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Ha'aretz (Israël) 15 augustus 2002

Als Irak Israël aanvalt met onconventi-
onele wapens die een groot aantal
slachtoffers maken onder de bevolking,
is er een goede mogelijkheid dat Israël
hierop reageert met nucleaire vergel-
dingsacties die Irak als land volledig
van de kaart kunnen vegen. Deze ern-
stige concludering, gedaan door Ameri-
kaanse informatiebronnen, werd afge-
lopen week gepresenteerd aan de
Amerikaanse Senaatscommissie voor
buitenlandse betrekkingen.

De Amerikaanse inlichtingen bevatten
een analyse van mogelijke Israëlische
reacties. De minst waarschijnlijke reac-
tie is dat Israël conventionele wapens
zal gebruiken als het land ernstig ge-
raakt wordt. Er wordt gewaarschuwd
dat Israël in zo'n geval waarschijnlijk
onconventionele wapens zal gebruiken
als Irak doorgaat met aanvallen. In het
ergste geval, als Israël wordt gecon-
fronteerd met een bedreiging van ste-
delijke gebieden zoals Haifa en Tel
Aviv, zal Israël dreigen met nucleaire
vergeldingsacties op Iraakse steden en
strijdkrachten. Als Irak doorgaat met het
gebruik van biologische wapens tegen
de Israëlische bevolking, zal Israël ze-
ker reageren met nucleaire aanvallen

op steden die op dat moment nog niet
in Amerikaanse handen zijn.

Verondersteld wordt dat de VS in een
heel vroeg stadium in actie zal komen
om elke mogelijkheid van Irak tot het
gebruik van raketwapens te neutralise-
ren. De VS weet dat Irak niet alleen
maar over lange-afstandsraketten be-
schikt waarmee het chemische of biolo-
gische wapens kan inzetten, maar dat
Irak ook bezig is met de ontwikkeling
van zelfbesturende vliegtuigen en gea-
vanceerde informatieapparatuur.
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Toronto Globe and Mail (Canada), 15 augustus 2002

De Amerikaanse regering heeft zich
schuldig gemaakt aan schending van
dezelfde vrijheidsidealen waarvan pre-
sident Bush zei dat ze werden aange-
vallen door de aanslagen van 11 sep-
tember. Dit staat te lezen in een rapport
van 99 pagina’s dat de mensenrech-
tenorganisatie Human Rights Watch
heeft uitgegeven over de Amerikaanse
massadetenties van immigranten na de
aanslagen op het World Trade Center
en het Pentagon.

De Amerikaanse autoriteiten hebben
willens en wetens grondwettelijke
rechten aan hun laars gelapt na 11
september in een actie waarin immi-
granten zonder reden in de gevangenis
werden gezet, in het geheim berecht en
in sommige gevallen mishandeld. Hu-
man Rights Watch beschuldigt de rege-
ring van George W. Bush van “een ver-
bluffend gebrek aan respect voor de
democratische principes van inzichte-
lijkheid en verantwoording” in zijn reac-
tie op de terreur-aanvallen op New York
en Washington.

Het rapport zegt dat de autoriteiten
minstens 1200 mensen hebben opge-
bracht vanwege hun godsdienst of

etnische achtergrond en hen in de ge-
vangenis hebben gezet op aanklachten
in verband met immigratie. Daarbij werd
de arrestanten rechten ontzegd die
normaal gesproken wel gelden voor be-
schuldigde personen. Velen van hen
werden in eenzame opsluiting gehou-
den. Ondanks de massale actie waar-
van vooral islamitische mannen uit zuid-
Azië en het Midden-Oosten het doelwit
waren, is tegen niemand van degenen
die na 11 september gedetineerd wer-
den een beschuldiging ingebracht die
met terrorisme te maken had.
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The Observer (Gr.-Brit.), 11 augustus 2002

“Het mag dan verboden zijn volgens de
Islam, maar er is droogte, werkloosheid
en er is geen andere manier om mijn
geld te verdienen,” zegt een Afghaanse
winkelier. Hij heeft het over de produc-
tie van heroïne, die de laatste tijd in Af-
ghanistan is opgebloeid.

Begin jaren ’90 produceerde Afghanis-
tan meer dan 90% van de heroïne die
in Engeland terechtkwam. De grondstof
opium werd naar Turkije gesmokkeld
en daar gezuiverd. In 2000 bande de
Taliban de productie van opium uit om
erkenning door de internationale ge-
meenschap te verkrijgen.

De Britse regering ondersteunt kostba-
re projecten om de heroïneproductie in
Afghanistan te stoppen. Boeren krijgen
bijvoorbeeld geldbedragen voor de ver-
nietiging van papavervelden. Toch zijn
er enorme voorraden opium in Afgha-
nistan aanwezig en zijn recent illegale
laboratoria opgezet om opium tot he-
roïne te zuiveren. Elke week worden zo
honderden kilo’s heroïne geproduceerd.
En omdat heroïne veel compacter is
dan opium, is het gemakkelijk naar Eu-
ropa te smokkelen.

“Zelfs als er volgend jaar geen papaver
wordt verbouwd, is de bestaande voor-
raad voldoende voor minstens 12
maanden,” zegt de winkelier. “Het
Westen zegt dat het verkeerd is heroïne
te maken, en dat het mensenlevens
vernietigt, maar zij gooien bommen op
onschuldige burgers. Wij zullen hun dit
als geschenk sturen.”
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