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IS IN DE FILIPIJNEN VERSLAGEN, MAAR POLITIEKE OPLOSSING ONZEKER

Na Raqqa is nu ook Marawi ‘vrij’
IS had bastions in Irak en Syrië, maar riep ook een kalifaat uit in de
Filipijnen. ‘Wat hier gebeurde, kan overal gebeuren: dit is een wake-
upcall.’

Het Filipijnse leger heeft gisteren definitief de stad Marawi bevrijd van de
terreurgroepen Maute en Abu Sayyaf, die er een IS-kalifaat hadden uitgeroepen. De
strijd duurde meer dan vijf maand, er vielen 1.000 doden. Honderdduizenden
kunnen niet terug naar hun verwoeste huizen, kleine kinderen werden gegijzeld,
andere kinderen vochten mee aan de zijde van de terreurgroepen. Marawi, ooit een
pittoresk stadje aan een meer, is doodgebloed. Regering en leger konden gisteren
dan wel een moment van triomf opeisen, maar de balans is rampzalig.

Volledig verrast

Hoe kon het zo snel zo ver komen?
Marawi ligt in een verarmde provincie met
vooral moslims, een minderheid in het
rooms-katholieke land. Er was een verleden
van etnische spanningen. De rebellengroep
MILF had al langer de wapens neergelegd,
maar volgens nieuwswebsite The Rappler
waren vooral de jongere generaties
ontgoocheld over de uitkomst van het
‘vredesproces’ onder leiding van MILF.

Daarom konden nieuwe IS-leiders als
Isnilon Hapilon en de drie Maute-broers
hun loyaliteit winnen. Die Mautebroers
waren niet de eerste de beste: zonen van een
welvarend koppel handelaars, opgeleid in
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universiteiten in het Midden-Oosten, en
oprichters van een gewelddadige bende die
in Marawi homo’s begon aan te vallen. Ze
namen aanvalsplannen van IS over en
lokten kinderen met koranlessen. ‘Families
deden mee omwille van geld, macht of
trots’, zegt The Rappler.

De terreurgroepen werden gefinancierd
door een sponsor uit Maleisië, sloegen grote
wapenvoorraden in en trokken buitenlandse
strijders aan.

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20170611_02921058)De inlichtingsdiensten
waren er niet op tijd bij. Zo ontstond bliksemsnel een nieuwe IS-hoofdstad.

Ook het Filipijnse leger werd verrast. ‘Onze soldaten zijn getraind op vechten in
de jungle, niet op guerrillastrijd in de stad’, zei kolonel Rome Brawner gisteren
tegen de Filipijnse Inquirer. ‘Stadsoorlogen worden de toekomst.’ Na vijf maanden
vechten zijn de leiders volgens de Filipijnse overheid gedood.

Gemarginaliseerd

Professor Rik Coolsaet, die net nog publiceerde over ‘een wereld na IS’, hoopt dat
de overheid een politieke oplossing zoekt. ‘Moslims in Mindanao voelden zich al
langer behandeld als tweederangsburgers. In 2014 sloot de vorige overheid in
Manilla een akkoord over meer autonomie voor de provincie. Het heeft nog twee
jaar geduurd voor dat in het parlement goedgekeurd werd. Was er in de tussentijd
meer veranderd, dan zou de aantrekkingskracht van dat lokale jihadisme
waarschijnlijk klein zijn gebleven.’
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Wie zich gemarginaliseerd voelt en geen oplossingen heeft, wordt sneller in het
jihadisme binnengelokt. ‘Het is het enige wervende verhaal dat nog overblijft’, zegt
Coolsaet. ‘Het loopt in golfbewegingen. Een paar jaar terug waren die jihadisten in
Zuidoost-Azië zwak. Als men nu de grondoorzaken niet aanpakt, dan is er binnen
vijf of tien jaar gegarandeerd een nieuwe terreurgroep.’ In de regio lijkt de
boodschap aangekomen. De Maleisische minister van Defensie riep regionale
leiders op voorzichtig te zijn. ‘Wat daar gebeurde, kan overal gebeuren. Dit is een
wake-upcall.’

82 MILJOEN EURO VOOR HEROPBOUW

De heropbouw van Marawi zal minstens 82 miljoen euro kosten. President Duterte, zelf
afkomstig uit Mindanao, lijkt vastbesloten om daarmee te starten in januari. De Filipijnse
minister van Buitenlandse Zaken liet verstaan dat zijn land daar ‘geen EU-geld voor nodig
zal hebben’ omdat andere donoren klaarstaan. Duterte zei in mei dat hij geen
‘bemoeizuchtige’ EU-donoren meer wil. Maar wat blijkt? Bij de Europese Unie weten
ze nog steeds niets. ‘Wij hebben daarvan geen bevestiging op papier’, aldus een EU-
ambtenaar. EU-ambassadeur Franz Jessen ziet vandaag de Filipijnse minister van
Buitenlandse Zaken. (gina)
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