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Honderden vluchtelingen
op Italiaans eiland

’Amerika uiterlijk
in 2011 uit Irak’

lampedusa – Italië heeft er in 24
uur tijd bijna 900 bootvluchtelingen bijgekregen. Alleen al het bij
toeristen populaire strand van het
eilandje Lampedusa werd gisteren
overspoeld met 350 vluchtelingen,
meldden de autoriteiten. In het Calabrische Locri kwamen vijftig mensen aan land. Donderdag onderschepte de kustwacht 455 immigranten, die voornamelijk uit
Eritrea afkomstig waren. In de zonnige zomermaanden wagen vele
duizenden Afrikaanse vluchtelingen de gevaarlijke overtocht naar
Europa in de hoop een beter leven
te kunnen opbouwen.

Van onze buitenlandredactie

Man achter ruil spionnen
Koude Oorlog overleden
berlijn – De man die verantwoordelijk was voor menig spionnenruil
tijdens de Koude Oorlog is overleden. De Oost-Duitse jurist Wolfgang
Vogel stierf op 82-jarige leeftijd.
Dertig jaar lang ’regelde’ Vogel het
vertrek naar het westen van dissidenten en gewone burgers, die door
de DDR waren opgepakt, in ruil
voor harde valuta. Ook was hij de
makelaar bij de ruil van de piloot
van een Amerikaans spionagevliegtuig, Gary Powers, voor Sovjetspion
Rudolf Abel in 1962, en de vrijlating
van de Sovjet-joodse dissident
Nathan Sjaranski in 1986.

Honden redden
achtergelaten baby
buenos aires – Een pasgeboren baby is gezond teruggevonden in een
hondenhok, waar een teef en haar
puppy’s de boreling warm hielden.
Het meisje was door haar 14-jarige
moeder in de koude buitenlucht
achtergelaten in de buurt van de
Argentijnse stad La Plata. Een boer
vond het naakte kindje donderdag.
Het is niet bekend of de moeder
haar kind in het hok heeft gelegd,
of dat de teef dat heeft gedaan. Bij
controle in een ziekenhuis bleek de
baby slechts enkele kneuzingen te
hebben opgelopen. De politie slaagde erin de moeder te achterhalen.

Zardari voorgedragen voor
presidentschap Pakistan
islamabad – De grootste partij van
Pakistan, de Pakistaanse Volkspartij
(PPP), heeft partijvoorzitter Asif Ali
Zardari gisteren voorgedragen voor
het presidentschap van het land. De
weduwnaar van de vorig jaar vermoorde Benazir Bhutto kreeg de
unanieme steun van de parlementariërs van zijn partij. De beide kamers van het Pakistaanse parlement en de raden van de vier provincies kiezen op 6 september een
nieuwe president. Pervez Musharraf
trad eerder deze week af als president, nadat de regering had aangekondigd een afzettingsprocedure tegen hem in gang te zetten.

Dieetpleister moet Turken
door ramadan helpen
ankara – Turkse moslims grijpen
naar dieetpleisters om de vastenmaand ramadan door te komen.
Dat meldt het Turkse persbureau
Anadolu. De medewerkers van een
islamitische hulplijn in Turkije krijgen op grote schaal de vraag voorgelegd of zulke pleisters, die het hongergevoel onderdrukken, toegestaan zijn tijdens het vasten. Islamitische geestelijken benadrukken
dat er geen probleem is met zulke
hulp. „Vasten is een manier om het
lichaam te disciplineren. Mensen
die dieetpleisters gebruiken, proberen hetzelfde te bereiken”, aldus
een Turkse rechtsgeleerde.
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Noorwegen overweegt de Lofoten aan te melden voor de Werelderfgoedlijst van Unesco.

FOTO ERIC FOKKE

• Inwoners Lofoten verdeeld over plannen met hun Parel van Noorwegen

’Iedereen wil hier wel olie boren’
De Lofoten, eilandengroep in
Noorwegen, zijn beeldschoon
en hebben rijke visgronden.
Uitgerekend hier ontbrandt
een strijd: vis of olie.

reportage
Eric Fokke
Vestvågøy
Børge Iversen snijdt een koolvis
open en voert de ingewanden aan de
meeuwen rond zijn houten vissersboot. Hoe wil hij een oliemaatschappij tegenhouden? „Met alle middelen. Dit wordt oorlog”, grijnst hij.
Het water is diep en donkerblauw,
het uitzicht op de Lofoten fenomenaal: grijszwarte granieten bergen
met vlekjes sneeuw pieken zij aan zij
de blauwe lucht in. Op zeeniveau
staan kleine authentieke houten vissersdorpjes tot in het water.
Visserij is hier, net boven de poolcirkel, de belangrijkste activiteit, inmiddels op de voet gevolgd door toerisme. The Observer vond de Lofoten
de op één na mooiste eilandengroep
van de wereld en National Geographic
zette de archipel op een derde plaats.
Noorwegen zelf overweegt deze parel volgend jaar aan te melden voor
de Werelderfgoedlijst van Unesco.
Maar de Lofoten wacht een stormachtig jaar. Er liggen plannen voor
windmolenparken en er wordt naar
olie gezocht.
„De gebieden Nordland VI en VII,
rond de Lofoten en Vesterålen, horen
tot de veelbelovende oliewingebieden van Noorwegen”, zegt Ola Morten Aanestad van oliemaatschappij
StatoilHydro, een van de grote belanghebbenden. „Maar je had ook
Shell of Esso kunnen bellen, alle oliemaatschappijen willen hier boren.”
Overal is wel discussie als een olie-

boor de zeebodem in gaat, weet Aanestad, maar zo intens als hier op de
Lofoten heeft hij het nog niet meegemaakt. „Men vreest een negatieve invloed op de visserij. Maar wij weten
met dertig tot veertig jaar ervaring in
de Noordzee dat oliewinning en visserij heel goed samengaan.”
Daar is visser Iversen niet van te
overtuigen. „We hebben hier ’s werelds grootste visbestanden, die
brengen ons al eeuwen welvaart.
Nergens komt zoveel haring en kabeljauw paaien. Oliewinning bedreigt die rijkdom. Niet alleen bij
een ramp, maar ook omdat seismisch onderzoek de vissen verjaagt.”
De vissers staan niet alleen in hun
verzet: ook toeristenorganisaties en
natuur- en milieuorganisaties als
Bellona en het Wereld Natuurfonds
ageren tegen oliewinning. Maren Esmark van ’Verdens Naturfond’: „Volgens een peiling is in het noorden 66
procent tegen en over heel Noorwegen 58 procent. Enkele jaren geleden
lagen die cijfers andersom, toen was
in het noorden nog hoop dat de olieindustrie veel banen oplevert. Maar
de grote kantoren blijven in Oslo en
Stavanger staan.” Het besef groeit
dat vis een zichzelf vernieuwende
bron is, die voor de lange termijn
welvaart brengt, zegt Esmark. „Dat
zet je niet op het spel met een oliebron die na zoveel jaar leeg is.”
In 2010 moet de regering beslissen
wel of geen oliewinning toe te staan.
Voor die tijd, in september 2009, zijn
er verkiezingen. Twee van de huidige
regeringspartijen hebben zich al uitgesproken tégen olieboren. De populistische Vooruitgangspartij is vóór.
Zij kwam bij een peiling in juli als
grootste uit de bus, maar dat heeft,
aldus Esmark, meer te maken met de
onvrede over de sociale voorzieningen, die volgens veel Noren tekortschieten in zo’n rijk land als Noorwe-

gen. Het conservatieve Rechts en de
sociaal-democratische Arbeiderspartij (Ap), de grootste regeringspartij,
beraden zich nog.
De verdeeldheid binnen die arbeiderspartij tekent zich af op de Lofoten. Iversen zit namens Ap in de gemeenteraad van Vestvågøy. Fractiegenoot Guri Ingebrigtsen, oud- burgemeester op één van de eilanden en
ex-minister, is vurig pleitbezorgster
van oliewinning. Dit jaar kwam ze
met een delegatie op Ameland kijken hoe Nederland gas boort in
kwetsbare gebieden. „Leerzaam,”
vond ze. En: „De visserij en landbouw worden hier steeds minder, we
moeten zorgen voor nieuwe arbeidsplaatsen.”
Iversen en Esmark blijven optimistisch. Esmark: „Deze slag winnen
we. We hebben alle belangrijke instituten en wetenschappelijke instellingen achter ons.”
Iversen: „Partijen die voor oliewinning zijn gaan stemmen verliezen.
We zijn al rijk, we hebben die olie
nog niet nodig.”
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meer uit de geborgen zwarte dozen,
maar ook uit videobeelden van de
start van het vliegtuig. In tegenstelling tot sommige getuigenverklaringen is op die beelden niet te zien dat
een van de motoren tijdens de start
explodeerde.
Ondertussen verloopt het identificeren van de slachtoffers langzaam.
Veel lichamen zijn door de verzengende hitte onherkenbaar geworden. Tot nu toe zijn vijftig slachtoffers geïdentificeerd.

Israël zal vredesboten de kust
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Grote oliebronnen komen binnen bereik

amsterdam – Israël heeft gisteren
gewaarschuwd dat pogingen van
’vredesactivisten’ om met twee
boten de kust van Gaza te bereiken
’een provocatie’ is. Israël kondigde
aan geen middel te schuwen om hen
tegen te houden.
De 46 activisten uit veertien landen vertrokken gisterochtend in
twee boten vanuit Cyprus richting
Gazastrook. Onder hen een 81-jarige
non, een Israëlische professor en de
schoonzuster van de voormalige
Britse premier Blair, Lauren Booth
(de zuster van zijn vrouw Cherie).
Het is hun bedoeling de door Israël
opgelegde blokkade van de Gazastrook te doorbreken en 200 gehoorinstrumenten voor een school voor
doven als ook 5000 ballonnen af te leveren.

„Ik was zenuwachtig, maar vandaag
ben ik opgetogen”, aldus de 41-jarige
Lauren Booth in de Britse pers vlak
voor het vertrek uit Cyprus. „Het
gaat niet om onze angst, maar om de
mensen in Gaza.”
De 46 zullen vandaag de kust van
Gaza naderen. Israëlische marineschepen patrouilleren daar en de
komst van de activisten zal waarschijnlijk leiden tot een confrontatie
en hun arrestatie door Israël.
Vooruitlopend op dat scenario hebben de activisten al een verklaring
uitgegeven waarin zij stellen dat zij
zich niet met geweld tegen hun arrestatie zullen verzetten.
„Als we worden opgepakt zullen
we juridische stappen ondernemen
om onze ’ontvoering’ aan te vechten.
Wij willen tonen dat gewone burgers
sterk staan als zij hun krachten bundelen tegen onrecht.”

• Jonge Japanners storten zich op ’mobiele roman’

Wegdromen met je
mobiele telefoon
In Japan is een nieuwe generatie schrijvers opgestaan. Ze
publiceren hun proza op de
mobiele telefoon en bereiken
zo een miljoenenpubliek.
Vincent Durivou
Kyoto, Japan
Japanners kennen haar als Rey. Ze is
30 jaar, kantoormedewerker én
schrijfster. Haar roman ’De witte jersey – Mijn leraar en ik’ werd al 39 miljoen keer gelezen en vorig jaar scoorde ze er een publieksprijs mee. Maar
de vrouw uit Osaka schreef het verhaal over de gedoemde liefde tussen
een scholiere en haar leraar niet op
de computer. Ze klopte het in op haar
mobiele telefoon.
De ’mobiele roman’ – geschreven
en gelezen op de gsm – heeft een solide plek verworven in het literaire
landschap van Japan. In de boekentoptien van Nippan, de grootste
boekdistributeur in het land, stonden vorig jaar vijf gedrukte boeken
die eerder op mobiele websites verschenen. De topdrie bestond zelfs alleen uit voormalige mobiele romans.
Boekredacteur Chikara Ozaki van
uitgever Starts Publishing kijkt er
niet van op. „De schrijfsters zijn jong
en hun stijl is simpel. Dat spreekt
jongeren aan. Ook jongeren die hiervoor niet graag een boek lazen.”
Starts Publishing stond met drie
boeken in de toptien. De uitgever
vertegenwoordigt twintig auteurs
van boeken die ooit als mobiele roman begonnen en beheert ’Wild
Strawberry’, een populaire gsm-website waar schrijvers hun proza plaatsen en lezers de verhalen volgen. „Op
dit moment werken tienduizenden
auteurs op ’Wild Strawberry’ aan
een boek”, schat Ozaki.
De combinatie van mobiele telefoon en internet is volgens schrijfster Rey de sleutel tot het succes.
advertentie

De ijskap op de noordpool smelt en grote
oliebronnen komen
binnen bereik. Omliggende landen rekenen
zich al rijk en bereiden claims voor. Milieuorganisaties maken
zich daar grote zorgen
over. Het arctisch gebied zou vanwege zijn
klimaat extra gevoelig
zijn voor rampen en
menselijk ingrijpen.
Olie heeft van Noorwegen een écht rijk land
gemaakt. In 1969 werd
het eerste grote olie-

veld in de Noordzee
ontdekt en in de jaren
daarna volgden nog diverse grote olie- en
gasvondsten.
Dankzij de hoge olieprijzen zijn de inkomsten nog steeds reusachtig, maar de productie neemt al jaren
af. De druk op de
Noorse regering om
nieuwe gebieden open
te stellen neemt daarom toe. Die liggen
vooral boven de poolcirkel. Vorige week
werd er nog een nieuw

veld ontdekt in het
Noorse deel van de
Noordzee. De wateren
rond Spitsbergen worden al genoemd en in
de Barentszzee is net
een groot gasveld in
gebruik genomen.
Van het gebied rond
de Lofoten en Vesterålen wordt erg veel verwacht. De vraag of de
risico’s niet te groot
zijn om tot de laatste
druppel te boren is er
één die de komende
jaren in meer landen
gesteld zal worden.

’Ramptoestel had meer problemen’ Somalische havenstad ingenomen
madrid – Het Spaanse vliegtuig dat
woensdag bij het vliegveld van Madrid neerstortte heeft mogelijk met
meerdere problemen te kampen gehad. Dat zegt het hoofd van de Spaanse dienst voor de burgerluchtvaart,
Manuel Batista. Bij de vliegramp
kwamen 153 mensen om. Negentien
mensen overleefden de vuurzee.
Het onderzoek naar de oorzaak
van het ongeluk zal waarschijnlijk
maanden duren. Volgens de regering
is er een schat aan informatie, onder

amsterdam – De Amerikaanse strijdkrachten zullen Irak uiterlijk in 2011
verlaten. Dat staat in een concepttekst waarover de Amerikaanse en
Iraakse onderhandelaars in principe
overeenstemming hebben bereikt.
Het plan voorziet ook in een terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten uit de stedelijke gebieden
tegen juni 2009.
Deze ’einddata’ zijn wel afhankelijk van de veiligheidssituatie in Irak.
Een gemeenschappelijke commissie
kan alsnog besluiten de terugtrekkingsdatum te veranderen. In het akkoord is ook een clausule opgenomen die het mogelijk maakt dat
Amerikaanse militairen in Irak blijven om Iraakse strijdkrachten te
trainen.
De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Condoleezza Rice
was enkele dagen geleden naar Irak
afgereisd voor overleg over het akkoord, dat inmiddels in grote lijnen
het fiat zou hebben van haar baas,
president George W. Bush. Het Witte
Huis sprak gisteren tegen dat het akkoord al helemaal rond was, zoals de
Iraakse delegatie eerder op de dag

had verklaard. „Er zijn nog enkele
punten van discussie”, aldus een
zegsman van het Amerikaanse onderhandelingsteam.
Oorspronkelijk was het de bedoeling al voor eind juli een akkoord te
sluiten maar het overleg liep vertraging op doordat de Amerikanen vasthielden aan juridische onschendbaarheid voor hun militairen en particuliere beveiligingsfirma’s.
Een van deze bedrijven is Blackwater. Medewerkers van dit omstreden
bedrijf hebben de afgelopen jaren
tientallen Irakezen doodgeschoten.
De FBI stelde in 2007 dat hier vaak
geen aanleiding voor was.
Het 27 punten tellende akkoord
zou nu voorzien in een compromis,
waarbij de Amerikanen immuniteit
genieten als zij hun ’overtredingen’
begaan op militaire bases of tijdens
een actie. Er bevinden zich momenteel 147.000 Amerikaanse militairen
in Irak.
Het akkoord zou een steuntje in de
rug kunnen zijn voor de Republikeinse presidentskandidaat John
McCain, voor wie de voorgestelde
einddata een aantrekkelijke leidraad kunnen zijn in de debatten
over de terugtrekking.

Japan

mogadishu – Een islamitische militie heeft de Somalische havenstad
Kismayu ingenomen. Bij de gevechten, die twee dagen hebben geduurd,
zijn zeker zeventig mensen omgekomen. De militie al-Sjabaab (Arabisch
voor jeugd) strijdt sinds vorig jaar tegen de regering van Somalië. De opstandelingen gebruiken dezelfde
middelen als hun Iraakse broeders,
zoals bermbommen en mortieraanvallen. De VS hebben Al-Sjabaab betiteld als een terroristische organisa-

tie die banden zou onderhouden met
Al-Kaida. Kismayo is Somalië’s derde
stad en van strategisch belang als
havenstad van het zuiden.
Er vinden ook hevige gevechten
plaats in de hoofdstad Mogadishu,
terwijl voor de kust de piraten vrij
spel hebben. Alleen al deze week
werden een Duits vrachtsschip, een
Japanse tanker en een Iraans en Maleisisch schip gekaapt. Somalië zit in
feite al sinds 1991 zonder een functionerend centraal gezag.

Mobiele telefoons worden in Japan
niet alleen gebruikt om romans te
lezen, maar ook om hele strips mee
te bekijken.

„Een mobiele roman is geen afgerond verhaal”, legt ze uit. „Lezers kijken elke dag op hun gsm’etjes hoe
het zich ontwikkelt en reageren op
de laatste aanvullingen. Op basis van
de reacties past een schrijver het verhaal soms aan. Zo krijgen lezers het
gevoel dat ze er zelf een rol in spelen
en wordt de roman een deel van hun
dagelijkse leven.”
Lezeres Yuko Domoto beaamt dat.
„Als ik even tijd heb, klap ik mijn telefoon open en lees ik een stukje”,
zegt ze. „Dat is het leuke van mobiele
romans.”
Wat ook helpt is dat het mobieltje
in Japan veel meer is dan een telefoontoestel. Al in 2006 gebruikte

ruim 50 procent van de Japanners de
gsm om te e-mailen en internetten.
Vooral jonge vrouwen surfen er volop mee over het internet en winkelen op commerciële mobiele sites.
„Met mijn mobiele telefoon kan ik
schrijven waar en wanneer ik maar
wil”, zegt Rey. „Als ik buiten loop en
de wolken zie of een mooi landschap, verwerk ik dat meteen in het
verhaal.”
Sommige stukken van haar boek,
dat in januari in gedrukte vorm verscheen en waarvan er toe nu toe
130.000 werden verkocht, tikte ze
thuis. Maar het grootste deel schreef
ze onderweg naar kantoor en tijdens
de lunchpauze, met haar duim over
het toetsenpaneeltje razend.
Ook in literair opzicht verschilt de
mobiele roman van zijn conventionele tegenhanger. „Zinnen zijn bijna
altijd kort en eenvoudig”, zegt redacteur Ozaki. „Beschrijvingen zie je
vrijwel nooit. En de meeste mobiele
romans zijn geschreven in de ikvorm, alsof je een dagboek leest.”
Voor Japanners komt daar een belangrijk verschil bij. Romans op de
gsm lezen niet van boven naar beneden, maar van links naar rechts – een
breuk met de traditie.
Het zijn precies deze kenmerken
die critici graag aanhalen. Zij zien in
de nieuwe romans het verval van de
Japanse literatuur. Rey voelt zich
niet aangesproken. „Ik zie mezelf
niet als een auteur. Ik ben een amateur die graag schrijft. Vergeleken
met gerenommeerde schrijvers zijn
mijn zinnen misschien zwak en is de
compositie van mijn roman rommelig. Maar mijn wil om een gevoel over
te brengen is sterker dan wat dan
ook. En daarvoor gebruik ik heldere,
bondige taal die jongeren makkelijk
oppikken.”
Volgens lezeres Domoto nemen
critici de mobiele roman te serieus.
„Als ik op mijn gemak wil lezen,
koop ik een echt boek en ga ik er
goed voor zitten. Mobiele romans
zijn puur tijdverdrijf.”

.

’Internationale troepenmacht
doodt 76 burgers in Afghanistan’
Van onze redactie buitenland
amsterdam – Volgens het Afghaanse
ministerie van buitenlandse zaken
zijn bij een operatie van de internationale troepenmacht gisteren in het
westen van Afghanistan 76 burgers
gedood. Onder de slachtoffers zouden vooral vrouwen en kinderen
zijn.
Het ministerie sprak van ’een vergissing’ en kondigde aan een onderzoek in te stellen naar de toedracht.
De door de Amerikanen geleide troepenmacht bevestigde dat er een aanval was uitgevoerd. Maar bij de operatie zouden uitsluitend dertig talibanstrijders zijn gedood. De zegsman van het Afghaanse ministerie
van defensie sprak daarentegen van
vijf burgerslachtoffers en 25 gedode
taliban en meldde dat er onder de
burgers een onbekend aantal gewonden viel, van wie een deel in kritieke
toestand zou verkeren.
De regering van president Hamid
Karzai en de Verenigde Naties hebben de internationale troepen al vaker opgeroepen zorgvuldiger te
werk te gaan. Midden juli kwamen er

bij een luchtoperatie 47 burgers om
het leven.
De Amerikaanse versie luidt dat de
inlichtingendiensten te weten waren gekomen dat Mullah Siddiq een
vergadering van militante taliban
zou voorzitten. Daarop besloten zij
tot een luchtaanval op de plaats van
de bijeenkomst. Siddiq werd daarbij
gedood. Na de aanval werden grote
hoeveelheden wapens en munitie
gevonden.
Donderdag kwamen bij gevechten
in Uruzgan ook al elf militanten om
het leven, toen Afghaanse en buitenlandse legereenheden in gevecht
raakten met opstandelingen. Daarbij werden drie Afghaanse militairen
gedood.
De afgelopen tijd hebben opstandelingen het aantal aanslagen op
Afghaanse en buitenlandse troepen
opgevoerd. Gisteren kwam in het
oosten van het land door een bermbom een Amerikaanse soldaat om.
Een andere bermbom verwondde
drie Italiaanse militairen in de buurt
van Kabul. Dinsdag werden tien
Franse soldaten gedood in de bergen
van Soerobi.

Veel burgers voelen zich onzeker in een wereld
die voortdurend verandert. Banen voor het leven
bestaan niet meer. Kerken verdwijnen en moskeeën verschijnen. Dat geeft veel mensen een
ongemakkelijk gevoel. Gevoelens van onbehagen
en onzekerheid kunnen de stabiliteit in onze
samenleving verstoren. Het antwoord vinden we
niet door wantrouwen en angstgevoelens te
bestendigen, maar door vertrouwen te bevorderen. De vraag is hoe.
Ahmed Aboutaleb was onder meer directeur van
FORUM, wethouder in Amsterdam, en is sinds
vorig jaar staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende IV.
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