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c val van Socharto !e-vert in 

Nederland vee! gesprch

stol op, zoals macht-,wi">c

lingcn in Congo, V1etnam 

en [\bit a dicpgaand gcanalysccrd wor

den in rc-,pccticvelijk llru<,<,cl, l'arij<, en 

Londcn. Het koloniJle vcrlcdcn, de aan

wczJghcid van gcCn1igrccrdcn uit die 

Ianden en cx{l<JII-itJics ovcrzce gevcn hicr

voor ccn gedccltclijkc vcrklaring. [en 

gloha!i,cnng in het morclc hewll',tZiJ11 

gcvcn gcdccltclijk de 1-c'>t van 

de vcrkbring: voor schrij-

ncndc corruptic, onrccht

vaardigc vricndJcspolitick, 

ccn gcncraai.:...JTgtcnl, ccn 

gckncchtc rcchtcrliJkc 

macht en uitholling van 

aile politickc imtcllingcn 

zi_jn langzan1crhand gecn 

excuse:, n1ecr aan tc voc

rcn. Wat vcrhaa'>l is hoc cr 

in de we'>ter<,e wereld toch 

telken'> weer argumcnten 

worden gcvondcn <llll de 

in de '>cptcmhcr-coup en zijn gcwoontc 

om tege11'>tandcrs hard aan tc pakkcn. 

larcnlang wa<, nict hij de oorzaak van dc 

corrupt1c, maar warcn het zip1 vrouw. 

zijn kindercn ol zip1 gollpartner'> De 

mcedogcnlozc hewindvocrders van ln

done'>li' hchhen de politiekc cultuur van 

dat land vcrnield. lndonc-,ii'rs hchhcn 

argclccrd de contlictcn van ccn multi-et

ni-,chc en multi-rcligicuze <,taat he

'>prcckhaar te houdcn e11 zc hchccr-,haar 

te houdcn door ccn plurirorm he-,tel. 

'Zoieh hracht IC nu 

ecnmaal 111et tcr <,prake in 

ccn l'ancasila-democratJc' 

hoordc ik dikwijl-, opmcr

ken van hogcrhand in de 

ticn jaren dat ik cr zeit 

woondc. Hct gcvolg is dat 

zoict'> a!-, puhlickc mc

ning-.,vonning, ccn 'tiPil 

society' ol cen -,chci

ding tu<,<,en amhtclijkc en 

politieke controlc vol

strckt alwczig is Dat dit 

dcmocrati-,ch tckort op ogen te -,Juitcn en zakcn tc 

I 
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doen a -,ot cr niets aan dc SJ 
kortc termijn tot hinncn

bnd'>c onrust, tot afschci

ding'ibc\vcgingcn en tot ctni'-.chc of rcli-hctrckking tot lndonc'>~i', is dat tu<,<,cn 

1 'J45 en 1 ')(,5 in ons land Sockarno zo 

ondcrgcwaardecrd wcrd, tcrwijl tu<,<,en 

1 'J6() en 1 'J'J8 zijn opvolgcr zo lang 

ovcrgewaardeerd were!. Werden we hr1 

de eerste lndone<,ischc pre-,ident door 

oud-lndiegangers herinncrd aan zijn rol 

tijdens de lapamc hczetting, hij Soc

barto wcrd gczwcgcn over zijn oorlogs

vcrleden, zip1 raadseiKhtige optrcdcn 

gicuzc vcrvolgingcn kan lcidcn i'i nict 

dcnkheeldig lk heh me lang Iaten ver

tcllen in lndone-,ii' dat tragmcntatie 

geen rcclc optie mecr was_ ,\Ji.,.,chicn. 

1\iaar tc hcginnen hij Omt-Timor zullcn 

cr tcrritorialc concc.:...'irC'-. gcdaan n1octcn 

worden. Vcrgelijkingcn met de transitie 

in de voormalige Sovict-Unic, locgmla

vic of Congo zijn zinvol. 
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Dubbele standaarden 
Waarom hanlcrcn wiJ duhhclc <,tandaar

dcn, waJr her onzc relatic'> met de 

Derek Wcreld hctrdt~ Waarom hc'>le-

den we zo wc1nig aandacht uan univcr

<,clc criteria al'> mcn<,cnrechtcn, milicu

normcn etl llltcgritcit'>ei'>cn~ Hoflclijk 

wordt ectl en andcr ter '>prakc gcbracht 

op ccn hankel. Dat hoorl nu ecnmaal zo 

111 deze ec'uwenoude Aziati'>chc cultu

ren, wordt dan opgemcrkt. Ceneraal'> 

die hun la'>ltgc onderdancn mel kara

hijtl, karwatch en dwangarheid tot de 

ordc roc pen, zoudcn n tct graag op ccn 

d1rcctc lllZllliCr hcvrat~gd worden over 

mcmcnrechten, roofhouw van hct na

tuurlijk lcdmilicu ol vol<,trckt ontoelaat

hare h nanc icle vcr<,trcngellllgen. 1\1 i<,

'>Lhien moctcn we toch wat mccr 

waardcring gaan ophrcngcn voor ic

mand al<, I I' l'ronk, die al al., mini<,tcr in 

november I 'J73 in Jakarta een plcidooi 

voor mecr men<,cnrcchtenhelcid vocrde 

en daama ziJn <,tandpunt tepa'> en tc on

pa' hcrhaald heelt. LiJn men'>enrcchtcn, 

milieu-'>tandaardcn en ci<,cn van hc

driJf'>cthick loch niet langzaamaan zo 

uitgckri'>talli'>ecrd a]<, minimalc ei<,en 

voor ccn 111Cl1"i\Vaardigc -.,anlcnlcving7 In 
onze rclatie<, met andere Ianden, nnge

acht de <,taat van economi<,che ontwik

kcling, diet1cn de ei'>cn van humaniteit, 

houdhaarhcid en tran<,parantic vccl 

mecr mee te '>pelen dan tot nu toe het 

gcval i'> Dit gcldt voor ondcrncmingen, 

voor hilatcrale ovcrhcid.,hc'>ptTkingcn 

en ook voor zoiet<, individuee]<, al' het 

Amerikaanse moraal 
Het zip1 tot nu toe de Ameribnen die 

hct men'>enrcchtcnhelcid en hct anti

corruptichclcid zo ver doorgcvocrd 

hchhcn, dat afzondcrlijke ondcrnemin

gcn in het huitenland daarmcc crnstig 

rekening houdcn. Er is ccn kleinc al

'>land tus<,cn de huitcnland<,e politick 

van de lcdcrak regering en de huiten

land<,c activiteitcn van de Amcrikaame 

ondcmcmingcn. 'Cood corf>or<Ilr cilizcnsl>ifr' 

wordt ook overzec vcrlangd. llinnen

land<,c <,anctic'> ondcr'>trepcn de crmt 

van dit vcrlangcn. In luropa wordt 

hicrop wal nccrgckckcn. Dit moraal is 

tc concrect en bovcndien zou hct urgc

rcn van zo'n n1oraal tc clicht tcgcn wct

gcving a ani iggcn. In contra'-Jt h icnncc 

<,laan de lurope'>e ontwikkclingen naar 

ccn 'lege', dat wil zcggcn. naar ccn pro

ccdurcle puhlickc moraal. En ook al 

zcggcn \Ve vaak dat de Anlcrikaan-,c cul

tuur matcriali<,tisch en hcdonistisch is, 

rlln dczclfdc redcnen durvcn we vanuit 

Europa hct zaken docn in het huitcn

land niet tc normcren. Ieclerc ondernc

nling n1oct dat nElar voor zich uitnlo

kcn. Celukkig zijn cr ondcrncmingen 

die dit voor zichzclf ook kunncn uitma

kcn en daarvan verslag docn: bijvoor

hccld de Koninklijkc/Shell Crocp en 

SOCAI\1, ecn door C:::..A in hct Ieven 

gcroepen onafhankelijkc monitor van 

inknoppraktijkcn. 

J, het voldot>ndc7 Nccn. Dczc gocdc 

voorhccldcn verdicnen navolging. !\bar 

daarnaast i'> er politickc druk noodzakc

lijk om erkcnning van gcrcchtvaardigde 

autonomic at tc dwingen, bcrcchting 

van misdadigers en vrijbting van de dui

zcnden menscn die al jarcnlang zonder 

vorm van proccs of zonder ccn recht

vaardig proces worden vastgchouden. 

Corruptic, korupsi. Druk uitoelcncn en 

cindelons plciten: bijvoorbccld voor dr. 

Soehandrio die al 32 jaar vastzit. 
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