro-
risten het een inspirerend idee vinden
tot zo’n groot en machtig netwerk te
behoren.

De omvang en invloed van al-Qaida
overdrijven, is echter gevaarlijk. Onge-
controleerde angst kan ertoe leiden dat
de vrijheid van burgers in gevaar komt,
de VS in ongerichte oorlogen verzeild
raken, en het internationale terrorisme
even sterk aangemoedigd als bestre-
den wordt.

“Al-Qaida” wordt gezien als alomtegen-
woordig, met een duidelijke structuur en
leider. In werkelijkheid is al-Qaida een
losse verzameling groepen en individu-
en met eigen doelen binnen hun eigen
land of regio. Al lijkt een onzichtbare en
ongestructureerde vijand griezelig, een
realistische visie is voorwaarde voor
een levensvatbare strategie voor de
strijd tegen het terrorisme.
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