
Iraakse delegatie in Nederland: 

Leren omgaan met democratiserings
proces in nieuw Irak 

In januari 2005 kiest de Iraakse bevolking voor het 
eerst, na decennia dictatuur en onderdrukking, in 
vrijheid een parlement - als Allah het wil, voegen 
veel Irakezen daar aan toe. Want weinig is zeker en 
veel is onzekerheid in het land van de Eufraat en 
Tigris. In oktober bezocht een Iraakse delegatie 
Nederland, ter voorbereiding op de onzekere tijden 
die komen gaan. 

De delegatie die op uitnodiging 
van de SP in Nederland was, 
sprak acht dagen lang over 
democratie, verkiezingen en 
partijvorming. Ze kreeg advies 
op tal van gebieden, met daar
aan steeds gekoppeld de vast
stelling dat uiteindelijk de 
Irakezen zelf moeten uitvinden 
welke wegen voor hen het best 
begaanbaar zijn tijdens de tran
sitie van dictatuur en daarna 
bezetting naar een genorma
liseerd en gedemocratiseerd 
land. Naast een gesprek met 
partijvoorzitter Jan Marijnissen 
en partijsecretaris Paulus Jan
sen, werden er bezoeken 
gebracht aan Tweede en Eerste 
Kamer. Verder werd er inten
sief overlegd met vakbonden, 
vrouwenbeweging en maat
schappelijke organisaties, we
tenschappers en jongerenorga
nisaties en met all erlei mensen 
met kennis en kunde over de 
verschillende wegen van dicta
tuur naar democratie. En 
natuurlijk waren er gedurende 
de week verschillende ontmoe
tingen met vertegenwoordigers 
van de grote groep Iraakse en 

Koerdische inwoners van 
Nederland. 
Tijdens een bezoek aan het 
hoofdkantoor van de SP lichtten 
penningmeester Marga van 
Broekhoven en scholingssecre
taris Rosita van Gijlswijk de 
ontwikkeling van de SP in de 
achterliggende tien jaren toe. 
De delegatie kreeg op haar ver
zoek praktische informatie over 
het voeren van verkiezingscam
pagnes, het ontwikkelen van 
internetsites en de procedures 
rondom verkiezingen in Neder
land. In Nijmegen en Rotterdam 
maakte de delegatie kennis met 
vertegenwoordigers van de 
lokale democratie. De Iraakse 
delegatie was ook te gast bij de 
uitreiking van de Rooie-Reus
prijs in de Rode Hoed in Amster
dam. Daar kreeg het vijftal, tot 
haar grote verbazing, een specia
le nominatie met bijbehorend 
beeldje, als blijk van verbonden
heid en internationale solidari
teit. Delegatieleider Mohammed 
Jassim Mohammed, lid van het 
bestuur van de Iraakse Commu
nistische Partij en hoofdredac
teur van de partijkrant, sprak zijn 

grote erkentelijkheid uit voor de 
uitnodiging van de SP om in 
Nederland kennis te komen op
doen ter voorbereiding op de 
komende verkiezingen en de 
periode daarna. 

Van hun kant vertelden de dele
gatieleden aan hun Nederlandse 
gesprekspartners dat de situatie 
in Irak weliswaar ernstig maar 
niet hopeloos is. Het beteugelen 
van de vele vormen van geweld 
en het beëindigen van de Ameri
kaanse bezetting zouden priori
teiten moeten zijn volgens de 
delegatieleider. Maar er spelen 
op de achtergrond veel binnen
landse en zeker ook buitenland
se belangen mee, die rust, orde 
en wederopbouw belemmeren. 
Het is naar zijn mening zaak dat 
het interim-parlement en de in
terim-regering zichtbaar dingen 
bereiken op het terrein van de 
norma-lisering van het dagelijks 
leven, om meer Irakezen ver
trouwen in de toekomst te 
geven. Hij verwacht dat secu lie
re en vooruitstrevende partijen, 
mits er een goede en eerlijke 
campagne gevoerd kan worden, 
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een redelijk aandeel van de 
stemmen kunnen halen in 
januari en daardoor binnen en 
buiten het nieuwe parlement 
een rol van betekenis zullen 
kunnen spelen bij de 
wederopbouw van het geteis
terde land. Maar dat het uiterst 
moeilijke maanden zullen wor
den staat voor hem vast. Na 
decennia dictatuur stamp je niet 
zo maar even een democratie uit 
de grond, zeker niet als je op de 
op een na grootste olievoorraad 
van de wereld zit. 

Tijdens het werkbezoek aan 
Nederland werden ook concrete 
afspraken gemaakt over verdere 
samenwerking tussen Neder
landse en Iraakse organisaties in 

het kader van democratie en 
wederopbouw. Eerste Kamerlid 
Tiny Kox en partijbestuurder 
Hans van Heijningen, die eerder 
dit jaar op werkbezoek in Irak 
gingen, begeleidden de delega
tie tijdens het bezoek aan 
Nederland. Naar hun mening 
was het een in alle opzichten 
geslaagd initiatief, dat dankzij 
de bereidwillige medewerking 
van een groot aantal mensen tot 
stand kon komen . Kox: 'De 
belangstelling in Nederland voor 
Irak is groot. Veel mensen wil
len graag op hun manier een 
handje helpen aan de wederop
bouw. Het is zaak om die goede 
wil in concrete daden om te 
zetten. Dit werkbezoek is één 
van de voorbeelden hoe dat 
kan.' Een speciaal woord van 
dank hebben alle betrokkenen 
voor Faisal Nasser, voorzitter 
van het Iraaks Platform in 
Nederland, die dedelegatie een 
week lang terzijde stond en 
vele contacten voor de groep 
wist te leggen. • 
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