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Ha’aretz Daily (Tel Aviv), 12 maart 2004 
 
"De oorlog tegen Irak zal de terreurdrei-
ging niet uitroeien maar, pervers ge-
noeg, zal het die waarschijnlijk verster-
ken." Dat was het commentaar, aan de 
vooravond van de Amerikaanse invasie 
van Irak, van rechter Balthazar Garzon, 
een van de meest onvermoeibare be-
strijders van al-Qaida. Garzon, tegen-
woordig de Spaanse procureur-gene-
raal, leidt op dit moment een onderzoek 
naar zo’n veertig activisten die verdacht 
worden van contact met al-Qaida. An-
ders dan de toenmalige Spaanse pre-
mier Aznar was hij tegen Spaanse deel-
name aan de oorlog tegen Irak en ver-
klaarde in het openbaar dat hij geen be-
wijzen had gevonden dat Saddam 
Hussein contact had met al-Qaida. 
Garzon’s profetie over de verhoogde 
terreurdreiging is mogelijk op 11 maart 
uitgekomen, als inderdaad blijkt dat al-
Qaida achter de aanslagen op de Ma-
drileense treinen zat. 
 
Al-Qaida heeft drie rekeningen te ver-
effenen met Spanje: Aznar stond toe 
dat Spanje het Europese hoofdkwartier 
werd dat Bush en Blair in staat stelde 
om de oorlog tegen Irak te presenteren 
als een coalitie-aangelegenheid en niet 
als een Amerikaans-Brits duet; Spanje 
heeft op dit moment 1300 soldaten in  

  
Irak gestationeerd; en Spanje is bezig 
om een grote groep te berechten die 
van al-Qaidalidmaatschap verdacht 
worden. Spanje is al door al-Qaida-
activisten genoemd als mogelijk 
doelwit, samen met Groot-Brittannië, 
Canada, Israël en de VS. 
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9ULMJHODWHQ�JHYDQJHQHQ�EHVFKXOGLJHQ��
96�HQ�%ULWVH�UHJHULQJ�
The Guardian (Londen), 13 maart 2004 
 
“Het ging er om je psychisch te breken. 
Het slaan was niet half zo erg als de 
psychologische terreur,” vertelt de 37-
jarige Brit Jamal Udeen. Na twee jaar 
werd Udeen vrijgelaten uit de Ameri-
kaanse basis Guantanamo Bay. Udeen 
heeft een maand in isolatie gezeten na-
dat hij een injectie weigerde omdat de 
bewakers hem niet wilden vertellen wat 
er in zat. Hij is veertig keer ondervraagd 
door Amerikaanse agenten, soms 
twaalf uur achtereen. Daarnaast is hij 
verhoord door de Britse geheime dienst 
en functionarissen van het Britse con-
sulaat. Udeen loopt nu krom, omdat zijn 
ketenen te kort waren. “Na een tijdje 
vroegen we niet meer om mensenrech-
ten - we wilden dierenrechten,” zegt hij.  
 
Een andere vrijgelaten Brit, de 26-jarige 
voormalige welzijnswerker Tarek 
Dergoul, beschuldigt de VS en de Brit-
se regering van grove schendingen van 
de mensenrechten, zoals gebrekkige 
medische behandeling, ondervragingen 
onder bedreiging van een vuurwapen, 
slaan, en onmenselijke omstandighe-
den. Dergoul verkeert in een slechte 
medische en mentale gezondheid. Naar 
  

  
verluidt is een van zijn armen geampu-
teerd en heeft hij moeite met lopen. 
 
De VS laten weten dat de beschuldigin-
gen leugens zijn, en dat de gevange-
nen zeer humaan worden behandeld. 
De VS laten echter geen waarnemers 
van mensenrechtenorganisaties toe op 
de basis. 
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96�EHWDDOW�LQ�RSVSUDDN�JHUDDNWH�,UDDNVH�
EDOOLQJHQ�QRJ�VWHHGV��
The Guardian (Londen), 11 maart 2004 
 
Washington betaalt de ballingengroep 
Iraqi National Congress (INC) van 
Ahmed Chalabi rond de 340.000 dollar 
per maand voor inlichtingen over op-
standelingen en andere zaken, aldus 
Amerikaanse  woordvoerders. Chalabi, 
momenteel lid van de Iraakse rege-
ringsraad, heeft er jarenlang bij de VS 
op aangedrongen om Saddam Hussein 
omver te werpen. Voor de oorlog sluis-
de zijn groep tal van Iraakse overlopers 
naar de VS. Ze kwamen met alarme-
rende berichten uit Irak, die volgens cri-
tici veelal gemanipuleerd waren om 
Washington in actie te laten komen te-
gen Bagdad. Uit interne regeringsver-
slagen blijkt dat de informatie van de 
INC grotendeels verzonnen of waarde-
loos was. Maar de regering van de VS 
blijft Chalabi’s groep betalen voor hun 
informatie. Volgens een regerings-
woordvoerder zou het helpen bij het 
voorkomen van aanvallen door opstan-
delingen. 
 
Op een hoorzitting vroeg senator Hilary 
Clinton (Democraten New York) aan 
CIA-directeur George Tenet over het 
doorgaan van de betalingen. Tenet zei: 
”Wij betalen ze niet.” Vervolgens vroeg  

  
ze hetzelfde aan Lowell Jacoby, hoofd 
van de militaire inlichtingendienst. Hij 
antwoordde: “Senator, u brengt me in 
een situatie, waarin ik liever achter ge-
sloten deuren antwoord.” Vorige maand 
gaven regeringswoordvoerders toe dat 
een majoor van de Iraakse inlichtingen-
dienst, die voor de oorlog de bron van 
het Pentagon was geweest voor het be-
staan van mobiele laboratoria voor bio-
logische wapens, inmiddels als fantast 
was ontmaskerd. 
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