‘Ik geloof meer in een dialoog met Syrië dan in sancties’
Interview over Syrië met Petra Grijzen in Avondspits, Radio WNL, 26 april 2011, 18.4018.45
Petra Grijzen: Amerika, en nu ook Nederland, adviseert hun burgers om weg te gaan uit
Syrië. En dat is niet voor niets, want de afgelopen dagen vielen er honderden doden bij
protesten tegen het regime van president Asad. Wat kan de wereld doen? Is het ingrijpen in
Libië voor herhaling vatbaar? Dit vraag ik aan Koos van Dam. U was topdiplomaat in het
Midden-Oosten, u bent ook Arabist en schrijver van het boek De Strijd om de Macht in Syrië.
Wat denkt u? Ingrijpen, of niet, daar?
Van Dam: Ik denk absoluut van niet. Ten eerste is Libië absoluut geen succes. Maar ten
tweede: wat moet je je daarbij voorstellen? Dat je dan gaat aanvallen? Op wat dan? Het gaat
er om dat je iets bereikt. Ik geloof veel meer in een dialoog. Om het Syrische regime ervan te
overtuigen vreedzaam iets te bereiken. En om een nationale dialoog tot stand te brengen. Het
probleem is wel dat velen Syrië altijd hebben geisoleerd. En als je die contacten niet al hebt,
ook niet normaal, dan wordt het moeilijk om onder deze omstandigheden een dialoog te
openen. Maar je kunt het wel proberen.
Petra Grijzen: Dus u zegt: de dialoog aangaan; dat moet via de diplomatieke weg, maar
tegelijkertijd zegt u: ze zitten in een isolement. Hoe moet je dat dan doen?
Van Dam: Toch met ze praten. Bijvoorbeeld: de Amerikanen geloven bijna alleen maar in
sancties, maar dat heeft nooit geholpen. Niet in Syrië , niet in Irak, in Libië niet. Dus je moet
ze benaderen en zeggen: zo zou je het volgens mij moeten [kunnen] doen.
Petra Grijzen: Hoe vindt u dat de wereld op dit moment omgaat met Syrië ?
Van Dam: De wereld gaat al jaren lang nauwelijks om met Syrië . En daarom moet je een
brug bouwen, zeg maar. Er wordt eigenlijk alleen maar gesproken over sancties. Het is
natuurlijk een vreselijke situatie, daar is iedereen het over eens. Maar hoe kom je er uit? Daar
moet je het eigenlijk over hebben. En ik denk niet dat je er zomaar uitkomt door te zeggen:
we gaan banktegoeden bevriezen, of we gaan een militaire aanval doen. Waarop weet ik niet,
want Syrië is een zeer goed bewapend land en je steekt je in een wespennest. Ik denk dus dat
de weg voor dit regime is om met de oppositie, en dat is een vreedzame oppositie – en dat is
iets heel bijzonders [want] het is levensgevaarlijk eigenlijk wat die mensen doen - om
daarmee te gaan praten over de toekomst van Syrië . En de president moet dat kunnen. Ja, het
klinkt wat tegenstrijdig, maar met een dictatuur moet je ook een vreedzame gang van zaken
kunnen afdwingen. Maar nu is er iets heel anders aan de gang.
Petra Grijzen: Wat?
Van Dam: Nu zijn ze bepaalde steden binnengetrokken met nog zwaarder militair materieel
om te proberen het stoppen van de protesten af te dwingen. Maar ook eigenlijk dat hele vage
gedoe over die mensen die de demonstranten beschieten. Want daar beweert het regime van
dat het “derden” zijn; en dat zij het niet zelf zijn.

Petra Grijzen: Dat is een probleem op zichzelf. Het land is ook moeilijk toegankelijk voor
journalisten. U zegt: je moet toch die kanalen vinden. U kent het land erg goed. U heeft er
een boek over geschreven. Hoe moet je dan toch daar doordringen?
Van Dam: Door contact op te nemen met de president. En met de nieuwe regering.
Petra Grijzen: Gewoon bellen?
Van Dam: Ja, inderdaad.
Petra Grijzen: Ja, zo makkelijk gaat dat?
Van Dam: Nou, ik denk niet zo gemakkelijk, maar ik denk toch dat hij open staat voor een
dialoog. Dus hij moet rechtstreeks worden benaderd. Maar niet alleen maar door te zeggen:
als je niet doet wat wij zeggen, dan doen we je dit of dat. Ik denk dat dat niet de juiste
benadering is. Alleen hij heeft het naar mijn idee helemaal fout aangepakt, door op die
mensen te laten schieten. Hoewel ik moet zeggen: die veiligheidsdiensten en dat repressieve
apparaat bestaat uit mensen die natuurlijk jarenlang gewend zijn geweest om iedereen met
enige willekeur, of met grote willekeur zelfs, te onderdrukken. We hebben bijvoorbeeld als
Nederland met bepaalde landen dat je cursussen hebt over hoe de politie beter kan omgaan
met [de bevolking]. Het is niet zo dat de president even op een knopje drukt en dat al die
mensen van dat veiligheidsapparaat zich plotseling goed gaan gedragen. Dat ligt helaas iets
moeilijker.
Petra Grijzen: Ja, gemakkelijk ligt het allemaal niet, maar contact opnemen dat kan allemaal
goed doen. Oud-topdiplomaat Koos van Dam.

