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JAN GOOSSENS eist een boycot tegen Israël

Het Gazagevoel in Brussel
In Terzake zei professor Rik
Coolsaet (UGent) vorige week dat
hij niet verwachtte dat het
Israëlisch-Palestijnse conflict
naar onze contreien zou worden
geëxporteerd. Jan Goossens
plaatst een paar kanttekeningen.

C

oolsaet heeft allicht gelijk dat hij
niet meteen de dramatische trom
roffelde. Gelukkig lijkt de kans voorlopig klein dat de oorlog in Gaza
ook bij ons tot gewelddadige oprispingen
leidt. We kunnen ons inderdaad het best
concentreren op het Palestijnse leed en
onze geringe mogelijkheden om het te verlichten, eerder dan op overtrokken exporttheorieën. Geen enkele buitenstaander kan
zich voorstellen hoe het moet zijn om als
gewone Palestijnse burger in Gaza gesandwicht te zitten tussen de Israëlische
bommenwerpers en grondtroepen enerzijds en de Hamasstrijders anderzijds. Als
ratten in de val, het is ongetwijfeld een slap
eufemisme.
Toch is het me de voorbije weken in
Brussel vaak opgevallen dat we de impact
van deze oorlog op onze medeburgers en
stadsgenoten van Arabische afkomst ferm
onderschatten. Neem je in Brussel een taxi,
dan is de kans groot dat je chauffeur een
‘Maroxellois’ is. De taxiconversatie gaat
dezer dagen meteen over Gaza en de toon is
machtelozer, bitterder en woester dan ooit.

JAN GOOSSENS is artistiek
leider van de KVS. Voor ‘De
Gedachte’ schrijft hij om de twee
weken een opiniestuk.
Hetzelfde is momenteel ook het geval als je
in Molenbeek bevriende theatermakers
met Arabische roots bezoekt, of als je met
lokale nieuw-Belgische politici spreekt of in
de Marokkaanse snackbar Avenida op de
Lemonnierlaan gaat ontbijten. Er is maar
één gespreksonderwerp en de pijn veroorzaakt door de buitenproportionele
Israëlische agressie die tot nu toe al bij al
onbestraft bleef, is gigantisch. Op termijn
zal daarvoor een uitlaatklap worden gevonden en aan alle vreedzame beheersing
komt ooit een eind.
Dat we als autochtone Belgen maar gedeeltelijk beseffen welk mentaal leed de bommen op Gaza ook in Brussel veroorzaken,
zegt iets over onze samenleving, die al met
al gesegregeerd blijft. In een land waar

Vlamingen en Walen nog nauwelijks elkaars
gedachten en gevoelens begrijpen, is empathie met de allochtone medemens een nog
grotere uitdaging. Net zoals het onbegrip
tussen de twee grote gemeenschappen in
dit land in de hand wordt gewerkt door
quasi compleet gescheiden media, zo ligt
ook nu daar een deel van de oorzaak.
Stilaan valt er in de westerse media ook
behoorlijk harde kritiek op de Israëlische
oorlogsdaden te horen en te lezen. Maar
het heeft een tijdje geduurd en dat er algemeen medelijden met de Palestijnen weerklinkt, betekent nog niet dat er dieper
wordt gegraven naar de echte oorzaken
van wat vandaag gebeurt. In enkele edito’s
en opiniestukken in kwaliteitskranten
gebeurde het wel, maar het blijven uitzonderingen. Op tv blijven de ‘gekuiste verslagen’ van de oorlog de regel. Zo maakte ik
het de voorbije week twee keer mee dat de
verslaggever in Gaza voor BBC World zelf
aankondigde dat de meeste beelden niet
konden worden uitgezonden “wegens al te
gruwelijk”. In de Arabische wereld worden
de kijkers echter wel overladen met de
uncensored version en naar het aantal
schotelantennes in de allochtone wijken
van Brussel te oordelen, zal het daar niet
anders zijn.
Journalist Uri Avnery van de Israëlische
krant Haaretz, een van de weinige tegenstemmen die er in Israël nog zijn, maakte
daar een scherpe opmerking over in een

recent artikel waarin hij de desastreuze fallout van de Israëlische politiek voor de hele
wereld beschreef: “Dag na dag, nacht na
nacht, zendt het Arabische kanaal van AlJazeera gruwelijke beelden uit: hopen verminkte lichamen, huilende familieleden
die tussen tientallen lijken naar geliefden
zoeken, een moeder die haar dochter vanonder het puin trekt, dokters zonder medicijnen die zwaargewonden in leven trachten te houden.” Daarna voegt hij er veelbe-

Meer dan ooit is er vandaag duidelijkheid
en nuancering nodig. Empathie met het
Palestijnse én Arabische leed in Gaza en bij
ons hoeft niet te betekenen dat je niet meer
kunt zeggen dat ook de raketaanvallen van
Hamas op Israël moeten ophouden. En we
herhalen het best tot uit den treure dat de
staat Israël niet samenvalt met het joodse
volk. Tegenover de staat Israël en zijn nietsontziende en door hypocriete retoriek gecamoufleerde oorlogspolitiek tegen alle

Het is me de voorbije weken vaak
opgevallen dat we de impact van
deze oorlog op onze medeburgers
en stadsgenoten van Arabische afkomst
ferm onderschatten
tekenend aan toe: “Het Engelstalige AlJazeera heeft, in tegenstelling tot zijn
Arabische zusterkanaal, een verbijsterende
gedaanteverwisseling ondergaan. Daar krijgen we enkel nog proper opgepoetste beelden te zien en worden we overladen met
gratis verspreide Israëlische propaganda.”
Gescheiden media creëren gescheiden realiteiten, maar in Brussel raken die gescheiden realiteiten elkaar op bijna elke straathoek. In grote delen van de stad moet je niemand nog blaasjes verkopen.

Palestijnen is maar één houding mogelijk:
die van een economische en culturele boycot. Theatermaker Alain Platel had tijdens
de voorstellingen van zijn productie Pitié!
vorige week in Brussel de moed om daartoe
op te roepen. Naomi Klein, auteur van No
Logo en Disaster Capitalism, ging in The
Guardian zover dat ze het Israëlische beleid
tegenover de Palestijnen vergeleek met dat
van het toenmalige apartheidsregime in
Zuid-Afrika. Dat gaat erg ver. Maar jammer
genoeg gaat het vandaag zeker niet te ver.

De grote Chinese hoop
De voorbije maanden zijn we
overspoeld met berichten over
financiële fraude, bloedvergieten
in India en de Gazastrook en
wereldwijde economische rampspoed. ‘Toch was er ook die ene
gebeurtenis die van grote moed
en verhevenheid getuigde, maar
die door alle onheilstijdingen is
ondergesneeuwd’, schrijft Ian
Buruma. Op 10 december, precies
zestig jaar na de ondertekening
van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens, hebben
meer dan driehonderd Chinese
staatsburgers hun handtekening
gezet onder een opmerkelijk
document, het Charter 08.

D

e ondertekenaars wilden graag
weten welke koers China in de
eenentwintigste eeuw zal varen.
“Zal China het pad van de modernisering onder een autoritair regime blijven bewandelen of zal het de universele
waarden in het hart sluiten, meestappen
met de beschaafde naties en uiteindelijk
een democratisch systeem ontwikkelen ?”
Charter 08 heeft helemaal niks opruiends.
Het vraagt alleen maar om iets wat de inwoners van progressieve democratieën al lang
als verworven beschouwen: het recht om
het beleid ter discussie te stellen, de vrijwaring van de rechten van de mens, een onafhankelijk rechtswezen en verkiezingen op
basis van een meerpartijenstelsel.

Verlangen naar democratie
Het charter is gebaseerd op Charter 77 van
wat toen nog Tsjecho-Slowakije was. In 1977
werden verschillende prominenten, onder
wie ook Václav Havel, gearresteerd omdat ze
het charter mee hadden ondertekend. Zo
ging het ook in China. Liu Xiaobo, een van
de dapperste Chinese intellectuelen, werd
in december in de boeien geslagen omdat
hij het had gewaagd Charter 08 te ondertekenen. Hij zit nog altijd vast. Andere ondertekenaars werden ondervraagd.
Charter 08 heeft niet de media-aandacht
gekregen die het verdient. Maar misschien
hebben de meeste mensen wel andere, dringendere zorgen aan hun hoofd. Daarnaast is
er ook de neiging, en niet alleen in China,
om dit soort initiatieven af te doen als irrelevant of misplaatst. Bovendien heeft het
recente Amerikaanse beleid de roep om
meer democratie in een kwaad daglicht
gesteld. In China en in de andere autoritaire

IAN BURUMA over Charter 08.
Ian Buruma is de auteur van
Murder in Amsterdam: the Death of
Theo van Gogh and the Limits of
Tolerance. Hij is hoogleraar
democratie, mensenrechten en
journalistiek aan Bard College.
Aziatische landen is het onder zelfverklaarde progressisten zelfs bon ton geworden om te beweren dat de democratie de
Europeanen en de Amerikanen op het lijf is
geschreven, maar dat de specifieke
Aziatische situatie zich daar niet toe leent.
Toch kunnen we aanvoeren dat China zijn
eigen soort democratie heeft ontwikkeld.
Een democratie die gebaseerd is op het confuciaanse idee van de welwillendheid van
de overheid en de culturele ingesteldheid
van het Chinese volk om de individuele
rechten op te offeren voor het collectieve
goed. Voor wie die mening is toegedaan,
hebben de ondertekenaars van Charter 08
eenvoudigweg alle voeling met hun eigen
cultuur verloren.
Uiteraard zal Charter 08 het Chinese
beleid amper beroeren. De overheid zal de
ideeën die erin staan niet eens bespreken,
laat staan dat ze ook maar iets zou doen om
die te implementeren. Maar daarom hoeven we het nog niet irrelevant te noemen.
Een progressief-democratisch China zit er
nog niet meteen in, maar na Charter 08 kan
niemand nog ontkennen dat veel Chinezen
er reikhalzend naar uitkijken.
De uitdrukking van dat verlangen is des te
belangrijker nu de wereld zich in de wurggreep van een economische crisis bevindt.
Wijdverspreide economische rampspoed
blijft immers nooit zonder politieke gevolgen. Het xenofobe populisme neemt hand
over hand toe in Europa. De Amerikaanse
president elect Obama zal alle zeilen
mogen bijzetten om het gewraakte protectionisme in te dijken. De Japanners zullen
misschien weer hun heil zoeken in het
grimmige nationalisme. Maar nergens ter
wereld kunnen de politieke en sociale
gevolgen van de crisis de maatschappij ster-

ker ontwrichten dan in China.
Het machtsmonopolie van de Chinese
Communistische Partij is immers enkel te
rechtvaardigen door de snelle economische
groei. Als die plots wegvalt, zullen de arbeiders en landbouwers werkloos worden en
zal de verstedelijkte middenklasse de toename van haar welvaart gestuit zien. De eenpartijstaat heeft zijn hele legitimiteit aan de
economische boom te danken. Weinig
mensen, zelfs binnen de Partij, geloven nog
in het marxisme-leninisme, laat staan in het
maoïsme. Het ongenoegen over de
overheidscorruptie en de politieke onderdrukking is in 1989 in alle Chinese regio’s
duidelijk en veelvuldig tot uiting gekomen.
De communistische machthebbers zijn er
na de gebeurtenissen op het Plein van de
Hemelse Vrede niet alleen dankzij hun brutale optreden in geslaagd om in het zadel
blijven. De overheid heeft, vooral bij de
geletterde middenklasse, een schijn van
politieke legitimiteit afgekocht met de
belofte van meer welvaart. Zolang de mensen het gevoel hadden dat ze rijker werden,
kon de roep om meer vrijheid van meningsuiting, om een betere bescherming van de
mensenrechten en de invoering van het
algemeen stemrecht nog wel even wachten.
Maar als dat systeem het begeeft en een
stijgende materiële welvaart niet langer
vanzelfsprekend is, kan er veel gebeuren,
meestal in negatieve zin. Er kunnen op het
platteland en in de industriesteden massaal
rellen losbarsten. De overheid kan dat
oproer met geweld de kop indrukken, maar
bij de middenklasse zou het verlies aan vertrouwen erg groot zijn, en dat is een ernstigere zaak. Het militante nationalisme, deels
aangemoedigd door zenuwachtige bewindvoerders, is een mogelijk gevolg. Daarnaast
kan het leger ook de macht grijpen in een
poging de onlusten neer te drukken.

Eloquent en overtuigend
Als er geen alternatieven bestonden voor
het autoritaire eenpartijstelsel, voor een
militair bewind of voor de algemene chaos
zou de toekomst van China er erg mistroostig uitzien. Maar er is wel degelijk een
alternatief. Het is eloquent en overtuigend
neergepend in Charter 08. Als China er ooit
in slaagt in de voetsporen van Zuid-Korea,
Japan en Taiwan te treden en “toe te treden
tot de beschaafde naties” door een progressieve democratie tot stand te brengen, dan
zal 10 december 2008 de geschiedenis
ingaan als een van de sleutelmomenten in
het ontstaan van die nieuwe democratie.

LEZERSBRIEVEN
Baby

Daklozen

Gynaecologe Marleen Temmerman veegt
al even ongenuanceerd de vloer aan met
de behoeften van een pasgeboren baby als
Rachida Dati dat doet met de nood aan
moederschapsrust (DM 10/1). Elke pasgeboren baby moet gevoed, verschoond en
gekoesterd worden. Als de ouders dat niet
kunnen of willen doen, kan ook een andere verzorger die basisbehoeften vervullen.
Maar elke pasgeborene heeft ook recht op
ouders die voldoende aanwezig zijn.
Met je moeder of vader creëer je een
unieke band die je met niemand anders
kunt opbouwen. Als het goed zit, ontstaat die band al tijdens de zwangerschap, wordt hij sterker bij de geboorte
en gaat hij vervolgens een leven lang
mee. Dat er veel fout kan gaan als kinderen deze unieke, warme band met hun
biologische ouders moeten missen, is al
meermaals bewezen, al beweert
Temmerman dat daar geen “wetenschappelijk bewijs” voor is. Jammer dat
iemand als Marleen Temmerman het
belang van de biologische moeder en
vader zo achteloos wegwuift.

Het is goed dat het leed van daklozen in
deze barre vrieskou onder onze aandacht wordt gebracht. Ik vind het wel
spijtig dat ze tijdens de rest van het jaar
door velen collectief worden vergeten.
Het kan immers iedereen overkomen
in deze tijden van toenemende werkloosheid. Van de ene dag op de andere sta je
op straat. Steeds meer mensen kunnen
hun rekeningen niet meer betalen. Dus
moet je ook niet ver zoeken naar schuldeisers die je uit je huis zetten. Daar zit je
dan, in weer en wind op straat. Er moet
solidariteit zijn, vind ik. Meer mensen
moeten daklozen helpen, net zoals organisaties dat doen.
Bovendien betekent ‘zonder huis’ veel
meer dan ‘zonder bed’. Daklozen hebben
geen domicilie. Zonder domicilie heb je
geen sociale zekerheid. Je kunt je niet
verzekeren tegen ziekte of aansluiten bij
een mutualiteit. Ook om te solliciteren
heb je een rekeningnummer en adres
nodig. Kortom, het is een straatje zonder
eind. Als dakloze is het huilen met de pet
op. Onvergetelijk.

Carla Rosseels, Berchem

Yoran De Vos, Wetteren

