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BREAKING NEWS. DE WERELD NA I I SEPTEMBER 

De binnenkant 

'Toch denk ik dat ik nog 
steeds gelijk heb: de mo
derne cultuur is een uiterst 

vanhet 
buitenland Om in de metafoor van de 

trein te blijven: het spoor
net zal ook moeten deugen. 
Kijkend naar de regia die krachtige goederentrein, 
onze aandacht in de ko-die door de jongste gebeur

tenissen, hoe pijnlijk en uit
zonderlijk ook, niet zomaar 
zal ontsporen. De demo
cratie en de vrije markt zul-

ALVARO PINTO & mende jaren zeker zal vast
houden, moet dit 'spoor
net' door de moslimwereld 

RUUD KOOLE 

len zich blijven uitbreiden als toonaangevende orde
ningsprincipes van een groat dee! van de wereld. 
Wel is het de moeite waard om ons te bezinnen op de 
werkelijke draagwijdte van de huidige crisis.', aldus 
Francis Fukuyama (NRC Handelsblad, I I oktober 
200 I). 

Met de aanval op New York zijn nieuwe tijden 
aangebroken. Zoveel is wei zeker. Wat die nieuwe 
tijden zullen brengen en wat de werkelijke draag
wijdte van de huidige crisis zal zijn is echter nog on
duidelijk. Zeker is tevens dat het gelijk van Fukuy
ama niet vanzelfkomt: zijn goederentrein heeft geen 
automatische piloot. De trein zal bestuurd moeten 
worden en de goederen zullen zorgvuldig moeten 
worden uitgekozen. Met andere woorden: het zal 
geen uitkomst van een laissez-faire houding zijn, van 
'laat de wetten van de markt hun gang gaan en de
mocratie en stabiliteit komen vanzelf', maar van 
doordachte internationale politieke actie. Oat dit 
geen nalef idealisme maar puur internationaal re
alisme is, daarvan getuigt de voormalige vs-ambas
sadeur voor contra-terrorisme, Philip C. W Cox, 
die in de laatste New York Review cj'Books een oproep 
doet om de 'pathologie van de haat', zoals hij Osama 
bin Laden's opstelling diagnostiseert, met interna
tionale samenwerking te bestrijden. 

Met die internationale politieke actie is meteen 
na I 1 september gestart. Er is een breed palet aan 
middelen ingezet, inclusief politieke, diplomatieke, 
fmanciele, humanitaire en militaire middelen. Met 
dat palet in handen is een brede coalitie gevormd. 
Oat was de eerste fase. Meer dan een maand na dato 
gaan we een nieuwe fase in, waarbij het zaak is om 
middelen en coalitie in stand te houden. 

zelf geleverd worden. AI
leen dan kan bewezen worden dat de grote tegenwe
reld van Fukuyama of de grate breuklijnen tussen 
beschavingen van Samuel Huntington niet bestaan. 
Niet alleen de westerse wereld moet dit bewijs leve
ren, ook de oosterse is hiertoe verplicht. Hunting
ton's politiek-culturele indeling van de aarde in zes 
of zeven dominante culturele groepen ofbeschavin
gen die voorbestemd zouden zijn om met elkaar te 
botsen en elke vorm van convergentie te blokkeren, 
is niet uitgekomen. Oat wordt dagelijks aangetoond 
door onder meer de succesvolle combinatie van 
Confucianisme, democratie en markteconornie in 
del en van Azie. Maar het bewijs van hetdefinitief on
gelijk van Huntington zal verder geleverd moeten 
worden en het is mede aan de islamitische wereld 
om dat bewijs te leveren. De moslimwereld zal het 
zelf moeten doen . Het gedogen van terroristen in de 
Arabische wereld als pay-ojJ van autocratische regi
mes is geen lange termijn optie. De problemen van 
de moeizame relatie tussen politiek en religie, de dr
eigende monopolisering van het maatschappelijk 
Ieven door fundamentalisten die gebruik maken van 
een ontevreden onderklasse, zullen primair intern 
moeten worden opgelost. 

Het volstrekt nieuwe aan de huidige crisis is dat het 
ons rechtstreeks raakt. Eerdere dramatische gebeur
tenissen zoals de revolutie van 1989 en de barbarij in 
Ruanda voltrokken zich in het buitenland. Terreur is 
op zich niet nieuw, maar het f~it dat zelfmoordcom
mando's ook buiten oorlogsgebieden kunnen optre
den met zulke grate gevolgen, heeft de kwetsbaar
heid van onze westerse wereld pijnlijk duidelijk 
gemaakt. Meer dan ooit is nu gebleken dat onze na-
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tionale samenlevingen de binnenkant van het bui
tenland zijn geworden. Op 11 september 2oo1 is 
een rueuwe vijand ons hills binnengedrongen rue aJs 
een inbreker ongewisheid en onzekerheid achter 
heeft gelaten. De idee van onkwetsbaarheid, de de
mocratische illusie van een moderne open samenle
ving, is verstoord. 

Het terrorisme dat zich op de islan1 beroept 
dwingt ons nu tot zelfverderuging. Niet alleen door 
militair op te treden tegen het terreurnetwerk van 
Osama bin Laden in Afghanistan, maar ook door 
aanscherping van het optreden van de overheid in 
eigen land om terroristische activiteiten te voorko
men. Dat client gepaard te gaan met nog harder wer
ken aan de versterking van onze multiculturele sa
menlevingen. Tegelijk mogen de fundamenten van 
de rechtsstaat niet worden geschaad. Er is geen com
promis mogelijk tussen democratie en terreur. Net 
zo min als er een comprornis mogelijk is tussen mon
dialisering en internationaal terrorisme. Zoals Le 
Monde opende de dag na de aanvallen in de Vererugde 
Staten: 'Nous sommes tous Americains'. 

Verantwoordelijk multilateralisme 
De Amerikaanse regering reageerde met waardig
heid en wijsheid op de terreur. Zij heeft zich van 

• begin af aan internationalistisch opgesteld; zij heeft 
de Vererugde Naties betrokken in het smeden van 
een brede alliantie; en zij heeft principes van pro
portionaliteit, doelgerichtheid en effectiviteit 
gehanteerd in de politiek en juridisch legitieme zelf
verdediging (want gebaseerd op v N- Veiligheids
resoluties en conform het VN-Handvest) tegen de 
terroristische cellen in Afghanistan. Er is ook een 
actieve diplomatieke campagne op gang gebracht 
van vertrouwenwekkende maatregelen en er zijn 
nieuwe impulsen gegeven om een oplossing te 
vinden voor het lsraelisch-Palestijns conflict. On
getwijfeld heeft daarbij geholpen dat Europeanen 
zij aan zij solidariteit en betrouwbaar partnerschap 
met de v s hebben getoond. Een bijzondere rol 
daarin heeft Tony Blair gespeeld, rue het tot zijn 
missie heeft gemaakt 'to love-bomb the Bushites 
out of urulateralism and into full engagement with 
the world' (volgens The Independent de dag na zijn 
speech voor het Labour-Congres) . Daarin moet 
Blair door de rest van Europa volop gesteund 
worden. Andere Ianden, zoaJs het onze, zijn welis
waar ruet direct betrokken bij de militaire acties 
tegen het terrorisme, ze maken wei dee! wt van 
de coalitie. 

Europa heeft vee! te doen. Een van de vragen waar
mee we in bondgenootschappelijk verband al te 
kampen hadden voor 1 1 september en nu oprueuw, 
is ruet of de Amerikaanse San1enleving en het Witte 
Huis defmitief afscheid zullen nemen van het isola
tiorusme, zoals Fukuyama elders (NRC Handelsblad 
1 8 september) niet zonder reden veronderstelt, 
maar of men gelijktijdig voor het multilateraJisme 
zal kiezen als enige wtweg uit de internationale wan
orde. Oat het isolatiorusme geen optie is, was a! eer
der aangetoond. Feitelijk bestaat de tegenstelling 
tussen isolatiorusme en internationalisme in de 
Amerikaanse buitenlandse politiek al vanaf de 
Tweede Wereldoorlog niet meer. Net zo min als de 
neutraliteitspolitiek en de optie van afzijdigheid 
voor Nederland bestaat. Ook Bill Clinton, de presi
dent die in zijn eerste jaren als geen andere zijn aan
dacht op de nationale agenda wenste te richten, 
moest uiteindelijk het buitenland binnenlaten en 
zich actief met Somalic, Bosnie en Kosovo bezighou
den. Dat is, in de woorden van de Amerikaanse his
toricus David Halberstam 'de tragerue van elke pre
sident van de vs' (D. Halberstam, War in a Time if 
Peace: Bush, Clinton and the Generals', New York, 
2oo 1 ). George Bush jr. heeft nu, internationaal ge
steund ( inclusief de politieke steun die nu gegeven 
wordt door toepassing van artikel s van de NAvo), 
een militaire actie in Afghanistan ingezet in multila
teraal verband. Vanwege de belangen die op het spel 
staan, belangen die ruet aileen internationaalliggen 
maar net zo sterk nationaal, moet het multilaterale 
pad ruet verlaten worden. 

In de tweede fase die we nu zijn ingegaan geldt meer 
dan ooit het adagium 'de rnissie bepaalt de coalitie 
en ruet de coalitie de missie'. De missie waar de hui
dige coalitie op gebouwd is, is de effectieve wtscha
keling van het terreur-syndicaat dat in Afgharustan 
een hoofdkwartier heeft gevonden. Zinspelingen op 
uitbreiding van de missie richting andere Ianden rue 
terroristische cellen actief faciliteren of passief ge
dogen, hoe politiek begrijpelijk ook als afschrik
kingmiddel, zouden als zij uitgevoerd mochten wor
den, escalatie met zich mee kunnen brengen en de 
bestaande coalitie in de gevarenzone kunnen doen 
belanden. Noch de (broze) regionale stabiliteit, 
noch de lange monruale strijd die te gaan is tegen het 
terrorisme, zouden met een wtbreiding van de mis
sie naar andere Ianden geholpen worden. 

Een tweede zaak betreft Afghanistan zclf en het 
politieke bestuur dat daar op den duur zal moeten 
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komen. Ook hier geldt dat het geen kwestie van het 
Westen moet zijn, maar van een internationale aan
pak. De Verenigde Naties en de Arabische Liga die
nen daarbij het voortouw te nemen en de staten in 
de regio daarbij te betrekken. Misschien dat het 
hierbij, zoals destijds het geval was met Somaliland, 
om een aanpak moet gaan waarbij een terugkeer 
naar traditioneel bestuur de beste uitkomst kan hie
den. Misschien, want de tribale hierarchic, die ooit 

Actiif onderhoud van de multiculturele samenlevina 
Binnen onze eigen nationale samenleving zullen we 
tegelijkertijd de Nederlandse traditie van overleg en 
consultatie moeten benutten om de multiculturele 
samenleving te versterken. Die multiculturele sa
menleving zal, zoals Ahmed Aboutaleb het stelt 
(NRC Handelsblad, 4 oktober), 'de komende tijd 
sterk worden uitgedaagd en de instabiliteit waarmee 
de inpassing van de islam in de westerse samen

bij conflicten bemiddelde is 
of gedood, of bevindt zich 
in ballingschap, en binnen 
Afghanistan zelf is er geen 
politieke klasse die com
promissen of akkoorden 
kan sluiten, zoals Ahmed 
Rashid vaststelt (A.Rashid, 
Taliban, New York, 2ooo). 

Na 11 september zijn er andere tijden 

aangebroken. De noodzaak van een 

open en eerlijke dialoog tussen 

verschillende g~oepen Nederlanders is 

grater dan ooit. 

leving gepaard gaat, zal 
eerder toe- dan afnemen. 
De toestroom van nieuwe 
mensen wettigt niet de ver
wachting dat de verbou
wing van Nederland in et
nisch en religieus opzicht 
binnenkort klaar is'. Bij die 

Tekenen dat er desalniettemin gekeken wordt naar 
een Somaliland-achtige oplossing worden nu gege
ven vanuit Rome, waar over leg tussen stamoudsten 
gaande is. 

Wat kunnen we vanuit Europa doen? Naast steun 
aan bovengenoemde missie van Blair, zal vanuit Eu
ropa een actieve politieke dialoog met de Moslim
wereld moeten komen. Op het niveau van de EU en 
de Europese regeringen zullen de processen van 
'Madrid' en 'Barcelona' (ingezet in de jaren negen
tig in het kader van de Oslo-akkoorden en gericht op 
samenwerking met Noord-Afrika en het Midden
Oosten, en waaruit associatieverdragen tussen de 
E u en een aantallanden tot stand zijn gekomen) po
Litick benut moe ten worden. De E u is een politieke 
macht van betekenis geworden in de afgelopen jaren 
en client het nu te bewijzen. De E u moet perspectie
ven bieden aan de samenlevingen in die gebieden 
door middel van steun aan de democratic in de regio 
en het openstellen van de markten voor hun produk
ten. Niet als obllgate reactics op 'voedingsbodem
theorieen' over een verondersteld verband tussen 
terrorisme en economische ontwikkeling, maar ter 
concretisering van de belangengemeenschap die we 
ook met de Moslimwereld moeten vormen. 

Op het niveau van politieke partijen zal de Partij 
van Europese Socialisten, de PES, een netwerk van 
democratische krachten in Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten met Europese krachten moeten op
bouwen. Ook dat maakt deel uit van de strijd tegen 
het netwerk van terroristen. De PvdA zal daarin, 
samen met een aantal andere zusterpartijen in Eu
ropa, een actieve rol spelen. 

verbouwing zullen we ech
ter de fundamenten van onze samenleving sterk 
moeten houden, door binnen de kaders van onze 
rechtsstaat compromisloos de scheiding van kerk 
en staat en de gelijkheid van man en vrouw te be
nadrukken, en elke vorm van misplaatste tolerantie 
af te wijzen. De versterking van onze democratic 
door haar weerbaar te maken tegen terreur en ex
tremisme zal ook binnen onze rechtstaat moeten 
passen. 

Verspreiding en bescherming van democratic 
zijn de twee hoofdtaken na 1 1 september. De inter
nationale agenda is meer dan ooit de nationale 
agenda geworden. De terreuracties vergroten im
mers de onzekerheid in eigen land, maar mogen niet 
leiden tot haatacties tegen welke groepering dan 
ook. De verklaring van 29 september van de voor
zittcrs van aile in de Tweede Kamer vertegenwoor
digde partijen, waartoe de PvdA het initiatief nam, 
onderstreept de noodzaak van een actief onderhoud 
van onze multiculturele samenleving. In die verkla
ring staat de respectvolle bejegening van elke bevol
kingsgroep voorop. Maar tevens wordt opgemerkt 
dat de terreuracties niet gepaard mogen gaan met 
laksheid bij uitingen van sympathie daarvoor, die bij 
enkele groepen in ons land te bespeuren is. Om de 
multiculturele samenleving in stand te houden en te 
versterken is het nodig dat wij vanuit de PvdA - en 
zo mogelijk met andere politieke partijen - elke be
volkingsgroep die in woord of ,gedrag laat zien dat zij 
de basiswaarden van onze rechtstaat niet accepteert, 
actief daarop aanspreken. 

Het Politick Forum van de PvdA van 6 oktober 
riep het partijbestuur en de fracties op het integra-

tie< 
ste· 
del 
wo 
sin 
ser 
pa! 
an< 



n 

le 
,1-

h 
td 
:e 
1-

al 

:I

t
It 

ie 
1-

·k 

!-

ie 
ie 
(-

n 

ie 
r-
le 
1-

! t 

.n 

1, 

.d 
l-

1-
ct 

~t 

•ij 
le 
:e 
·n 
!-

:ij 
t, 

l-

s&.oto2oot 

tiedebat nieuw Ieven in te blazen tot behoud en ver
sterking van onze multiculturele samenleving. In dat 
dcbat moeten problemen die er zijn bij hun naam 
worden genoemd, willen wij verantwoorde oplos
singen kunnen vinden. 'Doodknuffelen' of stigmati
seren moeten worden vermeden, maar verhullen 
past evenmin in dat debat. Na I I september zijn er 
andere tijden aangebroken. De noodzaak van een 
open en eerlijke dialoog tussen verschillende groe-

pen Nederlanders is groter dan ooit. Een dialoog ge
richt op het vreedzaam samenleven van de onder
scheiden bevolkingsgroepen, die - hoe verschillend 
verder ook - de rechtstatelijke basiswaarden accep
teren. 

ALVARO PINTO & RUUD KOOLE 

lnternationaal secretaris resp. voorzitter van de 
Partij van de Arbeid 
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