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Los Angeles Times (USA), 15 februari 2002

Rusland is tegen elke vorm van militaire
actie door de Verenigde Staten tegen
Irak. Het eerste verlies in een aanval op
Irak zou wel eens de relatie tussen
Moskou en Washington kunnen zijn.

Rusland liet zich negatief uit na de be-
kendmaking van president Bush dat hij
preventieve aanvallen op Irak, om Sa-
dam Hoessein uit te schakelen, niet uit-
sluit. Volgens President Putin behoort
Irak niet tot de landen die de Taliban in
Afghanistan ondersteunen en is er dus
geen reden het land aan te vallen. De
Russische minister van buitenlandse
zaken Igor S. Ivanov waarschuwt dat
een aanval op Irak een ondermijning
van de internationale coalitie betekent.
De acties tegen het terrorisme moeten
gebaseerd zijn op duidelijke feiten en
landen bestempelen als de “as van het
kwaad” - zoals Bush zei over Iran, Irak
en Noord-Korea - is niet juist.

President Putin onderkent dat de inter-
nationale gemeenschap problemen
heeft met Irak. In 1998 verdreef Irak de
UN-wapeninspecties, waarmee het

vermoeden sterker werd dat Irak pro-
beert massavernietigingswapens te
bouwen. Putin: “We voeren een actief
beleid om de problemen op te lossen,
samen met de partners van de UN en
de UN-vredesraad. Wij denken dat  ge-
weldloze methodes om Iran onder druk
te zetten nog lang niet zijn uitgeput.”

8LWJDYH��3ODWIRUP�WHJHQ�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶��2EUHFKWVWUDDW�����������(&�8WUHFKW

�����������������R��#NHUNHQYUHGH�QO������KWWS���ZZZ�ZHUHOGFULVLV�QO



$QGHU�1LHXZV
RYHU�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶

EODG��

��
IHEXDUL

����

'RGHOLMNH�YHUJLVVLQJHQ�HQ
RQYHUDQWZRRUGHOLMNKHLG
Die Tageszeitung (BRD), 12 februari 2002

Bij de jacht op al-Qaidastrijders in Af-
ghanistan stapelen de dodelijke vergis-
singen zich op. Verschillende malen
zijn in de laatste weken voertuigen be-
schoten waarin Osama Bin Laden of
zijn aanhangers zouden zitten: een spi-
onagevliegtuig had geconstateerd dat
in de voertuigen mannen met baarden
zaten. Amerikaanse soldaten proberen
nu de doden te identificeren. Een jour-
nalist ontzegden zij de toegang tot het
gebied met de woorden: “Als u door-
rijdt, schieten we u dood.”

In januari werden 21 mensen gedood
en 27 gevangengenomen tijdens een
overval van VS-soldaten op een ver-
meend al-Qaida wapendepot. De do-
den, veelal in hun slaap gedood, waren
vermoedelijk allen onschuldig. De VS
heeft de nabestaanden een vergoeding
van 1000 dollar per dode aangeboden.
Alle gevangenen van de overval moes-
ten naderhand worden vrijgelaten. Zij
melden dat zij door Amerikaanse sol-
daten geslagen, geschopt en uitge-
scholden zijn. Twee mannen raakten
tijdens de mishandelingen bewusteloos.

Mensenrechtenorganisaties beschuldi-
gen de VS de conventie van Génève te
schenden en onverantwoordelijk te
handelen. Volgens hen worden 3300
strijders nabij de stad Kuduz op onmen-
selijke wijze gevangen gehouden: met
110 mensen worden zij opeengeperst in
cellen die op 15 gevangenen berekend
zijn. De Amerikanen hebben wel gevan-
genen ondervraagd en enkele van hen
naar het Amerikaanse gevangenen-
kamp op Cuba overgevlogen, maar
daarna lieten de Amerikaanse militairen
de gevangenen aan hun lot over.
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Die Tageszeitung (BRD), 11 februari 2002

Met het verdrijven van de Taliban in
Kabul en het installeren van een over-
gangsregering in Afghanistan, zagen
allen die de oorlog vanaf het begin als
een geëigend middel in de strijd tegen
het terrorisme hadden gezien, zich in
hun mening bevestigd. Of de overwin-
ning in Afghanistan ook werkelijk tot
vrede in dat gebied zal leiden, is nog
maar de vraag.

Blijft het feit, dat het niet om de bevrij-
ding van Afghanistan ging, maar om de
bestrijding van het terrorisme, ook al
leek het of de tv-beelden van westers
overwinningsgejoel en ongesluierde
vrouwen in Kabul wilden laten geloven
dat de bommen in het kader van men-
senrechten waren geworpen. De over-
winning in Afghanistan heeft dan mis-
schien mogelijk nieuwe terroristische
aanslagen bemoeilijkt, men kan zich
afvragen of dat opweegt tegen de voe-
dingsbodem die de VS met hun militaire
optreden kweekt voor anti-Amerikaanse
gevoelens in de rest van de wereld: de
indruk ontstaat dat Amerikaanse doden
meer waard zijn dan andere doden.

De hoop dat 11 september in de VS
zou leiden tot meer bereidheid tot

internationale samenwerking bleek on-
gegrond, evenals de hoop van de VN
dat men door 'onvoorwaardelijke solida-
riteit' invloed zou kunnen uitoefenen op
de beslissingen van de VS en hen zo in
toom zou kunnen houden. Bush laat er
geen twijfel over bestaan dat hij zich
niets aan zijn bondgenoten gelegen laat
liggen. Hij verheelt ook niet dat hij de
oorlog tegen het terrorisme gebruikt om
daarnaast andere strategische Ameri-
kaanse belangen na te streven, zoals
bijvoorbeeld toegang tot oliereserves.

In de psychologie is er een term voor
dergelijk gedrag: grootheidswaan.
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