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McCain grijpt
Republikeinse
nominatie

Senator John McCain
weet sinds dinsdagnacht
dat hij in het najaar de
Republikeinse presi-
dentskandidaat wordt.
McCain was al weken vir-
tueel onbedreigd. Na
winst in de voorverkiezin-

gen in Texas, Ohio, Rhode Island en
Vermont is hij nu ook wiskundig zeker van
de 1.191 stemmen die hij nodig heeft om
op de Republikeinse conventie, eind
augustus in Saint Paul, Minnesota, offici-
eel genomineerd te worden.

“Nu beginnen we met het belangrijkste
deel van onze campagne”, zei McCain
dinsdagnacht in een toespraak in Dallas.
“Een respectvol, vastberaden en overtui-
gend argument maken aan het
Amerikaanse volk dat mijn verkiezing tot
president in het beste belang zou zijn van
het land waarvan we houden, tegenover
de alternatieven die onze vrienden in de
andere partij aanbieden.”

Mike Huckabee, McCains laatste over-
gebleven serieuze uitdager, maakte
bekend dat hij zijn kandidatuur beëindigt.
Hij verklaarde er alles aan te zullen doen
om McCain te helpen winnen in november.
Gisteren kreeg McCain in het Witte Huis
ook de steun van president George W.
Bush.

John McCain (71) is een gedecoreerde
oorlogsveteraan. Als militaire piloot werd
hij in 1967 neergehaald in Vietnam, waar
hij vervolgens meer dan vijf jaar krijgsge-
vangene was. In 1982 werd hij verkozen
in het Huis van Afgevaardigden. Sinds
1986 is hij senator voor de staat Arizona.

McCain deed in 2000 al een eerste gooi
naar het presidentschap. In de voorver-
kiezingen toen moest hij het onderspit
delven tegen George W. Bush. Als hij dit
najaar verkozen wordt, zal hij bij zijn
ambtsaanvaarding 72 zijn. Daarmee zou
hij de oudste man ooit zijn die zijn intrek
neemt in het Witte Huis. (TV) 

‘Handdoeken horen niet in de
ring’, moet Hillary Clinton vori-
ge nacht gedacht hebben toen
haar overwinningen in Rhode
Island, Ohio en Texas duidelijk
werden. ‘Handdoeken’, zo lijkt
haar boodschap wel, ‘dienen
om tegenstanders af te drogen,
vooral op het moment dat zij
het, of hun aanhangers, niet
verwachten.’ Om nog van de
hele schare waarnemers en
opiniepeilers te zwijgen. Want net zoals bij
de primary’s van New Hampshire van 8
januari heeft Hillary ons op het verkeerde
been gezet, en dat met verve. 

De enige die het leek te zien aankomen
was haar tegenstander Barack Obama. Die
waarschuwde eind vorige week dat het alle-
maal wel eens anders kon lopen dan ver-
wacht en dat het dus verre van zeker was
dat Clinton na Ohio en Texas de handdoek
in de ring zou moeten gooien. 

Nachtmerriescenario

Want als er iets zeker is na 4 maart, dan is
het wel dat de Democratische voorverkie-
zingen doorgaan en dat het einde nog niet
in zicht is. Bij de partijtop hoort men al van
ver het gekreun, niet zozeer vanwege
Hillary’s succes of persoon, maar wel
omdat de Democratische broeder- en
zustertwist niet snel tot een einde zal
komen. Integendeel. Langzaam maar zeker
doemt het nachtmerriescenario op waarin
de beslissing pas op de Democratische
nationale conventie zal vallen en uiteinde-
lijk genomen zal moeten worden door de
superdelegates, afgevaardigden die vanwe-
ge hun functie (zoals Congreslid, gouver-
neur of lokaal mandaat) aan de conventie
kunnen deelnemen en niet omdat ze dit
recht verworven hebben via de voorverkie-
zingen. 

Wat die superdelegates ook
beslissen, een groot deel van de
Democratische kiezers zal zich
bekocht voelen en het hele
kostelijke voorverkiezingspro-
ces zal eindigen met een feno-
menale anticlimax, om nog
maar te zwijgen over de moge-
lijkheid van een regelrechte
confrontatie tussen Obama- en
Clintonaanhangers in de
marge van de conventie. Voor

sommigen doemt inderdaad het spook van
een herhaling van de chaotische
Democratische conventie van 1968 op. Dit
alles amper tien weken voor de eigenlijke
verkiezingen van 4 november, met alle
gevolgen van dien voor de kansen van de

Democratische kandidate of kandidaat om
in het Witte Huis te geraken. McCain zal
zich amper een beter scenario hebben kun-
nen voorstellen.

De vraag is of een dergelijk scenario nog
voorkomen kan worden. Sommige waarne-
mers beweren van wel. Voor hen betekent
de blijvende aandacht voor de
Democratische strijd niet per se een nadeel
voor 4 november. Negatieve aandacht is
nog altijd beter dan geen aandacht en
McCain moet ook niet op al te veel aan-
dacht rekenen zolang de camera’s gericht
blijven op de strijd tussen Clinton en
Obama. Dat klopt, voor zover aan twee
voorwaarden voldaan wordt. 

In eerste instantie moet de bitsigheid
van de campagne getemperd worden
want negatieve aandacht wordt destruc-

tief als een bepaalde grens overschreden
wordt, al was het alleen maar omdat heel
wat Democratische kiezers dreigen af te
haken als het de spuigaten begint uit te
lopen. De ontwikkelingen van de laatste
tijd zijn wat dit betreft niet echt geruststel-
lend.

In tweede instantie moet de beslissing
dan wel vallen vooraleer de Democratische
conventie op 25 augustus van start gaat.
Anders zal sowieso een geurtje aan het
democratische gehalte van de nominatie
(en dus aan de genomineerde) blijven han-
gen en blijft er natuurlijk het tafereel van
een hopeloos verdeelde (en gecontesteer-
de) conventie. De media en de
Republikeinen zullen het maar al te graag
als een godsgeschenk in ontvangst nemen.

Conventies hebben immers in termen van
media-aantrekkelijkheid niet echt veel te
bieden, georchestreerd als ze zijn in de
kroning van hun presidentskandidaat en
diens running mate. Het wordt natuurlijk
helemaal anders als de conventie voor een
verscheurende keuze wordt geplaatst die
aanhangers van elk van de betrokken pre-
tendenten met geestdrift (of meer) willen
beïnvloeden.

De uitslagen van 4 maart geven aan dat
de kansen dat een verscheurende conven-
tie voorkomen kan worden, klein gewor-
den zijn. Obama heeft het momentum van
zijn overwinningen sinds Super Tuesday (5
februari) niet kunnen vasthouden.
Bovendien wordt de indruk versterkt dat
hij het vooral van de (minder democrati-
sche) caucuses moet hebben en dat hij

geen grote staten kan winnen omdat die
nu stelselmatig in handen van Clinton blij-
ken te vallen. Die heeft ondertussen
getoond meer dan een ‘comeback kid’ te
zijn. 

Slepend proces

Bovendien heeft in de uitslagen van Texas
een factor meegespeeld die haar wel eens
op weg naar nieuwe overwinningen zou
kunnen zetten. In geen enkele van de voor-
verkiezingen die tot nog toe plaatsvonden
lieten minder kiezers zich leiden door hun
zucht naar verandering (het resultaat in
Texas is 44 procent). Ook lieten nooit meer
kiezers zich leiden door hun nadruk op de
nood aan ervaring in het Witte Huis,
Arkansas en Massachusetts uitgezonderd.
In Ohio is deze groep overigens belangrij-
ker gebleken dan in Massachusetts. Beide
elementen (afnemende nadruk op veran-
dering, toenemende op ervaring) spelen
Clinton in de kaart. 

Maar zelfs al zou dit haar resultaten in de
volgende staten gunstig beïnvloeden, dan
nog zal het een langdurig en slepend pro-
ces worden. Door de proportionaliteitsre-
gel winnen bij de Democraten zowel de
winnaars als de verliezers afgevaardigden.
En zoals Ohio en Texas aangeven heeft dit
tot gevolg dat Clinton in het beste geval
haar achterstand op Obama langzaam kan
goedmaken. Wellicht gebeurt dit dan niet
voor de start van nationale conventie. 

McCain zal er alvast niet om treuren. Nu
Huckabee het uiteindelijk opgegeven
heeft, kan hij zich volop op 4 november
voorbereiden. Alleen samenwerking tus-
sen Obama en Clinton lijkt dit nog te kun-
nen voorkomen. Clinton zou gesuggereerd
hebben dit te willen overwegen, ook al
blijft onduidelijk wat dit precies zou bete-
kenen voor de vraag wie de Democratische
presidentskandidaat wordt.

Amerikakenner 

Bart Kerremans
(KU Leuven)

Wat 4 maart duidelijk heeft gemaakt 
is dat een verscheurende conventie 
nog moeilijk kan worden voorkomen

BOSTON ● Voor Hillary
Clinton waren het de
voorverkiezingen van
de laatste kans. Experts
waren het erover eens:
verloor ze in Texas
en/of Ohio, dan 
werd haar positie
uitzichtloos en kon 
ze maar betere de
handdoek in de ring
gooien.

Maar Clinton deed dinsdag wat ze moest
doen. In Ohio won ze met 54 procent tegen
44. In Texas was de marge kleiner. Daar haal-
de Clinton 51 procent, terwijl Obama goed
was voor 48 procent. Clinton won dinsdag
ook nog in het piepkleine Rhode Island, ter-
wijl Obama het dunbevolkte Vermont ach-
ter zijn naam schreef.

Clinton drukte er in haar overwin-
ningstoespraak op dat geen enkele kandi-
daat er in de recente geschiedenis in
geslaagd is om het Witte Huis te winnen
zonder de primary in Ohio te winnen. “Zoals
het Ohio vergaat, vergaat het het hele land.
Als we een Democratische president willen,
hebben we een Democratische kandidaat
nodig die kan winnen in staten als Ohio.” 

Laatste kans

Door deze comeback van Clinton tekent er
zich een heel nieuw plaatje af in de
Democratische race. Nadat hij de laatste
weken elf staten op rij had gewonnen,
waren velen Barack Obama gaan zien als de
virtuele winnaar. Nu ziet het ernaar uit dat

de Democratische race nog min-
stens doorgaat tot 22 april, wan-
neer het grote Pennsylvania zijn
voorverkiezingen houdt.

Obama’s zegereeks steeg dins-
dag tot twaalf, toen de exit polls
zoals verwacht de zege in het
linkse Vermont aan hem toeken-
den. Clinton brak de reeks door
even later Rhode Island achter
haar naam te schrijven. In de
uren die volgden stoomde ze

door naar winst in Ohio en Texas.
Het eindresultaat in Texas stond gisteren

nog niet helemaal vast. De voorverkiezin-
gen in de staat bestaan uit een ongebruike-
lijke combinatie van primary’s – traditione-
le voorverkiezingen met stemhokjes – en
caucuses, buurtvergaderingen waar de kie-
zers nogmaals in het openbaar mochten
debatteren. In de primary’s wordt twee

derde van de Texaanse afgevaardigden aan-
geduid. De rest komt uit de caucuses. Met
gisteren minder dan de helft van de caucus-
resultaten geteld, had Obama een kleine
voorsprong.

Volgens de schatting van CNN heeft

Obama nu 1.451 afgevaardigden, tegenover
1.365 voor Clinton. Dat Clinton die achter-
stand nog inloopt, is zo goed als uitgesloten.
In de twaalf voorverkiezingen die nog op
het programma staan, zijn er nog 611 verko-
zen afgevaardigden te winnen. Aangezien
de Democratische partij de afgevaardigden
proportioneel verdeelt, zou Clinton Obama
dus overal van de kaart moeten vegen.

Maar ook voor Obama is het zo goed als
onmogelijk om zuiver op basis van de ver-
kozen afgevaardigden aan de vereiste meer-
derheid van 2.025 te komen. De beslissing
lijkt op die manier in de schoot van de zoge-
naamde superdelegates te zullen vallen. Dat
zijn 800 hoge partijfunctionarissen die niet
verkozen moeten worden, maar wel stem-
recht hebben op de conventie. Clinton, die
heeft een lichte voorsprong heeft qua super-
delegates, kan proberen om op die manier
alsnog de nominatie te grijpen.

Mogelijk gaat de strijd door tot de aller-
laatste voorverkiezing, op 7 juni in Puerto
Rico. Is er dan nog geen duidelijkheid, dan is

het niet uitgesloten dat het dispuut pas
beslecht wordt op de Democratische con-
ventie eind augustus, wat algemeen wordt
gezien als politieke zelfmoord voor de
Democraten.

Ticket Obama-Clinton?

Eén scenario dat gisteren weer vanonder
het stof gehaald werd, is een Democratisch
‘ticket’ met Clinton én Obama. In een inter-
view gisteren met televisiezender CBS sloot
Clinton die optie niet uit. “Het zou kunnen
dat ze daar op af stevenen, maar natuurlijk
moeten we dan beslissen wie er boven aan
dat ticket staat. Ik denk dat de kiezers van
Ohio duidelijk gezegd hebben dat ik dat
moet zijn.”

Obama lijkt daar vooralsnog minder hap-
pig op. Op de zender MSNBC stelde hij dat
Clinton er dinsdag nauwelijks in geslaagd
was om een deukje te maken in zijn voor-
sprong. “Wij zullen doorgaan met afge-
vaardigden winnen.”

Voormalige first lady wint in Texas, Ohio en Rhode Island

Hillary nog lang niet knock-out
Hillary Clinton heeft dinsdagnacht de presidentiële
voorverkiezingen in de staten Texas, Ohio en Rhode Island
gewonnen. Daarmee mist Barack Obama een uitgelezen
kans om zijn Democratische rivale knock-out te slaan.

Analyse  > Einde van Democratische broedertwist nog niet in zicht

Handdoeken horen niet in de ring
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China

Peking executeert tien 
veroordeelden

Bij de opening van het parlementair
jaar in China zijn tien terdoodveroor-
deelden geëxecuteerd. Een rechtbank
in de stad Changsha, in Hunan, had de
executie dinsdag goedgekeurd.
Executies gebeuren in China vaak naar
aanleiding van grote politieke evene-
menten. China verschaft over dit
onderwerp geen statistieken. In 2006
heeft China minstens 1.010 mensen
geëxecuteerd, zegt Amnesty Inter-
national. 

Italië

Afvalberg Napels groeit weer
Ondanks inspanningen van de

Italiaanse overheid groeit de afvalberg
in de straten van Napels opnieuw. Meer
dan twee maanden na het begin van de
afvalcrisis ligt nog ongeveer 4.000 ton
afval in de Zuid-Italiaanse stad. Burgers
klagen dat de speciaal aangestelde
commissaris Gianni De Gennaro er niet
in slaagt om een wonder te verrichten
in het al vijftien jaar bestaande afval-
probleem. In de nacht van dinsdag op
woensdag is de brandweer opnieuw 25
keer moeten uitrukken om brandende
afvalbergen te blussen. 

Europa

‘EU en VS moeten afspraken
maken over Hirsi Ali’

De Europese Unie moet een akkoord
sluiten met de Verenigde Staten om de
veiligheid van bedreigde Europeanen
ook overzees te garanderen. Dat heeft
Europees Commissaris Franco Frattini
gezegd in een interview met de
Nederlandse Wereldomroep. Frattini
vindt dat mensen als Ayaan Hirsi Ali ook
beschermd zouden moeten worden in de
Verenigde Staten. Vorige week heeft
Frattini al afgesproken met de Europese
lidstaten om elkaars bedreigde burgers te
beschermen als dat nodig is. Frattini wil
nu dezelfde afspraken met de VS maken

Verenigde Staten

Goede leerlingen krijgen geld
New Yorkse leerlingen krijgen geld als

ze goede punten halen op wiskunde- en
leestesten. Ze kunnen tot 50 dollar
(ongeveer 32 euro) verdienen, zo meldt
The New York Times. De stad wil op die
manier de slechte scores op dergelijke
standaardtests verbeteren. In totaal
nemen zo’n 200 New Yorkse scholen
deel aan het nieuwe systeem. 

China

Gijzelnemer van toeristen
doodgeschoten

In de Centraal-Chinese stad Xian zijn
tien Australische toeristen kortstondig
in gijzeling genomen. Negen van de
toeristen werden vlug weer vrijgelaten
en de laatste gijzelaar werd later door
de politie bevrijd, deelde een medewer-
ker van de Australische ambassade in
Peking mee. Daarbij werd de veronder-
stelde dader door de politie doodge-
schoten, aldus een regionale krant.

ISLAMABAD ● Ruim twee weken na de
parlementsverkiezingen in Pakistan heeft
een rechtbank in de garnizoensstad
Rawalpindi vijf van zeven corruptieproces-
sen tegen de leiders van de zegevierende
Volkspartij PPP stopgezet. Een van hen is
Asif Ali Zardari, de weduwnaar van de ver-
moorde oppositieleidster Benazir Bhutto. 

Zardari was bij de verkiezingen op 18
februari niet opgekomen vanwege de
lopende rechtszaken. Zardari werd ervan
beschuldigd tijdens de ambtsperiode van
Bhutto miljoenen dollar smeergeld  ontvan-
gen te hebben. 

Zardari had de leiding van de PPP overge-
nomen na de moord op zijn echtgenote op
een verkiezingsbijeenkomst in Rawalpindi
eind december. De PPP kwam als winnaar
uit de stembus.

NAIROBI ● Volgens de Britse
omroep BBC vonden er in
Kibaki’s residentie vergaderingen
plaats waarbij leiders van de
verboden Mungikimilitie werd
opgedragen om de Kikuyu-etnie
te beschermen. Kort na die
ontmoeting braken zware
etnische rellen uit.

De extremistische Mungikisectie ijvert
voor een terugkeer naar de traditionele
Kikuyucultuur, verwerpt westerse invloe-
den en lanceerde een campagne om leden
van de Indiase gemeenschap in Kenia te
onthoofden. Tegelijk is de sekte een echte
maffia-organisatie die duizenden mensen
afperst en met geweld monopolies
afdwingt in de lucratieve transportsector.
De jongste jaren voerde de Keniaanse over-
heid jacht op leden van de sekte. Daarbij
werd zwaar geweld gebruikt en vielen hon-
derden doden. 

Maar de jongste maanden lijkt de sekte
opnieuw aan invloed te winnen en dan
nog wel in de kringen van president

Kibaki. Toen na de verkiezingen van 27
december zwaar politiek geweld uitbrak
in Kenia, deden topmedewerkers van pre-
sident Kibaki volgens BBC-bronnen een
beroep op de Mungikimilities. “Drie leden
van de Mungikibende hadden ontmoetin-
gen in de presidentiële residentie. De mili-
tieleden kregen de opdracht om de
Kikuyu’s in de Riftvallei te beschermen.”

Riftvallei

Op 25 januari, enkele dagen na deze
geheime ontmoeting, braken in de
Riftvallei, meer bepaald in de steden
Nakuru en Naivasha, zware etnische rellen
uit waarbij Mungikimilities burgers van
de Luo- en Kalenjin-etnieën met geweld
verdreven. De BBC citeerde gisteren oogge-
tuigen die zagen hoe huizen van niet-
Kikuyu’s eerst gemarkeerd werden waarna
ze aangevallen werden door leden van de
Mungikiclan. Een praktijk die doet denken
aan wat er in Rwanda gebeurde toen daar
in april 1994 een volkenmoord uitbrak;
huizen van Tutsi’s werden met een ‘T’

beschilderd en daarna aangevallen door
extremisten. 

Ook de verklaringen van een aantal
Keniaanse agenten lijken aan te tonen dat
de Keniaanse overheid een hand heeft in
het etnische geweld. Enkele uren voor de
rellen in Nakuru kregen agenten het bevel
om een naderend konvooi minibusjes niet
tegen te houden. In de bestelwagens zaten
volgens de getuigenissen gewapende
mannen. “Het waren ongeveer twaalf

bestelwagens, volgepakt met mannen. Er
waren geen vrouwen bij. Ik kon zien dat ze
gewapend waren. Wij hadden bevel gekre-
gen om ze niet tegen te houden. We lieten
ze passeren.”

De Keniaanse regering ontkende giste-
ren de beschuldigingen als zou president
Kibaki een hand hebben in het etnisch
geweld. “Ronduit belachelijk”, klonk de

reactie. “Zo’n meeting met de Mungiki
heeft nooit plaatsgevonden. Niet in de pre-
sidentiële residentie en ook niet in een
ander regeringsgebouw. Zulke ongefun-
deerde leugens beschadigen de president,
de regering en de Keniaanse bevolking.” 

Taliban 

Toch beweert niet enkel de BBC dat toplui
uit de omgeving van president Kibaki
gebruikmaakten van de Mungikimilities.
Ook de gerespecteerde onderzoeksorgani-
satie International Crisis Group (ICG)
schreef in een recent rapport dat de etni-
sche zuiveringen in steden als Nakuru en
Naivasha geleid werden door
Mungikistrijders. ICG legt een verband tus-
sen Mungiki en “vooraanstaande leden
van de Kikuyu-elite”. 

De ICG-onderzoekers suggereren heel
duidelijk dat Kibaki voordeel haalt uit de
Mungiki-acties. “Een aantal politici uit
Nairobi, onder wie enkele vroegere parle-
mentariërs, werkt namens Kibaki samen
met Mungiki tegen de ODM (de partij van
oppositiekandidaat Raila Odinga) om de
oppositieprotesten tegen te gaan.” De Luo-
elite maakte volgens ICG trouwens ook
gebruik van gewelddadige milities die tali-
ban genoemd worden. 

Ook de Amerikaanse mensenrechtenor-
ganisatie Human Rights Watch zou
binnenkort een rapport publiceren waar-
uit blijkt dat zowel Kibaki als Odinga mili-
ties inzetten om hun machtspositie met
geweld af te dwingen.

Steeds meer aanwijzingen dat regering golf van geweld na verkiezingen plande

‘Keniaanse president had 
hand in etnische bloedbaden’
Steeds meer elementen wijzen erop dat de omgeving van 
de Keniaanse president Mwai Kibaki de jongste maanden
actief heeft deelgenomen aan de planning van etnische
bloedbaden.
DOOR KOEN VIDAL

Baby gedood bij Israëlische inval in Gaza
GAZA ● Bij een nieuwe inval in
de Gazastrook is dinsdagavond
een één maand oude Palestijnse
baby omgekomen. De Israëlische
invasie gaat inmiddels door en
nieuwe vredesgesprekken zijn
niet in zicht.

De baby was een meisje, dat door
Israëlische kogels werd getroffen bij een
vuurgevecht met Palestijnse strijders. Dat
is vernomen in medische kringen.

Het Israëlische veiligheidskabinet heeft
zich gisteren tot doel gesteld de raketaan-
vallen van militante Palestijnen op het
zuiden van Israël volledig te stoppen. Dat
maakte de Israëlische regering bekend na
een zitting van een beperkte minister-
raad. De strijd tegen de ‘Hamas-
heerschappij’ over de Gazastrook wordt

voortgezet, luidde het. 
Tegelijkertijd engageert Israël zich ertoe

het ‘vredesproces’ met de Palestijnse
Autoriteit verder te zetten en een (grotere)
humanitaire ramp in Gaza te vermijden.
Olmert kondigde eerder al een voortzet-
ting van de militaire activiteiten in de
Gazastrook aan. “We gaan door met de
militaire actie tegen Hamas in Gaza,
zolang de raketaanvallen niet stoppen.”

Palestijnse raketten 

Ook gisteren vuurden militante
Palestijnen opnieuw raketten af in het
Israëlische grensgebied. VS-minister van
Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice ont-
moette zowel de Palestijnse hoofdonder-
handelaar Ahmed Koreia als waarnemend
premier Salam Fayyad. Daarnaast had ze

ook een ontmoeting met de Israëlische
minister van Buitenlandse Zaken, Tzipi
Livni, om over de jongste escalatie van
geweld in de regio spreken.

In slechts één week tijd zijn volgens de
Palestijnse gezondheidsdiensten 127
Palestijnen, onder wie veel vrouwen en
kinderen, gedood en 400 gewond geraakt.
Israël blijft er bij dat de militaire actie
alleen tegen Hamasstrijders is gericht.

De Palestijnse president Mahmoud
Abbas heeft verklaard de bevroren vredes-
gesprekken met Israël pas te willen voort-
zetten na de afkondiging van een staakt-
het-vuren in de Gazastrook. Abbas eist dat
Israël een einde maakt aan de agressie
tegen het Palestijnse volk, maar de rege-
ring-Olmert heeft een wapenstilstand tot
nu toe afgewezen. 

(FS)

Rechtbank stopt zaak 
tegen weduwnaar
Benazir Bhutto

LONDEN ● Beroemdheden die drugs
gebruiken worden wereldwijd te zacht
aangepakt door justitie. Dat geeft een
gevaarlijke boodschap aan jongeren, voor
wie de sterren een rolmodel zijn. Dat
schrijft de Internationale Narcotica
Controle Raad (INCB) van de Verenigde
Naties in een rapport over het jaar 2007.

“Wanneer een beroemdheid drugs
gebruikt, overtreedt hij of zij de wet.
Jongeren merken het snel wanneer zij
daarmee makkelijk wegkomen. Het maakt
mensen ook cynisch over de bestrijding
van drugs”, zei Hamid Ghodse, het INCB-lid
dat het rapport schreef, dinsdag op een
persconferentie in Londen. 

Ghodse wilde geen namen noemen van
beroemdheden of van landen die te soepel
zouden zijn.

VN: drugsgebruikende
beroemdheden komen
te makkelijk weg

ANONIEME BRON:

Leden van
verboden
Mungikimilitie
hadden
ontmoetingen in
de presidentiële
residentie

Even pauzeren in strijd tegen Chileense bosbranden

■ Werknemers van de
Chileense
bosbeschermingsdienst
rusten even uit nadat ze
uren lang weerwerk
hebben geboden tegen
een bosbrand in Placilla,
115 kilometer ten
noordwesten van de
hoofdstad Santiago. Bij de
vele bosbranden die de
voorbije dagen in de buurt
van de havenstad
Valparaíso woedden, zijn
al 2.500 hectare in
vlammen opgegaan. Tot
dusver zijn daarbij geen
doden of gewonden
gevallen. De droogte in
Chili, waardoor de
waterreserves geslonken
zijn en het uitvallen van
waterkrachtcentrales tot
elektriciteitspannes dreigt 
te leiden, zal nog
meerdere dagen
aanhouden.
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