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Generaal: Hariri-tribunaal werkte met vervalst bewijsmateriaal

Hoe Hezbollah Libanon gijzelt
■ Radicale sjiitische beweging brengt regering ten val, uit ongerustheid over Hariri-tribunaal

ANALYSE
Iris Ludeker

amsterdam – Daar gaan we weer,
zal menig Libanees woensdag ge-
dacht hebben. De radicale sjiitische
beweging Hezbollah en haar bond-
genoten stapten uit de regering, die
daardoor viel en Libanon voor de
zoveelste keer in een diepe crisis
bracht. En dan moet het land maar
hopen dat het bij een politieke cri-
sis blijft.
De vorige keer dat Libanon in een

politieke impasse raakte – in 2006
toen Hezbollah ook uit de regering
stapte – volgde pas toenadering na-
dat de zaken waren uitgelopen op
geweld. In 2008 gingen aanhangers
van Hezbollah op de vuist met die
van premier Saad Hariri. Hezbollah
won de gewapende confrontatie op
haar gemak, en wist bij het daarop-
volgende vredesakkoord allerlei po-
litieke concessies af te dwingen.
De grote vraag is of dit scenario

zich weer zal voltrekken. De eisen
van Hezbollah zijn in ieder geval
duidelijk: de beweging wil dat pre-
mier Hariri afstand neemt van het
’Hariri-tribunaal’ van de VN. Dat ju-
ridisch hof in Leidschendam onder-
zoekt de moord op Rafik Hariri, de
voormalig premier van Libanon (en
vader van Saad) die in 2005 om het
leven kwam bij een bomaanslag in
Beiroet. Binnenkort komt het hof
met zijn aanklachten – en zal daar-
in waarschijnlijk leden van Hezbol-
lah aanwijzen als daders.
Dat nu zou het prestige van Hez-

bollah binnen Libanon ernstig aan-
tasten. De sjiitische beweging pro-
beert zichzelf te presenteren als be-
schermer van Libanon, tegen agres-
sie van Israël. Leider Nasrallah heeft
altijd bezworen dat Hezbollah zijn
aanzienlijke wapenarsenaal nooit
zal inzetten tegen de eigen bevol-
king. Wat dat laatste betreft boette
de beweging na de straatgevechten
van 2008 al aan geloofwaardigheid
in. Maar als ze nu bovendien verant-
woordelijk zou blijken voor de
moord op de populaire Hariri, kan
ze elke aanspraak op nationale loya-
liteit op de buik schrijven.
Dat Hezbollah de aanklachten

met enige vrees tegemoet ziet,
blijkt wel uit haar opstelling tot nu.
Nasrallah maakte vorige zomer zelf
bekend dat zijn mannen beschul-

Een VN-patrouille bij het Libanese grensdorp Sammoukha, gezien vanuit Israël. De crisis in Libanon heeft de Israëliërs waakzaam gemaakt. FOTO EPA

digd zouden worden, en begon ver-
volgens met een campagne om de
geloofwaardigheid van het tribu-
naal te ondergraven. Dat zou partij-
dig zijn, en zijn oren laten hangen
naar Israël en de VS.
De VS hebben altijd het hardst ge-

hamerd op de noodzaak van het tri-
bunaal, en blijven dat doen, ook nu
de stabiliteit van Libanon in het ge-
ding is. Zonder gerechtigheid geen
stabiliteit, zo gaat de redenering.
Als zoon zal Saad Hariri gerechtig-
heid inderdaad belangrijk vinden,
maar niet helemaal zeker is of hij
ook als premier gelukkig is met de-
ze uitkomst. Hariri leek bereid om
in het belang van zijn land te zoe-
ken naar een compromis.
Hij wilde misschien niet bij voor-

baat de aanklachten van het tribu-
naal verwerpen, hij kwam Hezbol-

lah al wel tegemoet door de geloof-
waardigheid van bepaalde getuigen
in twijfel te trekken. De afgelopen
maanden waren de traditionele
steunpilaren van Hariri (Saoedi-Ara-
bië) en Hezbollah (Syrië) bovendien
koortsachtig op zoek naar de gou-

den formule die Libanon stabiel
moest houden. Zij faalden, naar ver-
luidt na druk van de Amerikanen
op de Saoediërs. Dat was dé reden
voor Hezbollah om de stekker er
dan maar uit te trekken.
De meeste analisten zien het nog

niet zo snel tot intern Libanees ge-
weld komen, want ook het opper-
machtige Hezbollah heeft daar te
veel (prestige) bij te verliezen. Maar
hoe de huidige impasse wel door-
broken moet worden, daarop weet
niemand vooralsnog het antwoord.

Hezbollah-leider Nasrallah heeft er
de afgelopenmaanden een punt
van gemaakt dat het Hariri-tribu-
naal in Leidschendam aangestuurd
wordt door Israël. Nu is dat ver ge-
zocht, maar de VN-onderzoekers
hebben wel enige aanleiding gege-
ven voor scepsis.
In eerste instantie stelden ze met
veel aplomb vast dat Syrië verant-

woordelijk zou zijn voor de moord
op Rafik Hariri. Vier Libanese gene-
raals die als stromannen van het
buurland zouden hebben gefun-
geerd, werden zonder aanklacht ja-
ren vastgehouden. Uiteindelijk
kwamen ze vrij toen het tribunaal
moest vaststellen dat er niet ge-
noeg bewijs was voor een aan-
klacht. Sindsdien is er over Syrische

schuld weinig meer vernomen.
Het tribunaal houdt vandaag een
hoorzitting naar aanleiding van
klachten van een van de vier. Deze
Djamil Sayyed wil weten waarom
hij als verdachte werd aangemerkt.
Hij wil aantonen dat er moedwillig
met vals bewijsmateriaal is gewerkt
om de schuld van de aanslag op Sy-
rië te schuiven.

Leeftijdsdiscriminatie

Te veel rimpels voor de BBC
Van onze redactie buitenland

Ze moest oppassen met die rimpels,
zo werd de voormalige BBC-presen-
tatrice Miriam O’Reilly (53) twee
jaar geleden verteld. Negen maan-
den later verving de Britse publieke
omroep haar en drie andere vrou-
welijke collega’s door jongere ge-
gadigden. Leeftijdsdiscriminatie,
reageerde O’Reilly verontwaardigd.
Ze klaagde de BBC aan. En met suc-
ces, want deze week oordeelde de
rechtbank dat de omroep zich in-
derdaad schuldig heeft gemaakt
aan leeftijdsdiscriminatie. O’Reilly
krijgt een schadevergoeding om
haar inkomstenverlies en de ’aan-
slag op haar gevoelens’ te compen-
seren.
De uitspraak vormt een breekpunt
voor de BBC, meldde het Britse dag-
blad The Times. De publieke omroep

wordt al langere tijd beschuldigd
van leeftijdsdiscriminatie – vooral
jegens vrouwen. Al in 1998 deed de
Britse liefdadigheidsinstelling voor
ouderen, Age Concern, er onder-
zoek naar. ’Oudere’ vrouwen van
rond de veertig en vijftig jaar ble-
ken behoorlijk in de minderheid.
Volgens de 59-jarige Selina Scott,
ooit nieuwslezer voor de BBC, is er
sindsdien niets veranderd. Vorig
jaar stelde ze een dossier samen op
grond waarvan ze de omroep be-
schuldigde van ’schaamteloos en

soms kwaadaardig seksisme en leef-
tijdsdiscriminatie jegens vrouwen’.
Ook Anchor Trust, een Britse zorg-
maatschappij voor ouderen, deed
vorig jaar onderzoek naar de leeftij-
den van televisiemakers. Hieruit
bleek dat slechts 20 procent van de
presentatoren en acteurs op BBC
One –mannen en vrouwen – ouder
is dan vijftig.
De omroep geloofde destijds niet
dat het onderzoek representatief
was. Nu daarentegen, met de uit-
spraak van de rechter in het achter-
hoofd, kan de omroep niet anders
dan veranderen. Een woordvoerder
gaf al aan dat de regels voor de se-
lectie van nieuwe presentatoren
worden aangepast en dat de om-
roep in de toekomst graag weer met
O’Reilly samenwerkt. Haar kraaie-
pootjes lijken er opeens niet meer
toe te doen.

Presentatrice
Miriam O’Reilly
krijgt een scha-
devergoeding
van de Britse
omroep BBC.

Waakhond: Democratie verder
achteruit in veel landen in 2010
washington – Vijfentwintig landen
zijn beduidend achteruit gegaan qua
democratie in 2010. Bovendienheeft
de vrije wereld zich daar amper te-
gen verzet, aldus de Amerikaanse
waakhond FreedomHouse.
De organisatie rapporteert nu al

voor het vijfde jaar op rij een achter-
uitgang in politieke rechten en bur-
gerlijke vrijheden. „Onze tegenstan-
ders onderdrukken hun onderda-
nen, en doen datmet ongekend zelf-
vertrouwen en agressie”, zei direc-
teur David Kramer van de waak-
hond.
In het onderzoek zijn 194 landen

meegenomen. China, Egypte, Iran,
Rusland en Venezuela konden zon-
der al te veel weerstand uit democra-
tische landen de onderdrukking op-
voeren, aldus FreedomHouse.
Het aantal democratieën nam af

tot115,het laagsteaantal sinds1995.
In 2005 was het hoogtepunt 123 lan-
den.

Een voorbeeld dat het rapport aan-
haalt, is de Chinese druk op andere
regeringen om de uitreiking van de
Nobelprijs voor de Vrede voor de ge-
vangen activist Liu Xiaobo te boycot-
ten. Een ander voorbeeld is de ver-
oordeling in Rusland van voormalig
oliemagnaat Michail Chodorkovski
na een oneerlijk proces.
„Autoritaire regimes kunnen veel

makkelijker dissidenten in eigen
huis muilkorven, als er geen verzet
van de buitenwereld komt”, waar-
schuwt FreedomHouse.
Elf landen hebben vorig jaar voor-

uitgang geboekt, zoals Kyrgyzistan
enGuinee, die van ’niet vrij’ naar ’ge-
deeltelijk vrij’ opschoven, omdat zij
relatief vrije verkiezingen hebben
gehouden.
Het Midden-Oosten en Noord-Afri-

ka blijven de regio’s met de laagste
niveaus van vrijheid. Oekraïne en
Mexico verschoven van ’vrij’ naar
’gedeeltelijk vrij’.


