
‘Amerikanen doodden
honderden burgers Irak’
DOEBAI – Volgens de klokkenlui-
derssite WikiLeaks zijn bij Ameri-
kaanse controleposten in Irak hon-
derden burgers gedood. Ook heeft
de VS geholpen marteling door de
Iraakse overheid in de doofpot te
stoppen. Dit meldt zender Al Jazee-
ra op basis van uitgelekte docu-
menten. WikiLeaks zou vandaag
zelf het nieuws brengen. (AFP)

Twijfels over eerlijke
verkiezingen Jordanië
AMMAN – Mensenrechtenorgani-
satie Human Rights Watch (HRW)
heeft de regering van Jordanië op-
geroepen het recht op vrije me-
ningsuiting te respecteren, met het
oog op de parlementsverkiezingen
op 9 november. HRW noemt recente
arrestaties van oppositieleden te-
kenend voor de onderdrukking van
de vrije meningsuiting. (ANP)

Nucleaire onderzeeër
vlotgetrokken
LONDEN – De HMS Astute, de
grootste nucleaire onderzeeër van
de Britse marine, is gisteravond
vlotgetrokken. De Astute was ge-
strand in de wateren bij het Schotse
eiland Skye. De bijna vier miljard
euro kostende onderzeeër beland-
de bij laagtij op de rotsen. Volgens
het ministerie van Defensie betrof
het ‘geen nucleair incident’. (ANP)

9
Verkiezingen Guinee
weer uitgesteld
CONAKRY – De voor morgen ge-
plande tweede ronde van de presi-
dentsverkiezingen in het West-Afri-
kaanse Guinee is uitgesteld. Vol-
gens de kiescommissie kunnen ze
niet doorgaan omdat aanhangers
van oppositie en regering al meer-
dere malen slaags zijn geraakt. De
tweede ronde werd in september
ook al uitgesteld. (ANP)
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Een Palestijn op een scootmobiel vlucht, met een gasmasker op, van
een demonstratie in het dorp Bilin, nabij Ramallah op de Westelijke
Jordaanoever, nadat Israëlische soldaten hebben geschoten met
traangas. De demonstratie was gericht tegen de afscheidingsmuur en

de nederzettingen die Israël bouwt in het gebied. Volgens een onder-
zoek van persbureau AP is Israël begonnen met de bouw van zeker 544
appartementen sinds vorige maand de bouwstop afliep. Het einde van
de bouwstop blokkeert de vredesbesprekingen.FOTO TARA TODRAS-WHITEHILL/AP

Vluchten voor traangas na protest tegen Israël

Terwijl in de Italiaanse stad
Napels de vuilniszakken
zich weer opstapelen,
protesteren dorpelingen in
de regio tegen een nieuwe
vuilstortplaats.

RALF GROOTHUIZEN

In de straten van Napels stape-
len de zakken huisvuil zich dag
na dag op. De ijzeren vuilnis-
bakken op de Via Foria puilen

sowieso aan het eind van iedere dag
van het jaar uit van de vuilniszak-
ken, wel of geen afvalcrisis.

Maar nu kunnen er met de zakken
die er naast liggen nog vijf bakken
gevuld worden. Al dagen wordt het
vuilnis niet opgehaald. Sap van ge-
plet en uitgeperst afval stroomt
door de goot. In de verte, van achter
de Vesuvius, krult een zwarte rook-
wolk de lucht in.

Het stadje Terzigno ligt twintig ki-
lometer buiten Napels en momen-
teel is dit het epicentrum van de
nieuwe afvalcrisis. Ook nu is er weer
een oproer op het plein voor pizze-
ria Il Rifugio.

“Wat een schijtland! De politie die
het afval verdedigt.” Op twee centi-
meter van het gezicht van een agent
schreeuwt een man wat hij van de
situatie vindt. Bij gebrek aan politici
in de straten, krijgen de agenten het
te verduren.

In rijen staan ze klaar om iedere
mogelijke doorbraak vanuit de kant
van de boze bewoners in de kiem te
sporen. Ze dragen hun gevechtste-
nue. Op de achtergrond staan uitge-
brande karkassen van wat eens
vuilniswagens waren na te smeulen
van de afgelopen nacht.

“De chauffeurs geven vrijwillig de
sleutels aan ons af. Wat kunnen ze
anders, als er honderden boze man-
nen aan je portier staan te ramme-
len?” zegt Attilo Piccau, vreedzaam
activist.

Ze zijn boos in Terzigno. Furieus.
Boos omdat ze niet nog meer afval
uit Napels en omstreken in hun
steengroeves willen hebben. Bang
om ziek te worden. Bang, omdat
hun geliefde Parco Nazionale del
Vesuvio naar de knoppen gaat als er
nog meer afval gestort zal worden in
de toekomst. “Want hier wordt echt
niet alleen huisafval gedumpt. Van
alles komt hier terecht. Ziekenhuis-
afval, giftig afval, allerlei troep,’’ al-

dus Piccau aan de rand van een van
groeves.

Wat is er aan de hand in Terzigno?
In de hele provincie Campania (on-
geveer zes miljoen inwoners) zijn
vier steengroeves in gebruik als af-
valstortplek. Met de bouw van vuil-
verbrandingsovens zoals die in de
hele wereld gebruikt worden, is men
in de Zuid-Italiaanse regio achterop
geraakt. Dit komt mede doordat de
georganiseerde misdaad veel geld
verdient met het illegaal storten van

vuilnis en zijn invloed heeft aange-
wend om de bouw van vuilverbran-
dingsovens tegen te houden.

De vier bestaande groeves zullen
begin 2012 allemaal bomvol zitten.
Er moet dus een nieuwe vuilstort-
plek komen. Aangewezen plek: de
Cava Vietello bij Terzigno, midden-
in de wijngaarden die de felgroene
hellingen van de Vesuvius opklim-
men waar de wereldberoemde wijn
Lacryma Christi gemaakt wordt. Het

zal Europa’s grootste vuilstort wor-
den.

Boze demonstranten, jong en oud,
zijn in de weer met boomstammen
en ijzeren palen bij de Cava Vietello.
Alle toegangswegen moeten geblok-
keerd om de vuilstort tegen te hou-
den.

“Dat beetje geweld moeten we wel
gebruiken, maar anders heeft nie-
mand aandacht voor ons. Je wilt
niet weten hoeveel er hier doodgaan
aan kanker en andere ziektes,’’ zegt
demonstrant Antonio Aliberti. Een
clubje vrouwen knikt eensgezind.
Op een spandoek staat: laten we de
gezondheid van onze kinderen ver-
dedigen! Op scooters scheuren jon-
gens voorbij met sjaals voor hun
mond. Tegen de stank die vandaag
best meevalt, omdat de wind vanaf
de zee komt, en om er gevaarlijk uit
te zien. Ze hebben houten stokken
in hun hand en kijken woest. Terzig-
no maakt zich op voor een nieuwe
nacht vol geweld.

Ondertussen heeft premier Silvio
Berlusconi tijdens een spoedover-
leg beloofd alle problemen in tien
dagen te hebben opgelost.

En in de tussentijd blijven de vuil-
niszakken in de stad Napels zich op-
stapelen.

Stadje moet afval uit Napels niet

‘Papoea’s
gemarteld
door
soldaten’
JAKARTA – De Indonesische mi-
nister van Veiligheid heeft er-
kend dat militairen zich schuldig
hebben gemaakt aan marteling
van inwoners van een dorp in de
oostelijke provincie Papoea.

In een filmpje dat vorige week op
YouTube verscheen, is te zien hoe
twee mannen worden ondervraagd
en gemarteld door geüniformeerde
personen. Minister Djoko Suyanto
heeft gisteren tijdens een perscon-
ferentie bevestigd dat het gaat om
militairen die zich schuldig hebben
gemaakt aan excessief en onprofes-
sioneel gedrag. De daders zijn gear-
resteerd. “Zij zullen zeker gestraft
worden,” aldus Suyanto.

De tien minuten durende ama-
teurvideo onder de titel Military Tor-
ture of Indigenous Papuans bevat
schokkende beelden. Zo is te zien
hoe dorpelingen worden geschopt
en geslagen. De daders martelen
een man door diens genitaliën met
een brandende stok te bewerken.

Een politiewoordvoerder had eer-
der gesuggereerd dat het filmpje
nep was en ‘mogelijk bedoeld om de
veiligheidsdiensten in diskrediet te
brengen’.

In de afgelopen dagen stak een
storm van kritiek op. Mensenrech-
tenorganisaties zoals Amnesty In-
ternational eisten een onderzoek.
President Susilo Bambang Yud-
hoyono heeft daartoe inmiddels be-
sloten. Volgens mensenrechtenor-
ganisaties, die Indonesië al vaker
hebben beschuldigd van misdrijven
tegen Papoea’s, zijn de gemartelde
dorpelingen onschuldige boeren.
Het leger stelt dat de mannen lid
zijn van een gewelddadige groepe-
ring die strijdt voor onafhankelijk-
heid van de provincie Papoea. (ANP)

PARIJS – In Frankrijk heeft de Se-
naat ingestemd met het voorstel
van president Nicholas Sarkozy
om de pensioenleeftijd te verho-
gen. 177 senatoren stemden voor
het voorstel, 153 stemden tegen.

Dat betekent dat de leeftijd voor
prepensioen verhoogd wordt van 60
naar 62 jaar. Mogelijk dat de wet al
volgende week in werking treedt.

Vakbonden protesteerden al lan-
gere tijd tegen het plan. Ook gingen
miljoenen Fransen de straat op om
hun ongenoegen over de wet te ui-
ten. Dat liep deze week uit op ge-
welddadige confrontaties tussen
demonstranten en agenten. (ANP)

Fransen later
met pensioen

Chileense mijnwerker
krijgt paniekaanval
SANTIAGO – Een van de 33 geredde
mijnwerkers in Chili is in het zie-
kenhuis opgenomen. Edison Peña
(34) moest worden verdoofd we-
gens een paniekaanval, aldus be-
trokken artsen. Peña, een Elvisfan,
stortte in toen hij een toespraak
moest houden op een feest ter ere
van de kompels. Peña zou niet de
enige met problemen zijn. (AFP)

‘Wat een schijtland!
De politie verdedigt
hier het afval’


