
PERSPECTIEF 

Amhush for democracy 
George W. Bush, man van 'law and order' en president van een van 's werelds groot
ste democratieën, worstelt sinds 11. 9 met democratie en recht. Hij wil daden stellen. 
En symptoombestrijding is mediamieker dan een duurzame aanpak. Uit het westen 
niets nieuws? Daarover valt te discussiëren. 'Atlantische' volgzaamheid kan intussen 
meer ravage aanrichten dan alle puinhopen na Paars. 

D e problemen van Bush beperken zich 
niet tot de 'schurkenstaten' van 'de as 
van het kwaad'. Hij kon vrij gemakke-

door Arthur Olof 
velt, een van die geestelijke ouders van de Vere
nigde Naties.3 Een vergelijkbare vrijbrief wil 

lijk een brede coalitie vormen tegen Talibaan en el-Qaeda in M
ghanistan. Zorgwekkende berichten over de behandeling van 
krijgsgevangenen in Mazar-i-Sharif en Guantánamo Bay waren 
weer snel vergeten. BinLaden is nog altijd vrij , maar dat is 'colla
teral damage'. Internationaal meer verontwaardiging wekte de 
Amerikaanse houding tegenover het Inter
nationaal Strafhof, bekroond met een heu
se invasiewet om Den Haag (!) binnen te 
vallen. Misschien kunnen de Amerikanen 
meteen hun president afleveren, want de 
'preventieve' agressie tegen Irak lijkt nu 
echt een brug te ver. De hele wereld is ver
deeld, inclusief de Amerikaanse bevol
king1, maar dat is een interne kwestie. Of 
niet? 

Nieuwe wereldorde 

"Wij kunnen geen nieuwe wereld leiden in 
het buitenland als het thuis de gebruikelij
ke politiek blijft met defensie en diploma
tie. Het is tijd om ons af te wenden van de 
verleiding om onnodige wapensystemen en 
overbodige bases te blijven verdedigen. 
[ ... ]Tot dusver was de wereld[ ... ] een ver
deelde wereld, een wereld van prikkel
draad en beton, conflicten en koude oorlog. 
Maar nu komt er een nieuwe wereld in beeld[ ... ] waarin een nieu
we wereldorde binnen bereik lijkt. Om met Winston Churchill te 
spreken, een 'wereldorde' waarin 'de principes van recht en fair 
play [ ... ]de zwakkeren beschermen tegen de sterken'. Een wereld 
waarin de Verenigde Naties [ ... ] in staat zullen zijn de historische 
visie van de oprichters te realiseren." Aldus op 3 maart 1991 pre
sident Bush senior, kort na wat inmiddels optimistisch de Eerste 
Golfoorlog heet. 

Hel en verdoemenis 

Want nummer Twee is in de maak. Sterker nog, hij is al begonnen. 
'Omdat we immers al in oorlog zijn', dwong Bushjunior het 'willo
ze Congres'2 onlangs dezelfde bevoegdheden af als in de Tweede 
Wereldoorlog werden verleend aan president Franklin D. Roose-
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Bush van de Veiligheidsraad (nog altijd perma
nent anachronistisch bevolkt door de bezetters van Berlijn en 
Tibet), hoewel een VN-mandaat eigenlijk niet noodzakelijk is. Die 
aanval komt er, want de wapeninspecties worden niks. 
Welk kabinet we ook krijgen, het is zaak dat ons land zich distan
tieert van een nieuwe aanslag op het Iraakse volk en de interna-

tionale rechtsorde. Niet alleen principieel, maar ook heel prak
tisch omdat we hel en verdoemenis over onszelf afroepen. Richard 
Rorty stelt terecht dat "het verschil tussen een onuitstaanbaar 
arrogant en stuitend rijk heidens land en een aantal kleinere, 
beter-gemanierde, iets minder rijke heidense landen [ ... ] wel eens 
weinig [zou] kunnen tellen voor degenen die het succes van Bin 
Laden willen navolgen". Een WTC hebben we immers allemaal. 

Voedingsbodem 

Kern van het probleem is niet dat de aanslagen doorgaan, maar de 
voedingsbodem waarin 'desperados' gedijen die bereid en gemoti
veerd zijn om ze te plegen. Ook hierin is Israëls president Sharon 
een 'lichtend' voorbeeld. Wat zou er gebeuren als Bush zijn oor

logsmiljarden zou steken in duurzame internationale ontwikke
ling? In een nieuwe wereldorde? Andermaal heeft de mensheid 
een prachtige toekomst achter zich. + 
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