
Op Mindanao zijn rust en vrede nog ver weg

Door Tijdo van der Zee
Mindanao, 19 maart. Het is vier
uur ’s nachts als honderden gewa-
pende mannen de kustdorpen
Kauswagan en Kolambugan op het
Filippijnse eiland Mindanao over-
vallen. Vier uur later trekken ze te-
rug de bergen in. 41 dorpelingen
zijn dan vermoord, honderden
verwond en tientallen huizen in
brand gestoken. Dat was op 18 au-
gustus vorig jaar. Nu, bijna acht
maanden later, zijn de huizen nog
niet herbouwd, gevluchte bewo-
ners nog niet teruggekeerd en de
psychische wonden niet geheeld.

„Een moeder met haar baby van
twee maanden. En een meisje van
acht. Zelfs een bejaarde man van
95 jaar.” Dorpshoofd Bernie Roble
spreekt langzaam, alsof hij zich de
slachtoffers één voor één voor de
geest haalt. Hij loopt weg en komt
terug met Tiburcio Ruflo, een ou-
de man met ingevallen wangen.
Zijn linkeroor ontbreekt. „Dat
hebben ze eraf gesneden”, zegt
Roble. Op zijn schouder staan de
lange rechte littekens van meer
s n ij w o n d e n .

Het geweld had in de lucht ge-
hangen. De oorzaak van de span-
ningen lag in de stukgelopen on-
derhandelingen tussen de rege-
ring en het Moro Islamitisch Be-
vrijdingsfront (MILF), enkele we-
ken eerder. Na vier jaar van moei-
zame besprekingen hadden afge-
vaardigden van beide partijen in
Maleisië een akkoord bereikt over
een toekomstig autonoom gebied,
Bangsamoro, voor moslims op
Mindanao. Een dag voor de onder-
tekening van het akkoord schoof
het Hooggerechtshof in Manila
het akkoord op de lange baan en
trok ook president Gloria Arroyo
haar steun in. Meteen daarop ver-
slechterden de relaties en kwam
die fatale nacht in Kauswagan en
Kolambugan. Daarna was het oor-
log: het leger trok de bergen in, op
zoek naar MILF-soldaten. Ze joe-
gen honderdduizenden gewone
Filippijnen voor zich uit, die de
frontlinies ontvluchtten en onder-
dak zochten bij familie of in ont-
heemdenkampen.

Het MILF is een islamitische or-
ganisatie met een militaire vleugel
die autonomie nastreeft voor het
westelijke deel van het eiland en

verschillende kleinere eilanden
tussen Mindanao en Maleisië, de
regio’s waar veel moslims wonen.
Aanvankelijk was het MILF ex-
treem militant, maar nadat het
werd beschuldigd van banden met
Abu Sayyaf en Al-Qaeda matigde
het zijn toon en was het bereid tot
compromissen.

„Wat er gebeurde in Kauswagan
en Kolambugan is tragisch, maar
het is de schuld van de regering”,
zegt Basher Dida-Agun, adviseur
van het centraal comité van het Be-
vrijdingsfront. De MILF-soldaten
sloegen aan het moorden uit frus-
tratie over de regering, die zich
had gestantieerd van het akkoord.

Rudy Rodil, een gepensioneerde

professor van de Universiteit van
Mindanao in het overwegend
christelijke Iligan, was een van de
onderhandelaars van regeringszij-
de. De autonomieclaim van de
Bangsamoro is legitiem, vindt hij.
„Toen Arroyo besefte dat dit ak-
koord haar kansen op herverkie-
zing in 2010 minimaliseerde, liet
ze ons vallen als een baksteen”,
zegt hij. Het akkoord voorzag on-
der meer in invoering van een isla-
mitisch rechtsysteem, en de zeg-
genschap over het grootste deel
van de grondstoffen.

Dertig kilometer naar het zui-
den ligt de overwegend islamiti-
sche stad Marawi. In een buiten-
wijk biedt een tentenkamp onder-

dak aan 500 ontheemden. Veel
tentdoeken zijn gescheurd en de
bijna dagelijkse regenbuien stro-
men ongehinderd naar binnen.
Mannen en vrouwen praten over
ondervoeding, over hun vlucht en
hun angst om terug te keren naar
hun huizen. De kampoudste, een
ineengeschrompelde grijze man,
doet een moedige poging en
vraagt om financiële steun.

Op de bovenste verdieping van
het ziekenhuis vertelt MILF-advi-
seur Dida-Agun over de stukgelo-
pen onderhandelingen. „De rege-
ring is gewoon niet oprecht op
zoek naar een vreedzame oplos-
sing .” Hij kan zich de angst van
veel christenen om overheerst te

worden door een moslimssysteem
niet voorstellen. „Tot honderd jaar
geleden waren wij de baas op
Mindanao en toen waren onze re-
laties prima. Ik zie niet in waarom
dat niet nog eens zou kunnen.”

Het Moro Nationale Bevrij-
dingsfront (MNLF), waar het
MILF zich in de jaren tachtig van
afsplitste, zat niet aan de onder-
handelingstafel in Maleisië. Daar-
mee is niet gezegd dat het een klei-
ne speler is. „Ik heb 37 eenheden
van gemiddeld 500 man onder me.
Allen volledig bewapend”, verze-
kert onderbevelhebber Dino Di-
malutang op de campus van de
Universiteit van Marawi. In 1976
bereikte het MNLF al een akkoord

Filippijnen Islamitische organisaties op de zuidelijke eilanden streven met geweld naar meer autonomie

Op de zuidelijke eilanden
van de Filippijnen streven
bewoners naar meer
autonomie. Tegenstand van
de regering wordt met veel
geweld beantwoord.

Bewoners van Kauswagan ontvluchtten in bangka’s, traditionele Filippijnse bootjes, de gewelddadigheden in hun dorp in augustus vorig jaar. Foto Reuters

Gijzelaars op Jolo
zitten nog vast

Het Filippijnse leger heeft re-
bellen omsingeld die op een
afgelegen zuidelijk eiland drie
medewerkers van het Interna-
tionale Rode Kruis gegijzeld
hebben. Het zou gaan om le-
den van de rebellengroep Abu
Sayyaf. Ze eisen een losgeld
van een miljoen dollar.
De rebellen hebben gedreigd
een van de gijzelaars te ont-
hoofden als het leger nog een
aanval uitvoert.
De drie – een Zwitser, een Itali-
aan en een Filippijn – zitten al
sinds 15 januari vast op het ei-
land Jolo, tussen Mindanao
en Maleisië. Volgens de rebel-
len zijn ze ongedeerd.
Het Rode Kruis heeft na het
dreigement het leger drin-
gend gevraagd om terughou-
dendheid.
Eerder deze week kwamen bij
gevechten tussen leger en op-
standelingen negen mensen
om het leven, onder wie drie
militairen. Ook vielen er tien-
tallen gewonden.

met de regering over een auto-
noom gebied, en in 1996 werden
daar concrete afspraken over ge-
maakt, die deels worden nage-
leefd. Dimalutang beseft dat de re-
cente gang van zaken tot tweespalt
tussen de twee bevrijdingsfronten
kan leiden; verdeel en heers door
de regering. „We zijn dan ook aan
het kijken hoe we onze krachten
kunnen bundelen.”

Door de successen van de Bang-
samoro beseften de inheemse vol-
ken, de Lumad, op het eiland dat
hun rechten en culturen in het ge-
drang waren gekomen. Sinds 1986
hebben ze zich enigszins weten te
organiseren en hun eisen kenbaar
gemaakt. „Dit is weer een valse

truc van de regering”, zegt Dida-
Agun. „Er zijn maar twee groepen
op het eiland, de oorspronkelijke
bewoners en de niet-oorspronke-
lijke bewoners. Wij, de Bangsamo-
ro, zijn oorspronkelijke bewoners.
Lumad is een niet-bestaande groep
die is bedacht om de onderhande-
lingen te compliceren.”

Rudy Rodil erkent dat de Lu-
mad-kwestie een oplossing be-
moeilijkt. „Daar komt bij dat velen
zich bij het MILF laten inlijven.
Uit armoede weliswaar, toch is het
slecht voor hun reputatie.” De re-
gering werkt aan een nieuw panel
van onderhandelaars, waar Rodil
niet inzit. „Het kostte de Amerika-
nen een generatie om ons Engels
te laten spreken. Het zal ook een
generatie duren voordat het in
Mindanao vrede is. Ik zal het niet
meer meemaken.”

Tot het zover is houdt iedereen
rekening met een nieuwe uitbar-
sting van geweld. Volgens Bernie
Roble, het dorpshoofd van Kaus-
wagan, hoeven de dorpelingen
niet op bescherming van wie dan
ook te rekenen. „Veel mensen hier
denken er daarom over om zich-
zelf te bewapenen. Ik kan het ze
niet kwalijk nemen.”

Tijdo van der Zee is freelance
journalist.
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