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DE BUITENLANDSE POLmEK VAN DE ENIGE SUPERMACHT TER WERELD 

Schurkenstaat 
Kort na de publica~ie van Blums Rogue State vonden de aanslagen van 11. september 
plaats. De schrijver voegde aan de tweede druk een inleiding toe over '11 september 
2001 en de bombardementen op Afghanistan', die ook is opgenomen in de 
Nederlandse vertaling. Naast het straffen van de daders die nog in leven waren, was 
volgens hem de meest urgente missie voor de VS om belangrijke lessen uit de aansla
gen te trekken en zo te voorkomen dat het nog een keer zou gebeuren. Belangrijkste 
les zou het antwoord moeten zijn op de vraag: 'Waarom?' Omdat de Amerikaanse pers 
noch politiek deze vraag wil beantwoorden, hieronder het antwoord van Blum. 

DOOR WILLlAM BLUM 

'Het eerste hoofdstuk van dit boek is getiteld: 'Waarom moeten terroristen steeds weer de 
Verenigde Staten hebben?' Hierin wordt gesteld dat terroriste.n - wat ze verder ook mogen zijn -
ook wel eens rationele mensen zouden kunnen zijn, met andere woorden: dat ze in hun eigen 
hoofd een rationele rechtvaardiging voor hun daden hebben. De meeste terroristen zijn mensen 
die zeer begaan zijn met wat in hun ogen sociale, politieke of religieuze onrechtvaardigheid en 
hypocrisie is, en het voornaamste motief voor hun terrorisme is vaak wraak voor een actie van de 
Verenigde Staten. 
Het hoofdstuk bevat een lange lijst van zulke acties van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten, 
waarbij veel doden zijn gevallen: van de bombardementen op Libanon en Libië tot het tot zinken 
brengen van een Iraans schip; van het neerschieten van een Iraans passagiersvliegtuig en de onop
houdelijke bombardementer 'op de Irakese bevolking tot de steun aan despotische regimes in het 
Midden-Oosten en de massale militaire hulp aan Israël ondanks de verwoesting en routineuze mar
teling waarmee het land de Palestijnse bevolking teistert. 
Als vergelding voor de tientallen jaren voortdurende militaire, economische en politieke onder
drukking die het Amerikaanse Imperium oplegt aan het Midden-Oosten en de voornamelijk uit 
moslims bestaande bevolking aldaar, waren de gebouwen die het doelwit van de terroristen vorm
den niet lukraak gekozen. Het Pentagon en het World Trade Center representeerden de militaire en 
economische macht van de Verenigde Staten, terwijl het vliegtuig dat neerstortte in Pennsylvania 
heel goed op weg zou kunnen zijn geweest naar de politieke vleugel, het Witte Huis. 
Het gaat erom vanuit welk perspectief je het bekijkt. Wat de kapers deden is onvergeeflijk, maar 
zeker niet onverklaarbaar. 
[ ... ] 
De enorme omvang van de aanslagen op 11 september maqkte dat de Amerikaanse media - de 
serieuze of redelijk serieuze delen daarvan - genoodzaakt waren te gaan spitten in gebieden waar 
ze normaal gesproken niet komen. Enkele mainstream-kranten, -magazines en -radiostations ont
dekten in hun zoektocht naar het 'Waarom?' plotseling - of zo leek het althans -. dat de Verenigde 
Staten tientallen jaren betrokken waren geweest bij acties als boveng'enoemde en talloze andere 
interventies in buitenlands gebied die inderdaad heel wat anti-Amerikaans sentiment zouden kun
nen genereren. 
Dat was eén positief gevolg van de tragedie. Deze 'openbaring' leek echter het grootste gedeelte 
van het Amerikaanse volk te ontgaan, dat merendeels zijn snippers buitenlands nieuws haalt uit 
tabloid-kranten, radioprogramma's voor de grote massa en de belachelijk oppervlakkige nieuwsuit
zendingen op tv. 
Dus in plaats van een golf van bezinning over wat de Verenigde Staten de wereld aandoen 
waardoor ze zo gehaat worden, ontstond er een golf van patriottisme van het meest bekrompen ' 
soort: leden van het Congres stonden op de trappen van het Capitool en zongen God bless 
America, winkels verkochten in korte tijd hun hele voorraad Amerikaanse vlaggen die hoog en laag 
wapperden waar je maar keek, bellers naar radioprogramma\ spuwden hun gal en moordlust, bij 
entertainment- en sportevenementen werd het de' rigeur om te beginnen met een militaire en/of 
patriottistische ceremonie, je kon nauwelijks een krant oppakken of de radio of tv aanzetten zon
der een of ander eerbetoon aan Amerikaanse moed, en Jan en Alleman was opeens een 'held'. Dit 
verschijnsel ging, vrijwel onverminderd, door tot in jaar 2002. . 
En de serieuze Amerikaanse media keerden snel weer teru'g naar hun normale stand; je kon bij-
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voorbeeld meer belangrijke en onthullende 
informatie over het buitenlandbeleid van de VS 
vinden in de Londense kranten, de Guardian 
en de Independent, dan in de New Vork Times 
en de Washington Post. 
De meeste Amerikanen vinden het buitenge
woon moeilijk de stelling te accepteren dat ter
roristische acties tegen de Verenigde Staten 
kunnen worden beschouwd als wraak voor het 
beleid van Washington in het buitenland. Ze 
.geloven dat Amerika doelwit is geworden van
wege haar vrijheid, haar democratie, haar wel
vaart. Dat is er door de regering-Bush, net als 

·door haar voorgangers na andere terroristische 
aanslagen, als officieel standpunt in geramd. 
[., .1 
Maar regeringsambtena~en weten beter. Een 
studie van het ministerie van Defensie uit 
1997 concludeert dat 'historische data een 
sterke correlátie aantonen tussen betrok.ken
heid van de VS bij internationale situaties en 
een toename van terroristische a,anslagen op 
de Verenigde Staten', [ ... 1 
De terroristen die verantwoordelijk waren voor 
de eerste aanslag op het World Trade Center, in 
1993, stuurden een brief naar de New Vork 
Times waarin onder meer werd verklaard: 'Wij 
eisen de verantwoordelijkheid op voor de . 
explosie in het genoemde gebouw. Deze actie 
,werd uitgevoerd als reactie op de Amerikaan'se 
politieke, economische en militaire steun aan 
de terroristische staat ·lsraël en' aan de rest van 
de dictatoriale landen in de regio.' 
Verdere bewijzen dat de overheid en de media 
zich bewust zijn van de link tussen anti
Amerikaans terrorisme en het Amerikaanse 
beleid, zijn te vinden in hoofdstuk 1 van dit 
boek. 

De daders 
Na 11 september liet de machtigste natie in 

de geschiedenis het tweeënhalve maand lang 
dagelijks raketten regenen op Afghanistan, een 
van de armste en meest achtergebleven landen 
in de wereld. Uiteindelijk drong deze vraag 
zich op aan de wereld: wie heeft er meer 
onschuldige, weerloze mensen gedood? De ter
roristen in de Verenigde Staten op 11 septem
ber met hun vliegende bommen? Of de 
Amerikanen in Afghanistan met hun AGM-86D
kruisraketten, hun AGM-130-raketten, hun vijf
tienduizend pond zware daisy cutter-bommen, 
hun verarmd uranium en hun clusterbommen? 
Aan het eind van het jaar stond de teller van 
het aantal slachtoffers van de terroristen in . 
New Vork, Washington en Pennsylvania, op 
ongeveer drieduizend .-Het totale aantal bur
gerslachtoffers als gevolg van Amerikaanse 

bombardementen werd in feite genegeerd door 
ambtenaren in de VS, en eigenlijk door bijna 
iedereen, maar een nauwgezette compilatie 
door een Amerikaanse professor van talrijke 
individuele rapporten van de Amerikaanse en 
internationale media en mensenrechtenorgani
saties kwam tot aanzienlijk meer dan 3.500 
Afghaanse slachtoffers tot begin december, en 
de teller loopt nog altijd door. . 
[: .. 1 
Voor de Afghaanse doden zullen geen' minuten 
stilte in acht worden genomen, geen in-memo
riam-diensten worden gehouden, bijgewoond 
door Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders 
en beroemdheden uit de entertainmentin
dustrie, geen condoleanceberichten worden 
gestuurd door staatshoofden, geen miljoenen 
dollars worden ingezameld voor de families 
van de slachtoffers. Toch was het, goed 
beschouwd, een bloedbad dat dat van 11 sep
tember meer dan evenaart. 
En van hoeveel van de duizenden doden in 
Afghanistan kan met enige zekerheid worden 
gezegd dat ze bewust een rol hebben gespeeld 
bij de Amerikaanse catastrofe? 
Volgens de video van Osama bin Laden die aan 
de wereld werd gepresenteerd door de 
Amerikaanse regering, wist hij zelf de exacte 
datum van de terroristische actie niet eerder 
dan vijf dagen voordat deze plaatsvond, en de 
meeste kapers wisten niet dat ze deel uitmaak
ten van een zelfmoordmissie totdat ze zich 
gereed maakten om aan boord van de vliegtui
gen te gaan, (De FBI was naar verluidt lang 
voordat de video openbaar werd gemaakt al 
tot die laatste conclusie gekomen.) Dus kun je 
rustig stellen dat er maar heel weinig andere 
mensen in de wereld willens en wetens in het 
complot zaten, misschien een aantal dat je op 
de vingers van één hand kunt tellen. Daarom 
waren de Amerikaanse bombardementen op 
Afghanistan, indien bedoeld om de feitelijke 
daders te doden, een dwaze missie ; van een 
gewelddadige dwaasheid. 
Als Timothy McVeigh, die in 1995 de verschrik
kelijke aanslag op het overheidsgebouw in 
Oklahoma City pleegde, niet snel was gepakt, 
zouden de Verenigde Staten aan de staat 

'Michigan hebben gebombardeerd, of de andere 
plaatsen waar hij woonde? Nee, ze zouden een 
enorme jacht op de man hebben geopend tot 
ze hem hadden gevonden en gestraft. Maar in 
Afghanistan gingen de Verenigde Staten eigen
lijk te werk op basis van de veronderstelling 
dat iedereen die de Taliban-regering steunde, 
Afghaan of buitenlander, 1) een 'terrorist' Was 
en 2) moreel, zo niet wettelijk, verantwoorde
lijk was voor het bloedvergieten van 11 sep-
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tember - of misschien een van de andere anti
Amerikaanse terroristische acties uit het verle
den - en daarmee dus wild waarop gejaagd 
mocht worden. 
Maar als de situatie precies omgekeerd is, dan 
begrijpen zelfs Amerikaanse hoogwaardig
heidsbekleders wat de meest eervolle weg is 
om te bewandelen. Toen Stro be Talbott, de 
tweede man op het Amerikaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken, sprak over het con
flict van Rusland met Tsjetsjenië in 1999, 
drong hij bij Moskou erop aan enige 't.erughou
dendheid en wijsheid' te betrachten. 
Terughoudendheid, zei hij, 'betekent actie 
ondernemen tegen werkelijke terroristen, maar 
niet willekeurig geweld gebruiken dat onschul
digen in gevaar brengt'. 
De suggestie dat er. een morele gelijkwaardig
heid bestaat tussen de Verenigde Staten en ter
roristen (of, tijdens de Koude Oorlog, commu
nisten) wekt altijd de woede van de 
Amerikanen. De terroristen probeerden doel
bewust ·burgers .te doden, zo wordt ons ver
teld, terwijl alle niet-militaire slachtoffers van 
de A~erikaanse bombardementen volledig 
onopzettelijk waren. [ ... l 
Vaak willen de Verenigde Staten in feite wel 
degelijk leed veroorzaken, in de hoop dat dat 
ertoe zal leiden dat mensen zich tegen hun 
eigen regering keren. Dat speelde herhaaldelijk 
een rol bij de bombardementen op Joegoslavië 
in 1999. Zoals we zullen zien in het hoofdstuk 
'Oorlogsmis·dadigers' in dit boek hebben amb
tenaren van de VS/NAVO - in hun volmaakte 
arrogantie - dit keer op keer openlijk toegege
ven. 
En in Afghanistan hebben we het voorbeeld 
van de leider van de Britse Defensiestaf, 
Admiraal Sir Michael Boyce, die verklaarde dat 
de bombardementen zullen doorgaan ~totdat 
de mensen van het land zelf inzien dat dit zal 
blijven doorgaan totdat ze ervoor zorgen dat 
er andere leiders komen'. 
Een dergelijk beleid past heel goed in de dèfi
nitie van de FBI van internationaal terrorisme, 
die spreekt van het gebruik van dwang of 
geweld tegen personen of eigendommen 'om 
een regering, de burgerbevolking of een 
gedeelte daarvan te intimideren of te dwingen, 
ter bevordering van politieke of sociale doel
stellingen' . 
[ .. l 

Is dit de manier om een eind te maken aan 
terrorisme? 

De Amerikaanse bombardementen op 
Afghanistan zouden heel goed een politieke 
miskleun kunnen blijken. Twijfelt iemand 

eraan dat duizenden mensen in de heI.e mos
Iimwereld door de verschrikkelijke verwoestin
gen emotioneel en spiritueel worden gerekru
teerd voor de doeleinden van de volgende 
Osama bin Laden? Waarmee ik bedoel: de vol
gende generatie terroristen. [ ... l·Amerikanen . 
voelen zich niet veiliger op hun werkplek, op 
hun ontspanningspiek of tijdens hun reizen 
dan op de dag voordat hun regering met de 
bombardementen begon. 
Heeft. de elite die de macht heeft, iets geleerd? 
Hier spreekt, in december in Washington, 
James Woolsey, voormalig directeur van de 
CIA, pleitbezorger van een invasie in Irak en 
niet bang voor de reactie van de Arabische 
wereld: het stilzwijgen van het Arabische 
publiek volgend op dé Amerikaanse overwin- . 
ningen 'in Afghanistan, zei hij, bewees dat · 
'alleen angst het respect voor de VS zal her
stellen'. 
Wat kunnen de Verenigde Staten dan doen om 
een eind te maken aan terrorisme dat tegen 
hen is gericht? Het antwoord ligt in het eli mi
neren van de anti-Amerikaanse beweegredenen 
van de terroristen. Om dat te bereiken, zal het 
Amerikaanse buitenlandbeleid een grondige 
metamorfose moeten ondergaan, waarvan de 
inhoud van dit boek zal getuigen. 
Als ik president van de VS was, zou ik de ter- . 
roristische aanslagen op Amerika· in een paar 
dagen kunnen stoppen. Voorgoed. Ik zou me 
eerst verontschuldigen bij alle weduwen en 
wezen, de gemartelden en verarmden, en al 
die vele miljoenen andere slachtoffers van het 
Amerikaanse imperialisme. Dan zou ik aankon
digen, in alle eerlijkheid, aan alle hoeken van 
de wereld, dat de mondiale interventies van 
Amerika tot stoppen zijn gebracht, en Israël 
ervan op de hoogte stellen dat het niet langer 
de 51 ste staat van de Verenigde Staten van 
Amerika is maar voortaan - vreemd genoeg -
een buitenland. Ik zou vervolgens het militaire 
budget met minstens negentig procent verla
gen en die bezuinigingen gebruiken voor her
stelbetalingen aan de slachtoffers. Er zou meer 
dan genoeg geld zijn. Het militaire budget van 
één jaar, 330 miljard dollar, staat gelijk aan 
ruim 18.000 dollar per uur, voor elk uur sinds 
de geboorte van Jezus Christus. 
Dat.is wat ik zou doen tijdens mijn eerste drie 
dagen in het Witte Huis. Op de vierde dag zou 
ik vermoord worden.' 
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