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Geweld maakt een uitweg uit de
armoede onmogelijk
Vakantie: eindelijk tijd voor een boek.
Welk boek moet echt mee in de koffer?
Mensen uit kerkelijk en christelijk
Nederland vertellen over een boek
dat hen heeft geraakt of geïnspireerd.
Vakantieboek
Henk Jan Kamsteeg

Ik zal het maar direct zeggen: een
gezellig boek voor bij het zwembad
of op het strand is dit niet. Toch
hoeft onze – ongetwijfeld welverdiende – vakantie ook niet te betekenen dat wij ons weken afsluiten
voor de levensomstandigheden van
talloze mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Van hen die
zich niet druk hoeven te maken
over de files op de tolwegen, of over
de vraag of er wel voldoende chloor
in het overvolle zwembad zit of dat
de kinderdisco inderdaad om elf
uur ’s avonds de muziek zachter zet.
Volgens oud-president Bill Clinton is The Locust Effect ‘een dwingende herinnering dat, als we een 21e
eeuw met gedeelde welvaart willen
creëren, we onze ogen niet kunnen
sluiten voor het geweld dat onze hele mensheid bedreigt’. Want dit is
precies waar de armsten van deze
wereld zich wel dagelijks zorgen
over maken: de voortdurende dreiging slachtoffer te worden van geweld.
De Amerikaan Gary Haugen, oprichter van mensenrechtenorganisatie International Justice Mission
(IJM), geeft ons een schokkend inzicht in het dagelijks leven van talloze inwoners van ontwikkelingslanden. Want juist het feit dat zij
arm zijn, is de reden dat zij voortdurend gevaar lopen in handen te vallen van iemand die hen moedwillig
iets aandoet.
Als we denken aan armoede, dan
denken we vaak aan honger, ziekte,
dakloosheid, vervuild water en het
ontbreken van deugdelijk onderwijs. Zelden denken we aan de enorme kwetsbaarheid van de armen
voor geweld. Maar de armste wereldbewoners gaan gebukt onder
een wijdverbreide epidemie van dagelijks, misdadig geweld, zoals verkrachting, gedwongen arbeid, illegale detentie, landjepik, mishandeling, machtsmisbruik door de politie en onderdrukking. Dit dagelijks

geweld gaat schuil achter de meer
in het oog springende zaken die armoede met zich meebrengt.
Remt ontwikkeling
Deze plaag van geweld vernietigt
niet alleen levens, maar maakt ook
elke uitweg uit armoede onmogelijk en remt ontwikkeling. De uitwerking van dagelijks geweld heeft
een destructieve invloed op zowel
individuele levens (de nieuwe
school baat niet voor het meisje dat
thuis wordt gehouden, omdat de
kans groot is dat ze onderweg of op
school verkracht wordt), als op de
groei van een volledig land.
De reden dat armen zo kwetsbaar
zijn voor dit vernietigende, dagelijkse, misdadige geweld is pijnlijk
eenvoudig: er is niemand die hen
beschermt tegen gewelddadige personen. Ondanks de aanwezigheid
van wetboeken, van rechtbanken in
steden en politieagenten op straat
wordt aan de armen praktisch geen
bescherming geboden tegen mensenhandelaren, verkrachters, slaveneigenaren, dieven, rovende politieagenten en andere gewelddadige
criminelen. De reden? Omdat de
rechtssystemen in ontwikkelingslanden fundamenteel gebroken
zijn. Sterker nog, de rechtshandhavingssystemen in de ontwikkelende
wereld functioneren zó slecht dat
recente mondiale onderzoeken bevestigen dat de meeste arme mensen buiten de bescherming van de
wet vallen. Zo helpen de rechtssystemen in de ontwikkelende wereld
de armen niet, maar zijn ze hun positie zelfs op actieve wijze aan het
verslechteren, waardoor zij zich in
een nóg armere en onveiligere situatie bevinden.
Onvoldoende middelen
Politieagenten zijn onbekwaam,
niet voorhanden, ongetraind, corrupt of beschikken niet over voldoende middelen. Openbaar aanklagers zetten criminelen niet achter de tralies en weten onschuldigen er niet achter vandaan te
houden.
Rechtbanken doen verkeerde

Aldemar Vallos (27) verzamelt plastic voor hergebruik in the Pasig-river in Manila (Filipijnen). Vallos verdient
gemiddeld 1 dollar per dag. Tegen deze vormen van slavernij strijdt International Justice Mission. Foto: AFP

Zelden denken
we aan de enorme
kwetsbaarheid
van de armen
voor geweld

uitspraken en behandelen slachtoffers op een slechte manier. En daar
doen ze ook nog eens jaren over.
Als we het bestaansniveau van de
armste wereldbewoners duurzaam
willen verbeteren, dan is er één

maatregel die het hardst nodig is en
die verstrekkende gevolgen heeft:
een basaal, werkend strafrechtsysteem, dat hen beschermt tegen dagelijks geweld.
Maar, zoals International Justice
Mission eigen is, confronteert Haugen ons niet alleen met de harde realiteit, ook toont hij aan dat er hoop
is voor verandering. Geweld kan
stoppen. Zo bewijst de geschiedenis. Elk behoorlijk functionerend
rechtssysteem in de wereld van vandaag de dag was ooit, ergens in het
verleden, uitermate disfunctioneel,
corrupt en misbruikend.
Dat het daadwerkelijk ten goede
kan keren, bewijst het werk van IJM
vandaag de dag in bijna twintig
plaatsen op de wereld. Zo beschrijft
Haugen hoe IJM in de Filipijnen het
voortouw nam en in een samenwerking met lokale autoriteiten en an-

dere organisaties om de handel in
kinderen in de seksindustrie in Cebu aan te pakken. Uit onafhankelijk
onderzoek bleek dat na vier jaar bevrijdingswerk en het versterken
van rechtssystemen het percentage
minderjarige meisjes dat in bordelen werd verkocht met 79 procent
was afgenomen.
The Locust Effect is een indringend
boek dat aanzet tot nadenken.
The Locust Effect. Why the End
of Poverty Requires the End of
Violence. Gary A. Haugen and
Victor Boutros. Oxford University Press (2014), 368 pagina’s,
21,99 euro
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God als een levenswijze koopman
Woordkeus
Gerrit de Haan

K

oop de goede tijd van God,
zegt Paulus. De tijd uitkopen en bewust in de hand
nemen. Zie je het voor je? God als
koopman, die goede levenstijd in de
aanbieding heeft. En geen koopman
rijdt graag terug met onverkochte
waar. God ook niet.
Met een Joodse woord van de
markt zou God vandaag kunnen
roepen: ‘Wie maakt mij los?’
Is dat geen prachtig beeld van
God? ‘Ik heb goede tijd voor jullie!’

De tijd uitkopen - we blijven even
op de Joodse toer – dat betekent ook
wat onderhandelen. Durf je dat, met
God onderhandelen, zoals met een
koopman op de markt? Dat is nou
net de gein van het joods(-christelijke) geloof.
Geloven in God is vaak onderhandelen met Hem. Waarover? Over het
leven en de prijs van je leven. Over
de toekomst, over je angst en je
hoop, over je zorgen en je twijfels.
Niet zomaar van alles kopen of alles
inleveren en slikken.
Ons geloof is een volwassen
omgang met God, ook al willen we
kinderlijk blij het liefst als een
jongetje aan de hand van God door
het leven lopen.

Maar God heeft ons geschapen als
kinderen, die langzaam volwassen
worden, die dus vragen stellen, hun
verdriet en twijfels mogen benoemen.
Ik zie ons geloof als een kinderlijk vertrouwen en een volwassen
onderhandeling met God. Onderhandelen betekent: melden waar de
schoen wringt, waar de pijn zit, je
afvragen waar ruimte en meer groei
mogelijk is. Onderhandelen met
God, ook over wisselgeld in de omgang met elkaar en met jezelf. Ook
met jezelf leren onderhandelen over
een weg, een uitweg of de weg naar
huis.
God staat hier voor ons. Niet als
een boeman, maar als een levens-

Geloven in God is
vaak onderhandelen
met Hem.
Waarover? Over het
leven en de prijs van
je leven
wijze koopman staat hij glimlachend voor ons en leert ons
met hem en met onszelf over het
leven onderhandelen, ruimte vinden en ballast afwerpen.

Jezus was een Jood en zo mogen we
zijn vader ook zien.
De moslims zeggen erg snel:
„Inshalla”, ‘zo God het wil’.
Joden zijn anders. Ze discussiëren
met God, proeven voortdurend de
teksten, laten hart en hoofd met
elkaar onderhandelen.
En soms wordt het luid tussen
God en mens; wordt het leven één
grote schreeuw of een aanklacht.
Alles zeggen, maar ook kunnen
zwijgen en weer opnieuw leren
vertrouwen.
Dealen met God en met jezelf.
Ds. Gerrit de Haan is predikant
en woont in Oosterzee

