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Syrië helpt bij j acht op al-Qaida 
Daily Telegraph (UK), 20 juni 2002 
 
Eerder dit jaar werd de Duitser Moham-
med Haydar Zammar als vermist opge-
geven. Pas deze maand hoorden Duit-
se functionarissen dat Zammar al 
maanden in Syrië - zijn geboorteland - 
gevangen wordt gehouden. 
 
Zammar werd in het geheim gearres-
teerd in Marokko en met medeweten 
van de VS naar Syrië overgevlogen. Hij 
wordt ervan verdacht Mohamed Atta - 
de leider van de kapers van 11 sep-
tember - voor al-Qaida te hebben ge-
worven. Ook geloven Amerikaanse on-
derzoekers dat Zammar een sleutelrol 
heeft gespeeld in de radicalisering van 
de leden van de Hamburgse cel van  
al-Qaida. 
 
Amerikaanse agenten hebben van Sy-
rië de gelegenheid gekregen Zammar 
schriftelijk vragen te stellen, en hebben 
een stroom aan informatie teruggekre-
gen. De VS heeft voor zover bekend 
echter niet om de uitlevering van Zam-
mar gevraagd, noch om die van andere 
vermoedelijke terroristen in vergelijkba-
re omstandigheden. 
 
Syrië is berucht om het gebruik van 
martelingen. Een woordvoerder van  

  
Amnesty International zegt: “In het ver-
leden heeft de VS geprobeerd te voor-
komen dat mensen in de handen van 
folteraars vielen. We zien nu juist een 
nieuwe bereidheid mensen over te 
brengen naar landen die bekend zijn 
om hun martelpraktijken.” 
 
Het Witte Huis is niet bereid details te 
geven over de recente golf aan arres-
taties van al-Qaida-leden in Marokko, 
Saoudi-Arabië en elders. 
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Ruzie over internationaal strafhof 
The Guardian (UK), 21 juni 2002 
 
De koppige Amerikaanse oppositie te-
gen het nieuwe Internationaal Strafhof 
van de Verenigde Naties is aggressie-
ver geworden nu gebleken is dat Groot-
Brittannië vorig jaar een overeenkomst 
heeft gesloten om de eigen troepen te 
vrijwaren van vervolging wegens oor-
logsmisdaden. Volgens Amerikaanse 
onderhandelaars verschilt deze over-
eenkomst tussen verschillende Europe-
se landen en de Afghaanse interimre-
gering nauwelijks van het controversië-
le Amerikaanse verzoek om Ameri-
kaanse vredestroepen buiten de juris-
dictie van het op 1 juli in functie treden-
de Strafhof te plaatsen. 
 
De militair-technische overeenkomst uit 
2001 stelt dat de vredestroepen in Af-
ghanistan “niet mogen worden uitgele-
verd aan, of op andere wijze overge-
dragen aan een internationaal tribunaal 
of enig ander lichaam of staat zonder 
de uitdrukkelijke instemming van de na-
tie waarvan de troepen afkomstig zijn.” 
  
Groot-Brittannië is een van de grootste 
voorstanders van het nieuwe Strafhof, 
dat de bevoegdheid heeft om oorlogs-
misdaden, volkerenmoord en misdaden 
tegen de menselijkheid te vervolgen.  

  
De VS heeft echter geweigerd om het 
statuut van het Strafhof te ratificeren, 
tot groot ongenoegen van de Europese 
landen en van de Verenigde Naties. 
 
Het Britse ministerie van Defensie heeft 
gezegd dat er “geen sprake van was” 
dat de vredesmacht in Afghanistan im-
muun zou zijn voor vervolging. In fe-
bruari werden echter Britse para’s nog 
naar huis terug gevlogen nadat zij een 
Afghaanse familie hadden beschoten, 
waarbij één Afghaan gedood werd en 
vier gewond. De militairen zijn hiervoor 
nooit gerechtelijk vervolgd. 
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VS heeft elke maat verloren 
Frankfurter Rundschau (BRD), 20 juni 2002 
 
Het kan nauwelijks duidelijker worden 
dat de VS-strijd tegen Al Qaida datgene 
kapotmaakt wat het nu juist probeert te 
beschermen: vrijheid, mensenrechten, 
de rechtsstaat. Zo zit een Duitse staats-
burger van Syrische afkomst in Syrië in 
hechtenis op verdenking van terreurac-
tiviteiten, iets dat blijkbaar bij Ameri-
kaanse functionarissen bekend was 
terwijl de Duitse autoriteiten - in strijd 
met het internationale recht - hierover 
niet geïnformeerd werden. Vervolgens 
ziet Washington af van een uitleve-
ringsverzoek aan Marokko met betrek-
king tot een vermoedelijke Al-Qaida-
strijder, omdat deze in Marokko zelf ef-
ficiënter “verhoord” zou kunnen worden. 
Dat daarmee marteling wordt bedoeld 
is bijna wel zeker. 
 
De wereldmacht Amerika heeft in de 
strijd tegen Al Qaida elke maat uit het 
oog verloren en is daarnaast bezig de-
ze mateloosheid te globaliseren. Zo 
wordt het Internationale Strafhof getor-
pedeerd, wordt de-facto-dictatuur Syrië 
met haar folterholen een gelegenheids-
bondgenoot van Washington tegen Al 
Qaida, en worden vermoedelijke Tali-
ban - ook die door Duitse elitesoldaten  

  
zijn uitgeleverd - in strijd met het vol-
kenrecht op Guantánamo geïnterneerd.  
 
Voor de geciviliseerde wereld staan 
daarmee fundamentele waarden op het 
spel waar ze tot op heden trots op kon 
zijn: het recht op een eerlijk proces, het 
verbod op marteling en staatswillekeur. 
De kans is nu wel verkeken om dit alles 
op een geloofwaardige manier ook van 
staten als Iran en Irak te verlangen. 
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