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en kolonel heerst al tientallen jaren over zijn land. Als
er een opstand uitbreekt,
stuurt hij tanks en vliegtuigen op zijn tegenstanders af. Dat
accepteert de rest van de wereld
niet. Een machtig bondgenootschap grijpt in met bombardementen en steunt de opstandelingen.
Een eindje verderop heerst een
oogarts al jaren over zijn land. Als
er demonstraties tegen zijn heerschappij worden gehouden, stuurt
hij er soldaten en tanks op af. Dat
accepteert de rest van de wereld
niet. Na maanden van overleg
vaardigt het hoogste politieke orgaan ter wereld een verklaring uit
waarin ‘alle partijen’ worden opgeroepen de ‘uiterste zelfbeheersing’ te betrachten.
Het zijn weer slechte weken voor
mensen die hopen dat in de internationale politiek justice for all
wordt geserveerd. Kolonel Muammar Kadhafi en oogarts Bashar alAssad mogen dan op vergelijkbare
bloedige wijze reageren op de uitdaging van hun gezag, ze worden
anders behandeld.
Bij de interventie in Libië werden
nobele principes van stal gehaald.
Kadhafi schond de verantwoordelijkheid die staten hebben om hun
bevolking te beschermen. Dat gaf
de internationale gemeenschap
het recht, zo niet de plicht, om in
te grijpen. Voor het eerst was responsibility to protect (afgekort tot
R2P) gebruikt als een nieuwe norm
voor actief ingrijpen in een ander
land. Alle dictators waren gewaarschuwd.
Maar in feite kwam de interventie in Libië voort uit een bijzondere
samenloop van omstandigheden,
zoals de Franse wens het besmeurde blazoen in de Arabische wereld
op te poetsen, de vrij algemene afkeer van Kadhafi die zich met oorlogen en andere strapatsen ongeliefd had gemaakt, het betrekkelijk geringe belang van het land in
de internationale politiek en de
vrees van het effect van een overwinning van Kadhafi op de buurlanden Egypte en Tunesië.
Het geloof in R2P was bij sommige voorstanders vast oprecht.
Maar als leidraad voor het handelen in de arena van de internationale politiek is het een stap te
ver.
Dat wordt op dit moment in Libië en Syrië gedemonstreerd. De
interventie in Libië is niet bepaald een succes te noemen.
Kadhafi, hoewel in het nauw gedreven, is las-

De kolonel en
de oogarts
tig te verdrijven. De rebellen hebben na maanden amper militaire
slagkracht ontwikkeld en blijken
onderling steeds verdeelder.
Over militair ingrijpen in Syrië
heeft al helemaal niemand het.
Daarvoor ontbreken simpelweg de
wil en de middelen.
Sancties tegen Syrië zijn nog vrij
beperkt en worden niet gesteund
door de Verenigde Naties. Uit niets
blijkt dat Assad zich daar iets van
aantrekt. Het terugtrekken van de
ambassadeur, zoals Italië heeft gedaan klinkt leuk, maar leidt niet
direct tot veranderingen en beperkt de toch al geringe mogelijkheden om onafhankelijk informatie in te zamelen.
Ze kunnen de Arabische landen
vragen zich kritischer op te stellen. De buren van Syrië hebben
nog amper van zich laten horen.
Libanon, tijdelijk lid van de Veiligheidsraad, distantieerde zich zelfs
van de veroordeling.
Lang was er het idee dat Assad
‘hervormingen’ zou doorvoeren.
Deze week liet Assad daar iets van
zien. Er mogen politieke partijen
worden opgericht, als die maar
democratisch zijn en geen geweld

Nederland importeert
veel olie uit Syrië
gebruiken. Het cynisme druipt ervan af.
Als landen als Turkije en Rusland hun geduld gaan verliezen,
kan internationale druk iets gaan
voorstellen.
Maar de Europese landen zijn
niet machteloos. Ze kunnen de
olie-export van Syrië boycotten,
één van de weinige effectieve middelen. Nederland hoort bij de vier
landen die het meest uit Syrië importeren. De olieproductie in dat
land is op wereldschaal bescheiden, maar van groot belang voor
de inkomsten van het land. Maar
economische overwegingen, zoals
de toch al hoge olieprijs, hebben
tot nu toe de overhand.
Het geklaag van Europese leiders
over Assad heeft een
wrange bijsmaak zolang ze de oliekraan
niet dichtdraaien.
ADDIE SCHULTE
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Tunesië leert te
De meeste Tunesiërs zijn trots op
wat ze ruim een half jaar geleden
tijdens de revolutie hebben
bereikt. Toch vinden velen de
huidige situatie slechter. ‘Het
gaat lang duren voordat het beter
wordt. We moeten geduldig zijn.’
THESSA LAGEMAN
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rikkeldraad, tanks, gepantserde politiebusjes
en militairen die de boel
in de gaten houden. Op
pleinen in de Tunesische
hoofdstad Tunis en bij regeringsgebouwen is de sfeer nog wat gespannen. Het is duidelijk dat er kortgeleden een revolutie is geweest.
Tegelijkertijd zitten jongeren pal
naast de prikkeldraadafzettingen
op volle terrasjes hardop over politiek te praten, grapjes te maken of
een beetje te flirten.
Het plein naast het zwaarbewaakte ministerie van Binnenlandse Zaken is omgedoopt van Place du 7
Novembre 1987 – de dag dat Zine El
Abidine Ben Ali president werd –
naar Place 14 Janvier 2011 – toen hij
naar Saoedi-Arabië vluchtte. Er
hangen spandoeken met leuzen van
politieke partijen. ‘Vrijheid is een
dagelijkse oefening’ is met een
spuitbus op een muur geschreven.
Door sommige straten in Tunis
kun je nauwelijks nog lopen of rijden vanwege de uitgestalde koopwaar. Rieten hoeden, sieraden, parfum, servies: zo’n beetje alles is tegenwoordig op straat te koop.
Voor de revolutie werden de illegale verkopers hard aangepakt, maar
sinds straatverkoper Mohamed
Bouazizi zichzelf op 17 december in
brand stak en daarmee de revolutie
inluidde, worden ze voorlopig met
rust gelaten.
Een verkoper van zonnebrillen
vertelt dat hij vroeger de hele dag
werkloos in het café zat; nu kan hij
ten minste wat geld verdienen. Winkeliers zijn minder enthousiast.
Sara Serij, een 21-jarige student
Engels, is ook niet blij met de situatie: “Niemand houdt zich meer aan
de regels sinds de revolutie,” klaagt
ze. “Mensen maken misbruik van
de chaos.”
Vorige week probeerden drie jongens op klaarlichte dag in de tram
haar mobieltje te stelen. Het aantal
overvallen is gestegen, omdat de
politie minder gezag heeft. Rond de

flat in de buitenwijk van Tunis waar
Sara woont, wordt het afval net als
in veel andere delen van de stad al
maanden niet opgehaald.
Het grootste verschil met de tijd
voor de revolutie is volgens Mohamed Ben Dhaou (26) uit Sousse dat
iedereen nu voortdurend en openlijk over politiek praat. “Terwijl we
het vroeger alleen maar over voetbal hadden.” Hij is docent informatica en bouwt webapplicaties.
Lina Ben Mhenni (28), blogger van
de site A Tunisian girl en docent linguïstiek, merkte dat de optimistische sfeer van net na de revolutie is
verdwenen: “In het begin hielp iedereen elkaar, ging de politie anders met mensen om en dachten we
dat de censuur was verdwenen.
Maar na een tijdje zagen we dat alles
bij het oude is gebleven, behalve dat
mensen nu overal over kunnen
spreken.”
De demonstraties gingen daarom
ook na de revolutie door. Mohamed
Ben Dhaou deed twee maanden geleden nog mee met een demonstratie in Sousse tegen lokale politici
van het oude bewind. Inmiddels

‘Niemand
houdt zich
meer aan
de regels’
zijn ze vervangen door nieuwe mensen.
Op veel andere plaatsen zitten Ben
Ali-getrouwen echter nog altijd op
hoge posities. Hoewel de censuur
niet helemaal weg is, zijn de media
wel een stuk vrijer dan voorheen.
Toch is Facebook voor Ben Dhaou
nog de meest betrouwbare bron van
informatie: “Daar kun je ten minste
direct over dingen discussiëren.”

Straatverkopers beheersen het straatbeeld
Ziad Kanoun (32), een manager uit
Tunis, heeft de afgelopen maanden
geen demonstratie in de hoofdstad
overgeslagen. “Ach, dat traangas in
je ogen gaat ook wennen,” zegt hij
grijnzend.
Onlangs ging hij de straat op om te
protesteren tegen het besluit van de
interim-regering om grote bedragen
te lenen. “We hebben geen idee wat
ze ermee doen en willen geen hoge
staatsschuld.”
Ook demonstreerde hij voor de
vrijlating van politieke gevangenen, die kritiek hebben geuit op de
interim-regering. Volgens Kanoun
zijn veel mensen het demonstreren
echter een beetje zat. “Ze zijn lui of
willen helemaal geen verandering.
Of ze zijn bang, omdat de politie nu
weer hard optreedt.”
Bij een demonstratie voor de berechting van militairen die tijdens
de revolutie demonstranten hebben
gedood, kwamen tot zijn verontwaardiging maar weinig mensen
opdagen.
Een deel van de demonstraties is
economisch gemotiveerd: verschillende beroepsgroepen staakten
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Rio de Janeiro

Amor!

H

et Peter Panpark tussen
Copacabana en Ipanema
kortgeleden. Kinderen
rennen rond, klimmen
in rekken en glijden van de glijbaan.
Op één van de bankjes zit een
man met rode ogen, in zijn hand
een bos bloemen. Plotseling
barst hij in huilen uit en begraaft
hij zijn hoofd in zijn handen.
‘Amor, amor!’
Even denk ik dat er een filmscène wordt opgenomen, maar er
zijn geen camera’s te zien. Bovendien kijkt niemand, behalve
ik, verbaasd om. Het leven gaat
gewoon door.
Rio de Janeiro is een stad vol
passie. Huilen, lachen, liefde,
muziek, dans maar ook het extreme geweld zijn er onderdeel van.
Emoties liggen hier op straat.
Een perfecte stad voor liefdesverdriet en liefde. Een hevig zoenend stel in de metro midden in
de spits, ingeklemd tussen honderden andere passagiers, is een
dagelijks beeld. Een ruziënd koppel om één uur ’s nachts zou in
Nederland aandacht trekken.
“Moeten we de politie niet bellen?” zouden we ons bezorgd afvragen. Hier niet.

‘Hiervan ga je huilen
als een kind’

in Tunis. Ze worden niet meer weggejaagd.
voor betere salarissen; werklozen
eisten een baan of uitkering.
De verkiezingen werden onlangs
met drie maanden uitgesteld naar
23 oktober, omdat meer tijd nodig
was voor de organisatie en ook de
maar liefst honderd nieuwe partijen
meer voorbereidingstijd nodig hadden.
Inschrijven voor de kieslijst kon
tot 2 augustus, maar omdat op 30 juli nog geen twee miljoen van de 7,5
miljoen kiesgerechtigden dat had
gedaan, werd de registratieperiode
tot 14 augustus verlengd.
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oor de grote meerderheid van
de bevolking is politiek iets
compleet nieuws en slechts
een klein deel is goed of zelfs enigszins geïnformeerd.
Lina Ben Mhenni roept mensen
via haar blog op zich te registreren.
“Veel mensen hebben geen vertrouwen in het kiesproces,” zegt ze. “Ze
zijn niet gewend aan transparante
verkiezingen. Bovendien hebben de
meeste partijen geen duidelijk programma.”
Veel partijen komen voort uit de

oude regeringspartij RCD, zegt Ziad
Kanoun uit. “Het gaat dus om mensen die verantwoordelijk waren
voor de jaren van repressie en martelingen. Maar ze kunnen kiezers
van alles wijs maken, bijvoorbeeld

‘Eerst eens
zien of politici
hun beloftes
waarmaken’
dat de huidige premier altijd al een
tegenstander van Ben Ali was.” Zelf
gaat hij op een sociaaldemocratische partij stemmen.
Sara Serij heeft zich niet laten registreren voor de verkiezingen: “Mijn
identiteitskaart is gestolen en ik ben
niet geïnteresseerd in politiek.” Ook
haar moeder Layla (46) ziet het nut
van stemmen niet in, hoewel ze Ennahda de beste partij vindt.
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De islamistische partij is één van de
weinige die de meeste mensen wel
kennen. “Het oude regime heeft Ennahda onderdrukt en geprobeerd
zwart te maken door ze terroristen te
noemen,” zegt Layla. “Maar de partij is juist voor vrijheid, bijvoorbeeld
in je keus om een hoofddoek te dragen.”
Tot voor kort was enkel een losjes
rond het hoofd gedrapeerd doekje
toegestaan. Ziad Kanoun is echter
bang dat Ennahda toch de sharia in
wil voeren. “Ze laten hun ware gezicht niet zien,” zegt hij. Ook Lina
Ben Mhenni denkt dat de partij extremer is dan ze zich voordoet.
“Mensen die over polygamie praten, zijn niet gematigd.”
Sara’s buurmeisje Neshrin (25),
een werkloze docent Engels (zonder
hoofddoek), is in elk geval van plan
op Ennahda te stemmen. Ze weet
niet veel over de partij, behalve dat
die voor de islam opkomt. Ze is lang
niet de enige zonder baan in haar familie en haar vriendenkring.
Werkloze vrienden vertrokken tijdens de chaotische situatie vlak na
de revolutie illegaal in bootjes naar

Europa. Twee broers uit de straat
verdronken voor de kust van het Italiaanse eilandje Lampedusa. Optimistisch over de toekomst is
Neshrin niet. “Eerst maar eens zien
of de politici hun beloftes dit keer
waarmaken.”
Tunesiërs met een baan zijn over
het algemeen optimistischer over
de toekomst dan zij voor de revolutie waren, maar dat het nog even
gaat duren voordat de situatie beter
wordt – helemaal op economisch
vlak – weet iedereen. “Misschien
tien jaar of langer, maar niet iedereen heeft dat geduld,” zegt Ouissi
Mohammed (60), een gepensioneerde postkantoormedewerker die
al jaren in Frankrijk woont en nu op
familiebezoek is in Tunis.
Hij heeft zich bij de ambassade in
Parijs voor de verkiezingen laten registreren, maar heeft nog geen idee
op wie hij gaat stemmen. “Als we
maar geen nieuwe dictatuur krijgen.” Hij vindt dat Tunesië er toch
op vooruit is gegaan. “Eerder zouden we direct in de boeien zijn geslagen als we met je zouden praten.”

Aan liefde en liefdesverdriet kun
je ook goed geld verdienen. Dona
Carolina’s winkel Oleos de Brazil, bij mij om de hoek, verkoopt
homeopathische middeltjes tegen van alles en loopt als een
trein.
Er zijn natuurvriendelijke, stimulerende capsules en diverse
oliën en druppels om emoties op
te wekken. “Hiervan ga je huilen
als een kind en van deze ginseng
tabletjes word je extra gevoelig,”
zegt ze. Hebben de zo gepassioneerde Brazilianen dat nodig?
Maar Dona Carolina klaagt dat
de Braziliaanse jongeren van nu
niets meer over de liefde weten.
Dat is volgens haar de schuld van
de populaire ‘baile funk’: opzwepende, eentonige dansmuziek
die uit de sloppenwijken komt.
Tegenwoordig ook hot in de clubs
van de Zona sul, waar de upperclass woont. “Van die muziek
verdwijnt toch elk gevoel uit je
lijf!”
Nadat ik schoorvoetend heb
toegegeven dat ik ook wel eens
naar zo een feest ga, is het voor
Dona Carolina duidelijk. Ze drukt
me een bossa nova-cd in de
hand. Die is vorig jaar uitgebracht in het kader van het vijftigjarig bestaan van dit zeer gevoelige Braziliaanse muziekgenre. Stukken duurder dan alle
goedkope middeltjes, maar haar
beste reddingsmiddel.
NINA JURNA

