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‘Er is geen natie op de aarde te
vinden, die meer schuldig is aan
schokkende en bloedige praktijken
dan de bewoners van de Verenigde
Staten op dit moment.’ Deze
aantijgende woorden schreef de
zwarte journalist Frederick
Douglass, formidabel spreker en
voormalige slaaf, in juli 1852 in de
‘Independence Day’. ‘Ga waar je
wilt, zoek waar je kunt, zwerf
langs alle monarchieën en despotische heersers van de Oude Wereld, reis door Zuid-Amerika,
leg tenslotte alle feiten bij elkaar en u zult met mij erkennen, dat op het punt van
weerzinwekkende wreedheid en schaamteloze schijnheiligheid Amerika regeert zonder rivaal.’
Honderdveertig jaar later dingen de Verenigde Staten van Amerika nog steeds naar deze titel.
Hoewel de Senaat en het Huis van Afgevaardigden begin augustus van dit jaar met een
tweederde meerderheid positief hebben gereageerd op twee wetsvoorstellen om de nucleaire
proeven tijdelijk of geheel te stoppen, is de verwachting dat president Bush zijn veto over de
voorstellen zal uitspreken, zeer reëel.
Evenals honderdveertig jaar geleden, toen het ging om de strijd tegen de slavernij en de
leiders van de VS de belangen van de rijke plantage-eigenaren in het Zuiden en die van de
industriebaronnen in het Noorden zwaarder lieten wegen dan het leven van de zwarte
Afrikaans-Amerikaanse burgers, zo lijken ook vandaag de belangen van multinationale
bedrijven voor president Bush meer te tellen dan het leven en de toekomst van Amerikaanse
burgers en de Indiaanse volken.
De tijdelijke stopzetting van kernproeven van negen maanden, die gisteren zou moeten zijn
ingegaan, is een bedreiging voor de technologen die de proeven voorbereiden en uitvoeren.
Als gieren die hun buit niet loslaten, hebben zij geprobeerd de drie nog resterende proeven —
twee Amerikaanse en een Britse — voor de fatale datum van 1 oktober uit te voeren.
Ondanks een tweederde meerderheid van de volksvertegenwoordiging gaan machthebbers in
de VS en hun bondgenoten door met hun weerzinwekkende en schaamteloze praktijken. Het is
geen wonder dat de Amerikaanse kiezers zich machteloos voelen tegenover ‘de clowns’ in
Washington.
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