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We moeten gaan praten
met Islamitische Staat

Omde strijders van
terreurbeweging IS
te verslaan,moeten
we hen niet alleen
bombarderen,maar
ook het gesprekmet
hen aangaan over
de islam, betoogt
KeesHulsman.

D e ChristenUnie wil
militaire steun
voor de Koerden
die in Syrië vech-
ten tegen de ter-
reurbeweging IS,
zo schreef Kamer-

lid Joël Voordewind (Opinie, 4 janua-
ri). Misschien is geweld onvermijde-
lijk, maar waarom wordt alleen aan
het beantwoorden van geweld door
geweld gedacht?
In ons dialoogcentrum in Cairo, ge-

financierd door onder meer Kerk in
Actie, hoor ik ook andere geluiden.
En hoewel de sfeer er nu niet naar is,
verdienen die geluiden het gehoord
te worden, zelfs al komen ze van
mensen die per definitie als verdacht
gelden, salafi’s.
Voor een goed begrip: de aanhan-

gers van IS zijn salafi’s, maar een sa-
lafi is niet vanzelfsprekend sympa-
thisant van IS. Veel salafi’s zijn fel te-
gen IS en juist deze mensen kunnen
een belangrijke rol spelen.
Want radicale salafi-jongeren zul-

len alleen serieus luisteren naar on-
verdachte geloofsgenoten, zoals bij-
voorbeeld de Egyptische sjeik Mo-
hammed Salah. Onlangs waarschuw-
de hij ons dat geweld juist meer ge-
weld oplevert. “Militaire acties resul-
teren in burgerslachtoffers en dat is
een ideale voedingsbodem om nieu-
we strijders te werven,” betoogde hij.
IS benadrukt in haar propaganda

het ‘onrecht’ van zijn tegenstanders
en heeft daarmee tienduizenden
strijders geworven. “Wat doe je als
vluchteling in Europa als je familie-
leden in Syrië door Europese bom-
bardementen omkomen? Loop je
niet het risico dat sommige familie-
leden zich bij IS aansluiten?”

Overhalen tot desertie
Sjeik Salah reisde veel door Europa,
de VS en Afrika en sprak met talrijke
jonge moslims die zich bij IS wilden
aansluiten. Hij probeerde ze dat uit
hun hoofd te praten.
Spijtoptanten wil hij de kans geven

uit IS te deserteren en terug te gaan
naar Europa. Dat durven ze nu vaak
niet, omdat ze dan voor terrorisme
worden vervolgd. Er rest hun weinig
anders dan zich doodvechten, den-
ken ze. De sjeik stelt dat met een
goede campagne honderden jonge-
ren IS zullen verlaten.
“Geef ze de kans op terugkeer, laat

ze hun verhalen vertellen die andere
jongeren zullen afschrikken naar IS
af te reizen. Wees niet naïef en vang
ze op met een rehabilitatietraining.
Houd ze ook daarna in de gaten. Mits
goed begeleid, kunnen honderden
spijtoptanten van doorslaggevende
invloed zijn om jongeren uit de in-

vloed van IS te houden.” Mensen als
sjeik Salah willen praten. Moeten wij
zulke gesprekken uit de weg gaan?

Ideologische debatten
In ons dialoogcentrum kregen we on-
langs voormalig Al-Qaida-woordvoer-
der Ashraf Fayad over de vloer. Hij
wilde praten, hield een tirade tegen
westerse politieke machten, vol com-
plottheorien.
Geloven we alles wat hij zegt? Nee,

maar een gesprek helpt om de moti-
vaties van zulke mensen te begrij-
pen. En dat kun je gebruiken in ide-
ologische debatten met aanhangers
van Al-Qaida en IS.

Niet iedereen kan het debat met aan-
hangers van Al-Qaida en IS aan. Daar-
voor heb je een gedegen kennis van
de islam nodig. Maar dat zo’n debat
nodig is, staat buiten kijf.
Een hoge VN-medewerker in Cairo

vertelde mij dat er al gesprekken
met IS zijn. Die gesprekken gaan tot
nu toe over praktische onderwerpen,
zoals voedselvoorziening. Zouden
daaraan niet gesprekken over de ide-
ologie moeten worden toegevoegd?
Ik ben het met Voordewind eens

dat de geweldsspiraal moet worden
doorbroken. Mijn pleidooi is om ge-
sprekken, zelfs met onze echte te-
genstanders, niet uit de weg te gaan.
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Iraakse veiligheidstroepen rukken op in de door IS beheerste stad Ramadi, 115 kilometer ten westen van Bagdad. FOTO AP

H et komt zelden voor
dat de president van
het nog steeds mach-
tigste land ter wereld,
Obama, voor het oog

van de wereld zijn tranen laat lo-
pen. Tranen vanwege de vele
slachtoffers die in de Verenigde
Staten vallen als gevolg van vuur-
wapengeweld, maar wellicht ook
vanuit een gevoel van machte-
loosheid. Jarenlang heeft de presi-
dent vergeefs geprobeerd strenge-
re regels in te voeren voor wapen-
bezit. Maar dit lijkt alleen maar
te zijn toegenomen. Vorig maand
bereikte de maandelijkse verkoop
het aantal van 1,6 miljoen wa-
pens. Veel, maar nog steeds min-
der dan het record van januari

2013, toen volgens de New York Ti-
mes vlak na de schietpartij in San-
dy Hook Elementary school twee
miljoen wapens werden verkocht.
Er zijn nu inmiddels bijna even-
veel wapens in het land als inwo-
ners: 300 miljoen.
Obama liet zijn tranen dinsdag
vloeien bij de aankondiging van
zijn presidentiële besluit enkele
restricties in te voeren op de ver-
koop van wapens – waarbij hij te-
vens de 30.000 slachtoffers her-
dacht die jaarlijks door wapenge-
weld omkomen. Wapenverkopers
moeten een vergunning hebben
en moeten de achtergrond van
kopers onderzoeken. De FBI
krijgt extra agenten om controles
uit te voeren.

Het zijn minieme beperkingen,
maar de Republikeinse meerder-
heid in het Congres en de machti-
ge wapenliga NRA stonden direct
na zijn aankondiging op hun ach-
terste benen. Wapenbezit is van
oudsher diep verankerd in de
Amerikaanse cultuur. In dit pers-
pectief en in het licht van de ko-
mende presidentsverkiezingen,
was het desondanks een moedige
stap van Obama. Hij kon tot dit
besluit komen op basis van zijn
presidentiële bevoegdheden. In-
stemming van het Congres, waar
de Republikeinen de meerderheid
hebben, heeft hij niet nodig.
Het tekent ook Obama als presi-
dent. In het laatste jaar van zijn
presidentschap, bevrijd van de

lasten van een herverkiezing,
heeft hij zijn tanden gezet in en-
kele voor de VS lastige kwesties.
Zo heeft hij de relaties met Cuba
hersteld, een akkoord gesloten
met Iran en was zijn inzet voor
het klimaatakkoord in Parijs van
wezenlijk belang voor het succes
er van. Uiteraard valt er ook veel
af te dingen op zijn president-
schap, maar van de eerder geme-
moreerde daden wordt de wereld
niet slechter.
Hopelijk zien Democratische pre-
sidentskandidaten in het wapen-
besluit van Obama een stimulans
om wapenbezit hoog op de agen-
da te zetten tijdens de verkiezin-
gen. Het zal de Verenigde Staten
veel slachtoffers kunnen schelen.
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