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The Age (Melbourne, Australië), 5 januari 2004 

 
Negen maanden na het einde van het 
regime van Saddam Hussein en zijn 
gevreesde inlichtingendienst moet Irak 
opnieuw een geheime politiemacht 
krijgen - met dank aan de Amerikanen. 
De regering-Bush zal de nieuwe gehei-
me politie bekostigen, in een nieuwe 
poging om de Ba’athpartij-getrouwen uit 
te roeien die achter de opstand in delen 
van Irak zouden zitten. De rangen van 
de nieuwe dienst zullen gevormd wor-
den door Iraakse ballingen, Koerdische 
en Sji’itische manschappen - en vroe-
gere Iraakse veiligheidsagenten die nu 
voor de Amerikanen werken. CIA-agen-
ten in Bagdad zullen een leidende rol 
spelen in de operaties. 
 
De VS hoopt de verschillende groepen 
in één politiemacht te kunnen organise-
ren, die over de kennis en bevoegdhe-
den beschikt om op verzetsstrijders te 
jagen. In het begin zullen de salarissen 
betaald worden door de CIA, die 275 
agenten in Irak heeft. De politiemacht 
moet een belangrijke rol krijgen in het 
Irak van na Saddam. "De aanwezigheid 
van een machtige geheime politie... zal 
betekenen dat het nieuwe Iraakse regi-
me niet buiten de grenzen zal gaan die 

  
de VS wenst te stellen", aldus John 
Pike, expert bij de organisatie Global 
Security op het gebied van geheime 
militaire begrotingen. "Het zal in ieder 
geval betekenen dat de nieuwe Iraakse 
regering wel regeert maar niet de macht 
heeft." 
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96�RQJHYRHOLJ�YRRU�NODFKWHQ�,UDNH]HQ�
Reuters (Londen), 10 januari 2004 
 
 Het Amerikaanse leger is laks en on-
gevoelig bij de afhandeling van klach-
ten van Irakezen van wie familieleden 
bij toeval gedood of verminkt zijn door 
de Amerikaanse troepen. Dit staat in 
een rapport van de mensenrechtenor-
ganisatie Occupation Watch. Volgens 
de organisatie is de Amerikaanse be-
handeling van families die compensatie 
proberen te krijgen vaak koel en grenst 
ze aan wreedheid. "Er heerst een cul-
tuur van straffeloosheid", aldus een van 
de onderzoekers van Occupation 
Watch op een persconferentie.  
 
In één door Occupation Watch uitge-
zocht geval werd Mazen, een 32-jarige 
verkoper, dodelijk getroffen door zeven 
kogels toen hij aan de kant van de weg 
stond te wachten op een taxi. Ameri-
kaanse troepen vuurden op opstande-
lingen in de omgeving en zagen Mazen 
bij vergissing aan voor een "vijandelijke 
strijder". Zijn 72-jarige vader kwam het 
lichaam opeisen. Uiteindelijk werd het 
lijk vrijgegeven en werd hem verteld dat 
hij het in een taxi mee naar huis moest 
nemen. Toen hij zich daarover beklaag-
de, stemden de Amerikanen ermee in 
om de man en het lichaam van zijn 
zoon naar zijn huis te brengen. Maar 
omdat ze bang waren om aangevallen  

  
te worden lieten de soldaten de vader 
voor hun vrachtwagen uit rennen als 
een soort schild. Uiteindelijk lieten ze 
hem langs de kant van de weg achter 
en moest hij het lichaam over een af-
stand van enkele honderden meters 
naar zijn huis dragen. Het verzoek om 
compensatie van de familie werd ver-
worpen, omdat de zoon niet gedood 
was tijdens "andere dan gevechtshan-
delingen". 
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2QWVODJ�VROGDWHQ�QD�PLVKDQGHOLQJ�
NULMJVJHYDQJHQHQ�
The Guardian (Londen), 6 januari 2004 
 
Drie Amerikaanse soldaten zijn ontsla-
gen wegens het mishandelen van 
Iraakse krijgsgevangenen. Een van hen 
was de 35-jarige sergeant Lisa Girman 
die een gevangene tegen de grond 
sloeg en hem herhaaldelijk in zijn kruis, 
in zijn buik en tegen zijn hoofd schopte. 
Zij was de hoogstgeplaatste militair die 
bij dit incident aanwezig was, en moe-
digde haar ondergeschikten aan om 
hetzelfde te doen. Een ander van de 
drie, de 38-jarige Scott McKenzie, 
sleepte een gevangene aan zijn armen 
over de grond, hield zijn benen ge-
spreid, en moedigde andere soldaten 
aan de gevangene in zijn kruis, buik en 
tegen zijn hoofd te trappen. Daarna 
gooide McKenzie hem tegen de grond 
en stapte op zijn gewonde arm. De 21-
jarige Timothy Canjar hield de benen 
van een gevangene gespreid terwijl 
anderen hem in zijn kruis schopten, en 
draaide zijn gewonde arm hardhandig 
om. 
 
De drie soldaten zijn teruggestuurd 
naar Amerika na maanden van onder-
zoek, die leidden tot hun ontslag. Daar-
naast werden zij gedegradeerd en kre-
gen ze een boete opgelegd van twee  

  
maanden soldij. Twee van hen werden 
bovendien veroordeeld wegens mein-
eed: zij hadden verklaard dat ze uit zelf-
verdediging hadden gehandeld. Het 
onderzoek tegen de militairen werd ge-
start na beschuldigingen door soldaten 
die bij de mishandelingen aanwezig wa-
ren geweest. 
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