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Zuid-Amerika
Een nieuwe politieke lente?
De ontwikkelingen in Zuid-Amerika krijgen vaak niet
de aandacht die ze verdienen. Het continent aan de
andere kant van de wereld staat vaak alleen centraal
als Argentinië en Brazilië een gooi doen naar het
wereldkampioenschap voetbal. Toch is er iets interessants gaande in dit deel van de wereld. Een flink deel
van de landen wordt geregeerd door linkse regeringen.
Hoewel er onderling duidelijke verschillen zijn, kan
Zuid-Amerikaans links de linkse beweging in Europa
inspireren. Vandaar dat we er in dit nummer uitgebreid
bij stilstaan.
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PvdA slaat plank mis over opkomst SP
In de mei-uitgave van het blad Grenzeloos analyseert Kevin Levie
het beeld dat er van SP-kiezers bestaat in het boek De Verloren slag .
In dit boek wordt er ten onrechte van uitgegaan dat de SP haar succes te danken zou hebben aan de stemmen van de verliezers van de
modernisering en global isering. De SP heeft echter een veel breder
palet aanhangers . Promovendi staan naast havenarbeiders samen
op de markt om de idealen van de SP uit te dragen. Dat beiden
een plaats vinden in de SP heeft alles te maken met de grote maatschappelijke behoefte naar meer samenhang, solidariteit en gemeenschappel ijke identiteit. Dat is geen conservatief verhaal, maar
ju ist de basis voor een werkelijk open en vrije maatschappij.

Liberalen verwarren vrijheid met keuzevrijheid

Allereerst analyseert professor Miehiel Baud, directeur
van het CEDLA, het centrum voor .onderzoek naar
Latijns-Amerika, de radicale politiek van Hugo Chávez
in Venezuela. Chavez combineert sociale programma's
met radicale kritiek op het Westen en is daarmee de
nieuwe schrik voor de Verenigde Staten op dit conti-

Kiezen tussen zorgverzekeraars of energieleveranciers is nog geen
vri jheid. Mensen hebben liever een sociaal vangnet dan keuzevrijheid, aldus Ronald van Raak in het NRC Handelsblad van 29 mei .
Vrijheid laat zich niet voorschrijven , zo tonen ook de uitslagen van
de laatste verkiezingen . Vrijheid blijft voor veel mensen een loze
belofte zonder georganiseerde sol idariteit.

Deze en andere opinies zijn na te lezen op www.sp.nlfopinies

nent geworden. Daarna gaat Daniël de Jongh, die lange
tijd in Latijns-Amerika woonde en werkte voor het
Fonds Latijns-Amerika, in op de Amerikaanse rol in de
drugsoorlog in Colombia. Tweede Kamerlid Ronald van
Raak haakt in op de Nederlandse discussie in hoeverre
de problemen van de PvdA kenmerkend zijn voor het
hele linkse politieke spectrum. In het Rijke Rooie Leven
staat Tiny Kox, fractievoorzitter van de SP-fractie in de
Eerste Kamer, stil bij het leven en werk van Karel Glastra Van Loon.

Colofon

Spanning wordt uitgegeven door het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Een abonnement kost 12 euro per jaar voor SP-leden en
25 euro voor niet-leden. De betaling gaat per incasso. Abonnementenadministratie: Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam
T (01 0) 243 55 40 F (01 0) 243 55 67 E administratie@sp.ni.
Redactieadres: Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam T (01 O) 243 55 35 F (01 0) 243 55 66 E spanning@sp.nl
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Hu go Chávez: hoop voor de armen of
gevaar voor de democratie?
In februari schreef ik in de Volkskrant twee artikelen over Hu go Chávez.
Het artikel dat hieronder volgt, is daarop gebaseerd.
De Venezolaanse president Hugo Chávez is het symbool
van de ruk naar links in Latijns-Amerika. Chávez' politiek
is even dubbelzinnig als onvergelijkbaar. Door zijn
voortvarende aanpak vragen tegenstanders zich af of
Venezuela afstevent op een linkse dictatuur. Terecht?
Tekst: Miehiel Baud, CEDLA Amsterdam
Hugo Chávez is zonder meer de meest zichtbare
regeringsleider van hedendaags Latijns-Amerika. Zijn
tirades tegen de regering-Bush, (de 'duivel'), zijn bezoeken aan omstreden leiders in Zimbabwe of Iran, en
zijn ongezouten retoriek hebben hem zowel berucht
als geliefd gemaakt. Chávez is het symbool geworden
van de ruk naar links in Latijns-Amerika. Tegelijkertijd zien velen hem als een typisch voorbeeld van het
populisme en machismo dat lijkt te horen bij LatijnsAmerikaanse politieke systemen. Maar misschien is
Chávez veel meer uitzondering dan regel. Zijn nieuwe,
onnavolgbare politieke praktijk plaatst vriend en vijand
voortdurend voor verrassingen. Ouderwets populisme
waarin direct contact met de bevolking centraal staat,
vermengt hij met vernieuwingen in het staatsrecht die
tot doel hebben een nieuw soort Latijns-Amerikaans
socialisme te construeren. Chávez gooit allerlei ideologische recepten in een hoge hoed en tovert er een
nieuw systeem uit waarin nationalisme en socialisme
zijn overgoten met een saus van een autoritair, personalistisch bewind .

Politieke ontwikkeling
De achtergrond van Hugo Chávez is, zoals bijna alles
rond zijn persoon, dubbelzinnig. Hij groeide op in een
gezin waarin beide ouders politiek uiterst actief waren.
Als zeventienjarige nam hij dienst in het leger. Net als
veel andere officieren had hij de gelegenheid om aan
de universiteit politieke wetenschappen te studeren. Al
snel raakte hij gefrustreerd door de corrupte V:enezolaanse politiek en kwam hij in de ban van links-revolutionaire ideeën . Uiteindelijk pleegden Chávez en zijn

medestanders in 1992 een staatsgreep, die uitliep op
een grote mislukking. De militaire inlichtingendienst
hield hen al geruime tijd in de gaten en wist de coup
snel te smoren. Chávez nam direct de verantwoordelijkheid op zich en mocht een korte tv-toespraak houden om de laatste opstandelingen op te roepen zich
over te geven . Deze toespraak wordt allerwege als het
begin van zijn politieke carrière gezien: het tv-optreden
maakte van hem een nationale figuur en in zijn woordkeuze- 'por ahora', voor dit moment- hoorden velen
een aankondiging van toekomstige pogingen .
Ook na zijn vrijlating in 1994 bleef Chávez het politieke
systeem van Venezuela verwerpen. Het was in zijn
ogen te corrupt en oneerlijk om een eerlijke kans te
geven aan veranderingsgezinde krachten . Chávez'
positie kenmerkte zich door een militair perspectief op
de staat en een revolutionaire, linkse benadering van
grote maatschappelijke problemen. Pas een jaar voor
de verkiezingen van 1998 (die hij uiteindelijk zou winnen), veranderde hij van mening. Hij kondigde aan zijn
idealen via de politieke weg na te zullen streven.
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Chávez liet er echter nooit enige twijfel over bestaan
dat hij het democratische systeem als een instrument
voor sociale veranderingen ziet; niet als doel op zich.
Door zijn presentatie als man van het volk, zijn charisma en zijn bedrevenheid de media te bespelen,
heeft hij veel aanhang bij de grote meerderheid van
de (arme) bevolking. Door een veelheid van referenda
wist hij zijn maatregelen gesanctioneerd te krijgen. Zo
werd bijvoorbeeld in december 1999 met een overweldigende meerderheid een nieuwe grondwet aangenomen, die de nieuwe Bolivariaanse Republiek Venezuela
stichtte. De referenda stelden hem in staat om de traditionele, door de politieke elite gedomineerde kanalen
van politieke besluitvorming te ontwijken. Zij gaven
hem ook de ruimte om er voor te zorgen dat langzamerhand alle belangrijke instituties van de overheid,
tot aan het Hooggerechtshof toe, gedomineerd worden
door zijn (vaak militaire) aanhangers.
De retoriek van Chávez heeft een gevoelige snaar
geraakt bij de arme bevolking van Venezuela (en ook
Latijns-Amerika). Zijn afkeer van de gevestigde elite en
zijn uitdagende kritiek op de Verenigde Staten worden
door grote delen van de Venezolaanse bevolking gedeeld. De frustratie over de incompetentie en corruptie
in de Venezolaanse politiek zijn zo groot dat ze Chávez
zijn platte humor, zijn uitglijers en zijn narcistische
ijdelheid graag vergeven. Het bekende Latijns-Amerikaanse enquêtebureau, de Latinobarómetro, stelde
enige tijd geleden vast dat de tevredenheid met de
democratie in Venezuela het hoogst is van heel LatijnsAmerika!

van Chávez was het onder controle brengen van de
olie-industrie en een nauwere aansluiting bij de Opeclanden. Ondanks zijn radicale retoriek, toont Chávez
zich zeer pragmatisch. Venezuela exporteert het grootste deel van zijn olie naar de vermaledijde Verenigde
Staten. De miljoenen oliedollars worden door Chávez
strategisch ingezet om zijn sociale programma's te
financieren. De Irak-oorlog en de snel stijgende olieprijzen die daarvan het gevolg waren, spelen Chávez verder in de kaart. De staatsreserve van Venezuela wordt
op dit moment op 25 miljard dollar geschat. Het land
is nog nooit zo rijk geweest! Chávez' oliepolitiek wordt
zeer verschillend beoordeeld. Critici leggen nadruk op
het gebr.ek aan investeringen en de verouderde technologie. Anderen bekritiseren de financiering van overheidsprogramma's op basis van een conjuncturele,
wellicht kortstondige groei van de oliemarkt. Voorstanders zien de gigantische sociale programma's juist als
de eerste geslaagde poging om de olie-inkomsten aan
de hele bevolking ten goede te laten komen.
Zelfs conservatieve economen hebben respect voor
de sanering van de Venezolaanse economie die onder
Chávez' leiding heeft plaatsgevonden. Ook al werd zijn
politiek vergemakkelijkt door een economische boom.
En zeker niet alleen de armen zijn bevoordeeld. De
Engelse krant The Guardion gaf recentelijk een paar
interessante statistieken: een economische groei boven
de 10 procent; veel investeringen in onroerend goed,
verdubbelde autoverkopen en nog meer cijfers die erop
duiden dat de positie van beter gesitueerden in Venezuela niet bepaald verslechterde.

Olie en politiek

Buitengewone volmachten

Chávez beschikte natuurlijk over de gigantische oliereserves van Venezuela. In het verleden hadden
olie-inkomsten in Venezuela voornamelijk geleid tot
grenzeloze verrijking van een klein deel van de stedelijke bevolking en een uitzichtloze inflatie die de armen
onder zware druk zette. Een van de eerste projecten

Vanaf het moment dat Chávez in december 2006
met meer dan 6o procent van de stemmen voor een
volgende termijn als president gekozen werd, heeft
hij duidelijk gemaakt wat hij wil. Venezuela moet
verder hervormd worden. Op 31 januari verleende
de Venezolaanse Nationale Assemblee hem daarom
buitengewone volmachten. Op tien essentiële maatschappelijke terreinen mag Chávez gedurende achttien
maanden doen wat hem goeddunkt. Of het nu gaat om
de financiële inrichting van de overheid, technologie,
infrastructuur of waarden en normen -om maar vier
terreinen te noemen- de president zal anderhalfjaar
praktisch de vrije hand hebben.
De belangrijkste bevoegdheid betreft echter de energiesector. De bijzondere volmachten moeten Chávez
de gelegenheid geven om zo spoedig mogelijk de olieproductie te nationaliseren. De president beseft maar
al te goed dat de toekomst van zijn regime afhangt van
de olie-inkomsten. De vier grote buitenlandse oliebedrijven in het land is al de wacht aangezegd. Natuurlijk
heeft dat nervositeit teweeggebracht, maar voorlopig
blijven de bedrijven er tamelijk rustig onder. Niemand
weet hoe de radicale plannen van Chávez zullen uitpakken en de bedrijven weten dat ze worden beschermd

Morales (Bolivia) Chávez
Foto: Enlazando Alternativasjflickr.com

Foto: fraymifoto's/
flickr.com

door uitgebreide nationale wetgeving. Het gevecht is
nog maar net begonnen .
Dat bleek bij de recente sluiting van het grote onafhan. kelijke tv-station Radio Caracas Televisión (RCTV) per
1 juni. Dit station dat, net als een aantal grote kranten,
onophoudelijke oppositie tegen de Chavez-regering
heeft gevoerd , werd gesloten omdat het de staatsgreep
tegen Chávez in 2002 gesteund had . De sluiting werd
door Chávez gepresenteerd als een louter administratieve maatregel. Hij had het station niet gesloten, maar
simpelweg de licentie niet verlengd . Deze opportunistische uitleg was zelfs een deel van zijn aanhangers te
gortig. De persvrijheid is een groot goed i,n Venezuela
waarin de bevolking met groot enthousiasme en zonder schroom over politiek wil praten. De studentenprotesten hebben het regime op een gevoelige plaats
geraakt. Studenten steunden traditioneel zijn socialistische experiment openlijk. Voor het eerst werd duidelijk dat hij nu ook uit eigen kring bekritiseerd wordt.

'Hugolandia'
Hoe moeten we dan dit revolutionaire experiment
interpreteren? Een recent artikel noemt het Venezuela
van Hugo Chávez ironisch 'Hugolandia' . Een land met
gelovigen die alles wat Chávez doet en beäenkt met
gretigheid omarmen ; een land ook met vijanden die
niets goeds kunnen zien in het socialistische project
van een in hun ogen megalomane dictator. Voorstanders zien de nieuwe maatregelen als een gerechtvaardigde poging de stabiliteit van de Venezolaanse economie te beschermen en de olie-inkomsten meer ten
goede te laten komen aan de samenleving. Voor zijn
tegenstanders bestaat er geen twijfel dat de nieuwe
situatie Venezuela weer een stap verder brengt in de
richting van een linkse dictatuur.
Niemand zal beweren dat het eenvoudig is om helemaal wijs te worden uit de complexe politieke situatie
die er in Venezuela is ontstaan .
Om te beginnen is het wellicht nuttig om vast te stellen
dat de buitengewone bevoegdheden van Chávez niet
zo bijzonder zijn voor de Latijns-Amerikaanse politiek.
In Venezuela zelfhebben vele presidenten vóór Chávez
al gebruik gemaakt van dergelijke mogel ijkheden. Ook
elders op het continent regeren presidenten vaak als
kleine alleenheersers met veel bevoegdheden, die hun
parlementen slechts af en toe plichtmatig consulteren.
De Argentijnse politicoloog O'Donnell heeft zelfs een
term hiervoor: de 'gedelegeerde democratie' .
Het opvallende in het geval van Chávez is dat hij die
extra bevoegdheden helemaal niet nodig lijkt te hebben. De boycot van de recente verkiezingen door de
oppositie wordt alom als een grove politieke inschattingsfout gezien en heeft de oppositionele krachten op
een zijspoor gemanoeuvreerd. De boycot bevestigde
· het onvermogen en de verdeeldheid van de OP,positie
en verschafte Chávez de volledige dominantie in het
parlement. Je kunt de politicus Chávez niet kwalijk

nemen dat hij daarvan ruimschoots gebruik heeft
gemaakt.
Er zitten zeker interessante kanten aan het socialistische experiment van Hugo Chávez. De economische
groei die het heeft bewerkstelligd is indrukwekkend . Er
moet nog veel gebeuren om het land echt socialer en
moderner te maken, maar een ander regime zou het
niet beter gedaan hebben. Venezuela is nog steeds een
land met een sterke en vrije pers waar tegenstanders
van het regime hun zegje kunnen doen . Sommigen
hebben hun baan verloren; anderen worden tegengewerkt, maar er worden geen politieke moorden
gepleegd en nauwelijks tegenstanders in de gevangenis gestopt. Je kunt er niet omheen dat Chávez daadwerkelijk poogt de olie-inkomsten van het land aan te
wenden voor de arme bevolking. Hij is daarmee niet
alleen de held van de armen geworden ; hij heeft ook
de frustratie over de onmacht en het egoïsme van de
gevestigde elite handen en voeten gegeven.
Toch is Venezuela met Chávez een weg ingeslagen
die niet van gevaar ontbloot is. De staatsrechtelijke
hervormingen en 'creatieve' oplossingen van politieke
problemen hebben de instituties van de rechtsstaat al
gevaarlijk aangetast. Zeker sinds de herverkiezing van
Chávez bestaan er nauwelijks meer instituties die de
regering kunnen controleren, laat staan tegenspreken .
Chávez heeft al aangekondigd de staat meer invloed te
willen geven en cruciale bedrijfstakken te gaan nationaliseren. Het is een teken aan de wand dat de oppositionele RCTV zijn licentie heeft moeten inleveren. Hoe
grappig en exotisch Hugo Chávez af en toe ook voor de
dag kan komen en hoe verfrissend ook sommige van
zijn politieke ideeën zifn, zijn autoritaire, militaristische
personalisme kan in de nabije toekomst een reëel
gevaar voor de Venezolaanse democratie gaan vormen.
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Plan Colombia
De Amerikaanse greep op Latijns-Amerika
Latijns-Amerika kent een bewogen geschiedenis van bemoeienis van de Verenigde
Staten. Tijdens de Koude Oorlog keek de noorderbuur niet op een cent- en ook
niet op een mensenrechtenschending meer of minder. Nu de. ogen van de wereld
vooral op het Midden-Oosten zijn gericht, zouden we haast vergeten dat er in
Latijns-Amerika ook nog steeds een oorlog woedt waar de VS intensiefbij betrokken is. Via Plan Colombia wordt de greep op de regio gehandhaafd, onder de noemer van de oorlogen tegen drugs en terrorisme.

Tekst: Daniël de jongh
De Verenigde Staten hebben een
merkwaardige verhouding tot coca.
Enerzijds vormden cocabladeren
een hoofdbestanddeel van het
oorspronkelijke recept van Coca
Cola, Amerikaans cultuursymbool
bij uitstek. Anderzijds kennen
de Verenigde Staten het hoogste
percentage cocaïnegebruikers ter
wereld en wordt drugsverslaving
er beschouwd als een gigantisch
maatschappelijk probleem. Opeenvolgende regeringen voelen de druk
van de kiezers om hard op te treden tegen drugsgebruik. De afgelopen decennia heeft de overtuiging
terrein gewonnen dat het drugsprobleem 'bij de wortel' moet worden
aangepakt, oftewel de productie. In
het geval van cocaïne letterlijk bij
de wortel- als de cocaplant wordt
uitgeroeid dan kan er ook geen cocaïne meer worden geproduceerd
en verhandeld , is de redenering.
Vanuit die logica heeft de VS zich
ontwikkeld tot de motor achter het
Plan Colombia, waarvan het syste·
matisch verdelgen van cocaplanten
een belangrijk onderdeel is. Onder
escorte van Amerikaanse legerhelicopters bespuiten sproeivliegtuigen
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van de Colombiaanse politie cocavelden met chemicaliën.
War on drugs

Al in ·1971 bestempelde toenmalig
president Nixon de drugshandel
tot staatsvijand en verklaarde hij de
oorlog aan drugs. Hoewel de War
on Drugs in de beginjaren vooral
was gericht tegen de binnenlandse
drugshandel en -consumptie, werd
de blik al snel over de grens gericht.
Het spoor van de handelleidde
naar Colombia, waar de bulk van de
drugs vandaan bleek te komen. In
1974 werden de eerste agenten van
de Amerikaanse narcoticabrigade
naar Colombia uitgezonden, om de
lokale politie te trainen. Erg enthousiast werden zij trouwens niet
ontvangen . Afgezet tegen de schrijnende armoede en de voortdurende
dreiging van sociale opstanden
vond de Colombiaanse regering
drugs niet het meest urgente probleem.
Vanaf eind jaren zeventig maakte
cocaïne een duizelingwekkende
opmars onder Amerikaanse drugsgebruikers. De groeiende stroom
drugsdollars had grote gevolgen
voor de Colombiaanse staat. Zowel

de productie als de handel waren
in handen van een kleine groep
drugsbaronnen, die royaal met hun
dollars strooiden om ambtenaren
en politieagenten om te kopen. Om
de hand over hand toenemende
corruptie een halt toe te roepen,
zwichtte de Colombiaanse regering
voor de aanhoudende Amerikaanse
druk om de strijd tegen drugs op te
voeren en tegelijkertijd hard op te
treden tegen linkse rebellen- een
tweede stokpaardje van de VS tijdens de Koude Oorlog. Zwaar leunend op de Amerikaanse militaire
doctrine (en geldkraan) van rond
1980 trok het Colombiaanse leger
fanatiek ten strijde tegen drugshandelaars en guerrillaleiders, én tegen
bevolkingsgroepen die beschouwd
werden als potentiële handlangers.
Deze strategie berustte op een
grote inschattingsfout: evenals in
veel andere Latijns-Amerikaanse
landen dreefhet geweld van het
overheidsleger hele bevolkingsgroepen rechtstreeks in de armen
van de guerrilla.
Nieuwe strategie

Met het einde van de Koude Oorlog
veranderde het internationale politieke toneel. In Latijns-Amerika

maakten militaire juntas plaats
voor democratisch gekozen regeringen en legden de meeste guerrillabewegingen de wapens neer,
maar Colombia bleef een brandhaard. De politieke situatie in het
land was in de jaren tachtig nog
gecompliceerder geworden, door
de opkomst van gewapende paramilitaire 'zelfverdedigingsgroepen':
rechtse knokploegen die de linkse
guerrillagroepen bevochten. Daarnaast manifesteerden de drugskartels zich steeds nadrukkelijker als
machtsfactor.

Coca bladeren: staatsvijand of voorwendsel?
De Verenigde Staten zagen zich
genoodzaakt om een nieuwe strategie te ontwikkelen om hun militaire
aanwezigheid op het Latijns-Amerikaanse continent te kunnen verantwoorden. Het antwoord werd
gevonden in een intensivering van
de War on Drugs. In 1 g8g sloeg de
regering-Bush alarm over de maar
niet aflatende stroom drugs die
de VS binnenkwamen, en riep de
Andeslanden op tot harde maatregelen. Het Andean Counterdrug
lnitiative (ACI) ging van start, een
'hulp'-programma dat erop neerkwam dat de VS miljarden dollars
pompte in de oprichting, training
en materiële uitrusting van drugsbestrijdingseenheden in met name
Colombia, Bolivia en Peru. Met behulp van het ACI werden de drugsbestrijd in gsactiviteiten drastisch
gemilitariseerd en geïntensiveerd.

'Vredesplan'
Daarbovenop kwam in 2000 Plan
Colombia. Dit door de Colombiaanse overheid als vredesplan
gepresenteerde samenwerkingsproject met de Verenigde Staten
was van meet af aan sterk geënt op
de (onjuiste) veronderstelling dat
de drugsmaffia en de guerrillabeweging grotendeels samenvallen.
Een deel van de miljarden van Plan
Colombia gaat naar ontwikkelingsprojecten- de hoofdmoot wordt
echter besteed aan de grootschalige bestrijding van de cocateelt,
zoals de omstreden sproeivluchten.
Critici hebben van meet af aan gewezen op de risico's voor de volks-

gezondheid, het milieu en legale
landbouwgewassen in de omgeving
van cocavelden. Ook de verruiming
van bevoegdheden van de als corrupt en gewelddadig te boek staande Colombiaanse strijdkrachten is
veel bekritiseerd, zéker nadat vanaf
2002 ook 'terrorismebestrijding'
tot de doelstellingen van Plan Colombia ging behoren.
De cynische balans na zeven jaar
Plan Colombia is dat het hoegenaamd niets heeft opgeleverd. In
juni verscheen een rapport van
de Verenigde Naties waarin wordt
becijferd dat er sinds de invoering
ervan alleen maar meer Colombiaanse coke de Verenigde Staten
binnen is gekomen. Coca wordt
nu op veel meer plekken verbouwd
dan zeven jaar geleden- door de
aanvankelijke concentratie van
drugsbestrijdingsactiviteiten in
guerrillagebied kon de drugsmaffia
in de rest van het land ongestoord
uitbreiden. Door opportunistisch
samen te werken met zowel de
guerrilla als de paramilitairen en
met corrupte militairen en ambtenaren is de drugsmaffia dieper verankerd geraakt in de samenleving.
In plaats van grote drugskartels, is
er nu veeleer sprake van een wijdvertakt, veel moeilijker te bestrijden
netwerk. De guerrillabeweging is
ook allerminst verslagen, en recent
kwam een reeks schandalen aan
het licht over de innige banden

tussen paramilitairen en regerings-·
functionarissen. Drugs en oorlog
woekeren in Colombia onverminderd voort.

Strategisch
Toch wordt de miljardensteun aan
Plan Colombia en het ACI voortgezet, wat de vraag oproept of drugsbestrijding wel echt het hoofddoel
is. Het ACI werd gestart in de drie
landen waar linkse verzetsbewegingen in 1 g8g nog een serieuzere bedreiging vormden dan elders in de
regio. De eerste besprekingen over
Plan Colombia werden gehouden
in 1 gg8, het jaar waarin Chávez de
verkiezingen won in Venezuela en
Lu la hoge ogen gooide in Brazilië.
De vraag of Plan Colombia werkt,
zou weleens veel minder belangrijk
kunnen zijn dan het behoud van
militaire bases en een strategische
bondgenoot in een 'verlinksende'
regio.
Presidenten als Chávez, Morales
en Correa uiten scherpe kritiek op
het Amerikaanse drugsbeleid. Zij
werpen de vraag op waarom er in
de VS zo veel vraag is naar verdovende middelen en ijveren voor
!egalisering van de cocaplant- die
ook wordt verbouwd als voedingsgewas en ingrediënt voor geneesmiddelen. Een sprankje hoop voor
de verarmde plattelandsbevolking
en miljoenen als gevolg van de
oorlog ontheemden in Colombia.
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Wat is rood,
wat is blauw?
In dit overzicht zijn de landen rood,
die een rode president hebben . Dit
weerspiegelt de relatief grote macht
van presidenten in deze democratieen . Het zegt natuurlijk weer niet álles;
neem bijvoorbeeld Uruguay, waar de
partij van de president de Socialist ische Partij is, terwijl zijn minister
van economische zaken en financiën ,
Danilo Astori, bekendstaat om zijn
neoliberale, pro-Amerikaanse koers.
Of Chili , waar de president Bachelet
weliswaar van de social istische partij
is, maar wel een samenwerkingsverband van die partij met christen-democraten vertegenwoordigt. En wat
is een rode president? ledereen wiens
partij zich links noemt (socialistisch ,
sociaal-democraat) . Is Venetiaan van
Suriname links omdat zijn Nationale
Partij Suriname zich sociaal-democratisch noemt?

land
Hoofdstad
President
Inwoneraantal

1.Colombia
Bogots
Álvaro Uribe Vélez
46 miljoen

2.Venezuela
Caracas
Hugo Chávez
25 miljoen

3.Guyana
Georgetown
Bharrat Jagdeo
800.000

4.Suriname
Paramaribo
Ronald Venetiaan
400.000

5.Frans Guyana
Cayenne
Nicolas Sárkozy
200.000

6.Ecuador
Quito
Rafael Correa
13 miljoen

7.Peru
Lima
Alan Garcfa Pérez
28 miljoen

8.Bolivia
La Paz
Eva Morales
9 miljoen

9.Paraguay
Asunción
Nicanor Frutos
6 miljoen

1O.Brazilië
Brasflia
Lula da Silva
188 miljoen

11.Chili
Santiago
Michelle Bachelet
16 miljoen

12.Argentinië
Buenos Aires
Néstor Kirchner
40 miljoen

Op links is méér aan de hand dan
problemen bij de PvdA
Niemand hoeft zich te schamen voor links
Joost Zwagerman schetst in zijn pamflet
'De schaamte voor links' een treurig
beeld van de PvdA. Kiezers zouden
zich schamen voor hun stem op links.
Ronald van Raak stelt dat somberen over
links niet nodig is. In tegenstelling tot
Engeland, België en Frankrijk is er in
ons land een sterk links alternatief.

Tekst: Ronald van Raak

Joost Zwagerman stelt in zijn pamflet 'De schaamte voor links' dat
steeds meer mensen zich generen
voor hun linkse stem keuze. De
schrijver vindt dat links er in Nederland niet best voor staat. Hij pleit
daarom voor een fusie van PvdA
en SP- eventueel met Groenlinks.
Maar 'links' en 'PvdA' zijn niet
identiek. Nog nooit was er zoveel
links in Nederland, met de SP nu
als derde- en virtueel zelfs tweede
-partij. Het gaat juist goed met
links in Nederland.
Laten we beginnen met de poli-
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tieke verhoudingen. We hebben nu
een rechts georiënteerde en een
links georiënteerde middenpartij
(CDA en PvdA), met samen bijna
de helft van de stemmen. Rechts
daarvan bezetten drie partijen 33
zetels (VVD, PVV, SGP), links daarvan zien we drie partijen met 34 zetels (SP, Groenlinks, PvdD). ChristenUnie en D66 zijn moeilijker in te
delen, maar voor de verhoudingen
maakt dat geen wezenlijk verschil.
Sinds 1994 heeft de SP meer zetels
gewonnen dan de PvdA heeft verloren. Een linkse meerderheid was

nog nooit zo dichtbij als in de aanloop naar de vorige verkiezingen.
Helaas durfde de PvdA in november 2006 nog geen kleur te bekennen. Wouter Bos wilde geen gezamenlijk 25-puntenplan voor een
beter Nederland en zelfs geen lijstverbinding. Verder dan een kopje
koffie- een 'fotomomentje' in
PvdA-campagnetermen- met Jan
Marijnissen en Femke Halsema aan
de vooravond van de verkiezingen
zat er niet in. Daardoor onthield
Bos linkse kiezers een wenkend
perspectief, dat de verkiezingsstrijd

100ST ZWAGERMAN
'DE SCHAAMTE VOOR LINKS

l'"l'amjlet * Q. erido

een nieuwe dynamiek zou geven .
Het uitzicht op een écht alternatief
voor een regering met CDA of VVD
had de kans op een meerderheid
voor een linkse coalitie aanzienlijk
vergroot.
Recent publieksonderzoek laat
zien dat de weigering van de PvdA
om voor de verkiezingen zaken te
doen met de SP links stemmen
heeft gekost. Onderzoek laat ook
zien dat linkse kiezers het veel
beter hadden gevonden als er een
regering met de PvdA én de SP was
gekomen . Daarvoor had Bos het
'onaanvaardbaar' van Balkenende
over de SP onaanvaardbaar moeten
noemen.MaarBosboogena0
cepteerde een plek als vice-premier
onder Balkenende. Ook dát vinden
linkse kiezers niet best.
Zo kwam er na 22 november geen
regering waarin SP en PvdA samen
de richting hadden kunnen

aangeven en het CDA in de minderheid was geweest. Maar wat niet
is kan altijd nog komen . Bovenaan
de pol itieke en maatschappelijke
agenda staan momenteel tal van
linkse punten die daar lange tijd
ontbraken : de bedreiging van het
milieu, de teloorgang van de .publieke sector en het graaien in de
top van het bedrijfsleven, om er
maar een paar te noemen. Ook het
'nee' tegen de Europese Grond~et
was vooral een linkse keuze.
De steun voor links krimpt niet,
maar groeit. In de zorgsector stemmen steeds meer mensen links.
Onder verzorgend en verpleegkundig personeel is de SP nu de populairste partij. Net als onder leraren,
cv-personeel en kunstenaars . De
meeste migranten zien dat hun
belang~n beter door links dan door
rechts worden behartigd . In de
jaren negentig wist zelfs de

VVD aanhang te winnen binnen
de achterban van de FNV; nu is de
SP de populairste partij onder de
leden van onze grootste vakbond .
En wat belangrijk is: in geen van
deze sectoren is de groei van de
SP 1-op-1 ten koste gegaan van de
PvdA. Steeds wint de SP meer dan
de PvdA verliest. Dat geldt ook
voor het aantal leden van de linkse
partijen ten opzichte van rechtse
partijen . De linkse winst is hier
opnieuw te danken aan de SP.
Op links is méér aan de hand is
dan· problemen bij de PvdA. De
stabiele groe i van de SP is minstens zo belangrijk. Toen de PvdA
in apnloop naar de verkiezingen
in de peilingen nog op 6o zetels
stond, bleef ook de SP in diezelfde
prognoses winnen . De verkiezingen
lieten zien dat de winst van de SP
lang niet alleen bij de PvdA vandaan komt. De SP trekt christelijke
kiezers van het CDA en haalt thuisblijvers over hun stem niet verloren
te laten gaan.
Natuurlijk kunnen mensen uit
onvrede over een andere partij een
keer SP stemmen , maar als deze
die keuze twee, drie of acht keer
achtereen maken, dan is er echt
iets anders aan de hand. Kiezers onderzoek laat zien dat mensen die
nu SP kiezen niet het falen van de
PvdA als eerste verklaring geven,
maar hun waardering uitspreken
voor het profiel , de opvattingen
en de aanpak van de SP. Bij geen
andere partij blijft een zo groot deel
van de kiezers na een eerste stem
ook trouw aan die keuze.
Ik geloof niet dat 'de linkse kiezer' steeds vaker met lood in de
schoenen naar de stembus gaat en
mei enige schaamte bekent links
te stemmen , zoals Joost Zwagerman meent. Dat lijkt misschien het
geval in Engeland, België en Frankrijk, waar de sociaal-democraten
eveneens grote verkiezingsnederlagen hebben geleden. Maar dat
geldt niet voor Nederland . Door de
opkomst van de SP is hier een sterk
links alternatief.
Joost Zwagerman, 'De schaamte
voor links', uitgeverij Querido.
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Hetrijke .
roo1eleven
Deel 27: Tiny Kox over Karel Glastra van Loon

"Stel een daad en toon je moed"
Tekst: Tiny Kox Foto's: archief SP

"Ik heb zo'n last van de ellende
in de wereld. Daar zouden meer
mensen last van moeten hebben."
Aldus schrijver Karel Glastra van
Loon (1962-2005) over zijn linkse
politieke engagement. Hij vond het
normaal dat mensen de wereld beter willen achterlaten dan de vorige
generatie hem heeft aangeleverd.
"Stel een daad en toon je moed",
zo verwoordde hij die opvatting, in
wat later 'Een mens is meer' zou
worden, het lijflied van de SP.
De gepassioneerde

Met zijn vele talenten had Karel
Glastra van Loon van alles kunnen
worden, zelfs politicus. Dat ambieerde hij echter niet, ook al werd hij
vaak door anderen omschreven als
'ideoloog' van de SP. Onzin, wist
hij. "Ik ben niet eens lid van de SP.
Maar ik denk wel mee over de idealen van de SP en probee>r ze scherp
te houden", legde hij geduldig uit
aan hen die wilden weten hoe het
nu precies zat met zijn relatie met
de partij van jan Marijnissen. Meedenken deed hij graag, en veel, en
effectief. Hij zag overeenkomsten
tussen de aanpak
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Karel Glastra van Loon

van politici en journalisten. Maar
hij dichtte zichzelf toch vooral een
rol toe als schrijver en hoopte dat
hij zijn leven lang zo verstandig zou
blijven om die rol te behouden. Dat
is gelukt, ook omdat het leven hem
veel te snel ontnomen werd.
Een gepassioneerd mens: hij
had er geen bezwaar tegen zo te
worden omschreven. "Passie heb
je nodig, het leven wordt anders
heel vlak", zo legde hij in één van
de interviews uit die hem werden
afgenomen nadat hij tot het gilde
der prominente Nederlanders was
toegetreden door zijn successen
als schrijver. "Er is een noodzaak
tot pathetiek, tot engagement,
tot een zekere bevlogenheid . Tot
geestdrift." Geestdrift die hij in de
jaren negentig node miste bij veel
collega-bekende Nederlanders.
Vooral bij de 'Mei-68'ers' zoals
hij ze noemde: "Die generen zich
over hun uitspraken uit die tijd en
hebben daarom de pathetiek op de
vuilnishoop van de geschiedenis
gegooid. Dom, moet je niet doen."
De schrijver
Beroemd werd Karel Glastra van
Loon met 'De passievrucht', dat
in 1999 verscheen en Nederlands
meest vertaalde roman ooit zou
worden. Op zijn werkkamer in
Hilversum stonden rijen vertalingen naast elkaar, allemaal met
andere woorden en andere kaften
- maar in alle talen van de wereld
even mooi en meeslepend. Na
deze absolute bestseller, waarvoor
hij de Generale Bank Literatuurprijs
kreeg en die ook nog eens verfilmd
werd, kwam het mysterieuze 'Lisa's adem' (2001) en daarna 'De
onzichtbaren' (2003). Dat laatste
boek beschouwde hij zelf als zijn
beste literaire prestatie én een geslaagde koppeling van het literaire
aan het informatieve. 'De onzichtbaren' schetst de omstandigheden
waaronder in het grensgebied

van Birma en Thailand Birmese
vluchtelingen leven nadat ze hun
land ontvluchtten voor dictatuur,
vervolging en burgeroorlog. Voor
dat boek leefde hij met zijn gezin
een aantal maanden tussen de
Birmese vluchtelingen. Die ervaringen maakten diepe indruk op
hem, terwijl hij toch al iemand was
met veel ervaringen uit de wijde
wereld. In 1997 had hij zijn literaire
debuut gemaakt met 'Vannacht is
de wereld gek geworden', waarin hij
zijn eerdere bevindingen als journalist nu als schrijver beschreef.
Onderzoeksjournalisten schrijver
van non-fictieboeken was hij al veel
langer. Hij was op het Plein van de
Hemelse Vrede toen dat door het
Chinese leger werd bestormd. Hij
was in Armenië tijdens de oorlog
met Azerbeidzjan, in Koeweit vlak
na de bevrijding van Saddams
horden, in het Sandinistische Nicaragua, en op nog zoveel meer
plaatsen waar het spannend en belangrijk was om over te berichten.
Maar uiteindelijk werd hij wat hij
eigenlijk wilde zijn: romanschrijver.
De thema's voor zijn romans kwamen niet uit de lucht vallen. 'De
Passievrucht' noemde hij een reactie op de golf van cynische boeken
die in de jaren negentig verschenen: "Al die seriemoordenaars en
serieverkrachters. Die excessieve
aandacht voor de cynische, rondneukende, cokesnuivende stedeling
die nergens meer enige waarde aan
hecht, behalve aan het overleven
op zich. Op een gegeven moment
werd dat zo gemakkelijk, zo gratuit,
zo hip dat ik het tegendeel wilde
laten zien . In de samenleving en
ook in de literatuur was de liefde zo
weggecommercialiseerd, uit cynisme als illusie afgedaan of werd
ze puur als wetenschappelijk verschijnsel bekeken. Dat doet in mijn
ogen groot onrecht aan wat liefde
is en vermag. 'De Passievrucht' wil
de liefde in ere herstellen en dat

Karel Glastra van Loon schreef in 2005 nog
het boek Hoe dan jan? met Kees Slager

brengt met zich mee dat de portee
hoopgevend en geruststellend is."
Niet alles is hoopgevend, wist Glastra van Loon allang. Er is ook veel
angstaanjagends op de wereld. In
tegenstelling tot het 'witte boek'
dat 'de Passievrucht' is, noemde
hij 'Lisa's adem' zijn 'zwarte boek',
waarin geen antwoorden worden
gegeven maar vragen worden gesteld. Vragen die de hoofdpersonen
niet weten te beantwoorden, zodat
de slotzin "echt, het komt goed"
het tegendeel van de werkelijkheid
verwoordt. Het komt lang niet altijd
goed in de opvatting van Glastra
van Loon. Optimisten horen geen
naïevelingen te zijn. Zijn journalistieke ervaringen leerden hem dat
de geschiedenis niet per definitie
goed afloopt- maar wel beter kan
aflopen dan nu vaak het geval is,
omdat mensen zich te gemakkelijk
als makke schapen laten leiden,
door anderen, door hun eigenbelang, door gebrek aan inzicht en
betrokkenheid.
In 'De onzichtbaren' beschrijft
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Glastra van Loon de kleine, tragische geschiedenis van vluchteling
Min Thein, tegen de achtergrond
van de grote tragische geschiedenis
van de duizenden vluchtelingen in
het grensgebied van Thailand en
Birma. Met MinThein komt het
niet goed- en met de duizenden
op hem lijkende vluchtelingen, daar
en elders op de wereld, evenmin,
als we ons niet veel sterker met
hun lot verbinden en er iets aan
veranderen . Maar hei: kán wel goed
komen, als mensen zich engageren
en de echte problemen onderkennen en aanpakken, zo is Glastra
van Loens visie: "We moeten het
streven niet opgeven om de wereld
beter achter te laten dan de vorige
generatie". Daarin geloven is goed,
dat als een zeker dogma zien juist
niet: "Zekerheden bevriezen de verrassing, doden de fantasie. Terwijl
ik juist een pleitbezorger wil zijn
van de verwondering; vragen en
twijfels, ze houden je geest lenig en
maken je onderzoekend. Ik geloof
in verbazing en verrassing. En ik
kijk met open mond naar een rups
die in een vlinder verandert."

De activist
Karel Glastra van Loon vond het
vanzelfsprekend de handen uit de
mouwen te steken om de daad bij
het woord te voegen . Hij werkte
als vrijwilliger in het Sandinistische
Nicaragua, verzette zich tegen
de opmars van genetisch geklooi
(waarover hij samen met zijn vrouw
Karin Kuiper het boek 'Stier Herman' schreef) en liep voorop mee
in de nieuwe vredesbeweging, waar
hij een graag geziene spreker en
discussieleider was. Hij hielp graag
mee bij het ontwikkelen van

standpunten. Zoals over biotechnologie. Het grootste bezwaar tegen
die ontwikkeling was volgens hem
niet ethisch, maar maatschappelijk
van aard: "Omdat onderzoek zo
duur is zijn alleen monsterconglomeraten van bedrijven in staat om
ze uit te voeren. Multinationals die
als de wet in het ene land hen niet
aanstaat, hun project moeiteloos
naar elders verplaatsen en zich zo
aan iedere democratische controle
kunnen onttrekken. We moeten ons
afvragen of we het leven in handen
willen geven van een kleine groep
technologen die pretenderen te
weten wat goed is, maar ondertussen winstmaximalisatie als hoogste
doel hebben."
Glastra van Loon was te vinden
bij demonstraties tegen oorlog
en wapenwedlopen. Bij een 'burgerinspectie' naar kernwapens
werd hij op de vliegbasis Volkei
gearresteerd. "Het was een ludieke
aangelegenheid. Je krijgt dan te maken met zo'n vriendelijke besnorde
veldwachter die komt vertellen dat
hij toestemming heeft van de officier van justitie om alle zaken te
seponeren en geen proces-verbaal
op te maken. Het onderwerp op
zichzeifis natuurlijk uitermate serieus. Die kernwapen - en bewapeningsdiscussie is helemaal uit het
politieke debat verdwenen maar die
dingen liggen er nog steeds." Allerlei maatschappelijke acties konden
op zijn steun en inzet rekenen ,
zoals de campagne voor een 'royaal gebaar' naar uitgeprocedeerde
asielzoekers . Hun behandeling
door de Nederlandse regering vond
hij een schande en er iets tegen
doen een voor de hand liggende

verplichting. Collega-journalisten
en -schrijvers die vonden dat hij in
zijn engagement te ver ging, lachte
hij uit. Hij vond het juist helemaal
niets om aan de kant staan, terwijl
de wereld voortdurend aan het
bewijzen was gek te zijn geworden.
Hij geloofde in de toekomst van
links: "Verstandige mensen zijn
links", schreefhij in 2002 in de
Volkskrant. Maar linkse mensen
moeten dan wél wat meer gaan
durven : "Praat niet alleen maar
luister ook. Debiteer niet slechts
dichtgetimmerde waarheden maar
zeg ook eens iets waarvan je nog
niet zeker weet of het wel zo is.
En zorg ook dat er af en toe wat te
lachen valt. Verjaag de hokjesgeest:
mensen bij wie het hart nog altijd
links klopt vind je overal. Onder
miljonairs en bijstandsmoeders ,
Turken en Tukkers, proletariërs en
professoren . Laat je niet leiden
door opinieonderzoek, focusgroepen en kiezerspanels om inzicht
te krijgen in wat mensen beweegt,
maar zorg dat je zélf weer bewogen
wordt. Kijk, luister, voel, denk, analyseer- en bepaal je eigen standpunt. Draag dat standpunt vervolgens met verve uit onder de kiezers
in het grote grauwe midden en zie
dan dat dat midden helemaal niet
zo grauw hoeft te zijn. Sluit je aan
bij de beweging voor een andere
globalisering. Blijf pal staan voor
het milieu. En ga kijken in de multiculturele samenleving. Die is er en
gaat nooit meer weg en er is veel
meer in te beleven dan je denkt."

De optimist
Karel Glastra van Loon was optimistisch over de toekomst van
links, ook op momenten dat an-

deren erop lo.s klaagden. Hij was
ook niet bang om links een spiegel
voor te houden. Het was goed dat
de tijden voorbij waren dat links
niets anders deed dan discussiëren over de vraag wat er mis was
met het kapitalisme en alles werd
gereduceerd tot een economisch
probleem. Maar om het dan maar
helemaal niet meer te hebben over
wat er mis is met het kapitalisme,
zelfs het woord niet meer in de
mond te durven nemen, dat was
slap-links en deugde evenmin: "In
het kapitalisme is eeuwigdurende
groei een noodzakelijkheid. Als ik
zeg: eeuwigdurende groei is een
leuke fantasie voor jongetjes van
zeven, wat zegt u dan? Herinner de
wijze woorden van Bill Clinton: lt's
the economy, stupid!" In de jaren
negentig schreefhij mee aan enkele
edities van de SP-uitgave 'de Atlas
van de Macht', waarin het hedendaagse kapitalisme in Nederland in
beeld werd gebracht.
In 1993 schreefGlastra van Loon
het eerste boek over het milieuactivisme van de SP ('De Poppemethode'), in 1996 hielp hij jan
Marijnissen, toen net het eerste
Tweede Kamerlid voor de SP, met
diens eerste boek, 'Tegenstemmen'. In 2000 schreef Karel Glastra
van Loon samen met jan Marijnissen 'De laatste oorlog', waarvoor
ze samen de wereld over trokken
en gesprekken voerden met belangwekkende persoonlijkheden
als Lord Carrington, Sir Michael
Rose, Hans van den Broek, Noam
Chomski en Georgi Arbatov over de
nieuwe oorlogen, na de val van de
Muur. Met dat boek doorbraken ze

de schijnbare eensgezindheid over
onder andere de Nederlandse deelname aan vredesmissies. Glastra
van Loon was ervan overtuigd dat
bewustmaking van mensen absoluut nodig was om oorlogen en
ander geweld tegen te gaan: "Een
oorlog begint niet op het moment
dat de eerste bommen vallen, maar
op het moment dat redelijkheid en
bedachtzaamheid moeten wijken
voor wraakzucht en vergeldingsdrang". Begin 2005 verscheen wat
zijn op een na laatste boek zou
blijken te zijn: 'Hoe dan, jan?', een
verslag van een reeks gesprekken
die hij samen met collega-journalist
Kees Slager voerde met de voorman van de SP. Marijnissen werd
in die gesprekken over de samenleving en de toekomst het vuur na
aan de schenen gelegd -zonder
aandrang overigens tot afbranden.
Het cynisme dat nogal wat hedendaagse journalisten blijkbaar als
noodzakelijke eigenschap beschouwen voor het maken van een goed
interview, was Glastra van Loon
volstrekt vreemd.
Zijn allerlaatste boek verscheen
kort na zijn overlijden: een bundeling van columns die hij schreef
nadat bij hem in januari 2004 een
hersentumor was vastgesteld, die
hem uiteindelijk zijn leven zou
kosten. In mooie, korte verhalen
beschrijft hij zijn leven als kankerpatiënt, waarbij hij nooit zijn gevoel
voor humor verliest. "Karel ging
dood maar werd elke dag beter",
omschreef zijn vrouw Karin de
wijze waarop hij zijn laatste strijd
('Operatie Brainstorm') leverde. De
titel van het boek waarmee hij, zo-

als een recensent schreef, "in
wezen zijn eigen onsterfelijkheid ondubbelzinnig bewees",
was als altijd prettig provocerend en helemaal to the point:
'Ongeneeslijk optimistisch'.

Een mens is meer
Tekst: Karel Glastra van Loon

Een dier is meer dan een lap vlees
Een mens is meer dan een consument
Een land is meer dan een bv

Wat je doet is wat je bent
De school is toch geen markt
En de zorg toch geen product
Wie rijkdom niet kan delen
Is als mens totaal mislukt
Het rijke westen is geen eiland
En Europa is geen fort
Wie bang is voor wat vreemd is
Doet vooral zichzelf tekort
Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet

'Een mens is meer' is het lijflied van de SP.
Horen hoe het klinkt?
Kijk op www.sp.nlfcampagnespot.stm
Daar vind je Stem voor stem SP- the movie
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Onverantwoord goedgelovig of
welbewust misleidend?
De Nederlandse steun aan de oorlog in Irak: een reconstructie

ONVERANTWOORD GOEDGELOVIG
OF WELBEWUST MISLEIDEND?
De Nederlandse steun aan de oorlog in Irak: een reconstructie
Harry van Bommel en Guido van Leemput
Met een voorwoord van Jan Marijnissen

SPv

De actie 'Openheid over Irak' is in volle gang. Steeds meer Nederlanders steunen
de oproep tot een onderzoek naar de omstandigheden waarin Nederland de oorlog
tegen Irak is in gerommeld. Harry van Bommel en Guido van Leemput hebben een
reconstructie gemaakt van de politieke aanloop naar de inval in Irak.
De rol van de VS, van de VN en van Nederland; VN-resoluties, wapeninspecties en
moties in de Tweede Kamer; alles komt aan bod . Ook een analyse van het' flexibele'
standpunt van de PvdA door de jaren heen ontbreekt niet.
Behalve een reconstructie is 'Onverantwoord goedgelovig ofwelbewust misleidend?'
vooral een pleidooi voor openheid. Van Bommel en Van Leemput laten zien dat er
nog heel wat vragen beantwoord kunnen worden. Móéten worden, want 'als we geen
gelegenheid krijgen om van eerder gemaakte fouten te leren, worden we zo weer
een volgende oorlog in gerommeld', aldus jan Marijnissen in het voorwoord van het
boekje.

J

Het boekje kost € 2.30 (exclusief portokosten) en is via de SP-winkel
(www.sp.nlfservicefgoederen) te bestellen.
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