
e ontwikkelingen rond Afghanis
n gaan razendsnel. Bij de op
aak van deze Spanning is Kabul 

Wat is terrorisme, 
ingenomen door de Noordelijke 

lliantie, bombardeert de VS nog 
vrolijk door en heeft Groenlinks 
haar steun aan de oorlog 'opge
schort'. A\s je het blad leest, is de 

en hoe bestrijd je het? 

ituatie wellicht heel anders. Wat 
echter waardevol blijft, is de visie 
van Jan Marijnissen over terroris-

e en de bestrijding ervan. Hier
onder vind je die visie, bij wijze 

an samenvatting van een groter 
pinieartikel. En verder: zeker bij 
elangrijke en snelle ontwikkelin
en als nu rond de oorlog is het 

raadzaam regelmatig de SP-site te 
raadplegen. 

Het woord ' terrorisme' als 
oortnaam voor bepaalde poli

Lleke activiteiten is totaal on
bruikbaar. Internationaal circu
lèren er nu 109 definities. Deze 
ilnduidelijkheid maakt dat het 
woord te pas en te onpas wordt 
gebruikt, vooral om zijn retori
-.che waarde. Wie voor de één 
terrorist is, is voor de andere een 

ijheidsstrijder. De één vindt 
li!t structurele geweld van poli
tieke, economische en militaire 
onderdrukking (zoals de Israëli 
tegenover de Palestijnen prakti
seren) gelijk staan aan terroris
me, de ander kiest voor een be
perktere omschrijving die ervan 
uit gaat dat terrorisme per defi
nitie en alleen door individuen 
of groepen van individuen kan 
worden bedreven. Voor de één is 
een demonstrant in Genua een 
terrorist in wording die dus 
rrnoet worden bestreden, voor de 
ander is een demonstrant tegen 
de neoliberale globalisering ie
mand met een vooruitziende 
lblik. 

De samenstelling en het doel 

van de coalitie van veertig lan
den tegen 'het internationale 
terrorisme' onder leiding van de 
VS reflecteert dezelfde ondui
delijkheid als het begrip 'terro
risme' herbergt. Plotseling zijn 
de vijanden van gisteren, landen 
die lak hebben aan mensenrech
ten en democratie, vrienden ge
worden: Pakistan, Oezbekistan, 
Syrië, Iran, de Noordelijke Alli
antie in Afghanistan om maar 
een paar voorbeelden te noe
men. Het is dit korte termijn
denken dat de wereld opbreekt, 
omdat het stuit op onbegrip bij 
de mensen die zich verzetten te
gen de dictaturen waar het Wes
ten mee samenwerkt als het zo 
uitkomt. De vrienden van giste
ren zijn de vijanden van van
daag: belangrijkste voorbeeld 
daarvan is Osama Bin Laden, 
die in de strijd tegen de Sovjet
Unie door de VS gesteund, ge
traind en bewapend werd. 

Ik pleit ervoor kleine eenheden 
in te zetten die gewapend zijn 
met de juiste informatie en mid
delen om snel en effectief te 

kunnen opereren. Terecht kan 
bij deze aanpak worden inge
bracht: Wie controleert of de 
mensen die doelwit worden bij 
dit soort acties terecht doelwit 
zijn? Wie houdt in de gaten dat 
er geen disproportioneel geweld 
wordt gebuikt? Wie staat er ga
rant voor een eerlijk proces? 
Wie spreekt hier recht? Wie 
zorgt er voor de strafoplegging 
en voor de uitvoering ervan? Al
lemaal vragen waar het volke
renrecht nog niet in voorziet, 
maar wel in zou moeten voor
zien, mits wij oprecht streven 
naar een internationale rechts
orde. Maar toen de Israëlische 
geheime dienst, Mossad, Adolf 
Eichmann in 1960 in Argentinië 
kidnapte en in Israël voor het 
gerecht bracht, kon dat ook niet 
volgens het internationaal recht, 
maar er zijn er maar weinigen 
geweest die er bezwaar tegen 
maakten. 

Uitsluiting van politieke rechten 
is één van de twee belangrijkste 
gronden van frustratie die op 
haar beurt weer bijdraagt aan 
het ontstaan van voedingsbo
dems voor fanatisme en haat. 
Het Palestijns-Israëlische con
flict is daar een illustratie van. 
Tientallen jaren lang kijkt de 
wereldgemeenschap toe zonder 
dat men de partijen dwingt de 
resoluties van de Veiligheids
raad uit te voeren. Geen wonder 
dat er daardoor woede ontstaat 
onder hen die onder liggen in dit 
conflict en er wereldwijd steeds 
cynischer gedacht wordt over de 
rol van de VN. Een andere 
grond van frustratie is het ge
brek aan perspectief voor hon
derden miljoenen mensen om-
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dat ze zonder hoop op verbete
ring leven in volslagen armoe
de. In de jaren zestig waren de 
twintig welvarendste landen 
nog dertig maal rijker van de 
twintig armste; nu is het ver
schil een factor 75. En, niet al
leen de tegenstellingen nemen 
toe, ook in absolute termen 
groeit de armoede. Inmiddels 
moet meer dan 1,2 miljard 
mensen het doen met een dag
inkomen lager dan 1 dollar per 
dag. 

Willen wij naar een veiliger we
reld, dan zullen wij onder lei
ding van de VN moeten gaan 
bouwen aan een coalitie van 
landen met een andere samen
stelling en een bredere agenda 
dan alleen de strijd tegen het ter
rorisme. Die coalitie zal serieus 
werk moeten maken van een 
nieuwe, internationale rechtsor
de die op een integrale manier 
kijkt naar politieke, economi
sche, sociale, ecologische en ju
ridische vraagstukken. De deel
nemers aan die coalitie, die als 
één van de belangrijkste doel
stelling heeft 'uitbreiding tot het 
niet meer kan', hebben als ge
meenschappelijk kenmerk dat 
zij hun nationale belangen on
dergeschikt maken aan het be
lang van de wereldbevolking 
als geheel. Landen en volkeren 
zullen ervan doordrongen moe
ten worden dat deze visie een 
expressie is van welbegrepen 
eigenbelang. 
'De wereld heeft geen nooduit
gang, ' schreef Paul Scheffer 
naar aanleiding van de aansla
gen van elf september. We zul
len het met elkaar moeten doen , 
een alternatief bestaat er niet. 
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