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Incidenten in 2010

Woede om uitblijven noodhulp Sri Lanka
Gert Jan Rohmensen

amsterdam – De overstromingen in
Sri Lanka dreigen een voedselcrisis
tot gevolg te hebben. De Verenigde
Naties roepen vandaag donorlanden
officieel op om noodhulp te geven.

Door de zeer zware regenval van de
afgelopen anderhalve week zijn
grote gebieden ondergelopen, voor-
al in het oosten van het eiland in de
Indische Oceaan. Bijna tienduizend
huizen zijn beschadigd en meer dan

400.000 mensen zijn ontheemd.
Alleen al in het district Batticaloa

stond 33.000 hectare landbouw-
grond onder water. „Bijna de hele
oogst is hier verloren gegaan”, zegt
Jorike Looij van ZOA-Vluchtelingen-
zorg in Batticaloa . „Rijstvelden zijn
kapot, groenten weggespoeld en wa-
terreservoirs zijn aangetast, zodat er
voor het komende droge seizoen
weinig water is. Het is sinds 1956 niet
meer zo erg geweest.”

ZOA heeft de afgelopen week

n Overstromingen leiden tot ernstig voedseltekort n Honderdduizenden ontheemden

Erika de Joode

a m s t e r da m – Piraten passen hun
tactieken aan. Zij gebruiken de door
hen gekaapte grote vaartuigen fre-
quent als ’moederschip’ om andere
schepen te overvallen. Voorheen de-
den zij dat vanuit hun eigen kleine
boten. Door deze werkwijze wisten
ze vorig jaar meer vaartuigen te ente-
ren dan ooit.

Volgens het Internationaal Mari-
tiem Bureau (IMB) hebben piraten
wereldwijd 1181 bemanningsleden
gegijzeld. 1016 gegijzelden kwamen
in handen van Somalische piraten.
Volgens het IMB, dat misdaden in
kaart brengt die op zee zijn begaan,
is dat een record.

De stijging kwam vooral tot stand
in de laatste drie maanden, toen de
moesson in Somalië was afgelopen.
In oktober gaf het bureau nog aan
dat het aantal meldingen van pirate-
rij wat achterbleef. Het regenseizoen
tot dan toe maakte het piraten moei-
lijk schepen aan te vallen.

In het hart van het piratengebied,
in de smalle Golf van Aden tussen
Jemen en Somalië, nam het aantal in-
cidenten iets af. Dat komt door de
aanwezigheid van marineschepen,
die hier sinds 2008 surveilleren.
Maar een deel van de Somalische pi-
raten heeft het werkterrein verlegd
naar het zuiden, legt Cyrus Mody van
het IMB in Londen uit: „Piraten wij-
ken nu uit naar de oostkust van So-
malië. En zelfs voor de kust van het
veel zuidelijker gelegen Mozambi-
que zijn ze vorig jaar actief ge-
weest.”

Piraterij beperkt zich niet tot oos-
telijk Afrika. Een tweede risicoge-
bied is het zeegebied bij Nigeria, dat
in West-Afrika ligt. De situatie is hier
’zeer, zeer gewelddadig’, aldus Mody.
Ook schepen in de Zuid-Chinese Zee
en de wateren rond Indonesië wor-
den vaak aangevallen. Na 2001 was
het aantal piratenacties hier aan het
dalen, maar afgelopen jaar was er
weer een stijging. Mody: „Een verkla-
ring is moeilijk te geven. Een van de
redenen kan zijn dat er minder kust-
wachten en marineschepen beschik-
baar zijn of dat deze verplaatst zijn
naar andere gebieden.”

Piraten gijzelen recordaantal schepen
n 1181 bemanningsleden slachtoffer n Somaliërs ook actief bij Mozambique

Australiërs enteren een Brits fregat dat is gekaapt ten zuidoosten van Oman. FOTO AP

onder meer brood, biscuit en zeil
(om droog te kunnen slapen) uitge-
deeld. „Het water zakt nu, maar staat
in veel gebieden nog tot de knie,
waardoor zowel motorboten als
auto’s er niet doorheen kunnen”,
weet Looij. „Door het stagnerende
water rukken de muggen op en
dreigt er ook knokkelkoorts uit te
breken.”

De onrust en woede over het uit-
blijven van hulp kwam tot uitbar-
sting Batticaloa en een dorpje in de

buurt. Daar bestormden ruim dui-
zend inwoners maandag het
gemeentehuis. De menigte beschul-
digde de ambtenaren ervan nood-
hulp achter te houden en richtte ver-
nielingen aan. Volgens de inwoners
was de noodhulp – waaronder rijst,
meel, melkpoeder en tenten – nog
steeds niet gedistribueerd. De me-
nigte vertrok pas weer toen de poli-
tie beloofde deze te verdelen.

Voor de komende vier dagen is VN-
voedselhulp gegarandeerd, daarna is

de situatie ongewis. De VN roepen
lidstaten op snel noodhulp te geven.
Er is grote behoefte aan muskieten-
netten, schoon water en voedsel.

„Als er nu niet snel wordt gehan-
deld en er geld beschikbaar komt
voor voedselhulp, dan hebben we
een groot probleem voor de komen-
de maanden”, zegt Looij. „Er moet
ook hulp komen om de tijd tot het
volgende regenseizoen, volgend jaar
maart, te overbruggen. Anders staat
er een tweede ramp te gebeuren.”

Het IMB publiceerde gisteren we-
reldwijde cijfers over het aantal gij-
zelaars, doden, gekaapte schepen
en piraterij-incidenten. Onder ’inci-
denten’ verstaat het IMB elke aan-
val waarvan melding is gemaakt.
Het gaat hierbij dus niet alleen om
succesvolle piratenaanvallen, die
uitdraaiden op bijvoorbeeld een ka-
ping, maar ook om aanvallen die
zijn mislukt.

• Aantal gijzelaars: 1181 (waarvan
1016 door Somalische piraten)

• Aantal doden: 8
• Aantal gekaapte schepen: 53

(waarvan 49 voor de Somalische
kust)

• Aantal incidenten: 445

Op dit moment hebben Somalische
piraten nog 31 schepen en 713
gijzelaars in handen.

Ook watersnood
in Zuid-Australië,
schade loopt in
miljarden euro’s

Van onze redactie buitenland

amsterdam – De watersnood h e e ft
nu ook zuidelijk Australië bereikt.
Het stadje Horsham in de staat Victo-
ria veranderde in een meer nadat de
Wimmera Rivier gisteren uit haar
oevers trad. Ook andere oeversteden
dreigen onder te lopen.

De autoriteiten riepen de bevol-
king op met spoed te maken dat ze
wegkwamen. Meer dan 3500 men-
sen zijn geëvacueerd sinds het het
water begon te stijgen. Meer dan vijf-
tig dorpen en steden zijn over-
stroomd.

De afgelopen weken zijn na zware
regenval delen van de noordelijker
staat Queensland onder water ko-
men te staan, of overspoeld door
modder. Daarbij zijn dertig mensen
omgekomen, twaalf mensen vermist
en 30.000 huizen ondergelopen.

De ramp in Queensland alleen al is
de duurste natuurramp in Australië
ooit, zei premier Julia Gillard. Voor-
dat de vloed deelstaathoofdstad
Brisbane bereikte, waar de meeste
doden vielen, stond de teller op 3,7
miljard euro. Die rekening loopt snel
op.

Sombere economen voorspellen
dat door de overstromingen de natio-
nale groei een procent minder zal
zijn, door productieverlies en de ver-
nielde infrastructuur. Dat is onge-
veer tien miljard euro. Andere
experts wijzen erop dat tegenover de
kosten van de wederopbouw ook ba-
ten staan, in de vorm van meer werk-
gelegenheid. Volgens de Australi-
sche tak van de Commonwealth
Bank kosten de overstromingen in
Queensland eerder tussen de 2,2 en
de 3,7 miljard euro. De eerste gevol-
gen zijn al zichtbaar. Zo is de prijs
voor steenkool, product van Queens-
land, omhoog geschoten. Ook het
toerisme kreeg een grote klap: het
regende afzeggingen voor vakantie-
oorden, zoals Noosa aan de kust.

Niet alleen het herstel van wonin-
gen en wegen zal in de papieren
lopen, ook voedselprijzen zullen stij-
gen. Banken vrezen dat hypotheken
en andere leningen niet worden af-
betaald. Vooral voor boeren zijn de
gevolgen zwaar. „We hebben enor-
me schulden”, vertelt boer Derek
Schulz in Grantham, ten westen van
Brisbane, aan de New York Times. Hij
zou bijna gaan oogsten, toen het wa-
ter kwam. Nu ligt er alleen nog mod-
der, en overblijfselen van wat ooit
tractors, auto’s en woningen waren
op zijn land.

Schultz verwacht dat veel boeren
zullen vertrekken. De verzekering
dekt lang niet alles. De regering ver-
strekt lage-renteleningen en vergoe-
dingen tot 20.000 euro, maar dat is
een schijntje van wat nodig is.

Ook Zuid-Azië en West-Afrika gevaarlijk

Het gebied met het hoogste risico
op piraterij, blijft de Somalische
kust. Zuid-Azië neemt een tweede
plaats in, gevolgd door het West-
Afrikaanse Nigeria. Het IMB maakt
onderscheid tussen enteringen en
kapingen. Als de inhoud van een
schip in beslag wordt genomen,
spreekt het bureau van een ente-
ring. Wordt het hele schip ingeno-
men, dan gaat het om een kaping.

• Oost-Afrika (waaronder Somalië
en Mozambique): 1016 gijzelin-
gen, 49 kapingen

• Bangladesh: 21 enteringen
• Indonesië: 30 enteringen, 9 mis-

lukte aanvallen, 1 kaping
• Zuid-Chinese zee: 21 enteringen,

7 mislukte aanvallen, 2 schepen
beschoten, 1 kaping

• Nigeria: 13 enteringen, 4 schepen
beschoten, 2 pogingen tot kaping

wereld

Eurocrisis

Gijs Moes
Brussel

De ministers van financiën van de
eurozone bogen zich maandagavond
over het plan om het noodfonds uit
te breiden. Ze willen ervoor zorgen
dat het eerder toegezegde bedrag
van 750 miljard euro ook echt be-
schikbaar is voor landen in nood,
maar dat gaat nog wel even duren.
Vier vragen over het plan.

1. Waarom moet het noodfonds voor
de euro worden versterkt?
Het tijdelijke vangnet voor eurolan-
den, dat in mei vorig jaar werd uitge-
dokterd, kreeg in de Amerikaanse
pers direct een pakkende naam: het
’one trillion dollar fund’. Dat moest
de markten duidelijk maken dat spe-
culeren tegen de euro zinloos was.

Maar al snel bleek de realiteit min-
der indrukwekkend. Het tijdelijke
fonds EFSF, dat geld kan uitlenen
met garanties van alle eurolanden
als zekerheid, kan niet over 750 mil-
jard euro beschikken. Dat ligt aan de
eisen waaraan het moet voldoen om
de fel begeerde triple A-rating te krij-
gen. Zo mag het fonds minder uitle-
nen dan het bedrag waarvoor de
deelnemende landen samen garant
staan en moet er altijd wat reserve-
kapitaal achterblijven.

Het EFSF kan nog altijd over meer
dan een half miljard euro beschik-
ken, maar dat is misschien niet ge-
noeg als na Ierland nog meer landen
in de problemen komen. Portugal zal
geen probleem zijn, maar als Spanje
een beroep moet doen op het nood-
fonds komt de bodem in zicht.

2. Waarom laait deze discussie nu op?
Het was net wat rustiger op de
markten, zegt de Duitse minister
Schäuble. Het speculeren over uit-
breiding van het fonds zorgt volgens
hem nu voor nieuwe onrust. Maar
voorstanders van de uitbreiding vin-
den dit moment juist geschikt: je
moet het dak repareren als de zon

schijnt.
De Belgische minister Didier Reyn-
ders, president Trichet van de Euro-
pese Centrale Bank en anderen heb-
ben eerder gezegd dat het fonds
moet worden uitgebreid. Voorzitter
Barroso van de Europese Commissie
gaf die oproep vorige week een nieu-
we impuls.

3. Waarom stelt Nederland strenge
voorwaarden?
Nederland is een van de sterke lan-
den binnen de eurozone. Daarom
heeft minister De Jager (financiën)
maandag ook overlegd met zijn col-
lega’s van de vijf andere triple A-lan-
den: Duitsland, Frankrijk, Finland,
Oostenrijk en Luxemburg. Zij heb-
ben gezamenlijke belangen.

Wil de eurozone bij elkaar blijven,
dan zullen de zwakkere landen hun
financiën op orde moeten krijgen. Ze
moeten zich beter houden aan de
begrotingseisen in het stabiliteits-
pact voor de euro. Maar ze moeten
ook hun economie hervormen: de
pensioenleeftijd verhogen, de lonen
matigen en de arbeidsmarkt versoe-
pelen.

4. Is de eurozone straks helemaal
veilig?
De ministers hebben nog geen be-
sluit genomen over het noodfonds.
Dat moeten de regeringsleiders doen
en dat kan nog wel duren tot eind
maart.

Er tekent zich wel een compromis
af: geen verhoging van het totaalbe-
drag, wel zorgen dat de eerder toege-
zegde 750 miljard echt beschikbaar
is. Dat kan deels door de regels aan te
passen, maar extra miljardengaran-
ties lijken onvermijdelijk.

Spanje moet daarna – indien nodig
– geholpen kunnen worden. Maar als
onverhoopt Italië onderuit gaat op
de markten, wat hier en daar wordt
gevreesd, dan houdt alles op. De an-
dere lidstaten zijn samen niet sterk
genoeg om de derde economie van
de eurozone overeind te houden.

Extra geld voor
noodfonds lijkt
o nv e r m i j d e l i j k
n Beslissing volgt pas eind maart
n Spanje kan gered worden, Italië niet

Antoine Verbij
Berlijn

Nu Duitsland zich in Europa weer
constructief opstelt, nemen binnen-
lands de conflicten meteen weer toe.
Niet tussen de regering-Merkel en de
oppositie, maar binnen de coalitie.
De liberalen verzetten zich met hand
en tand tegen een grotere Duitse
bijdrage aan het noodfonds voor de
euro.

Bondskanselier Angela Merkel en
haar minister van financiën Wolf-
gang Schäuble hebben zich de afge-
lopen week bereid verklaard om het
noodfonds te versterken. Volgens
Schäuble is dat vooral een financieel-
technische kwestie, die niet veel op-
winding waard is. „Daar worden de
markten alleen maar onrustig van”,

zei hij in een gesprek met de buiten-
landse pers.

Maar bij de liberale coalitiegenoot
FDP zorgen Schäubles uitlatingen
wel degelijk voor opwinding. De
voorgestelde maatregelen kunnen
betekenen dat Duitsland 200 miljard
euro moet bijdragen aan het fonds.
De liberale minister van buitenland-
se zaken Guido Westerwelle vindt de
huidige bijdrage van 123 miljard
echter meer dan genoeg.

Op de achtergrond speelt de libera-
le wens om de belastingen te verla-
gen. Partijleider Westerwelle vindt
het onjuist om miljarden naar arm-
lastige Europese landen te sluizen en
tegelijk de door de coalitie beloofde
lastenverlichting almaar uit te stel-
len. Met belangrijke deelstaatverkie-
zingen in aantocht ziet Westerwelle

Angela Merkel begroet Wolfgang Schäuble (links). Rechts Guido Westerwelle. FOTO AFP

Euro-aanpak splijt Duitse coalitie
n Liberale FDP is blok aan het been van minister Schäuble

Van onze redactie economie

amsterdam – Het Internationaal
Energie Agentschap (IEA) heeft de
voorspellingen voor het oliever-
bruik in 2011 opnieuw naar boven
moeten bijstellen. Het wereldwijde
gebruik van olie zal stijgen naar 89,1
miljoen vaten per dag, tegen 87,7
miljoen in 2010. De laatste voorspel-
ling ging nog uit van een stijging
naar 88,8 miljoen vaten.

De IEA waarschuwde al eerder dat
de prijs van een vat olie wel eens een
rem kon zetten op het economisch
herstel. Volgens het energieagent-
schap gaat de rem er op als de olie-
prijs naar 100 dollar per vat schiet.
Gisteren werd voor een vat Brent-
olie op de beurs in Londen 98,3 dollar
per vat betaald.

De vraag naar olie is vooral afkom-
stig uit de ontwikkelingslanden en

niet uit de 34 landen die samen de
Organisatie voor Economische
S a m e nw e r k i n g en Ontwikkeling
(Oeso) vormen.

De behoefte aan olie groeide in de
niet-Oeso-landen vorig jaar met 5,3
procent. Die groei zal dit jaar wat
inzakken, maar is dan nog altijd 3,8
procent. Volgens de Organisatie van
olie-exporterende landen (Opec) is er
voldoende aanvoer van olie.

De prijsstijging wordt momenteel
niet geweten aan schaarste, maar
eerder aan technische oorzaken, zo-
als de daling van de Amerikaanse
d o l l a r.

Een deel van de stijging wordt ver-
der verklaard door tijdelijke proble-
men in de aanvoer. De voorraden
zijn op peil, maar bijvoorbeeld Shell
heeft sinds 15 januari al vier olieplat-
forms in de Noordzee tijdelijk stilge-
legd.

Behoefte aan olie neemt toe,
vooral in ontwikkelingslanden

den haag – Het vangen van zogehe-
ten dioxinepaling in vervuilde rivie-
ren moet worden verboden, vindt
staatssecretaris Bleker (landbouw en
visserij. De bewindsman volgt daar-
mee een meerderheid in de Tweede
Kamer die eerder al diverse keren
aandrong op een vangstverbod.

De vangst en verkoop van paling
uit vervuilde rivieren en de Bies-
bosch zorgde eerder voor ophef. De
Voedsel en Waren Autoriteit waar-
schuwde in 2007 al voor een te hoog
dioxinegehalte in deze paling. Toch
werd de vis gewoon gevangen en
aangeboden voor consumptie. Te
veel dioxine kan kanker veroorza-
ken.

Bleker riep de palingvissers eerder
op in december niet te vissen in de ri-
sicogebieden en ervoor te zorgen dat
er deze zomer een keurmerk is dat
garandeert dat paling die wordt ver-

kocht, veilig kan worden gegeten. In
zijn brief aan de Tweede Kamer
meldde de bewindsman gisteren dat
de palingsector middels de Stichting
Duurzame Paling Nederland (Du-
pan) werkt aan zo’n keurmerk dat er

mogelijk al in april zou kunnen zijn.
Tegelijk werkt minister Edith Schip-
pers (volksgezondheid) aan een wet-
telijke regeling waardoor palingvis-
sers moeten aantonen dat de in ver-
vuilde gebieden gevangen aal vol-
doet aan de normen voor voedselvei-
ligheid.

De palingvissers hebben zich vol-

Staatssecretaris Bleker bepleit verbod op
vangst ’dioxinepaling’ uit vervuilde rivieren

zijn geloofwaardigheid in gevaar.
De liberalen, die er in de peilingen

dramatisch voorstaan, hopen bij die
verkiezingen te profiteren van de
groeiende euroscepsis onder de be-
volking. Schäuble gelooft niet in die
scepsis. Een onderzoek heeft uitge-
wezen dat 49 procent van de Duitsers
liever de D-mark terug wil. Schäuble:
„Dat betekent dat een meerderheid
de euro nog zo gek niet vindt”.

Ook al hebben zijn Europese colle-
ga’s de indruk dat Schäuble nog
altijd op de rem trapt als het om de
redding van de euro gaat, binnen de
regering profileert hij zich inmid-
dels als de grootste aanhanger van
Europa. „Dat heeft een simpele
reden”, licht hij toe. „Onze grondwet
verplicht ons tot Europese samen-
werking!”

gens Bleker redelijk gehouden aan
zijn oproep.

De nieuwe Voedsel en Waren Auto-
riteit (nVWA) trof slechts bij twee
bedrijven levende paling aan: een
keer aan boord van een schip en een
keer aan wal. In beide gevallen is een
boete opgelegd en de aal is in beslag
genomen.

Bleker wil het vangstverbod rege-
len via de Wet Dieren, die dit voor-
jaar zou moeten worden aangeno-
men door de Eerste Kamer. Wanneer
het vangstverbod ingaat, hangt af
van het moment waarop het besluit
in de senaat wordt genomen.

Voor welke gebieden het verbod
gaat gelden, is nog niet duidelijk. Ble-
ker wil eerst van deskundigen horen
of er wellicht nog meer wateren voor
in aanmerking komen. In februari
verwacht hij daar duidelijkheid over
te krijgen.

Sector werkt aan
keurmerk voor
aal die veilig is

economie


