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"Amerikaanse sluipschutters maken  
hulp Falluja onmogelijk" 
The Guardian (Londen), 17 april 2004 
 
"Iedereen in Falluja heeft wel iemand 
verloren", zegt Jo Wilding, een Britse 
mensenrechtenactivist. Jo Wilding is de 
afgelopen week met nog twee buiten-
landers in Falluja geweest om medi-
sche en humanitaire hulp te verlenen. 
"We hebben gehoord dat het aantal do-
de burgers rond de 880 ligt, en dat de 
eerste paar dagen 86 kinderen gedood 
werden. Er zijn veel hulpgoederen bij 
de moskee binnengebracht, maar het 
blijkt onmogelijk om die naar de zieken-
huizen te krijgen, langs de Amerikaan-
se sluipschutters. Het voornaamste zie-
kenhuis is gebombardeerd het op een 
na grootste wordt door de Amerikanen 
onder schot gehouden." 
 
"Er kwam een enorme stroom mensen 
de geïmproviseerde kliniek binnen waar 
ik werkte. We zagen twee kinderen die 
met hun grootmoeder binnenkwamen, 
allen met schotwonden. Een oudere 
vrouw met een hoofdwond had nog 
steeds de witte vlag bij zich die ze vast-
hield toen ze neergeschoten werd. We 
hebben ook een oude man gevonden 
die voor zijn huis op straat lag. Hij was 
ongewapend en dood, in de rug ge-
schoten. In alle gevallen zeiden de  

  
mensen dat het Amerikaanse sluip-
schutters waren. De keren dat ik zelf 
beschoten werd - één keer in een am-
bulance en één keer te voet toen ik me-
dische goederen probeerde te brengen 
- was het beide keren door Amerikanen. 
Het is volkomen onaanvaardbaar om 
medische hulp tegen te houden. Ze 
hadden toch gewoon kunnen vragen 
om ons te fouilleren." 
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VS in zee met officieren Saddam 
The Guardian (Londen), 15 april 2004 
 
De VS staan op het punt een groot aan-
tal hoge officieren van het voormalige 
leger van Saddam Hoessein te benoe-
men op topposities binnen de nieuwe 
Iraakse veiligheidskorpsen. Met de be-
noemingen hopen de VS de rust terug 
te brengen in Irak. De ontmanteling van 
het Iraakse leger na de omverwerping 
van het oude regime veroorzaakte vorig 
jaar veel woede en ontevredenheid. Tot 
nu toe verzorgden de VS een korte op-
leiding voor de nieuwe Iraakse politie 
en het nieuwe leger. Veel van de nieu-
we politieagenten en soldaten liepen 
echter over tijdens de opstand van 
Shi’itische milities van de laatste we-
ken, ondanks het feit dat zij geleid wer-
den door speciale strijdkrachten van de 
VS. De VS hopen dit in de toekomst te 
voorkomen door de leiding over te dra-
gen aan patriottische en ervaren Iraak-
se commandanten. 
 
“De Irakezen hebben hun eigen bevel-
structuur nodig en ze moeten weten 
voor wie ze werken, en dat ze werken 
aan een beter Irak,” zegt een Ameri-
kaanse generaal. Een hoge Iraakse of-
ficier vertelt echter dat hij geweigerd  

  
heeft op het Amerikaanse aanbod in te 
gaan, omdat hij geen bezettende macht 
wil dienen. “Ik kom uit een familie die al 
vijf generaties het uniform draagt, en ik 
wilde hier geen smet op werpen,” zegt 
hij. 
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Amerikaanse dienstweigeraars  
vluchten naar Canada 
Daily Telegraph (Londen), 19 april 2004 
 
Twee Amerikaanse soldaten die tegen 
de oorlog in Irak zijn, hebben hun on-
derdeel verlaten en zijn naar Canada 
gevlucht. Hun desertie lijkt op de uit-
tocht van jonge mannen over de noor-
delijke grens tijdens de Vietnam-oorlog. 
De twee soldaten zoeken politiek asiel 
als vluchtelingen. Hun redenering is dat 
ze vervolgd kunnen worden voor hun 
overtuiging - en in theorie de doodstraf 
krijgen - als ze terugkeren. “Omdat je 
een contract getekend hebt, heb je nog 
geen afstand gedaan van je menselijke 
waarden,” zei Jeremy Hinzman (25), 
een gewoon soldaat in fort Bragg in 
Noord-Carolina en de eerste die in Ca-
nada aankwam. “Als je weet dat een 
order onterecht is, is het je plicht hem 
te weigeren.” 
 
Inmiddels heeft zich een tweede vluch-
teling bij hem gevoegd, Brandon Hug-
hey (18) een soldaat, die de nacht 
voordat hij met zijn onderdeel naar het 
Midden-Oosten moest vertrekken, weg-
liep en nu verblijft bij Quakers in St Ca-
tharines in Ontario. “Dit is een oorlog 
die alleen maar op leugens is geba-
seerd,” zei soldaat Hughey. “Als ande-
ren dat ook vinden moeten ze daarover  

  
met hun meerderen praten. Maar Ca-
nada is een optie.” Hinzman had geen 
probleem om in Afghanistan te dienen, 
hoewel hij zijn commandanten vroeg 
om geen gevechtsfunctie te hoeven 
vervullen. Hij zei dat hem de schellen 
van de ogen vielen toen hij in Afghanis-
tan een radioverslag hoorde over de 
verdeling van de olieopbrengsten in het 
na-oorlogse Irak. 
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