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0LVOXNWH�]RHNWRFKW�QDDU�6DGGDP��
HLQGLJW�LQ�EORHGEDG�
The Independent (Londen), 28 juli 2003 - door Robert Fisk 
 
Valse informanten, slecht getrainde 
Amerikaanse soldaten, gebrek aan mili-
taire planning. Opnieuw heeft de zoek-
tocht naar Saddam geleid tot een tra-
gedie onder Irakese burgers. 
 
In april vonden in Mansur al 16 burgers 
de dood bij een Amerikaanse poging 
Saddam te doden. Veertig meter ver-
derop vond eind juli een volgende tra-
gedie plaats.  
 
De Amerikanen doorzochten er een 
huis waarvan ze vermoedden dat Sad-
dam er zich schuilhield. De straat had-
den ze met prikkeldraad afgezet - zon-
der verdere waarschuwingen. Auto’s 
die de versperring naderden, werden 
door Amerikaanse soldaten onder vuur 
genomen. In één ervan zaten twee kin-
deren van een jaar of 10, hun moeder 
en hun kreupele vader. Allevier stierven 
ze door het geweervuur. Een andere 
auto werd met kogels doorzeefd en vat-
te vlam. De inzittenden - vermoedelijk 
twee - verbrandden levend. In totaal 
eiste het incident 11 dodelijke slachtof-
fers. “De Amerikanen deden geen en-
kele poging de burgers die ze hadden 
neergeschoten te helpen,” vertelt een  

  
getuige. “Ze lieten de auto branden, en 
lieten de lichamen liggen waar ze la-
gen, zelfs de kinderen.” 
 
Door incidenten als deze hebben de 
Amerikanen elke goodwill bij de bevol-
king verspeeld. Een arts zei: “Als er een 
Amerikaan naar mijn hulppost zou ko-
men, zou ik hem misschien doden.” 
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,UDNH]HQ�JHORYHQ�$PHULNDDQVH��
YHUNODULQJ�RYHU�DDQYDOOHQ�QLHW�
Financial Times (Londen), 3 augustus 2003 
 
Volgens de Amerikanen zijn de gewa-
pende aanvallen tegen hun soldaten in 
Irak afkomstig van guerrillastrijders die 
voorheen behoorden tot de Ba’ath-
partij. Maar nog gen derde van de Ira-
kezen gelooft deze verklaring. Dit blijkt 
uit een openbaar opinie-onderzoek van 
het Iraq Centre for Research and Stra-
tegic Studies (ICRSS), een onafhanke-
lijke denktank in Bagdad. Volgens VS-
Generaal John Abizaid heeft het mid-
denkader van de Ba’athpartij zich op 
regionaal niveau georganiseerd in een 
celstructuur. Maar de Irakezen geloven 
dat de guerrilla’s een nieuw fenomeen 
zijn, aangewakkerd door nationalisme, 
fundamentalisme en wraak.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat 22 procent 
van de Irakezen gelooft dat de aanval-
len worden geprovoceerd door het ge-
drag van de coalitietroepen, terwijl 25 
procent gelooft dat het het werk is van 
’verzetsstrijders’, een term die in het 
Arabisch een bepaalde mate van sym-
pathie voor de aanvallers impliceert. Als 
de onderzoeksresultaten juist zijn, dan 
is het geweld in het naoorlogse Irak 
waar de coalitie mee geconfronteerd 
wordt, een ingewikkelder fenomeen dan 

  
dat de VS-verklaringen willen doen ge-
loven. Tot nu toe gaven alle onderzoe-
ken aan dat de Irakezen niet wilden dat 
de coalitietroepen zouden vertrekken 
en dat er grote steun bestond om het 
regime van Saddam Hoessein af te 
breken. Al bleek soms ook uit deze on-
derzoeken dat door het gedrag van de 
coalitiegroepen, en hun falen in het 
herstellen van de infrastructuur, de pu-
blieke steun voor hun aanwezigheid in 
heel Irak was afgenomen. 
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Vredesactivisten op geheime ‘zwarte lijst’ 
The Independent (Londen), 3 augustus 2003 
 
De lijst is honderden of mogelijk zelfs 
duizenden namen lang. Mensen die er-
op staan kunnen rekenen op speciale 
aandacht van veiligheidsdiensten op 
vliegvelden. Al meer dan een jaar zijn 
er klachten van Amerikaanse anti-
oorlogsactivisten dat ze onevenredig 
vaak door veiligheidspersoneel op 
luchthavens lastig gevallen worden. Zo 
werd een linkse advocaat regelmatig op 
het vliegveld op het lichaam gefouil-
leerd en werd een 71 jaar oude non 
verhinderd om naar een protestbijeen-
komst te vliegen. Nu heeft Washington 
toegegeven dat er inderdaad een lijst 
bestaat van mensen die volgens de re-
gering in de gaten gehouden moeten 
worden. Vredesorganisaties en burger-
rechtengroepen verdenken de Ameri-
kaanse regering ervan dat deze de lijst 
gebruikt om politieke activisten aan te 
pakken die zich op volkomen legale 
manieren tegen het regeringsbeleid 
verzetten.  
 
Het blijkt onmogelijk om er precies ach-
ter te komen wie er op de lijst staat, of 
waarom. Een lijst van de veiligheids-
dienst op de luchthaven van Oakland 
bleek 88 pagina’s lang te zijn. Als men-
sen eenmaal op de lijst staan is er geen 
procedure om er weer af te komen.  

  
Het bestaan van de lijst bleef geheim 
totdat twee anti-oorlogsactivisten uit 
San Francisco een beroep deden op de 
Wet Openbaarheid van Informatie. De 
activisten werden afgelopen najaar te-
gengehouden en voor korte tijd vastge-
houden op het vliegveld, waarbij ze te 
horen kregen dat ze op een zwarte lijst 
van de FBI stonden. Volgens de activis-
ten zijn ze nooit gearresteerd geweest, 
laat staan dat ze een strafblad hebben. 
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