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The Independent (Londen), 28 februari 2004 
 
Britse soldaten zijn ervan beschuldigd 
dat ze een 16-jarige Iraakse jongen de 
dood in hebben gedreven in een kanaal 
in Basra. Een getuige, Ayad Salim Ha-
noon, zegt dat hij en Ahmad Jabbar Ka-
reem samen met nog twee jongens vo-
rig jaar mei in Basra gevangen werd 
genomen door Britse troepen. Ayad 
was vlakbij het Al-Sa’adplein toen een 
Britse patrouille daar werd beschoten. 
Hij zocht met een paar andere jongens 
dekking achter een winkel. Nadat het 
schieten gestopt was doorzochten de 
Britse soldaten de buurt en arresteer-
den Ayad, Ahmad en twee anderen. 
Hoewel geen van hen was gewapend 
werden ze afgevoerd in een pantserwa-
gen, aldus Ayad. Ze werden naar de 
Zubeir-brug over het kanaal gebracht. 
In het politierapport dat Ayad na het in-
cident liet opmaken getuigt hij dat de 
Britse soldaten "ons bevel gaven om 
het Basra-kanaal over te zwemmen" en 
dat "Ahmad Jabbar Kareem dit niet 
overleefde en verdronk." 
 
Er zijn overeenkomsten tussen deze 
zaak en een meer recente waarin Ame-
rikaanse soldaten ervan werden be-
schuldigd dat ze een jonge man de  

  
dood in dreven in de Tigris-rivier buiten 
de stad Samarra, in januari. Er zijn 
geen aanwijzingen voor een verband 
tussen de twee zaken. De Britse troe-
pen zijn onder scherpe kritiek gekomen 
vanwege aantijgingen van marteling en 
mishandeling van burgergevangenen in 
Basra. Amnesty International heeft al 
om een onafhankelijk onderzoek ge-
vraagd. 
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The Guardian (Londen), 27 februari 2004 
 
"Wat zegt het over ons als volk, als 
land, en als belangrijkste krijgsmacht 
ter wereld, dat onze vrouwelijke solda-
ten soms meer te vrezen hebben van 
hun collega-soldaten dan van de vij-
and?" vraagt een verontwaardigde Re-
publikeinse senator. Ze reageert daar-
mee op berichten over verkrachtingen 
en aanrandingen binnen de Amerikaan-
se strijdkrachten gedurende de afgelo-
pen anderhalf jaar. 
 
Meer dan 100 vrouwelijke soldaten die 
gestationeerd zijn in Irak en Afghani-
stan werden het slachtoffer van seksu-
eel geweld door medesoldaten. Som-
mige vrouwen zoeken hiervoor pas hulp 
na terugkeer, bij hulpverleners buiten 
het leger. Driekwart van de vrouwen 
meldt de verkrachtingen niet aan offi-
cieren. Soms uit angst voor wraak, 
schade aan hun carrière, of omdat ze 
vrezen als niet loyaal te worden be-
schouwd; soms omdat ze geloven dat 
verkrachting erbij hoort, in het leger.  
 
Inmiddels is een onderzoek gestart 
naar de kennelijk epidemische omvang 
van het geweld. Daarbij zal het accent 
liggen op de manier waarop het leger  

  
met slachtoffers van seksueel geweld 
omgaat. "Een adequate manier om een 
nauwkeurig beeld te krijgen van de om-
vang van het probleem," meent een 
senator, "maar ik maak me zorgen, 
omdat ik geen gevoel van verontwaar-
diging opmerk bij de militaire leiding, op 
dit punt." 
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Reuters (Londen), 25 februari 2004 
 
Het stelsel van militaire tribunalen voor 
de gevangenen in Guantanamo Bay is 
fundamenteel oneerlijk en hopeloos 
verouderd. Dat verklaren militaire advo-
caten die aan deze gevangenen zijn 
toegewezen. “Wij maken ons zorgen 
over vrijwel alle aspecten van de pro-
cesvoering en de kans van onze cliën-
ten op een eerlijk proces", aldus luite-
nant-ter-zee Philip Sundel. Op 24 febru-
ari werden de eerste gevangenen van 
Guantanamo Bay in staat van beschul-
diging gesteld. Ali Hamza Ahmed Su-
layman al Bahlul uit Jemen en Ibrahim 
Ahmed Mahmoud al Qosi uit Soedan 
werd samenzwering om oorlogsmisda-
den te begaan ten laste gelegd. Vol-
gens het Pentagon zullen ze berecht 
worden door een tribunaal van officie-
ren, formeel commissie geheten. 
 
Majoor Mark Bridges, die samen met 
Sundel door het Pentagon op 6 februari 
als verdediger is aangewezen kondigde 
een groot aantal verzoeken aan met 
betrekking tot de procedurele aspecten. 
Overigens verwacht hij hier niet al te-
veel van omdat er geen sprake is van 
onafhankelijke rechtspraak. “Uiteindelijk 
komt het erop neer dat een verouderd  

  
systeem uit de Tweede Wereldoorlog 
van de plank is gehaald en afgestoft. 
Sindsdien is nationaal en internationaal 
de rechtsgang aanzienlijk verbeterd. 
"De toen geldende normen zijn van-
daag de dag niet langer acceptabel”, al-
dus Bridges. Bridges en Sundel hebben 
nog niet de kans gekregen om met hun 
cliënten te spreken en weten niet of zij 
op de hoogte zijn gesteld van de tenlas-
telegging. Ook hebben de advocaten 
nog geen bewijsmateriaal kunnen 
inzien. 
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