
Engeland ishetnieuwe
#Opstand
enjelald, Spanje, ltalié en Grieken-
land kunnen zich oPmaken voor een

stevig portie onrust. Tenminste, dat
zeggen de voorspelli ngen.

Julien Althuisius
Amsterdam
V
In Engeland breekt volgend iaar de
pleuris uit. Het land van oîze og!n-
óchii nlijk superbeschaafde overbu-
ren wordt het toneel van felle opstan-
den die hardhandig de koP ingedrukt
zullen worden. Denk aan zrvartgebla-
kerde auto's, traangas en brandende
parlementsgebouwen. Wie weet vin-
den we premier David Cameron er-
gens in ieptemberterugin een riool-
buis onder Oxford Street.

Althans, als we assistent-professor
Sam Bellvan deAmerikaanse Kansas

State University moeten geloven. Bell
heeft samen met twee collega's een
model ontwikkeld waarmee kan wor-
den voorspeld in welke landen de
komende iaren geweld tegen de staat
gebruiktzalworden.

Het model maakt gebruik van
openbare informatie uil l50landen
en is gebaseerd op drie concepten:
dwang, coórdinatie en caPaciteit.
Onder dwang moeten we verstaan in
hoeverre mensenrechten worden ge-

schonden en hoe de staat reageert op
ontewedenheid van het volk.'Over-
heden hebben nogal de neiging om
politiek geweld met geweld te bestrii-
den', aldus Bell. Maar dat werlit iuist
averechts. Mensen worden dan nog
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bozer en gaan dan iuist de straat oP.
Het tweede concept, coórdinatie,

gaat over hoe makkeliik mensen el-
kaar kunnen mobiliseren. 'Hoeveel
mensen hebben er een mobiele tele-
foon of intemettoegangl De opstan-

'den in Egypte en Tunesiè eerder dit
jaar laten zien datTWitter, Facebook
en YouTube een sneeuwbaleffect
kunnen veroorzaken. Onder'het der-
de concept'capacíteit' verstaat Bell in
hoeverre een land in staat is zichzelf
te beschermen tegen burgerliike on-
gehoorzaamheden.

Dat is allemaal leuk en aardig,
maar in welke landen kunnen de Po-
litieke leiders nou alvast hun koffer
inpakken? Bell cum suis hebben een
lijét opgesteld van landen die het vol-

Libié "iriîi::n
gens het model de komende tiid
zwaaÍ krijgen te verduren. Het Ver-
enigd Koninkriik staat op de eerst€
plaàts, onder het koPfe 'Very high
risk'. Op een tweede plaatsvinden we
IsraèI. Logisch, volgens Bell, want
daar is het al iaren hommeles met de
Palestiinen. Andere hoge risico-lan-
den ziin usual suspects als Syriè Iran,
Egypte (Bell: 'dat wordt interessant,
hètkan erergeraan toegaan dan afge-
lopen iaar') en Zimbabwe.

Ook Griekenland, Italiè en SPanje
moeten oppassen, als we het model
mogen geloven.' D aar ziin economi-
sche problemen. En dat leidt totweer
nieuwe ontewedehtreia bii het volkl

En Nederland?
Bell wil benadrukken dat als een land
hoog in de liist staat, dat niet bete-
kent datwe daar meteen Libische ta-
ferelen gaan zien. Het begrip -'ge-
weld tegen de staat' - laat zich nogal
breed interpreteren. Alles van een
vreedzame sit-in die uit de hand
loopt, tot het afvuren van raketten op
overheidsgebouwen', aldus Bell.

En hoe zit het dan met Nederland?
Op de liist van Bell komen we niet
voòr. In eerste instantiewil de profes-
sor daar niets over zeggen. 'Ik heb te
weinig verstand van zaken over Ne-
derland om daar iets over tezeggen.
Ikwil geen uitspraken vanuit onwe-
tendheid doeni Ah toe, kom oP.

'Nederland heeft in ieder geval wel
de mogelijkheden om mensen te mo-
biliseren. Zaken als intemettoegang
zijn hier alom aanwezig!Goed, nu
nog iets om ons boos overte maken.


