
Een Mercedesbusje met Ne-
derlands nummerbord rijdt
over het centrale plein van
de stad Al Hoceima in het

noorden van Marokko. In de zomer-
maanden hoor je hier veel Neder-
lands op straat. Het plein is onlangs
gerenoveerd en schittert in de zon.
“Dat is alleen de vitrine die door de
koning wordt opgeknapt. Maar wij
willen banen, beter onderwijs, een

De Arabische lente heeft ook Marokko
bereikt. In Casablanca wordt volop
gedemonstreerd, maar de provinciestad
Al Hoceima is bang.
JULIE VAN TRAA

Voor Casablanca

‘Weg met de cor-
ruptie!” roept
een groep jon-
gens en meis-
jes enthousiast

voor de ingang van een kantoorge-
bouw in het centrum van Casablan-
ca. Het is woensdagmiddag, lunch-
tijd. In het gebouw is de radiozender
Casa FM gevestigd.

De jongeren betuigen hun solida-
riteit met presentator Khalid Ki-
raoui, die door Casa FM is geschorst
omdat hij tijdens een interview met
de burgemeester van Casablanca
over corruptiezaken ook de opposi-
tie aan het woord liet.

In Casablanca laten de jongeren
van de 20 februaribeweging bijna
elke dag van zich horen. “De straat
op gaan is onze kracht, daarmee
houden we de druk hoog!” roept
Ghizlane Ben Omar, 25 jaar, afgestu-
deerd als financieel analist. Ze is
een van de oprichters van de bewe-
ging die, onder invloed van de re-
voltes in Tunesië en Egypte, op 20
februari voor het eerst de straat op is
gegaan. De jongeren eisen een par-
lementaire monarchie, minder cor-
ruptie en een nieuwe grondwet.

De plannen van de koning in ant-
woord op hun eisen wijst Ben Omar
resoluut van de hand. “De koning
heeft hervormingen beloofd om de
woede van de mensen te kalmeren.
Maar wij geloven daar niet meer in.
Wij horen niets anders dan plannen
over hervormingen sinds Moham-
med VI elf jaar geleden aan de
macht kwam. Er verandert niets.”

Zakenman Karim Tazi steunt de
jongeren in hun strijd. Groot gewor-
den met de verkoop van matrassen
staat hij aan het hoofd van een mil-
joenenbedrijf. Vanaf het begin liep
hij vooraan mee in hun demonstra-
ties. “Deze jongeren uit de midden-
klasse uiten de woede van het hele
Marokkaanse volk, dat genoeg
heeft van corruptie, cliëntelisme en
absolutisme,” vertelt hij.

Maar met hun oplossing, een par-
lementaire monarchie, krijgen ze de
Marokkanen volgens hem niet mee.
“Het Marokkaanse volk heeft nog
minder vertrouwen in de politieke
partijen dan in de monarchie.”

Politieke partijen zijn volgens
hem lege omhulsels met corrupte
parlementariërs die vooral geïnte-
resseerd zijn in parlementaire on-
schendbaarheid.

De macht kan niet langer in han-
den blijven van de koning en zijn
vertrouwelingen, vindt Karim Tazi.
Het paleis benoemt de directeuren
van de banken, de staatstelevisie,
de nationale vliegtuigmaatschap-
pij, de fosfaatindustrie en noem
maar op. Critici vragen zich af hoe
het kan dat de CDG (Caisse de Dépôt
et de Gestion), een soort pensioen-
fonds, twaalf procent van de aande-
len in een mobiele telefoonmaat-
schappij tegen een zeer hoge prijs
heeft opgekocht.

Het machtsmisbruik van de direc-
te entourage van de koning gaat
soms heel ver. “Zonder dat zij ooit
verantwoording hoeven af te leggen
aan parlement, rechterlijke macht
of de Marokkanen zelf,” zegt Tazi.

De demonstraties in Casablanca en
de rest van Marokko zijn niet zo
massaal als in Tunesië en Egypte.
De demonstranten eisen niet het af-
treden van de koning. Maar voor het
eerst sinds de onafhankelijkheid in
1956 heeft de Marokkaanse monar-
chie toegegeven onder druk van de
straat. Een commissie, benoemd
door de koning, moet in juni met
voorstellen voor grondwetshervor-
mingen komen. Tazi en andere za-
kenmensen en intellectuelen heb-
ben daarom een forum opgezet om
ideeën aan te dragen voor deze com-
missie.

Het belangrijkst voor Tazi, die
sinds zijn steunbetuiging veel haat-

mail krijgt en zwart wordt gemaakt
in kranten, is de onmogelijkheid
van een weg terug. Overal op inter-
net en Facebook wordt openlijk kri-
tiek geuit op het beleid van de ko-
ning. Toen hij een open brief had ge-
schreven om de jongeren te steu-
nen, werd de brief in anderhalf uur
40.000 keer gedownload.

In Casablanca, voor de ingang van
Casa FM, staan de jongeren nog
steeds te zingen. Een paar mede-
werkers van het radiostation staan
in de hal binnen. “Ik kijk ernaar en
ik lach ze uit. Ze hebben het hele-
maal mis!” roept een vrouw met
hoofddoek en een diamanten bro-
che. Ze werkt voor de radio. “Het
volk weet niet wat het wil! Het volk
is analfabeet en onwetend!”

Geheim agenten filmen de jonge-
ren. Aan de overkant van de boule-
vard kijkt de politie toe. Ghizlaine
Ben Omar is echter vastbesloten
door te gaan. Morgen gaat ze naar
de sloppenwijken van Casablanca
om mensen op te roepen te komen
demonstreren.

‘Het volk is boos op de corruptie’,

‘Het volk is
onwetend en
analfabeet!’

De kwalen
van Europa

Of het nu gaat om het geld,
de grenzen of de verhou-
ding met het buitenland,
Europa lijdt aan ziektes.

De eurocrisis is een chronische
aandoening geworden, die steeds
weer de kop opsteekt. De doktoren
zeggen dat de kwaal bekend is en
dat de remedie wordt toegediend,
maar dan blijkt even later toch een
ander lichaamsdeel aangetast te
zijn.

Als er een paar boten met mi-
granten op een Italiaans eiland
aankomen, steken koortsver-
schijnselen de kop op en staan po-
litici met verhitte koppen tegen-
over elkaar.

Een crisis bij een overbuur van
Europa leidt op de ene plaats tot
een aanval van hyperactiviteit, el-
ders juist tot verlamming. Een stuk
of vijf Europese landen doen mee
aan een luchtoorlog tegen de Libi-
sche leider Muammar Kadhafi en
hebben nu ook militaire adviseurs
gestuurd. Een paar andere landen
helpen het vliegverbod en wapen-
embargo te handhaven. De rest
doet niets. Vooral de afzijdigheid
van Duitsland valt op.

Europa was hét thema van de
verkiezingen in Finland, met als
uitkomst de grote winst van de eu-
rosceptische partij ‘Echte Finnen’.
Voorman Timo Soini is het laatste
succesvolle exemplaar uit de stal
van rechtspopulistische politici
die negatief staan ten opzichte van
Europa en migratie.

De wat corpulente Soini houdt
van bier en worst en laat zich er op
voorstaan een gewone man te zijn.
Hij is tegenstander van seks bui-
ten het huwelijk en abortus en
sluit zijn deals het liefst met man-
nen onder elkaar in de sauna.

Hij weet het onderwerp ‘Europa’
aansprekend te brengen en dat is
een gave die weinigen met hem
delen.

Zijn voornaamste punt in de
campagne was dat de Finnen niet
willen meebetalen aan de red-
dingsplannen voor eurolanden als
Portugal die financieel aan de
grond zitten.

Ach, wordt nu gezegd, Finland
is een land van compromis-
sen. Misschien worden de
Echte Finnen gepaaid met
wat mooie kabinetspos-
ten. Misschien blijft
hun verzet tegen de
reddingsplannen be-
perkt tot wat retorische
uithalen. Maar onge-
acht of de Echte Finnen
in de regering komen of
niet, Finland zal zich
kritischer opstellen
ten opzichte van
Europa.

En dat ver-
schijnsel blijft
niet tot Finland
beperkt. Zo lang-
zamerhand lijkt
iedereen een goe-
de reden te heb-
ben om Europa te
verafschuwen.

De Europeanen in
het zuiden voelen

zich beknot door de strenge bezui-
nigingsregels van de Europese
Unie, de Europeanen in het noor-
den hebben geen zin om op te
draaien voor de ‘fouten’ van ande-
ren, zoals Timo Soini het zegt.

“Voor ons is het een erekwestie
om onze schulden op tijd terug te
betalen,” zei een kandidaat voor
de Echte Finnen. Daarmee wordt
de financiële crisis een cultureel
verschil.

Nederland is een van de koplo-
pers in de nieuwe eurokritische
koers, die begon met het referen-
dum in 2005 waarin een grote
meerderheid zich tegen de Euro-
pese grondwet keerde. Met de PVV
in de rol van gedoogpartij vaart de
Nederlandse regering een behoor-
lijk scherpe koers in Europa.

‘Brussel’ is een perfect mikpunt
van kritiek. De Europese kopstuk-
ken, als ze die titel al verdienen,

hebben amper verweer tegen de
populistische kritiek.

Duitse politici, zoals de voorma-
lige minister van Buitenlandse Za-
ken Hans-Dietrich Genscher, zien
in de Finse uitslag een waarschu-
wing voor de EU. Nu is de uitslag
van een verkiezing in Finland, hoe
lastig dat ook kan zijn, niet beslis-
send voor de toekomst van Euro-
pa. Maar het geeft verder voeding
aan het idee dat Europese solidari-
teit vooral direct iets moet opleve-
ren en niet te veel moet kosten.

Als de Duitsers ook vinden dat ze
er bekaaid vanaf komen, dan komt
het Europese project echt in ge-
vaar.

Eén continent zonder grenzen,
met vrij verkeer, één munt, één
buitenlandse politiek: het houdt
iets utopisch. Of het bestand is te-
gen deze crisis, valt te bezien.

ADDIE SCHULTE

‘Betalen van schulden
is een erekwestie’
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Angst

De vijf ‘martelaren’ van Al Hoceima, volgens jongeren. Linksboven Salmi.


