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Afghaanse democraten met dood bedreigd 
Die Tageszeitung (BRD), 27 juni 2002 
 
“Vertel uw man dat we zijn benen zullen 
afsnijden als hij er zich weer mee be-
moeit,” kreeg een vrouw te horen. Haar 
man is democraat en nam deel aan de 
Loya Jirga, de grote volksvergadering 
in Afghanistan. Een andere democraat 
wilde buiten de officiële Loya Jirga-tent  
een symbolische stemming over een 
alternatieve regering organiseren. “Dan 
zal ik je in kleine stukken gesneden aan 
je familie toesturen,” werd hem telefo-
nisch meegedeeld. 
 
Sinds de Loya Jirga hebben de funda-
mentalisten in Afghanistan de wind 
mee, en die benutten ze voor een fron-
tale aanval op liberalen en democraten. 
 
Zelfs de voormalige Minister van Vrou-
wenzaken, Sima Samar, werd tijdens 
de Loya Jirga onder grote druk gezet 
en met de dood bedreigd. Via de radio 
werd zij door de Afghaanse opperrech-
ter beschuldigd “onverantwoordelijke” 
en “tegen de Islamitische staat Afgha-
nistan gerichte” uitlatingen gedaan te 
hebben. Ze wordt beschuldigd van 
godslastering. In een ingezonden brief 
in een krant werd zij met Salman Rush-
die vergeleken en werd een “gepaste  

  
bestraffing” geëist. De betreffende krant 
geldt als spreekbuis van de Afghaanse 
regering. 
 
Samar, die eind vorig jaar in Canada 
een mensenrechtenprijs in ontvangst 
nam, verwerpt de beschuldiging de Is-
lam te hebben beledigd. Slechts tegen 
bepaalde interpretaties van de Islam 
heeft zij zich uitgesproken. 
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Amerika’s nucleaire blufpoker 
Los Angeles Times (USA), 24 juni 2002 
 
De regering-Bush lijkt af te stevenen op 
preventieve nucleaire aanvallen op lan-
den die massavernietigingswapens te-
gen de VS zouden kunnen gebruiken. 
Dit bergt het gevaar in zich dat dreige-
menten moeten worden waargemaakt, 
waardoor het gebruik van nucleaire 
wapens alleen maar waarschijnlijker 
wordt. Want wie kernwapens gebruikt, 
kan wat terug verwachten. 
 
Daarbij komt dat, als de machtigste na-
tie in de wereld preventieve nucleaire 
aanvallen overweegt, de kans groot is 
dat andere landen, waarvan sommige 
geconfronteerd worden met overweldi-
gende dreigingen, gelijksoortige acties 
zullen claimen. 
 
Het internationale recht staat preventie-
ve zelfverdediging weliswaar toe, maar 
alleen als er aan twee voorwaarden 
wordt voldaan: noodzakelijkheid en 
proportionaliteit. Dat wil zeggen: er 
moet een duidelijke dreiging zijn van 
een aanval; het is niet genoeg dat een 
vijand over massavernietigingswapens 
beschikt. En bovendien moet de actie in 
verhouding staan tot de dreiging. Aan-
gezien geen enkel land openlijk een 
dreigement van dergelijk gewicht tegen  

  
de Amerikanen heeft uitgesproken, be-
tekent dat dat zij met de voorgestelde 
strategische doctrine de legale norm 
proberen te versoepelen.  
 
Blijkbaar menen Bush en de zijnen dat 
zij over een exclusief privilege beschik-
ken om buiten de wet te treden. Maar 
als het Amerikaanse voorbeeld de rest 
van de wereld er toe aanzet om zich 
eveneens niet aan de regels te houden, 
zal dat eerder meer gevaar dan veilig-
heid voor de VS opleveren. 
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Bush praat na wat Israeli’s hem zeggen 
The Independent (UK), 26 juni 2002 - Robert Fisk 
 
Ariel Sharon wil Yasser Arafat uit de 
weg hebben. President Bush, zo blijkt 
uit zijn meest recente speech over het 
Midden-Oosten, wil dat ook. Sharon 
heeft geëist dat Palestijnse hervormin-
gen niet cosmetisch moeten zijn en ook 
geen poging om Arafat te handhaven. 
En wat zegt Bush? Dat Palestijnse her-
vormingen “meer moeten zijn dan cos-
metische veranderingen of een verhul-
de poging om de huidige situatie te 
handhaven.” 
 
Dus geen Palestijnse staat tenzij Arafat 
vertrekt. Bush stelde geen voorwaarden 
aan Israël. Hij eiste geen beëindiging 
van de voortgaande bouw van joodse 
nederzettingen op Arabisch land, het 
land dus van iemand anders. Hij eiste 
ook geen einde aan de voortgaande 
Israëlische militaire invallen op Pales-
tijns gebied. 
 
Waarom laat Bush de leiding van zijn 
persbureau niet aan Sharon over? Het 
zou eerlijker zijn - we zouden tenminste 
de stem van Israël uit de eerste hand 
horen - en het zou ons het weinig ver-
heffende schouwspel besparen van een 
Amerikaanse president die alles maar 

  
napraat wat hem door de Israeli’s ver-
teld wordt.  
 
George Bush heeft in zijn speech de 
Palestijnen beledigd en de Arabische 
leiders woedend gemaakt. Over de 
Arabische leiders maakt niemand zich 
druk, maar de Palestijnen zullen deze 
onzin waarschijnlijk niet accepteren. En 
zo, als altijd, weer als “terroristen” ver-
oordeeld worden. 
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