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3500 Afghaanse burgers gedood door VS-bommen 
Persbericht Universiteit van New Hampshire, 10 december 
 

Durham, New Hampshire - Meer 
dan 3500 burgers vonden de dood 
door Amerikaanse bombardementen 
in Afghanistan. Dit blijkt uit onder-
zoek van Marc W. Herold, professor 
Economie aan de Universiteit van 
New Hampshire. 
 
Professor Herold verzamelde vanaf 
7 oktober, de dag dat Amerika be-
gon met de bombardementen, dage-
lijks informatie over burgerslachtof-
fers in Afghanistan. Hij hield het 
aantal slachtoffers bij met locatie, 
wapentype en informatiebron(nen). 
Hiervoor maakte hij gebruik van 
Britse, Canadese en Australische 
kranten, Indische kranten - met na-
me The Times of India - drie Pakis-
taanse dagbladen, the Singapore 
News, Afghan Islamic Press, Agen-
ce France Presse, Pakistan News 
Service, Reuters, BBC News Online,  
 

  

Al Jazeera en verschillende andere 
bronnen, waaronder de Verenigde 
Naties en andere hulporganisaties. 
Professor Herold streefde er daarbij 
naar om zijn informatie over ieder 
geval steeds ook bij andere bronnen 
na te trekken, waar dit mogelijk was. 
 
Het Pentagon ontkent herhaaldelijk 
meldingen van burgerslachtoffers in 
Afghanistan en de meeste Ameri-
kaanse mediabronnen noemen hun 
verslaggeving over Afghaanse 
slachtoffers  ‘niet onafhankelijk te 
bevestigen’. Uit onderzoek van pro-
fessor Herold blijkt echter dat het 
aantal dodelijke slachtoffers tegen 
de 4000 loopt . “Mensen moeten we-
ten dat oorlog mensenlevens kost”, 
aldus Herold. “Dit is een oorlog met 
duizenden slachtoffers. Slachtoffers 
die niets te maken hadden met de 
gebeurtenissen op 11 september.” 
 

 
 

Kritiek op mil itaire tribun alen in de VS 
Die Welt, Duitsland, 17 december 
 

De instelling van militaire tribunalen 
tegen terroristen begint in het nadeel 
van de Amerikaanse president Bush 
te werken. Bush nam het besluit tot 
deze tribunalen op 13 november, 
zonder het Congres te hebben ge-
raadpleegd. Van de kant van de in-
tellectuelen neemt de kritiek op deze 
tribunalen steeds meer toe. De as-
sociaties met de propagandaproces-
sen volgens het Sovjetregime zijn 
zelfs voor een rechtsgeleerde als 
Lloyd Cutler voor de hand liggend.  
 
De afweerreflex van de regering - 
ten eerste is het oorlog, ten tweede 
kunt u ons vertrouwen en ten derde 
gaat het slechts om een handvol 
“Kwaden”- wordt door de critici als 
eenvoudig of cynisch afgedaan. 
Want het is een feit dat de maat-
regelen niet slechts een “handvol  

  

Kwaden” treffen, maar miljoenen 
buitenlanders die legaal in de USA 
verblijven. Alleen buitenlanders kun-
nen namelijk aan de tribunalen van 
Bush worden overgeleverd. 
 
Daar komt nog bij dat de tribunalen 
onderdeel zijn van een golf van anti-
terreur-maatregelen. Deze maat-
regelen hebben nu al onder andere 
1200 mannen - overwegend mos-
lims - de vrijheid gekost. Hierbij is 
wekenlang geweigerd om zelfs het 
aantal te noemen, evenmin als na-
men, gevangenissen of de aan-
klachten tegen hen. Het blad News-
week documenteerde vorige week 
verschillende schrijnende gevallen. 
Eén geïnterneerde werd bijvoor-
beeld bij wijze van welkom door me-
degevangenen mishandeld. De be-
wakers keken toe. 

 

 

 

Bedreigde vrijheid 
The Guardian, UK, 18 december 
door George Monbiot 
 

Zes weken geleden werd Katie  
Sierra (16) geschorst van school. Ze 
was naar de les gekomen in een T-
shirt waarop ze had geschreven: 
“Tegen Bush, tegen Bin Laden”. Een 
paar dagen voordat Katie werd ge-
schorst kreeg een 19-jarige studente 
drie veiligheidsagenten aan de deur. 
Zij hadden gehoord dat zij “anti-
Amerikaans materiaal” bezat. Ie-
mand had een poster aan haar muur 
gezien tegen het gebruik van de 
doodstraf door George Bush. 
 
De schorsing van Katie was inge-
steld door haar school en werd door 
de rechtbank bevestigd. De studente 
met de “anti-Amerikaanse” poster is 
mogelijk door een van haar buren 
aangebracht. 
 
Het dragen van een T-shirt met zelf-
geschreven logo of het bezit van 
een kritische poster wordt nu ver-
volgd door de staat. De onbenul-
ligheid van de aanleidingen doet 
vrezen dat er een nieuwe vorm van 
politieke controle op de loer ligt. Eén 
die geen afwijkende meningen duldt. 
 
Deze oorlog is een bedreiging voor 
juist die vrijheden die zij beweert te 
verdedigen. 
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