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Piraten leiden de peilingen in
IJsland na crisis en schandaal
Sander Becker
REYKJAVIK

→ Fractieleider van de Piratenpartij
Birgitta Jonsdottir. FOTO AP

In IJsland gaat de Piratenpartij aan
kop in de peilingen voor de parlementsverkiezingen van vandaag. De
jonge partij blijft met 22,6 procent de
conservatieven (21,1) voor.

een grote groep die gelooft in democratische hervorming en meer openheid. Fractieleider Birgitta Jonsdottir
noemt haar partij niet ‘populistisch’,
maar ‘populair’: geliefd en volks.
De Piraten scoren vooral goed bij
jongeren, die mogelijk niet de moeite
zullen nemen om naar de stembus te
komen. De uiteindelijke winst kan
dus tegenvallen, al zit vijftien procent
er volgens politicologen zeker in.

De Piratenpartij is een bonte verzameling anarchisten, hackers en vrijdenkers. Ze willen drugs legaliseren
en asiel verlenen aan klokkenluider
Edward Snowden. Ze gaan de barricades op voor meer directe democratie,
transparantie bij de overheid en bescherming van individuele vrijheden.
De Piraten tellen nu nog drie zetels
in het 63-koppige parlement, de Althing, maar volgens peilingen zijn ze
op weg naar vijftien zetels. De conservatieve
Onahankelijkheidspartij
stevent op eenzelfde aantal af. Omdat
beide partijen elkaar uitsluiten als coalitiepartner, zal de winnaar grote
moeite krijgen een meerderheidskabinet te vormen.

Panama Papers
De rivalen zullen weinig hebben aan
de centrum-rechtse Progressieve Partij, die nu nog met de Onahankelijkheidspartij regeert. De Progressieven
dreigen te zakken van negentien naar
zes zetels. Een afstraﬃng voor de
schandalen die dit voorjaar aan het
licht kwamen via de Panama Papers.
Deze gelekte documenten waren ook
de reden waarom de IJslanders nu
vervroegd naar de stembus gaan.
Premier Sigmundur David Gunnlaugsson en zijn echtgenote bleken
via een oﬀshorebedrijf op de Britse
Maagdeneilanden grote verzwegen

belangen te hebben gehad in de bankensector. De bevolking ging na de
onthullingen woedend de straat op.
Gunnlaugsson zag zich genoodzaakt
op te stappen en werd opgevolgd door
de nummer twee uit de Progressieve
Partij, Sigurdur Ingi Johannsson.
Het schandaal, waar ook ministers
bij betrokken waren, tastte het vertrouwen in de gevestigde orde aan.
Deze smet kwam bovenop de ﬁnanciële crisis van 2008, die IJsland in een
diepe afgrond stortte.
Het vormde een voedingsbodem
voor de Piraten, die in 2012 begonnen
als lokale protestpartij. De radicale
nieuwkomer heeft zich geleidelijk
verbreed en is nu aantrekkelijk voor

Crisis overwonnen
De conservatieven hopen ondertussen hun verlies te beperken en nét boven de Piraten te eindigen. In hun
campagne wijzen ze erop hoe goed
het land er weer voor staat: een lage
werkloosheid, een lage inﬂatie en een
evenwichtige begroting. De crisis is
overwonnen, benadrukken ze, dankzij gevestigde partijen die al hun kennis en ervaring in de strijd hebben geworpen. Zulk herstel leg je toch niet in
de waagschaal door nu op zo’n clubje
radicalen te stemmen? Maar veel kiezers zullen dit advies met genoegen
in de wind slaan.

Piraten uit Zweden
De IJslanders richtten
hun Piratenpartij op
naar Zweeds voorbeeld.
Dat land had in 2006 de
primeur. Inmiddels zijn
er zusterpartijen in ruim
veertig landen, waaronder ook Nederland.

De term ‘Piraten’ komt
oorspronkelijk van het
illegaal downloaden van
films en software om
copyright te omzeilen −
iets waar de Piraten
sterk voor waren. Nog
steeds willen ze het

auteursrecht inperken,
vooral door niet-commercieel gebruik vrij te
stellen. Daarnaast
maken ze zich hard voor
de privacy van burgers
en voor een transparante overheid.

Ophef China: hiv-test uit de muur
Sander Becker
PEKING
In China is ophef ontstaan over
een snoepautomaat met een wel
heel ongebruikelijk aanbod. Behalve chocoladerepen en zoete
drankjes kunnen studenten op de
Zuid-West-Petroleumuniversiteit
in de provincie Sichuan er nu ook
kant-en-klare hiv-tests kopen.
De urinetest kost vier euro. Supervoordelig, want in webwinkels
en bij de apotheek betaal je het

tienvoudige. Organisaties voor
aidsbestrijding lappen het verschil bij. Aan het eind van het jaar
bepalen ze of er meer van dit soort
automaten in het land komen te
staan.
De test moet jongeren een laagdrempelige optie bieden om hun
hiv-status te checken, iets wat in
China bijna niet gebeurt en waar
de overheid nauwelijks voorlichting over geeft. Het land telt
575.000 mensen met hiv. Dat is relatief weinig, maar het virus rukt

wel op, vooral onder jongeren.
Tussen 2011 en 2015 steeg het aantal geïnfecteerden bij 15- tot 24-jarigen 35 procent.
Op Weibo, het Chinese Twitter,
wordt druk over de hiv-test getwist. Sommigen zien het nut er
niet van in. Wees liever voorzichtig met seksuele contacten, adviseren ze. Anderen zijn juist blij
met het initiatief: zij denken dat
het hiv-virus zich nu zo snel kan
verspreiden doordat veel mensen
niet weten dat ze besmet zijn.

CAS: 15-jarige niet naar Ajax
Thomas Sijtsma
AMSTERDAM
Het internationaal sporttribunaal
CAS heeft de 15-jarige John Kenneth
Hilton verboden in de jeugdopleiding
van Ajax te spelen. Het tribunaal bekrachtigt daarmee de uitspraak van
wereldvoetbalbond Fifa.
Het is voor het eerst dat het CAS een
uitspraak doet in een afgekeurde
transfer van een jeugdspeler naar een
Nederlandse club.
De reglementen van de Fifa schrijven voor dat talenten van buiten de
Europese Unie pas vanaf hun achttiende voor een Europese club mogen
spelen. De Fifa staat transfers
alleen toe als de ouders van een jeugdspeler voor hun baan zijn verhuisd.

De voetbalbond wil daarmee de handel in jonge voetballers te kop indrukken.
John kwam twee jaar geleden met
zijn ouders naar Nederland. Die verhuizing had volgens zijn ouders niets
met voetbal te maken, daarom vochten ze het besluit van de Fifa aan.

Sporttribunaal geeft Fifa
gelijk: ouders verhuisden
om foute reden uit VS
Volgens de uitspraak van het CAS, in
handen van Nieuwsuur en bevestigd
door Ajax, hadden zijn ouders het
doel hun zoon in de jeugdopleiding
van Ajax te krijgen. Voor het CAS konden de ouders onvoldoende bewijzen

dat de oversteek van Amerika naar
Nederland om andere redenen was
gemaakt.
“Wij zijn twee jaar geleden geen partij in de verhuizing van John en zijn
ouders geweest,” zegt Miel Brinkhuis,
woordvoerder van Ajax. “Ze hebben
pas veel later contact opgenomen om
te vragen of John bij ons mocht voetballen. Tijdens trainingen hebben we
de kwaliteiten van John beoordeeld
en is hij geschikt gebleken. In onze
ogen heeft hij het recht te wonen en
werken waar hij wil.”
Ajax heeft zijn interesse in de voetballer, die eerder in verband werd gebracht met grootmachten als Manchester City en FC Barcelona, nog niet
verloren. Brinkhuis: “We zullen moeten wachten tot hij achttien jaar is geworden.”

