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The Independent (Londen), 17 februari 2004 
 
Het waren Iraakse guerillastrijders, en 
geen buitenlandse militanten, die de 
overval uitvoerden op een Iraaks poli-
tiebureau en legerbasis in Falluja vorige 
week. Dit is bekendgemaakt door de 
Amerikaanse bezettingstroepen. Deze 
erkenning geeft aan hoe sterk het 
Iraakse verzet is geworden: het kan het 
nu rechtstreeks opnemen tegen de 
door de Amerikanen getrainde Iraakse 
veiligheidstroepen, en deze verslaan. 
Tijdens de overval, waarbij 25 doden 
vielen, werd het politiebureau door 
opstandelingen bestormd terwijl ande-
ren de Iraakse soldaten op een basis 
vlakbij in bedwang hielden. Het was de 
meest complexe aanval tot nu toe en 
een grote schok voor de Amerikaanse 
bezettingsmacht. 
 
De conclusie dat de aanval door Irake-
zen werd uitgevoerd overschaduwde de 
recente Amerikaanse pogingen om de 
schuld voor een reeks zelfmoordaan-
slagen en andere aanvallen te leggen 
bij buitenlandse islamitische militanten 
met banden met al-Qaida. Als het be-
richt over de aanval in Falluja klopt 
heeft de VS de handen echter al vol 
aan het binnenlandse Iraakse verzet.  

  
De conclusie van het leger kan ook het 
hoofd van de bezettingsmacht, Paul 
Bremer, in verlegenheid brengen, die 
op 15 februari nog beweerde dat bui-
tenlandse militanten achter de aanval 
zaten. Het Amerikaanse leger heeft 
geprobeerd om de schuld te leggen bij 
vroegere officieren van het leger van 
Saddam, maar de steun voor het verzet 
in Falluja wordt veel breder gedragen 
dan alleen door de overblijfselen van 
het vroegere regime. 
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%ULWVH�VROGDWHQ�PLVKDQGHOHQ�,UDDNVH��
JHYDQJHQHQ�
The Independent on Sunday (Londen), 15 februari 2004 
 
Een foto uit Irak: een geknevelde krijgs-
gevangene in een net, bungelend aan 
een rijdende vorkheftruck. Een andere 
foto: soldaten die voor de ogen van 
Iraakse krijgsgevangenen seksuele 
handelingen verrichten. Een Britse sol-
daat maakte de foto’s in het Britse deel 
van Camp Bucca, een gevangenen-
kamp in Irak. Een vrijgelaten gevange-
ne noemt de situatie er erbarmelijk. Ge-
vangenen moeten de kale vloer delen 
met schorpioenen en slangen, en krij-
gen maar één deken per persoon, ter-
wijl het ’s nachts vriest en het overdag 
48oC is. Dagelijks zijn er rellen, waarbij 
de soldaten gebruik maken van schil-
den, plastic kogels en elektrische pi-
stolen tegen gevangenen die niet meer 
tot hun beschikking hebben dan tent-
stokken. 
 
Er is zelfs een aantal burgers in gevan-
genschap overleden, zoals de 26-jarige 
hotelmedewerker Baha Mousa. Hij 
werd met zeven collega’s gearresteerd. 
Met hun handen gebonden en kappen 
over hun hoofd werden ze langdurig 
door soldaten geschopt. Daarbij be-
spotten de soldaten de gevangenen 
door hen aan te spreken met de namen 

  
van voetballers. Het Britse leger wordt 
inmiddels beschuldigd van mishande-
ling van gevangenen. Een groep van 
ruim twintig Britse parlementsleden 
heeft opgeroepen tot een onafhankelijk 
onderzoek naar Mousa’s dood. Ook 
Amnesty International roept op tot on-
derzoek van alle burgerdoden in gevan-
genschap. Het onderzoek zou moeten 
plaatsvinden door burgers, en niet door 
het leger. 
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�96�YHUOLHVW�UHFKW�YDQ�VSUHNHQ�RYHU��
PHQVHQUHFKWHQ��
The Independent (Londen), 17 februari 2004 
 
Kwesties als Guantánamo Bay beteke-
nen dat Washington niet langer "een 
moreel hoge positie kan innemen". Dit 
zegt een rapport van het International 
Institute for Strategic Studies (IISS). De 
Amerikaanse "oorlog tegen terreur" is 
"uiterst schadelijk" voor mensenrechten 
en is door totalitaire regimes gebruikt 
als excuus om onderdrukkende wetten 
op te leggen. Landen als Pakistan en 
Uzbekistan hebben zogenaamde anti-
terreurwetten ingevoerd en daarbij be-
weerd dat deze niet veel verschillen 
van de 'Patriot Act' die door de Ameri-
kaanse regering tot wet is verheven, 
aldus het rapport.  
 
Het rapport wijst erop dat de Ameri-
kaanse Nationale Veiligheidsadviseur, 
Condoleeza Rice, na de aanslagen van 
11 september zei: "Burgerrechten zijn 
erg belangrijk voor deze president, en 
onze waarden doen er voor ons ook toe 
in het buitenland." Maar het rapport van 
het IISS concludeert: "Er wordt over 
Amerikaanse nationale veiligheidsfunc-
tionarissen bericht dat zij bij hun onder-
vraging van terreurverdachten technie-
ken gebruiken die verboden worden 
door de Conventie tegen Marteling, die  

  
de VS in 1994 ondertekend heeft. Ame-
rikaanse autoriteiten hebben ook een 
aantal gevangen voor verdere onder-
vraging naar landen gestuurd waarvan 
er sterke redenen zijn om aan te nemen 
dat zij daar gemarteld zullen worden. 
Het is... belangrijk om op te merken dat 
de geloofwaardigheid van de Ameri-
kaanse mensenrechtenboodschap naar 
buiten toe beschadigd is door beknot-
ting van de rechten van de eigen bur-
gers en van anderen." 
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