
De VS en Engeland zijn 
een oorlog gestart 

tegen Afghanistan, met 
de steun van zo'n 40 

andere landen -
waaronder Nederland. 
Van de partijen die in 

de Tweede Kamer 
vertegenwoordigd zijn, 
verzet alleen de SP zich 
tegen de oorlog. Onze 

opstelling schept 
verplichtingen waar het 
gaat om steun verlenen 

aan landelijke en 
plaatselijke activiteiten 

tegen de oorlog. En 
onze opstelling vraagt 

om een grondige uitleg 
-en dus om kennis van 

de achtergronden ervan 
bij onze kaderleden. In 
Spanning daarom een 

samenvatting van 
verklaringen en opinie

artikelen van SP
woordvoerders over de 

oorlog. De complete 
teksten vind je op 

www.sp.nl en zijn ook 
op te vragen via de 

Opinieservice (zie 
bladzijde 2). Maak er 

gebruik van, en verdiep 
je grondig in deze 

belangrijke kwestie. 



Uit de eerste termijn van Jan M o bij de algern ~esr vingen 

Agressie tegen iedereen die menselijke 
waardigheid bepleit 

Uit de loop van de gebeurtenis
Stn van de elfde september 
büjkt dat het moeilijk, zo niet 
onmogelijk is, om onze samen
leving absolute bescherming te 
fuieden. Effectieve en sluitende 
wapening, letterlijk en figuur
llij k, tegen deze vormen van ter
nmistisch geweld is vrijwel een 
iillusie. Twee zaken kan de we
o:eldgemeenschap wel doen. Op 
de eerste plaats zullen de orga
lisatoren, financiers en helpers 
van deze wandaad moeten wor
dien opgespoord en berecht. Op 
die tweede plaats, en deze op
ái:a.cht is nóg moeilijker, zullen 

terroristen moeten worden geï
soleerd. Dat kan alleen door de 
voedingsbodem voor fanatisme 
en daaruit voortkomend terro
risme te bestrijden door de te
genstellingen in de wereld te 
verkleinen en te maken dat álle 
mensen daadwerkelijk iets te 
verliezen hebben. 

Het is al vaker gezegd: bescha
ving is een wankel bruggetje 
over het ravijn van de barbarij . 
Het is onze taak te blijven vech
ten voor het behoud van die 
brug, hier en elders op de we
reld, door de strijd aan te binden 
met geweld, agressie én on
recht. Het is daarom een vergis
sing om de aanslagen in de VS 

Uit de verklaring van de SP
Kamerfractie direct na de start 
van de bombardementen 

Inhumaan, 
niet-effectief 
en contraproductief 

De bombardementen van de VS 
en het VK op Afghanistan zijn 
iinhumaan. Alle ervaringen uit 
lhet verleden tonen immers aan 
dlat bij dit soort massieve aan-

llen altijd onschuldige men
$Cn het leven laten, nieuwe 
vluchtelingenstromen op gang 
komen, en armoede en ziekte 
onder de bevolking toenemen. 
De aanpak die nu gekozen is, is 

ok niet effectief. Osama Bin 
Laden en - nog belangrijker -
.lret hele terroristische netwerk 
waarvan hij deel uitmaakt, is 
wereldwijd vertakt en zal niet 

worden uitgeschakeld door 
bombardementen op een van de 
armste landen van de wereld. 
De aanval zal ook contrapro
ductief blijken te zijn. Een van 
de belangrijkste gevolgen zal 
zijn dat nog meer mensen zich 
bij Osama BinLaden en zijn ter
roristische gedachtegoed aan
sluiten. De verontwaardiging 
over de bombardementen en de 
gevolgen ervan zullen veel 
nieuwe mensen doen geloven 
dat er van het Westen niets an
ders te verwachten valt dan niet 
gerichte (tegen)terreur. 

te bestempelen als een daad van 
agressie tegen alléén de wester
se wereld. Het is een daad van 
agressie tegen álle mensen die 
menselijke waardigheid en ver
draagzaamheid hoog in het 
vaandel voeren, of zij nu in 
Amerika wonen of in Neder
land; in Israël of Egypte; in Soe
dan of Zuid-Afrika; of ze nu 
christen zijn of moslim; atheïst 
of boeddhist. We moeten de ver
ontwaardiging niet exclusief 

voor onszelf claimen en anderen 
daarmee -gewild of ongewild -
buiten sluiten. Terecht zei domi
nee Van der Leer afgelopen za
terdag bij de landelijke herden
kingsdienst in de Dom van 
Utrecht: 'Laat ons beseffen dat 
de scheidslijn tussen goed en 
kwaad niet loopt tussen chris
ten en moslim.' Graag voeg ik 
daar aan toe: en ook niet tussen 
het Westen en de rest van de 
wereld. 

Uit een opinieartikel 
van Jan Marijnissen 

Wraakgevoelens 
slechte raadgever 
voor politici 

Natuurlijk leven er in de Ame
rikaanse gemeenschap, en niet 
alleen daar, wraakgevoelens 
naar aanleiding van de misda
dige aanslagen op het WTC en 
het Pentagon. Politici zouden 
zich bij hun beslissingen niet 
door die gevoelens moeten la
ten leiden. Wraak en vergel
ding, hoe begrijpelijk ook, ver
nauwen onze kijk en richten 
onze blik op het verleden. Van 
politici mag verwacht worden 
dat zij ervoor zorgen dat het 
recht zijn loop krijgt en dat zij 
proberen om een betere toe
komst in de vorm van een veili
ger wereld dichterbij brengen. 
Velen, waaronder ikzelf, heb
ben op die elfde september een 
split second gedacht: Deze aan
slag zou wel eens een momen
turn kunnen creëren waardoor 
iedereen op deze wereld zich 

bewust wordt van onze ge
meenschappelijke kwetsbaar
heid. Vanuit dat besef zou er 
veel goeds kunnen ontstaan, 
zoals wereldwijde solidariteit 
uit welbegrepen eigen belang. 
Heel even heb ik dat gedacht. 
Die gedachte werd echter al 
snel verdrongen door de vraag 
'voor een oorlog of tegen een 
oorlog' . Heel even is er gespro
ken over het isoleren van terro
risten door de voedingsbodems 
voor fanatisme en haat weg te 
nemen, door de enorme tegen
stellingen in de wereld te ver
kleinen , door de frustraties van 
hele volkeren serieus te nemen, 
door een harde maar eerlijke 
strijd voor vrijheid en vooruit
gang. Velen hebben de afgelo
pen weken lippendienst bewe
zen aan deze gedachte, maar 
het momenturn is al weer aan-
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Wraakgevoelens slechte 
raadgever voor politici 

strijders 'terroristen' genoemd, 
en soms bedienen zij die zeg
gen de vrijheid te dienen van 
terroristische methoden. 'Ter
rorisme' als omschrijving van 
het doel waaraan de oorlog ver
klaard zou kunnen worden, als 
vergaarbegrip, is onbruikbaar. 
Indien de (mede)verantwoor
delijk van Bin Laden voor 'de 
aanslagen tegen de menselijk
heid' vast komt te staan, moet 
er alles aan gedaan worden 
hem te pakken, te berechten en 
te straffen. Dat is geen illusie 
als je daar tevens niet ook Iet
terlijk een oorlog voor wilt 
voeren. Er bestaan nu tribuna
len voor Joegoslavië en Rwan
da. Velen waarvan men lang 
dacht dat die nooit gepakt zou-

den worden, worden daar nu 
berecht. De goede informatie, 
langdurige politieke en diplo
matieke druk en onderlinge sa
menwerking van landen kun
nen ook op dit terrein veel tot 
stand brengen. Zeker als die 
onderlinge samenwerking van 
landen en volkeren in een bre
dere context plaatsvindt en een 
agenda heeft die gericht is op 
een humanere wereld. Onder 
leiding van de VN zou ge
bouwd moeten worden aan een 
nieuwe coalitie van landen die 
bereid zijn uit te spreken dat zij 
hun eigen belang willen koppe
len aan het belang van de hele 
wereld vanuit het besef van die 
wereld inmiddels écht een dorp 
is geworden. 

het verlopen. Veertig landen 
waaronder ons land hebben be
sloten, zich beroepend op twee 
resoluties van de Veiligheids
raad, Afghanistan aan te vallen 
met bommen en kruisraketten. 
De VS, die samen met Enge
land het voortouw hebben, heb
ben al in bedekte termen laten 
weten dat het niet bij dat land 
zal blijven. Verdere escalatie 
dreigt zonder dat de wereldvre
de één stap dichterbij wordt ge
bracht. 
'Maar er moet toch fets gebeu
ren,' zeggen veel mensen. Dat 
vind ik ook. Natuurlijk moeten 
de verantwoordelijken (de be
denkers, de organisatoren en de 
financiers) voor de aanslagen 
van de elfde september gepakt 
worden. Maar, wanneer ons uit
eindelijke doel een internatio
nale rechtsgemeenschap is, dan 
kunnen slachtoffer, rechercheur, 
aanklager en rechter ook in deze 
zaak nooit dezelfde zijn. Daar
voor hebben we een instantie als 
de VN en wordt er gewerkt aan 
een Internationaal Strafhof: pa
radoxaal genoeg een instituut 
waar de VS niets in zien, tenzij 
er immuniteit wordt verleend 
aan Amerikaanse militairen, po
litici en diplomaten. 
CNN en de groep van veertig 
landen spreken nu van een war 
on terrorism en strike against 
terror. Maar zijn mensen als 
Bin Laden en ook Saddam 
Hoessein niet voormalige 
bondgenoten van het Westen 
geweest, respectievelijk in de 
strijd tegen de Sovjets in Af
ghanistan en de oorlog tegen 
het fundamentalistische Iran? 
Hadden zij toen een andere me
thode dan nu, vertegenwoor
digden zij toen een ander, beter 
wereldbeeld? Nee, toen kwam 
het het Westen uit om hen te 
steunen. Het korte-termijn
belang van met name de VS 
prevaleerde toen boven het 
bouwen aan een wereld waarin 
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vrede, welvaart en gerechtig
heid de agenda bepalen. De ter
roristen van vroeger zijn de 
vrienden van vandaag, de 
bondgenoten van vandaag regi
mes die we eerder veroordeel
den: Pakistan (de uitvinders 
van de Taliban), Saoedi-Ara
bië, Oezbekistan. 'Het interna
tionale terrorisme' bestaat niet. 
Hét terrorisme kent vele ge
zichten. Soms in de vorm van 
mensen, soms in de vorm van 
staten. Soms worden vrijheids-

Uit een reactie van Jan Marijnissen op Paul Rosenmöller, 
die op een partijbijeenkomst uitgehaalde naar de SP 

Groenlinks laat zich te veel op 
sleeptouw laat nemen door de 
retoriek van Bush en Blair 

Dat GroenLinks worstelt met 
het vraagstuk van het terroris
me is niet erg, dat doen we alle
maal. Dat GroenLinks verdeeld 
is, is niets nieuws. Dat was bij 
de NAVO-aanvallen op Servië 
ook al zo. Dat GroenLinks 
heeft ingestemd met de active
ring van Artikel 5 van het 
NAVO-verdrag, wekte bij mijn 
fractie wél bevreemding. En 
opmerkelijk was, dat Groen
Links de door de VS en Enge
land begonnen oorlog 'niet 
afkeurde'. Toen Rosenmöller 
tijdens het debat in de Kamer 
gevraagd werd of dat 'niet af
keuren ' gelijk stond aan goed
keuren, weigerde hij daarop in 
te gaan. 'Ik kies mijn eigen 
woorden,' was zijn uitleg. 
Even de feiten: Niemand (bui
ten enkele regeringsleiders) 
heeft de bewijzen gezien die de 
VS tegenBinLaden en de Tali
ban zeggen te hebben. Nie
mand (los van mogelijk Tony 
Blair) weet wat precies de 
Amerikaanse strategie is. Nie
mand weet hoe lang de bom
bardemepten gaan duren. Nie
mand weet wat de VS met de 

toekomst van Afghanistan wil
len . We tasten op al deze terrei
nen volledig in het duister. 
Toch heeft GroenLinks zich ge
solidariseerd met de oorlog te
gen Afghanistan. De SP heeft 
dat niet gedaan. Niet omdat we 
ons er 'makkelijk vanaf willen 
maken', want dat is een stijl die 
ons niet bevalt. Wat wij doen is 
doordacht en consistent. Je 
kunt het er niet mee eens zijn, 
dat is ieders goed recht, maar 
de suggestie dat de SP-fractie 
in deze zaak over één nacht ijs 
is gegaan, of, zoals Paul Rosen
möller ook beweerd heeft, 
'geen vuile handen wil maken' 
slaat de plank volledig mis . Bo
vendien is het in deze tijd mak
kelijker om zoals GroenLinks 
aansluiting te zoeken bij de 
consensus van Paars en het 
CDA dan een afwijkende me
ning te verkondigen. 
De internationale rechtsorde is 
iets waar mijn fractie zich al 
zeer lang zeer intensief mee be
zig houdt. Sterker, na de Kos
ovo-oorlog, heb ik, juist omdat 
ik me zo bewust ben van alle 
dilemma's die samenhangen 
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met humaniteit en soevereini
teit, over dit thema samen met 
Karel Glastra van Loon het 
boek 'De laatste oorlog' ge
schreven. Het boek is een zoek
tocht naar hoe ver de arm van 
de internationale gemeenschap 
reikt (onder het huidige ge
sternte) als het gaat om eviden
te schendingen van mensen
rechten. In de laatste hoofd
stukken hebben we onze con
clusies neergeschreven. Eén 
daarvan luidt, dat moralpolitik 
totaal contraproductief kan zijn 
als die niet eerst gaat door de 
zeef van de realpolitik. Naar 
mijn mening behoort effectivi
teit geplaatst in een moreel per
spectiefhet altijd te winnen van 
de moraliteit sec. Zij die de 
vraag van de effectiviteit niet 
stellen, en zich alleen beroepen 
op hun morele motieven, hun 
strijd voor 'het goede ', hun 
recht op vergelding, kunnen 
aan het eind van de rit wel eens 
ontdekken dat zij uiteindelijk 
immoreel hebben gehandeld. 
Als er nu één politicus is die 
zijn retoriek juist volstopt met 
emotie, is het Bush wel, de we-



Groenlinks laat zich te 
veel op sleeptouw laat 
nemen door de retoriek 
van Bush en Blair 

rr!ldleider wiens beslissingen 
een dictaat voor de wereld zijn. 
·~itroken, oorlog, kruistoch
ten', om maar een paar voor
beelden te noemen uit het voca
bulaire van de president van de 

s. 
!Laat er geen misverstand over 
!:bestaan : De SP veroordeelt 
elke vorm van terroristisch ge
weld, en dus ook de misdaad 
!legen de menselijkheid van 
elf september die duizenden 
onschuldige mensen het leven 

den in de Islamitische wereld 
en zo ertoe bijdragen dat in de 
vluchtelingenkampen nu al 
weer opvolgers van Bin Laden 
opgroeien. 
Volgens Paul Rosenmöller zou 
er 'geen alternatief zijn voor de 
bombardementen'. Maar waar
om stelt de partij dan nu voor 
om een bombardementspauze 
in te lassen? Het alternatief 
voor bombarderen is nfet-bom-

barderen, en iets anders doen. 
Bin Laden en zijn trawanten 
moeten worden gepakt, berecht 
en - wanneer ze schuldig 
bevonden worden - gestraft. 
Goede intelligence en geduld 
zijn daarvoor onontbeerlijk. De 
inzet van special forces om in 
zo'n speciaal geval een opera
tie uit te voeren zou op steun 
van de SP kunnen rekenen. 
Vanzelfsprekend moet dan wel 
verantwoording afgelegd wor
den over de bewijsvoering, de 
proportionaliteit van het ge
bruikte geweld en moet alles 
gedaan worden om het vergie
ten van onschuldig bloed te 
voorkomen. Voor het werkelijk 

uitroeien van het terrorisme zal 
er veel meer moeten gebeuren. 
Groepen of landen die zich er
aan schuldig maken, moeten 
worden voorgeleid aan een 
daartoe bevoegd Internationaal 
Strafhof. Daarnaast zullen we 
veel aandacht moeten besteden 
aan het isoleren van terroris
ten . Hef de voedingsbodems 
waarop frustratie, blinde haat 
en extremisme gedijen op. Ik 
ben ervan overtuigd dat we 
daar vandaag al aan kunnen 
beginnen als de machthebbers 
van deze wereld daartoe zou
den wilJen besluiten. Hoezo 
geen alternatief voor de bom
bardementen? 

ostte. Ik heb begrip voor de 
mensen die gevoelens van 
wrok koesteren tegen de da
dim. Ik betrap mezelf er ook 
<Op. Maar op enig moment dient 
bij politici -daar zfjn ze voor
de rationele afweging met be
taekking tot de vraag 'hoe 
maken we de wereld rechtvaar
<diger en veiliger' het te winnen 
llan de wil tot vergelding over 
te gaan. Daarom staat de SP 
niet achter de bommen op Ka
bul en andere steden. Wij heb
ben geen behoefte aan kruis
wchten, al helemaal niet met 
k!ruisraketten. We vinden het 
Inhumaan één van de armste 
Hmden met straatarme mensen 
lt bombarderen in de weten
iehap dat er weer veel onschul-

Uit een opinieartikel van Erik Meijer 

igen zullen worden getroffen. 
Los daarvan is de Nieuwe Oor
llog, of Campagne voor wie een 
lbekel heeft aan het woord 'oor
Uog' , ook nog eens ineffectief 
omdat hier sprake is van een 
zogenaamde a-symetrische 
oorlog. Volgens de minister 
'.'an Defensie van de VS, 
Rumsfeld is de groep van Bin 
Laden verspreid over 60 lan
den. Al die cellen rol je niet op 
met een traditionele oorlog in 
de letterlijke zin. De bombar
dementen zijn ook contrapro
ductief omdat ze op de grond 
de haat alleen maar doen toene
men, Bin Laden kans bieden 
om zijn verderfelijke gedach
ten verder ingang te doen vin-

Rechtsstaat niet opofferen 
aan veiligheid 

De daders van de aanval op 
New York en Washington wa
ren er op uit een sfeer van 
angst en argwaan te creëren . 
Daarin hebben ze succes ge
had. Binnen enkele dagen cir
culeerden er vele geruchten 
over mogelijke andere aanval
len. In de media begon een dis
cussie over de kwetsbaarheid 
van een open democratische 
samenleving. 
In deze sfeer vergaderden eind 
september de ministers van 
justitie en binnenlandse zaken 
van de vijftien lidstaten van de 
Europese Unie over maatrege
len tegen terrorisme. Het pleit 
voor de ministers dat ze on
middellijk het grootste pro
bleem van de strijd tegen ter
rorisme erkenden, namelijk 
dat van de definitie: wat moet 
er verstaan worden onder ter
rorisme? Over de aanvallen te
gen het World Trade Center is 
geen twijfel mogelijk. Maar 
het ligt niet altijd even duide
lijk. Veel minder helder ligt 
het bij vreedzame betogingen 
waar een minderheid van de 
betogers gewelddadig wordt. 
Steeds meer wordt er na de 
gebeurtenissen in Göteborg en 

Genua op aangedrongen om 
het recht te betogen in te per
ken . 
Ondanks de wel heel brede in
terpretatie die door sommigen 
wordt gehanteerd (de Bel
gische minister van landbouw 
Jaak Gabriels noemde het ver
zet tegen biotechnologie ' intel
lectueel terrorisme'), bestaat er 
consensus over dat terrorisme 
betrekking heeft op een bedrei
ging van menselijke levens met 
politieke bedoelingen. Maar 
worden dergelijke daden wel 
altijd als terrorisme opgevat? 
En moeten 'de terroristen' dan 
altijd uitgeleverd worden? Dat 
zou hebben betekend dat Ne
derland verplicht zou zijn ge
weest om ANC-actievoerders 
terug te sturen naar Zuid-Afri
ka. Zijn vrouwen uit Iran of Af
ghanistan die een gewapende 
strijd voeren tegen de barbaar
se vrouwenhaat van hun over
heden terroristen? Bovendien, 
een terrorist van vandaag kan 
morgen een gerespecteerd lid 
van de internationale gemeen
schap zijn; mensen die eens als 
' terroristen' werden aangeduid, 
kwamen later terecht in de re
geringen van Israël, Zuid-Afri-
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ka en veel ex-koloniën. Dat 
laatste ligt in het geval van 
Osama bin Laden niet voor de 
hand. Maar het zijn niet de 
rechten van Bin Laden die me 
zorgen baren. Terrorisme, en 
misschien vooral zelfmoord
aanvallen zoals op het Penta
gon en het WTC zijn moeilijk 
te bestrijden in een democratie. 
Maar dat mag geen excuus zijn 
om essentiële vrijheden of de 
structuren die deze rechten be
schermen aan te tasten. Omdat 
de definitie van terrorisme zo 
flexibel blijkt te zijn, zo een
voudig aan te passen aan de 
noodzaak van het moment, aan 
de waan van de dag, moeten 
wij vooral in crisistijd buiten
gewoon opletten dat er in naam 
van de vrijheid en de democra
tie geen besluiten genomen 
worden waarmee juist het te
genovergestelde bereikt wordt. 
Bij mijn weten heeft het zorg
vuldig omgaan met iemands 
rechten nog nooit bijgedragen 
tot de groei van het terrorisme. 
Integendeel, is het niet juist 
deze democratie en de daar
mee verbonden rechten die we 
in onze strijd tegen het terro
risme willen verdedigen? 

9 

11 l 




