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International Herald Tribune (USA), 1 augustus 2002

Hebben de VS geprobeerd een VN-
rapport over een Amerikaanse aanval
in Afghanistan geheim te houden?

Op 1 juli beschoot een Amerikaans ge-
vechtsvliegtuig een aantal dorpjes in
centraal Afghanistan, met grote aantal-
len burgerslachtoffers als gevolg. In
één van de dorpjes werden tientallen
bruiloftsgasten gedood.

VN-hulpverleners waren als eersten ter
plaatse. Hun bevindingen zijn opgete-
kend in een VN-rapport over de aanval.
Het concept-rapport bevat enkele vér-
gaande uitspraken en conclusies. Er
staat dat Amerikaanse troepen na de
aanval het gebied opruimden en daarbij
bewijzen zoals “granaatscherven, ko-
gels en bloedsporen” verwijderden. Een
anonieme bron suggereert dat Amerika
de affaire in de doofpot wil stoppen.

De hulpverleners waren echter “niet
professioneel gekwalificeerd om politie-
ke en militaire zaken en mensenrech-
tenzaken te beoordelen”, en een VN-
topfunctionaris heeft hen gevraagd hun
beweringen te onderbouwen. Volgens
een Amerikaanse commandant past de
beschrijving door de hulpverleners bij

de activiteiten van een eigen Ameri-
kaanse onderzoeksteam: het verzame-
len van bewijsmateriaal.

Aanvankelijk zou het VN-rapport open-
baar worden gemaakt. De VN-topfunc-
tionaris besloot echter het herziene
rapport geheim te houden en aan de
VS en Afghanistan ter hand te stellen.
Het is nu aan deze twee landen te be-
sluiten of het rapport zal worden gepu-
bliceerd.
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Financial Times (UK), 29 juli 2002

Leden van de VN-Veiligheidsraad heb-
ben de inspectieteams in Irak gemani-
puleerd voor hun eigen doeleinden. Dat
zegt Rolf Ekeus, een van de meest ge-
respecteerde diplomaten van Zweden,
die van 1991 tot 1997 hoofd was van
de VN-wapeninspecties in Irak.

“In de loop van de tijd wilden sommige
landen, vooral de VS, meer weten over
andere zaken in Irak,” zegt Ekeus. De
VS probeerden bijvoorbeeld inlichtingen
te verkrijgen over de verblijfplaats van
de Irakese president Saddam Hoes-
sein. Daarnaast zetten de VS en ande-
re leden van de Veiligheidsraad de
teams onder druk om inspecties uit te
voeren op gevoelige terreinen, zoals
het Irakese ministerie van defensie, op
tijdstippen waarop een crisis politiek
gunstig was. “Met de voor Irak contro-
versiële inspecties werd een blokkade
gecreëerd die gebruikt kon worden als
rechtvaardiging voor militaire actie,” al-
dus Ekeus.

De recente onthullingen van Ekeus ver-
sterken de argumenten van Irak tegen
hernieuwde wapeninspecties. De afge-
lopen maanden hebben VN-diplomaten

met Irak onderhandeld over hervatting
van de wapeninspecties, om een militai-
re aanval door de VS te voorkomen.
Irak beweert echter dat de VN hierbij
door de VS onder druk worden gezet
om geen enkel compromis met Bagdad
te accepteren. Inspecties gebaseerd op
de agenda van de VS zullen volgens
Irak alleen leiden tot verlenging van de
sancties en tot provocaties.
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The Independent (UK), 31 juli 2002

De Britse noodwetten ter bestrijding
van terreur zijn onderuit gehaald door
de speciale Beroepscommissie voor
Immigratie, die oordeelde dat de nieu-
we bevoegdheden om vermeende niet-
Britse terroristen zonder aanklacht ge-
vangen te houden “niet alleen discrimi-
nerend zijn en dus onwettig, maar ook
onevenredig zwaar.” De internerings-
bevoegdheden die minister van Bin-
nenlandse Zaken Blunkett vorig jaar
december in sneltreinvaart door het
parlement joeg werden beoordeeld als
onwettig en in tegenspraak met de Eu-
ropese Mensenrechtenconventie.

Deze tegenslag voor de minister van
Binnenlandse Zaken is de meest re-
cente in een hele reeks reprimandes
door Britse rechtbanken in verband met
pogingen van de Amerikaanse en Brit-
se regeringen om actie te ondernemen
tegen vermeende internationale terro-
risten en zal waarschijnlijk de frustratie
van de regeringen vergroten over ob-
stakels voor de “oorlog tegen terreur”.
Een opeenvolging van eerdere uitwij-
zingspogingen van vermeende islamiti-
sche terroristen is rechters al afgewe-
zen wegens gebrek aan bewijs.

De speciale Beroepscommissie oor-
deelde dat Blunkett’s gebruik van inter-
nering onrechtvaardig was omdat het
alleen de detentie toestaat van buiten-
landers, terwijl Britse staatsburgers
evengoed betrokken zouden kunnen
zijn bij terreurorganisaties als al-Qaida.
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