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Irak niet gericht tegen PKK

een vrij Koerdistan’

Tsjechen betogen
tegen raketschild
Verenigde Staten
GERBEN VAN 'T HOF
ROTTERDAM/PRAAG

Naar verwachting tienduizenden
Tsjechen demonstreren vandaag in
Praag tegen de plaatsing van een
Amerikaans radarstation op Tsjechisch grondgebied. Drijvende
kracht achter de protesten is de actiegroep NeZakladnam.
NeZakladnam, vrij vertaald ‘nee tegen de bases’, is een nieuw soort
‘Ban de bom-beweging’. Keerde die
Nederlandse protestbeweging zich
begin jaren ’60 tegen kernwapens,
de Tsjechische actiegroep verzet
zich hevig tegen de Amerikaanse
plannen voor een raketschild.
Het afweersysteem moet de Verenigde Staten en Europa beschermen tegen aanvallen met lange-afstandsraketten vanuit bijvoorbeeld
Iran of Noord-Korea. Voor het raketschild worden in Polen rond 2011
tien onderscheppingsraketten gestationeerd, Tsjechië krijgt de radar
die de projectielen bij een aanval
moet aansturen. ,,Het raketschild
ontketent een nieuwe wapenwedloop,’’ verwacht NeZakladnam-bestuurslid Jan Májícek. ,,China en
Rusland zullen als reactie op het raketschild hun defensiebudgetten
verhogen. Dat maakt de wapenlobby alleen maar sterker.’’
Rusland is tegen het Amerikaanse
raketschild omdat het afweersysteem ook Russische raketten zou tegenhouden. Vladimir Zaritsky, de
bevelhebber van de Russische landmacht, zei deze week dat Moskou,
om tegenwicht te bieden aan de
Amerikaanse plannen in MiddenEuropa, weleens raketten zou kunnen plaatsen in Wit-Rusland.
De Tsjechische regering ziet geen
problemen in het radarstation, dat
is voorzien bij de stad Plzen. Dat zet

Geen raketten in Tsjechië, vandaar
de demonstratieve ‘brainwash’.

kwaad bloed bij NeZakladnam. ,,De
Tsjechen hebben zich niet over het
raketschild kunnen uitspreken,’’
zegt de 24-jarige Májícek. ,,De regeringspartijen hebben geen mandaat
omdat het schild tijdens de laatste
verkiezingen nog geen thema was.
Wij willen een referendum en dat hopen we met de demonstratie af te
dwingen.’’
NeZakladnam groeide in minder
dan anderhalf jaar tijd uit tot een
omvangrijke protestbeweging waarbij zestig maatschappelijke en politieke organisaties zich hebben aangesloten. Májícek, zelf student ‘met
veel ervaring als activist’, wijst er
trots op dat hij de steun geniet van
bekende Tsjechische wetenschappers, artiesten en politici. Een petitie voor het referendum is volgens
Májícek inmiddels al door ruim
70.000 Tsjechen ondertekend. ,,Ik
verwacht honderdduizend mensen
in Praag. Ook vakbondsleden, politieagenten, gevangenisbewaarders
en brandweermannen hebben toegezegd te demonstreren.’’
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Omstreden
raketschild

Vijandige raket
wordt vernietigd

Hoe werk het
raketschild waar
de Tsjechische
actiegroep
NeZakladnam
tegen
protesteert?

Politiek

Turkije wil weer verbod op Koerdische partij
Turkse aanklagers hebben bij het
Constitutionele Hof een verzoek
ingediend om de Koerdische DTP
partij te verbieden. De partij wordt
ervan beschuldigd de spreekbuis
te zijn van de verboden Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK). De
PKK streeft naar zelfbestuur voor
het zuidoosten van Turkije waar
de meeste bewoners van Koerdische afkomst zijn. De DTP is voort-

gekomen uit de Koerdisch nationalistische Hadep partij. Die werd in
2003 verboden, omdat zij banden
zou hebben met de rebellen van de
PKK. In de afgelopen 27 jaar heeft
Turkije al vijf Koerdische politieke
partijen verboden en ontbonden.
De DTP kwam deze zomer bij de
verkiezingen met 20 afgevaardigden in het parlement. Turkse
nationalisten begonnen onmiddel-

lijk een hetze tegen de partij. In
hun ogen zijn de Koerdische volksvertegenwoordigers ‘terroristen’
die hun instructies ontvangen van
PKK-leider Öcalan, die een levenslange gevangenisstraf uitzit. Het
feit dat DTP-leden tijdens hun
partijcongres het Turkse volkslied
niet zongen, was voor veel Turken
het bewijs dat de partij een ‘separatistische bende’ is.

Na 8385 boetes krijgt Parijzenaar fietsles
FRANK RENOUT
PARIJS

Fietsen in Parijs is een doorslaand
succes… vooral voor de staatskas.
In de eerste negen maanden van
dit jaar werden 8385 boetes opgelegd aan fietsers in de Franse hoofdstad: dat zijn er meer dan 30 per
dag. Bovendien is het een stijging

van 183 procent vergeleken met vorig jaar. In juli van dit jaar introduceerde Parijs ‘Vélib’: verspreid over
de stad staan ruim 1000 stallingen
waar een fiets gepakt mag worden.
Het eerste half uur is gratis. Sindsdien is het aantal fietsers explosief
gestegen: dagelijks wordt 90.000
keer een fiets gehuurd. Maar de fietsende Fransen lappen de regels

massaal aan hun laars. De stoep,
rood licht: niets is heilig. Per dag
vallen er gemiddeld ruim twee gewonden onder de fietsers in de
hoofdstad. Het stadsbestuur heeft
maatregelen getroffen. Deze en volgende maand worden er voor de Parijzenaars op drie plaatsen in de
stad in totaal dertig fietslessen georganiseerd: theorie én praktijk.
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Paddo’s plukken
BANGKOK

De Thaise luchtmacht heeft een helikopterpiloot geschorst, omdat hij
zijn toestel op een open plek in een
bos aan de grond had gezet om paddestoelen te plukken voor zijn moeder. Dorpsbewoners zagen de heli
een paar keer rondcirkelen en toen
landen. De piloot zal worden gestraft omdat hij de helikopter onbewaakt heeft achtergelaten, zei een
woordvoerder van de luchtmacht.
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