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Waarom martelingen wel naar
nederlaag moeten leiden
The Guardian (Londen), 9 mei 2004
Het gevaar dat Amerikanen en Britten
gecorrumpeerd zouden worden door
het gebruik van marteling was voorspelbaar zogauw de Twin Towers vielen op 11 september 2001. Nelson
Mandela veroordeelde direct het terrorisme, maar hij waarschuwde dat het
westen niet dezelfde methoden moest
gaan gebruiken als de terroristen. Maar
de druk om martelingen toe te staan
nam snel toe, zoals gebleken is na de
Afghaanse oorlog. Het is nu ook duidelijk dat de Irak-oorlog een nieuwe fase
markeerde in de acceptatie van marteling door het Pentagon. En het is ook
duidelijk dat het gebruik van marteling
individuele soldaten heeft ontmenselijkt,
zoals al zo vaak in de geschiedenis.

schreef Albert Camus, “maar tegelijkertijd zijn er vijftig nieuwe terroristen door
geschapen.” Zowel Algerijnen als Fransen betalen nog steeds de prijs voor die
oorlog, en Algerijnen in Frankrijk hebben deel aan de huidige opleving van
terrorisme. Toekomstige generaties in
zowel Amerika als Groot-Brittannië zullen het moeilijk vinden om hun leiders
te vergeven als deze de fouten van de
Fransen in Algerije gaan herhalen.

De meest duidelijke lessen komen uit
de oorlog tussen Frankrijk en Algerijnse
opstandelingen. Toen de Franse generaal Jacques Massu naar Algiers gestuurd werd om dit te pacificeren, stond
hij uitgebreid gebruik van martelingen
toe. Toen de volledige gegevens over
de ondervragingsmethoden bekend
werden, begonnen mensen zich tegen
de oorlog te keren. “Door martelingen
zijn misschien dertig bommen ontdekt”,
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“Beperkt gezag voor Irakezen is een
lachertje”
The Guardian (Londen), 4 mei 2004
Het bezoek van de speciale afgezant
van de VN Lakhdar Brahimi aan Bagdad is overschaduwd door de aankondiging van de VS dat ze van plan zijn
weliswaar de ‘volledige soevereiniteit’,
maar slechts een ‘beperkt gezag’ aan
de nieuwe Iraakse regering te verlenen.
“Hoe kun je de volledige soevereiniteit
uitoefenen en tegelijkertijd een beperkt
gezag hebben?” vroeg Mahmoed Othman, een vooraanstaand lid van de Irakese regeringsraad zich af. “Dit lijkt me
een lachertje.” De regering Bush heeft
duidelijk gemaakt dat de voorlopige regering geen enkele controle zal hebben
over de veiligheidssituatie, de wetgeving en de begrotingen. “Ze geven
geen echt gezag aan de Irakezen,” zei
Othman. “Zonder echte macht kan de
nieuwe regering niets doen. Ze zal verlamd zijn.”

aan dat gewone Irakezen worden uitgenodigd om kandidaten te nomineren
voor de post van verkiezingscommissaris, die toezicht zal houden op het verkiezingsproces. Vandaag verschijnen
paginagrote advertenties in de Iraakse
pers. Er staat alleen niet bij dat Paul
Bremer, de gouverneur van de VS in
Irak, op 31 mei uit een VN-voordracht
de winnende kandidaat zal uitkiezen.

Volgens het plan van Brahimi zal de
interim-regering slechts in functie blijven totdat in januari 2005 verkiezingen
worden gehouden. De VN Veiligheidsraad moet ook een nieuwe resolutie
aannemen die een multinationale
strijdmacht in Irak legitimeert. Gisteren
kondigden VN-functionarissen tevens
Uitgave: Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ Obrechtstraat 43 3572 EC Utrecht
030-2714376
o43@kerkenvrede.nl
http://vredessite.nl/nieuweoorlog/

Ander Nieuws

o ver de ‘Nieuw e Oorlog’

blad 3

12
mei

2004

Getroffen Iraakse families zoeken
gerechtigheid
The Telegraph (Londen), 6 mei 2004
De Britse regering minacht de rechten
van familieleden van mensen die door
de Britse troepen in Irak gedood zijn.
Dat beweert Phil Shiner, een advocaat
die opkomt voor de rechten van twaalf
getroffen families. “Kennelijk zijn de
Britse troepen niet geïnstrueerd of getraind om de bezetting van Irak op passende wijze te laten verlopen. We zijn
trots op ons respect voor mensenrechten en voor democratie en op onze
rechtvaardigheid, maar in deze en andere gevallen treden we die principes
met voeten.”

Het Ministerie van Defensie biedt familieleden van sommige slachtoffers £500
schadevergoeding, een fooi in vergelijking met de compensatie die in Engeland zelf wordt toegekend als iemand
onwettig is gedood. De twaalf families
eisen een onafhankelijk onderzoek om
gerechtigheid te bereiken.

Een van de doden is een 65-jarige
man, die werd neergeschoten terwijl hij
een waterpomp aan het maken was.
Kennelijk zagen soldaten zijn hamer
aan voor een wapen. Een huisvrouw
stierf terwijl ze zat te eten, doordat
sluipschutters haar huis beschoten.
Een 13-jarige jongen werd gedood door
een niet-geëxplodeerde clusterbom.
Een 17-jarige jongen overleed naar verluidt nadat Britse troepen hem hadden
gedwongen een rivier over te zwemmen. Al deze doden vielen nadat president Bush het einde van de oorlog had
afgekondigd.
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