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Noord- en Zuid-Korea praten weer
n Panel van VN-experts: Noorden heeft meer geheime fabrieken voor kernenergie

Van onze redactie buitenland

amsterdam – Noord- en Zuid-Korea
zijn overeengekomen om maandag
met elkaar te praten in grensplaats
Panmunjom. Het is voor het eerst
sinds de aanval door Noord-Korea op
het zuidelijke eilandje Yeonpyeong
in november dat de twee vijanden
weer om de tafel gaan zitten.

Wat daar besproken wordt en of
het ergens toe zal leiden, is zoals

gewoonlijk mistig. Noord-Korea zegt
te willen gaan praten over hulp in
ruil voor ontwapening, hoewel het
in 2009 wegliep van gesprekken
hierover met de VS, Rusland, China,
Japan en Zuigd-Korea.

Analisten zijn het erover eens dat
Noord-Korea helemaal niet wil ont-
wapenen en onder dictator Kim
Jong-il zeker zijn nucleaire macht
niet zal afbouwen. Toch wil Zuid-Ko-
rea weten of het Noorden serieus het

proces op gang wil krijgen.
Maandagavond rapporteerde een

VN-panel aan de Veiligheidsraad in
New York. Dit Panel van Experts con-
troleert of landen zich houden aan
de VN-sancties tegen Noord-Korea.
Het uraniumverrijkingsprogramma
van Pyongyang zou nog niet operati-
oneel zijn, aldus het rapport. Maar
wel zou Noord-Korea zeker meer ge-
heime fabrieken hebben.

Dat laatste is gebaseerd op de waar-

neming van de Amerikaanse nucle-
aire expert Siegfried Hecker, die in
november werd toegelaten tot het
beruchte Yongbyon-kerncomplex.
Daar zag hij ’honderden en honder-
den’ centrifuges om uranium te ver-
rijken. Die moeten ook elders ge-
maakt zijn. Volgens het panel werkt
Noord-Korea al sinds de jaren negen-
tig aan uraniumverrijking. Daar-
naast is er een op plutonium geba-
seerd kernwapenprogramma.

Chili onderzoekt dood ex-president Allende
n Rechter buigt zich over de vraag of socialist in 1973 wel echt zelfmoord pleegde
Henriëtte Lakmaker

amsterdam – Hield president Salva-
dor Allende de eer aan zichzelf en
stierf hij door eigen hand, of brach-
ten de militairen van dictator Pino-
chet hem om?

Deze vraag houdt Chili bezig sinds
11 september 1973, de dag van de
staatsgreep door generaal Augusto
Pinochet. Een speciale rechter gaat
zich buigen over de dood van de soci-
alist Allende, die op dat moment drie
jaar aan de macht was. Het is voor
het eerst dat de gebeurtenissen in
het regeringsgebouw op die dramati-
sche dag onderwerp worden van offi-
cieel juridisch onderzoek.

Op de dag van de coup pleegde Allen-
de zelfmoord in regeringsgebouw La
Moneda, onder belegering van de mi-
litairen. Tenminste, dat is de officiële
lezing, die gesteund wordt door Al-
lendes familie en de arts van de presi-
dent, Patricio Guijón. De laatste was
erbij toen de 65-jarige Allende zijn
getrouwen wegstuurde en de trek-
ker overhaalde van een AK-47, een
cadeautje van de Cubaanse leider Fi-
del Castro. „Ik zag hoe hij zelfmoord
pleegde”, zei Guijón tegen Chileense
media. „Hij zat op een bank, met de
mitrailleur in de handen en ik zag de
explosie van de schedel.”

Ook de familie van Allende heeft al-
tijd volgehouden dat hij door eigen

hand is omgekomen. „Mijn vader zei
klip en klaar dat hij La Moneda niet
levend zou verlaten”, aldus Isabel
Al l e n d e (1945), dochter van de ex-
president en senator voor de Socialis-
tische Partij. „Hij wilde in alle waar-
digheid laten zien dat grondwette-
lijk gekozen presidenten hun man-
daat tot het einde moeten uitoefe-
nen.” Maar die lezing vinden veel
aanhangers van Allende moeilijk te
verstouwen. Zij gaan ervan uit dat de
president is vermoord, zoals velen in
die tijd door de militairen zijn
omgebracht.

Het onderzoek door rechter Mario
Carroza, die ook de dood van 726
anderen tegen het licht houdt, zal

veel emoties losmaken in Chili. Het
land is nog lang niet klaar met de
periode-Pinochet (1973-1990). Con-
servatieve aanhangers van de gene-
raal zien Allende nog als de marxisti-
sche anti-Christ die tijdens zijn drie-
jarige regeerperiode bezig was Chili
tot een tweede Cuba te maken.

Anderen worstelen met de erfenis
van Pinochets junta: duizenden Chi-
lenen zijn gemarteld, vermoord of
verdwenen. Veel zaken zijn nog on-
opgehelderd, en slechts weinigen
zijn veroordeeld voor de misdaden
tegen de menselijkheid die destijds
plaatsvonden. Pinochet zelf stierf in
2006, terwijl er verschillende aan-
klachten tegen hem liepen.

Al meer dan duizend
omwonenden Japanse
vulkaan geëvacueerd
Vulkaan Shinmoedake in Japan is
gisteren met zo’n klap uitgebarsten
dat in de wijde regio ruiten zijn ge-
sprongen. Alleen al in scholen en

gemeenschapsgebouwen moesten
tweehonderd ruiten het ontgelden.
De vulkaan ligt op het zuidelijke ei-
land Kyushu, op de berg Kirishima,
waar in 1967 opnames zijn ge-
maakt voor de James Bondfilm ’Yo u
Only Live Twice’. Na de uitbarsting
– de eerste in 52 jaar – hebben me-
teorologen de gevarenzone ver-

groot van drie naar vier kilometer.
Daardoor moesten opnieuw men-
sen hun huis verlaten. Tot nog toe
zijn ruim 1.150 mensen geëvacu-
eerd. De vulkaan spoog as, rook en
stenen tot tweeduizend meter de
lucht in. Treinverkeer in het gebied
is niet meer mogelijk.

F OT O ’S AFP

Kenia krijgt steun
bij verzoek uitstel
rechtszaak politici

Van onze redactie buitenland

amsterdam – Afrikaanse leiders
steunen het plan van Kenia om de
rechtszaken op te laten schorten
tegen de zes belangrijke politici die
volgens het Internationale Strafhof
in Den Haag (ICC) een rol hadden in
het verkiezingsbloedbad in 2008.
Dat maakte de Afrikaanse Unie
bekend.

Kenia gaat de VN-Veiligheidsraad
waarschijnlijk vragen de zaken bij
het ICC een jaar uit te laten stellen.
Het Oost-Afrikaanse land wil in die
tijd zijn justitiële systeem zo aanpas-
sen, dat het de verdachten zelf kan
berechten. In 2012 zijn er verkiezin-
gen in Kenia. Enkele verdachte poli-
tici, zoals de voormalige minister
van onderwijs Wiliam Ruto, willen
zich verkiesbaar stellen voor de pre-
sidentsverkiezingen en kunnen
daarbij geen strafzaak gebruiken.

Na de verkiezingen eind 2007 ont-
stond ruzie over vermeende manipu-
laties van de uitslag. Tijdens de deels
etnisch gemotiveerde geweldsgolf
die volgde kwamen 1.300 mensen
om het leven, 600.000 mensen sloe-
gen op de vlucht.

ICC-hoofdaanklager Ocampo wil
vertegenwoordigers van beide par-
tijen in het conflict laten berechten.
Het gaat om drie kopstukken van de
toenmalige oppositie van huidig pre-
mier Raila Odinga, een etnische Luo,
en drie mensen rond president Mwai
Kibaki, een etnische Kikuyu.

De VN-Veiligheidsraad kan het ICC
verzoeken om zaken een jaar uit te
stellen als een rechtszaak in het land
waar de misdaden werden gepleegd
tot grote oproer leidt. Een eerder ver-
zoek door Soedan om de zaak tegen
president Omar al-Bashir uit te laten
stellen, werd geweigerd.

Eerste dekkende misdaadkaart
n Britten kunnen in een oogopslag zien waar welke misdrijven zijn gepleegd

Erika de Joode

amsterdam – Het lijkt een gewone
kaart, maar wie goed kijkt ziet moor-
den, verkrachtingen, inbraken, be-
rovingen en geweldsdelicten. Sinds
gisteren kunnen de inwoners van
Engeland en Wales precies opvragen
waar deze misdrijven zijn gepleegd.
Tot op de straat nauwkeurig, via
w w w. p o l i c e . u k .

Een Brit die de site bezoekt, kan
een plaatsnaam, postcode of straat
invoeren, waarna een klik hem naar
een zogeheten crime map leidt. Op de-
ze misdaadkaart is te zien welke mis-
drijven in het betreffende gebied de
afgelopen maand zijn gepleegd.

De misdrijven zijn ingedeeld in zes
categorieën, van inbraken tot ge-
welddadige misdrijven en asociaal
gedrag. De crime maps zijn voorzien
van gekleurde stippen; iedere cate-
gorie heeft zijn eigen kleur. Britten
kunnen op deze manier in een oog-
opslag zien waar welke misdrijven

hebben plaatsgevonden. Maar ook
welke politieman of -vrouw in zijn
omgeving werkt.

Engeland en Wales zijn de eerste
regio’s waarvan de overheid een dek-
kende misdaadkaart aanbiedt. In de

Overheidskaarten in Nederland?

In Nederland is er geen landelijke
crime map van een overheidsdienst
als de politie. Wel zijn er twee regi-
onale korpsen, namelijk die van
Den Haag en Utrecht, die een mis-
daadkaart online hebben staan.
„Maar op die sites zijn alleen kaar-
ten te vinden met misdaden uit de
betreffende regio’s”, vertelt Ron
Looije, woordvoerder van het Natio-
nale Politie Instituut (NPI). Regiona-
le korpsen, waarvan er in totaal 25
zijn in Nederland, zijn relatief auto-
noom. „Zij bepalen zelf wat ze doen
met hun cijfers.”

De enige landelijke crime map die
Nederland kent, wordt gemaakt
door particulieren: www.misdaad-
kaart.nl. Bezoekers kunnen een
postcode of plaatsnaam invoeren
en zien vervolgens op een kaartje
een overzicht van de tien laatst ge-
melde misdrijven in het door hen
gekozen gebied. De meldingen zijn
gebaseerd op persberichten die re-
gionale korpsen publiceren. Looije:
„Die persberichten staan ook ge-
woon op de websites van de politie-
korpsen, alleen dan zonder grafi-
sche weergave.”

Van onze redactie buitenland

amsterdam – De Indiase politie on-
derzoekt waar de omgerekend ruim
900.000 euro vandaan komt die afge-
lopen weekeinde werd aangetroffen
in het hoofdkwartier van een van de
belangrijkste leiders van het Tibet-
aans boeddhisme.

Het bedrag werd in diverse valuta
gevonden in het Gyuto Tantric
M o n a s t e r y, een klooster van Tibet-
aanse boeddhistische monniken in
Dharamsala. In deze plaats in de
Noord-Indiase deelstaat Himachal
Pradesh zetelt de Tibetaanse rege-
ring in ballingschap sinds de dalai la-
ma – de 75-jarige spirituele leider
van de Tibetanen – in 1959 vluchtte
voor de Chinese bezetters van Tibet.

De bestuurders van het klooster
zijn ondervraagd over de herkomst
van het geld. Onder hen was Ugyen
Trinley Dorje, de zeventiende
karmapa die geldt als een mogelijke
opvolger van de dalai lama. De nu 24-
jarige leider ontvluchtte Tibet in
2000 te voet en te paard en woont
sindsdien in het Gyuto-klooster.

Medewerkers van zijn staf stellen
dat het bedrag merendeels donaties
zijn die de bezoekers van het kloos-
ter geven als zij om de zegen van de
boeddhistische heilige komen
vragen. „Gelovigen komen uit Hong-
kong, Taiwan, Tibet, uit alle delen
van de wereld en doneren in hun ei-
gen valuta. De karmapa krijgt deze
giften niet eens onder ogen want ze
gaan rechtstreeks naar de admini-
stratie van het klooster”, aldus zijn
zegsman Karma Topden.

De Indiase politie vindt het bedrag
echter te hoog om alleen uit donaties
afkomstig te kunnen zijn. Het geld
– waarvan ruim 600.000 in Ameri-
kaanse dollars, maar ook veel in Chi-
nese yuan – is in beslag genomen.

De uiterst ongebruikelijke politie-
inval in het klooster volgde op de ar-
restatie van twee Indiërs in Hima-
chal Pradesh, die 10 miljoen roepies
(159.000 euro) bij zich bleken te heb-
ben. Ze zeiden dat het geld afkomstig
was van een van de bestuurders van
het klooster, Rabgay Chosang, die
ook is aangehouden. De website van
de karmapa meldde gisteren dat het
geld bedoeld was voor de aankoop
van grond voor een nieuw klooster.

De dalai lama heeft om een diep-
gaand onderzoek gevraagd om het
blazoen van zijn mogelijke opvolger
te zuiveren van blaam. „Hij heeft
veel volgelingen, ook in China. Het is
normaal dat er daarom veel geld bin-
nenkomt”, aldus de dalai lama.

Indiase politie
onderzoekt
stapels dollars
in klooster

Ieren gaan 25 februari
naar de stembus

dublin – De Ieren gaan vrijdag 25 fe-
bruari naar de stembus om een
nieuw parlement te kiezen. De rege-
ring van Ierland heeft dat gisteren
bekendgemaakt.

De verkiezingen zijn nodig, omdat
de regering van premier Cowen vori-
ge maand de meerderheid in het par-
lement heeft verloren. De aanleiding
waren de enorme financiële proble-
men van het land, dat onlangs tien-
tallen miljarden euro’s moest lenen
van de Europese Unie en het Interna-
tionaal Monetair Fonds.

Premier Cowen doet zelf niet meer
mee bij de verkiezingen, mede we-
gens zijn gekelderde populariteit. De
centrum-rechtse partij Fine Gael en
de centrum-linkse Irish Labour par-
ty, die in de oppositie zitten, maken
kans de verkiezingen te winnen.

’Maleisië kapt zeer
snel zijn oerwoud’
n Ontbossing voor palmolieplantages
n Studie weerlegt ontkenning van land

Vietnamese
journalist dood
na brute aanval
hanoi – Een bekende Vietnamese
journalist is in zijn eigen bed be-
sproeid met een chemisch middel en
in brand gestoken. De 50-jarige Le
Hoang Hung werd op 19 januari in
zijn slaapkamer overvallen. Hij werd
met ernstige brandwonden overge-
bracht naar een ziekenhuis in Ho Chi
Minhstad en is zaterdag overleden.

Het nieuws kwam gisteren naar
buiten via mensenrechtengroepen
die er bij de Vietnamese politie op
aandrongen de aanvaller te vinden.
De media in Vietnam moeten aan de
leiband van de communistische
overheid lopen. Diverse verslagge-
vers en bloggers zijn de afgelopen ja-
ren vastgezet vanwege kritische
stukken.

Staatskrant Tuoi Tre (Jeugd) meldde
dat Hung onlangs over corruptie en
smokkel geschreven had en dreigen-
de sms’jes had ontvangen. De Inter-
nationale Federatie van Journalisten
zei gisteren in een reactie: „Dit is een
aanval op het recht van vrije me-
ningsuiting en persvrijheid in een
toch al restrictieve omgeving.”

Het Comité ter Bescherming van
Journalisten liet vanuit New York
weten dat media-moorden zeldzaam
zijn in Vietnam. „De autoriteiten
moeten er zorg voor dragen dat een
cultuur van straffeloosheid er geen
wortel schiet”, aldus Shawn Crispin
van het Comité.

Beide organisaties vrezen dat de
verslagen van Hung in een krant uit
de Mekongdelta de aanval hebben
uitgelokt.

Verenigde Staten bestaan crime maps
al wel, maar alleen voor enkele ste-
den en niet voor grotere gebieden.
De Britse minister van binnenlandse
zaken, Theresa May, is positief over
de nieuwe website. „Ik denk dat dit

op langere termijn impact zal heb-
ben op de criminaliteit.”

Maar niet iedereen is enthousiast.
Sommige Britse criminologen zijn
bang dat bepaalde gebieden bestem-
peld zullen worden als ’criminele
hotspots’, terwijl dat niet altijd te-
recht is. Verder vrezen ze dat misda-
digers meer misdrijven gaan plegen
in gebieden die nu al een hoog crimi-
naliteitsgehalte hebben. Redenen
hiervoor worden niet gegeven.

Andere Britten zijn bang dat de wo-
ningprijzen flink gaan dalen in ge-
bieden met veel criminaliteit. Vol-
gens May kunnen die prijzen echter
niet beïnvloed worden door de aan-
wezigheid van een kaart op inter-
net.

Neil Rhodes, woordvoerder van de
Associatie van Hoofdcommissaris-
sen, onderschrijft dit in The Times:
„Mensen laten hun oordeel over de
criminaliteit in een bepaalde buurt
afhangen van veel meer factoren dan
alleen een misdaadkaart.”

Vuur prepareert deze Maleisische bosgrond voor landbouw. FOTO REUTERS

Zwitserse man
misbruikte 122
zwakbegaafden
genève – Een 54-jarige man heeft
volgens de Zwitserse politie bekend
dat hij meer dan honderd gehandi-
capte kinderen heeft misbruikt. De
man zit al sinds april 2010 vast, maar
dat is gisteren pas bekendgemaakt.

Het misbruik speelde zich af in ne-
gen verschillende tehuizen in Zwit-
serland en Duitsland waar de man
sinds 1982 als therapeut werkte. De
autoriteiten hebben details over de
zaak tot nu achtergehouden om in
het onderzoek niet voor de voeten te
worden gelopen door media. Vol-
gens de politie in het kanton Bern be-
staat het bewijs tegen de man onder
meer uit foto’s en video-opnamen.

De politie heeft in totaal 122, voor-
namelijk mannelijke slachtoffers
geïdentificeerd. Het gaat om zwak-
begaafde kinderen van wie sommi-
gen ook een lichamelijke beperking
hebben. Het jongste slachtoffer was
1 toen het werd misbruikt, 42 slacht-
offers waren boven de 18.

Gabriele Berger van de politie in
Bern verklaarde dat de man zijn
slachtoffers doelbewust uitzocht. In
veel gevallen koos hij slachtoffers
die niet konden praten. De zaak
kwam in maart aan het licht nadat
twee mannelijke bewoners van een
tehuis hun ouders over seksueel con-
tact met de therapeut inlichtten.

De man werd vervolgens in zijn
huis in Berner Oberland opgepakt.
De politie zegt dat hij meewerkt aan
het onderzoek en zichzelf als een pe-
dofiel heeft aangeduid. De meeste
gevallen zijn inmiddels verjaard.
Volgens de Zwitserse wet kan de man
voor 33 zaken worden vervolgd.

„Een van de centrale vragen in dit
onderzoek is hoe deze mate van mis-
bruik zo lang onopgemerkt heeft
kunnen blijven”, zei Berger. Er is eer-
der een aanklacht ingediend, maar
die leidde niet tot vervolging.

Shinmoedake barst uit na 52 jaar rust

Gert Jan Rohmensen

amsterdam – Maleisië laat in de
staat Sarawak op het eiland Borneo
in snel tempo oerwoud rooien voor
palmolieplantages. Als de ontbos-
sing zo doorgaat zijn met name de
veenmoerasbossen over tien jaar
weg, stelt Wetlands International,
dat zich inzet voor het behoud van
waterrijke gebieden in de wereld.

De natuurbeschermingsorganisa-
tie liet SarVision, een carteringsbe-
drijf met onder anderen specialisten
van de Wageningen Universiteit, sa-
tellietbeelden van Sarawak analyse-
ren over de afgelopen vijf jaar. In de-
ze periode blijkt daar zo’n 10 pro-
cent van al het bos te zijn gekapt. In
heel Azië ligt dat cijfer met 2,8 pro-
cent in vijf jaar aanzienlijk lager.

Vooral voor de veenmoerasbossen
langs de kust is de situatie alarme-
rend. Hier is de ontbossing bijna 12
keer hoger dan in Azië als geheel,
stelt het rapport, en een derde is al
verdwenen. De veenmoerasbossen
zijn de habitat van bedreigde dier-
soorten, en bovendien komt door
het kappen van de bossen en chemi-

sche reacties in de grond veel van het
broeikasgas koolstofdioxide vrij.

Volgens Wetlands International is
het voor het eerst dat op deze schaal
controleerbaar is aangetoond hoe
Maleisië omgaat met zijn bossen.
„We wisten nooit precies wat er ge-
beurde in Maleisië en Borneo”, zegt
Alex Kaat, zegsman van WI. „Nu zien
we dat het belachelijk hard gaat.

„Maleisië is zeer terughoudend bij
het verstrekken van verifieerbare
cijfers”, zegt Kaat. „Men stelt dat er
geen ontbossing is ten behoeve van
palmolieplantages, en dat die alleen
concessies krijgen in al ontboste ge-
bieden, maar deze studie toont aan
dat daar niets van klopt.”

Maleisië is met Indonesië de groot-
ste producent van palmolie – onder
meer gebruikt in cosmetica, zeep en
als biobrandstof – ter wereld. Maar in
Indonesië gaat het inmiddels beter,
aldus Kaat. „Daar ziet de centrale
overheid klimaatverandering nu als
een groot probleem en zegt men:
Help ons. Maleisië ziet de lobby van
natuurbeschermingsorganisaties
vooral als een westers complot. Daar
kom je heel moeilijk doorheen.”

De situatie in een deel van de Maleisische deelstaat Sarawak in 2005 (links) en 2010. Het hier getoonde kustgebied bij de plaats Sibu is 140 bij 170 kilo-
meter groot. Groen is bos; landbouwgrond of bewoonde gebieden zijn licht gekleurd. De ontboste terreinen zijn in rood aangegeven. BRON: SARVISION


