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Iraakse generaal weigert verzetsstrijders 
uit te leveren 
The Guardian (Londen), 3 mei 2004 
 
“Er zijn geen buitenlandse strijders in 
Falluja en de plaatselijke stammenlei-
ders hebben me hetzelfde gezegd”. De 
Iraakse generaal die de nieuwe veilig-
heidstroepen in Falluja moet leiden 
heeft zich met deze uitspraken gedis-
tantieerd van het Amerikaanse leger. 
Amerikaanse bevelhebbers zeggen dat 
tweehonderd buitenlandse strijders zich 
verbergen in de stad en hebben geëist 
dat ze uitgeleverd worden, maar gene-
raal-majoor Jasim Mohammed Saleh 
heeft dit geweigerd. De vroegere offi-
cier van de Republikeinse Garde zegt 
dat de VS zelf het verzet van gewone 
Irakezen hebben uitgelokt door hun ac-
ties. Zijn uitspraken hebben hem in 
conflict gebracht met de Amerikanen. 
De hoogste Amerikaanse militair, gene-
raal Richard Myers, heeft de verwarring 
over generaal Saleh’s rol nog vergroot 
door te ontkennen dat deze de leiding 
over Falluja had gekregen.  
 
 
Inmiddels hebben Iraakse politiemen-
sen en leden van het nieuwe Iraakse 
Burgerverdedigingskorps posities inge-
nomen langs de hoofdstraat van de 
stad, maar veel van de achteraf-straten  

  
zijn nog onder controle van mannen 
met sjaals voor hun gezicht en gewa-
pend met Kalashnikovs en granaatwer-
pers. “We hebben een grote overwin-
ning behaald in Falluja”, zegt Salah 
Noori (22), die zich net heeft aange-
meld voor de nieuwe veiligheidstroepen 
in Falluja. “De Amerikanen hebben zo-
veel wapens en wij hadden niets, maar 
we hebben tegen hen gevochten.” 
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Apartheidsmoordenaars komen  
zichzelf tegen in Irak 
The Australian (Sydney), 27 april 2004 
 
“De meesten van deze kerels hebben 
zich 15 à 20 jaar bezig gehouden met 
vechten, en weten niet anders. Na de 
apartheid werden hun eenheden ont-
bonden en raakten ze werkloos. Velen 
werden huurlingen.” Schrijver Peter Stiff 
vertelt hoe het komt dat in Irak zoveel 
Zuid-Afrikaanse beveiligers zijn. Onder 
hen bevinden zich mensen die gruwelij-
ke mensenrechtenschendingen op hun 
geweten hebben, zoals de 55-jarige 
Gray Branfield. Branfield begon zijn 
carrière als politieman in Rhodesië, het 
huidige Zimbabwe. Daar sloot hij zich 
aan bij een paramilitaire elite-eenheid. 
Na de onafhankelijkheid van Rhodesië 
vocht hij in Zuid-Afrika tegen vrijheids-
strijders die het apartheidsregime om-
ver wilden werpen. In Botswana hielp 
hij bij een overval op een toevluchts-
oord van verbannen leden van het Afri-
kaanse Nationaal Congres, de huidige 
regeringspartij. Tijdens een nachtelijke 
overvol werden 14 mensen, waaronder 
een kind, in hun slaap doodgeschoten. 
 
Onlangs werd zijn onthoofde en ver-
minkte lichaam teruggevonden in Kut, 
185 kilometer ten zuidoosten van  
Bagdad. Hij is één van de voormalige 

  
apartheidsmoordenaars voor wie het 
werk in Irak noodlottig is geworden. 
“Toen de oorlog uitbrak in Irak en bevei-
ligingsbedrijven personeel zochten, 
kwamen ze af op wat een veilige, 
goedbetaalde baan leek. In plaats 
daarvan kwamen ze burgers tegen die 
terugschoten.” 
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Inbreuk op Geneefse conventie  
in Falluja 
The Guardian (Londen), 26 april 2004 
 
Hulporganisaties waarschuwen dat het 
verloop van de gevechten in Falluja in 
strijd is met de conventie van Genève. 
De veiligheid van de burgers loopt ern-
stig gevaar in de stad, waar zeker 600 
mensen zijn gedood door de strijd-
krachten van de coalitie. De organisatie 
voor medische noodhulp Merlin heeft 
een harde verklaring uitgegeven waarin 
ze zeggen zich zorgen te maken over 
de bevolking, “op basis van onze erva-
ring ter plekke in Irak”. Merlin heeft re-
den om aan te nemen dat de coalitie 
zich niet houdt aan de conventie van 
Genève die een bezetter verplicht om 
de openbare orde, de veiligheid en de 
basisvoorzieningen te herstellen en te 
verzekeren in het gebied waar deze het 
gezag uitoefent. De organisatie noemt 
het hoge aantal burgerslachtoffers in 
Falluja en het gebruik van geweld als 
voorbeelden. “Internationale media en 
onze eigen bronnen ter plekke rappor-
teren ongericht vuur met burgerslacht-
offers als resultaat”.  
 
Berichten over andere mogelijke in-
breuken op de conventie van Genève 
maken melding van strijdkrachten van 
de coalitie die burgers verhinderen uit  

  
Falluja te vluchten en van een gebrek 
aan middelen om levens te redden. 
Voedsel, water en elektriciteit zijn in 
grote delen van de stad niet beschik-
baar. Merlin maakt zich er ook zorgen 
over dat de coalitie het stadsziekenhuis 
gebruikt als militaire basis en over het 
gebrek aan hulpgoederen zoals voed-
sel, water en medische uitrusting. Hulp-
organisaties worden door de coalitie 
verder gehinderd bij de aanvoer van 
deze middelen. 
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