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Panacee, gotspe of halfom, 
dat varkentje wassen ze wel 
In een andere wereld, tijdens een rondleiding op een tabaksplantage in het gebied ten 
westen van Havana, liet de zoon ván de planter trots zien hoe de jonge aanplant 
beschermd wordt tegen de felle zon met zeildoek en met een ingenieuze installatie 
wordt besproeid. "Het zeildoek halen we uit Irak," vertelde hij trots, "en de sproei-
installatie komt uit Israël." . 
Cuba, Irak, Israël. Een. tevreden roker is geen onruststoker. 

DOOR ARTHUR OlOF 

De Verenigde Staten vallen een land aan omdat het een serie VN-resoluties weigert uit te voeren. 
Of aan deze aanval een resolutie ten grondslag ligt, hangt ervan af bij welke coalitie je hoort. Bush 
en Blair, Bos en Balkenende vinden van wel. Maar waarom wilden de VS dan nog een tweede resolu
tie indienen? Als er geen resolutie aan ten grondslag ligt, dan is de aanval 'een daad van agressie en 
dus een verkrachting van de internationale rechtsorde. Tony Blair geeft daar de draai aan, dat de 
inval 'noodzakelijk is voor het herstel van de internationale rechtsorde'. Gotspe of panacee? Als er 
wel een resolutie aan ten grondslag ligt, dringt zich een beeld Van willekeur op. Waarom wel in het 
geval van Irak, en niet bij Israël. Drieduizend dode Amerikanen blijft gewoon wat anders dan drie
duizend dode Arabieren. En wat heeft dat trouwens überhaupt met elkaar te maken? 

Dat alle varkens gelijk zijn, maar sommige wat meer gelijk dan andere, om met Orwell te spreken, 
blijkt wel uit meer. Sinds de eerste Golfoorlog is met een boycot gepoogd, zo heet het, om vrijheid 
en democratie te brengen aan het Irakese volk. Volgens Irak heeft het embargo een miljoen kinde
ren onder de vijf jaar het leven gekost, hulporganisaties zoals Unicef en WHO houden het op een 
half miljoen. Maar toch. Verslaggever Lesley Stahl confronteerde in 1996 de toenmalige VN-ambas
sadeur van de Verenigde Staten, Madeleine Albright, met die uitkomst: 'Ik bedoel, dat zijn meer kin
deren dan er werden gedood in Hiroshima. Is het dat waard geweest?' Waarop Albright antwoordde: 
'Ik denk dat het een zeer moeilijke keuze is, maar de prijs - we denken dat het 't waard is geweest.' 
Het is wat moeilijk te volgen waarom die oorlog nog nodig is. Of waarom dit probate middel (maar 
in welk opzicht?) dan niet wordt ingezet tegen een land met massavernietigingswapens en mensen
rechtenschendingen zoals China. Integendeel , met die landen halen we allemaal de econorriische 
banden aan opdat de mensenrechtensituatie verbetert. Ongetwijfeld is hier in 'humanitair opZicht' 
minder te bereiken. 

In weerwil van een hele reeks VN-resoluties boycotten de Verenigde Staten het Cuba van Fidel 
Castro sinds de mislukte invasie in de Varkensbaai, waar overigens ook geen resolutie aan ten 
grondslag lag. Dat is al veertig jaar geen ' zaak van de Verenigde Naties, vinden de VS, die al twaalf 
keer als een ware David samen met Israël een overweldigende meerderheid trotseren van steeds 
zo'n 170 landen. Het betreft hier louter 'bilaterale P9Iitiek', bedoeld om democratie en respect voor 
mensenrechten af te dwingen. (Ook met hun 'niet-krijgsgevangenen' op een 'eigen' stukje Cuba 
laten de Amerikanen zien wat ze daarmee bedoelen.) Even bilateraal is de introductie van allerlei 
o~gedierte en ziektes die voorheen niet voorkwamen op difCaribische eiland. 

Zoals wel vaker het geval is met de 'grootste democratie ter wereld', maakr het niet uit dat een 
meerderheid van de Amerikanen, en zelfs van de Cubaanse ballingen in Florida, en zelfs van het 
Amerikaanse bedrijfsleven (!) vinden dat de boycot met de genoemde extra 'assets' niet, of zelfs 
averechts werkt, en moet worden opgeheven. Sterker nog, de speciale Helms-Burton-wet stelt sanc
ties in het vooruitzicht voor alle bedrijven, uit welk land dan ook, die zaken doen met Cuba. En dat 
werkt, want afgezien van Irak, Noord-Korea en Antarctica is Cuba waarschijnlijk het enige gebied in 
de wereld waar geen McDonald's te vinden is. Terwijl die toch ook Chicken McNuggets heeft, maar 
inderdaad geen varkensvlees. Gewone stervelingen hebben slechts de keuze tussen heavy bombers 
of Quarter Pounders, Bush staat daarboven. 
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