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The Guardian (UK), 7 juni 2002

Een oorlog in verband met Kashmir zal
waarschijnlijk beginnen met een aantal
aanvallen tegen militante islamitische
bases in gebieden die onder controle
van Pakistan vallen, aldus militaire
analytici en deskundigen. Ze waar-
schuwen dat deze aanvallen al snel
kunnen escaleren in een groter conflict
en er zelfs toe kunnen leiden dat Pa-
kistan kernwapens gaat gebruiken.

Indiaase militaire commandanten zou-
den plannen hebben om de communi-
catielijnen tussen het Pakistaanse deel
van Kashmir en de rest van het land te
vernietigen en vervolgens met helicop-
ters troepen te droppen om posities te
veroveren van waaruit ze islamitische
groeperingen meer in de gaten kunnen
houden. India zou het argument gebrui-
ken dat het terroristen bestrijdt, net als
de VS in Afghanistan.

Ondertussen staat de Pakistaanse lei-
der Musharraf nog steeds onder de in-
vloed van “schimmige commandanten
die hun hele leven hebben gevochten
en zich hebben voorbereid op een strijd
tegen India”, aldus een militaire bron.
“Zijn commandanten zouden tegen hem

kunnen zeggen: kernwapens gebruiken
of vertrekken”.

Als India aanvallen op Kashmir gaat
uitvoeren bestaat er een groot gevaar
dat Musharraf geen andere keus meer
heeft dan het conflict te laten escaleren.
“Er bestaat een enorm risico dat de
toestand uit de hand loopt”, aldus een
militaire bron. Dit is de nachtmerrie die
de Britse en Amerikaanse regeringen
krijgen voorgespiegeld en die hen er
toe heeft aangezet om hun burgers aan
te manen onmiddellijk de twee landen
te verlaten.
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Washington Post (USA), 30 mei 2002

Activiteiten op internet, in bibliotheken,
kerken en moskeeën mogen voortaan
vrijelijk door de FBI worden onderzocht.
Voorheen was dit alleen toegestaan bij
concrete aanwijzingen voor criminele
activiteiten. De nieuwe richtlijnen van
het Amerikaanse Ministerie van Justitie
moeten helpen bij het voorkomen van
terroristische acties.

In het verleden gebruikten terroristische
organisaties moskeeën soms als ont-
moetingsplek en als plaats om nieuwe
aanhangers te werven. Op internet zijn
sites te vinden met instructies voor het
maken van bommen, voorbereidingen
voor internetterrorisme, en andere cri-
minele zaken.

De FBI mag nu op dergelijke openbaar
toegankelijke plaatsen informatie ver-
zamelen en onderzoek doen. Zo kan de
FBI mogelijk voorbereidingen voor cri-
minele activiteiten op het spoor komen
voor de actie heeft plaatsgevonden, in
plaats er alleen achteraf onderzoek
naar te mogen doen.

Burgerrechtenorganisaties hebben in-
middels hun bezorgdheid geuit over de

nieuwe richtlijnen. Ze vrezen een Big
Brother-regering die het doen en laten
van haar burgers registreert. “Nu vertelt
de FBI het Amerikaanse volk: ‘U hoeft
niet langer iets onwettigs te doen voor
er aan uw deur geklopt wordt,’ “ zegt de
directeur van de Amerikaanse Burger-
rechten Bond. “Je kunt iets doen wat
volkomen legaal is, zoals deelnemen
aan een eredienst en praten in een
chatroom, en ze kunnen je zonder meer
bespioneren.”
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Agence France-Presse (Fr.), 4 juni 2002

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA
heeft een nieuwe supergeheime para-
militaire eenheid in het leven geroepen
om bekende terroristen en hun leiders
in het buitenland uit te schakelen, aldus
een Amerikaanse regeringsfunctionaris.
Volgens de functionaris heeft de CIA al
verschillende paramilitaire eenheden
voor geheime operaties. Het nieuwe
moordcommando zal echter direct on-
der het bevel opereren van het anti-
terreurcentrum van de CIA, het zenuw-
centrum van de Amerikaanse oorlog
tegen terreur, dat ernaar streeft om ter-
reurcellen overal ter wereld uit te roei-
en. Het aantal leden van het team, de
bewapening en de thuisbasis blijven
uiterst geheim.

Deze zet komt op hetzelfde moment dat
Amerikaanse troepen en hun bondge-
noten langs de grens tussen Afghanis-
tan en Pakistan de jacht opgevoerd
hebben op overgebleven strijders van
de Taliban en al-Qaida, de terreurbe-
weging die voor de terreur-aanslagen
van 11 september verantwoordelijk
wordt gehouden. De Amerikaanse pre-
sident George W. Bush heeft verschil-
lende keren gezegd dat hij Osama bin
Laden, de leider van al-Qaida, “dood of

levend” in handen wil krijgen. Tot dus-
ver heeft de in Saudi-Arabië geboren
extremist echter steeds aan gevangen-
schap of zelfs aan ontdekking weten te
ontsnappen. De regeringsfunctionaris
weigerde echter commentaar te geven
op de vraag of het CIA-commando in de
strijd zal worden geworpen als Ameri-
kaanse inlichtingendiensten “werkbare”
informatie krijgen over de verblijfplaats
van bin Laden of zijn meest nauwe me-
dewerkers.
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