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Onlusten in Kenia

Een beeld van stabiliteit
Ton Dietz en Marcel Rutten
Onderwerpen: Kenia, verkiezingen, geweld
Het verkiezingsgeweld in Kenia wordt afgeschilderd als een etnische strijd. Maar de
situatie ligt veel ingewikkelder. Het gebrek aan perspectief en de schrijnende kloof
tussen arm en rijk lopen niet langs etnische lijnen.

Het doet pijn wanneer een land
waarvan je bent gaan houden en waar je veel komt
ineens ontploft en in een orgie van geweld
terechtkomt. Je maakt je zorgen over vrienden en
bekenden en over het effect van het af en toe
barbaarse geweld op de toekomstige verhoudingen. Je
maakt je ook zorgen over de manier waarop dit conflict
gepresenteerd wordt in de Nederlandse pers.

Met groot gemak wordt gesproken van een
stammenstrijd, zelfs in de kwaliteitskranten. Een
ingewikkelde etnische en politieke situatie wordt
versimpeld tot stammentegenstellingen tussen 'de
grootste stam' (de Kikuyu van 'winnaar' Kibaki) en 'een
kleine minderheidsgroep' (de Luo, de groep van
oppositieleider Odinga).

Het is niet eenvoudig een betrouwbaar beeld te schetsen van de etnische samenstelling van de Keniaanse
bevolking. Wij schatten dat van de ongeveer 35 miljoen Kenianen op dit moment 22 procent Kikuyu is. Central
Province is hun 'thuisland', maar er wonen ook veel Kikuyu elders. Tel je daar de verwante Meru en Embu bij op
(uit het gebied rond Mount Kenya in het centrale deel), dan wordt het 29 procent. Dat is weliswaar de 'grootste
groep', maar beslist geen meerderheid.

De Luo behoren tot de Nilotische groepen en maken deel uit van een taalfamilie die haar oorspong heeft in het
Nijl-gebied. Veel volkeren in het noorden van Oeganda, in het zuiden van Sudan en in de aangrenzende delen van
Tanzania zijn verwanten van deze Luo. De Keniaanse Luo vormen 13 procent van de bevolking. Dat is maar 9
procent minder dan de Kikuyu.

Moi
Multi-etnisch Kenia wordt vaak afgeschilderd als stabiel land in een verscheurd deel van de wereld. Met Oeganda,
Soedan, Ethiopië en Somalië als buren is dat relatief gezien ook zo. Het land heeft altijd een grote
aantrekkingskracht uitgeoefend op de mondiale toeristenindustrie, en in die fragiele sector is het beeld van
stabiliteit van levensbelang. Toen Kenia slachtoffer werd van een bloedige Al-Qaida-aanslag in 1998 (doelwit was
de Amerikaanse ambassade in Nairobi) en toen er in de jaren negentig onlusten uitbraken aan de kust, kreeg de
Keniaanse economie het zwaar te verduren.

De geschiedenis van Kenia na de onafhankelijkheid kent echter meer momenten waarbij politieke onenigheid snel
escaleerde in gruwelijk geweld. Bijvoorbeeld tijdens de zogenoemde shifta-oorlog in de jaren zestig, toen de
Somali's zich wilden afscheiden. En na de mislukte staatsgreep van 1982, waarbij Luo-officieren van de luchtmacht
een vermeende coup probeerden te voorkomen door er zelf een te plegen. Er was ook geweld in 1992, in de
aanloop naar de eerste democratische verkiezingen na de dictatoriale jaren tachtig (van het eenpartijbewind van
president Moi). In drie jaar tijd vielen zo'n 1.500 tot 2.000 doden.
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Veel geweld komt voort uit pure frustratie en boosheid 
Eigenlijk werden de hele jaren
negentig gekenmerkt door
sluimerend geweld dat makkelijk
politiek kon worden aangewakkerd. Heel wat jeugdige agitatoren op het platteland lijken te wachten op de
eerstvolgende gelegenheid om gehate 'immigranten' een lesje te leren en weg te jagen. De steden en stadjes in
Kenia zijn vaak het terrein van bloedige confrontaties tussen gangs, en gewelddadige criminaliteit heeft vooral in
Nairobi al veel slachtoffers geëist. De grens tussen politiek en crimineel geweld is nauwelijks te onderscheiden en
er kan snel een etnisch element aan worden toegevoegd als dat zo uitkomt.

Veel geweld komt echter voort uit pure frustratie en boosheid. Kenia is binnen Afrika een land met een goed
onderwijssysteem, waar veruit de meeste kinderen een kwalitatief goede lagere en vaak ook middelbare opleiding
afmaken, maar vervolgens jarenlang moeten zoeken voor ze een betaalde baan vinden of een succesrijk eigen
bedrijf opbouwen. Velen lukt dat niet. Terwijl de succesvollen volop koketteren met de rijkdom die ze - vaak op
ondoorzichtige wijze - hebben weten te vergaren, zien de armen (en daaronder heel veel jongeren) dat ze
nauwelijks meer hebben dan het krot waarin ze wonen en de kleren die ze aanhebben.

Armoede en rijkdom hebben in Kenia geen etnische kleur. Er zijn stinkend rijke Kenianen van vrijwel elke
etnische groep. Ook hyperarmoede komt bij alle groepen voor. Er zijn net zo goed honderdduizenden zeer arme
Kikuyu's als honderdduizenden zeer arme Luo's. Het is evenmin zo dat armoede in Kenia een plattelandszaak is.
Ook steden als Nairobi, Mombasa, Kisumu en Eldoret kennen vele schrijnende voorbeelden van hyperarmoede,
vaak nog verergerd (of ontstaan) door de gevolgen van hiv/aids en verslaving.

Nationale identiteit
Het politieke bedrijf in Kenia is doordrenkt van etniciteit. Parlementariërs en lokale councillors worden - naar
Brits voorbeeld - op basis van geografische stemgebieden gekozen en omdat die grotendeels mono-etnisch zijn, is
het uitspelen van de etnische kaart een voor de hand liggend instrument.

Van de vele mogelijkheden waaraan mensen hun identiteit ontlenen is etniciteit in Kenia een politiek belangrijke
factor, die samenhangt met de moedertaal van veel mensen. Hoewel het er in de eerste twee decennia na de
onafhankelijkheid op leek dat er een nationale identiteit ging groeien, met Kiswahili en Engels als
communicatietalen en 'Afrikaanse bezitsvorming' als mobilisatiemechanisme, heeft etniciteit na 1978 een revival
beleefd. Het begin van het lagere onderwijs in Kenia gebeurt nu in de moedertaal, waar dat vroeger het Kiswahili
was. Veel kerken gebruiken bij hun diensten maar één taal, de etnische taal van de meerderheid van de
kerkgangers en die van de voorganger. De radioprogramma's in de lokale talen zijn razend populair geworden. En
overal zijn museumpjes ingericht die de 'culturele tradities' van een bepaald volk over het voetlicht brengen.
Daarbij hebben wetenschappers, journalisten en toeristische entrepreneurs allerlei boeken en artikelen
gepubliceerd over de geschiedenis en de culturele eigenheid van etnische groepen. Dat heeft iets dubbels en we
hebben er zelf ook volop aan meegedaan.

Zoals Amartya Sen in Identity and Violence: The Illusion of Destiny (2006) prachtig beschrijft, is etniciteit en welke
andere identiteitsbeleving dan ook niet alleen een vloek, maar ook een vorm van culturele rijkdom en het kan
een middel zijn tot sociale emancipatie en politieke machtsvorming. Ieder mens heeft vele identiteiten: een Luo
of Kikuyu is ook Keniaan en Afrikaan of zelfs een wereldburger, zoals een Amsterdammer of een Limburger ook
Nederlander is, soms ook immigrant of autochtoon, vaak ook Europeaan, en af en toe wereldburger. Mensen
hebben onder andere een gender-identiteit en seksuele identiteit, een beroepsidentiteit, een klasse-identiteit,
een religieuze identiteit en een identiteit vanwege een gedeelde familie, school, passie of politieke opvatting.
Zodra mensen politiek of sociaal gedwongen worden alles en iedereen in te delen op basis van één van deze
identiteiten is er sprake van een gevaarlijk soort fundamentalisme. Als politici vervolgens vooral dat aspect
uitspelen is het mobiliseren van gewelddadige confrontaties niet ver weg. Het zijn vooral politici die hier een
grote verantwoordelijkheid dragen en dat is overal op de wereld zo.

Payback time
Toch is de voorstelling van zaken waarbij de politieke kemphanen van dit moment in Kenia alleen met hun
etniciteit tegenover elkaar staan, helemaal losgezongen van de werkelijkheid. De leider van de oppositie, Raila
Odinga, was er juist in geslaagd om uit alle etnische groepen leidende politici om zich heen te verzamelen. Hij
kreeg, zelfs volgens de officiële uitslag van dit moment, de steun van heel veel verschillende etnische groepen.
De uitslag van de gelijktijdig gehouden parlementsverkiezingen geeft ook aan dat Odinga's ODM-partij in minstens
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99 van de 210 kiesdistricten gewonnen heeft. Zijn tegenstrever Kibaki kreeg naast steun van de meerderheid van
de Kikuyu ook de steun van Meru en Embu en versnipperd steun uit allerlei andere gebieden. Zijn partij won
echter maar in 43 kiesdistricten. Veel mensen hebben blijkbaar een split vote gegeven: een parlementskandidaat
van de oppositie of van een andere partij dan Kibaki's PNU en toch een stem voor Kibaki als president.

Kibaki en Odinga hebben bovendien niet altijd tegenover elkaar gestaan. Etniciteit speelt in het huidige conflict
zeker een rol, maar belangrijker nog is het politieke machtspel vol list en bedrog. Toen Kibaki president werd na
de verkiezingen van 2002 was het payback time voor de Kikuyu-, Embu- en Meru-elites die onder het regime van
president Moi veel macht hadden verloren. Ook 'gewone' Kikuyu, Embu en Meru kregen nu toegang tot de stukken
land waar ze voorheen niet (meer) durfden te wonen. Een Kikuyu-president bracht stabiliteit en zekerheid (door
vergrote inzet van bijvoorbeeld politie) in de Rift Vallei en vooral in de streek rond Laikipia en Eldoret. De
binnenlandse inkomsten en de snel wassende geldstroom van familieleden uit het buitenland werden vooral hier
geïnvesteerd. De minderbedeelde Luhya, Nandi en Maasai zagen met lede ogen aan hoe 'hun' gebied langzaam
maar zeker overging in Kikuyu-handen. Dat verklaart grotendeels de spontane en niet-zo-spontane wraakacties
rond 1 januari op de meestal arme Kikuyu.

De crux van het huidige conflict is dat Kibaki in 2002 enkel en alleen president kon worden omdat Odinga besloot
uit het kabinet van Moi te stappen. Hij sloot zich aan bij Kibaki's coalitie van oppositiepartijen en nam genoegen
met de tweede plaats. Maar in een Memorandum of Understanding kwamen de twee overeen dat de posten in het
kabinet eerlijk verdeeld zouden worden en dat er binnen honderd dagen een nieuwe grondwet zou zijn waarin
onder andere de post van een machtige premier geregeld zou worden (beloofde premier: Odinga). Kibaki 'vergat'
de beloften en dus stapte Odinga uit de coalitie.

Verantwoordelijkheid
Kenia's goede naam ligt nu in gruzelementen. Dat is vooral voor de toeristenindustrie een enorme klap en
daarmee voor een deel van de welvaart van het land. Het basisprobleem van de huidige ellende, de grote
armoede en uitzichtloosheid bij miljoenen gefrustreerde jongeren, is weer wat verder verwijderd van een
oplossing.

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de huidige generatie Keniaanse politici om het vertrouwen te herstellen
en er ligt een grote medeverantwoordelijkheid bij de Afrikaanse Unie - en zo nodig de wereldgemeenschap - om
assistentie te verlenen bij het wegnemen van de basisoorzaken. Het is zo'n mooi land, met zulke creatieve
mensen, en zo veel potentieel. Zo'n land mag toch niet verworden tot het volgende slachtoffer van politiek
veroorzaakte etnische razernij en burgeroorlog. Als dat in Kenia gebeurt is er, vrezen we, ook heel snel sprake
van een humanitaire en politieke crisis in de hele regio, en van een volgende smet op het blazoen van de
Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties.

Ton Dietz is verbonden aan de afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de
Universiteit van Amsterdam, Marcel Rutten werkt bij het Afrika Studiecentrum in Leiden. Dit artikel is een bekorte
versie van een langer artikel dat in februari in het vakblad Geografie verschijnt maar ook hier is te lezen.
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