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I n zijn befaamde speech in
2009 op de campus van de

Universiteit van Kairo betoogde
president Obama dat er weinig
verschil was tussen de VS en de is-
lamitische wereld: „Ze delen de-
zelfde principes van gerechtig-
heid en vooruitgang, tolerantie
en de waardigheid van alle men-
sen.”

In theorie is daar weinig tegen
in te brengen, maar het laatste
Arab Human Development Report,
een van de weinige gezaghebben-
de publicaties over de regio ge-
schreven door Arabieren en uit-
gegeven onder auspiciën van de
VN, windt er geen doekjes om.
De regio stagneert al jaren door
de afwezigheid van werkelijke
democratie, kwetsbare economi-
sche en maatschappelijke struc-
turen, de ondermijning van de
ecologische bestaansbasis en het
gebrek aan beleid gericht op ont-
wikkeling. Jonge generaties heb-
ben geen enkel uitzicht op werk
dat het bestaansminimum ga-
randeert. Het aantal ondervoede
mensen neemt er zelfs toe. Als er
al ergens sprake is van groei, dan
gaat die nooit gepaard met een
betere sociale verdeling, want
slechts een minuscule toplaag
profiteert. Wie getalenteerd is
en/of geld heeft, trekt naar el-
ders, wie achterblijft, heeft geen
keuze. En heeft ook niets te ver-
liezen bij chaos, plundering en
wetteloosheid.

Dat de vlam op een dag in de
pan zou slaan in de Arabische we-
reld, is dus niet verbazend. Na
het relatief onbetekenende Tune-
sië volgt nu het veel belangrijke-
re Egypte met zijn bijna 83 mil-
joen inwoners, die veel minder
hoogopgeleid zijn, en waar de
kleine middenklasse geen dem-
pende werking kan spelen. Meer
dan 40 procent van de Egyptena-
ren leeft onder de armoededrem-
pel. De voedselvoorziening is er
precair, hoewel de Nijldelta een
van de oudste landbouwgebie-
den ter wereld is.

Terwijl Obama nog aarzelt of
hij Mohamed ElBaradei – naar
wie waarschijnlijk zijn voorkeur
uitgaat – zal steunen, doet Euro-
pa niet veel meer dan de adem in-
houden. Als weldenkende wes-
terling hoop je op een snelle,
vreedzame oplossing, voor Egyp-
te en voor de wankele situatie in
het Midden-Oosten. De verlei-
ding is dan ook groot om in ElBa-
radei de ideale opvolger van Mu-
barak te zien. Net zoals heel Eu-
ropa destijds vóór Obama had
willen stemmen, staan we nu
achter deze minzame diplomaat
die de Nobelprijs voor de Vrede
heeft gewonnen als hoofd van
het Internationaal Atoomenergie
Agentschap. Een man die open
staat voor verandering, een goe-
de communicator, niet corrupt,
iemand die, zo hopen wij, de
brug kan slaan tussen de ver-
schillende partijen, en zijn spo-
ren in het beslechten van conflic-
ten heeft verdiend, die Iran,
Noord-Korea en de VS de les
heeft gelezen.

Natuurlijk, Egypte is niet te
vergelijken met de VS, en ElBa-
radei niet met Obama. Toch doet
het Egyptische verlangen naar
verandering denken aan het be-
gin van de campagne van Obama.
De bekende schrijver Alaa el-As-
wani (van The Yacoubian Building)
noemt hem symbool van de hoop
op verandering. Ook bij ElBara-
dei spelen sociale media hun rol
en worden medestanders gewor-
ven via internet. Maar het be-
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langrijkste is dat het, net als des-
tijds in de VS, ook nu in Egypte
gaat om een land dat wanhopig
op zoek is naar verandering en
geloofwaardig leiderschap.

De situatie is onnoemelijk
complex, internationaal, maar
ook binnenslands. De elite maakt
zich uit de voeten, de midden-
klasse is als de dood voor chaos
en van de regering is niets te ver-
wachten. Het leger blijft voorlo-
pig afzijdig.

Al sinds jaren verwacht ieder-
een dat vrije verkiezingen de
Moslimbroederschap aan een
klinkende overwinning zullen
helpen vanwege haar aanhang
onder de bevolking. In arme wij-
ken en streken heeft de Broeder-
schap de taken van de overheid
overgenomen, zoals onderwijs en
gezondheidszorg .

Ondanks de relatief gematigde
elementen die de Broederschap
ook kent, is een dergelijke over-
winning moeilijk te accepteren
voor het leger (en voor het Wes-
ten). Een Algerijns scenario zou
kunnen dreigen.

ElBaradei roept op tot een re-
gering van nationale eenheid en
spreekt zich nog niet echt uit
over zijn ambities. Hij heeft wei-
nig kans van slagen. Niet alleen
omdat hij door de media wordt
weggezet als een intellectueel,
maar ook omdat de Egyptische
grondwet zijn onafhankelijke
kandidatuur in de weg staat (hij
moet alleen al 65 stemmen uit
het parlement hebben en 25 van
de senaat).

In zijn Kairo-speech sprak
Obama van een nieuw begin,
waarbij hij doelde op de relatie
tussen de VS en de moslims. Wat
hij niet zei, is dat een nieuw be-
gin pas komt, wanneer ook de
moslimwereld zelf opnieuw be-
gint. Daarvoor vormt Egypte de
testcase, en misschien is ElBarad-
ei een van de katalysatoren.

De komende dagen zal blijken
of de kalmte kan terugkeren en
wat voor leider het land nodig
heeft. Hoe hardnekkig en onge-
balanceerd ook, de Tea Party is
een fluitje van een cent vergele-
ken bij de Moslimbroederschap.

ElBaradei is een man van de
dialoog, niet van geweld. Hij is
een meester in het geduldig voe-
ren van delicate onderhandelin-
gen. We kunnen alleen hopen dat
de Moslimbroederschap en het
leger zijn aanpak zullen gedo-
gen.


