
moord’, bleekooknog iets anders:de
infiltratie vanmachtigecriminele
netwerken inhetpolitieke systeem.
Debeperkingvanvrijhedenende

anti-corruptiecampagnezijnechter
zekergeenkeerpunt indeChinesepo-
litiek. Vrijhedenenrechtenzijn in
Chinavoorwaardelijk en fluctuaties
daarinzijnnormaal.Hetdoelwit van
deanti-corruptiecampagne lijktbe-
perkt te zijn totXi’s rivalenrondde
voormaligepartijleider JiangZemin
enhetvoormaligehoofdveiligheid
ZhouYongkang.Dit isduseenge-
wonepartijzuivering.De felheidvan
decampagnewordtverklaarddoor
dediepebreukenveroorzaaktdoor
deval vanBoXilai, die in2013 tot le-
venslangwerdveroordeeldwegens
corruptie enmachtsmisbruik.
Losvanhetwapengekletter rond

deovergangnaarhet leiderschapvan
Xi Jinpingvindenalgeruimetijdmin-
der spectaculaire,maaruiteindelijk
veelbelangrijker veranderingen
plaats.Degroei vaneenkapitalisti-

schemarkteconomieheeftChina’s so-
ciale structuurblijvendveranderden
heeft eenreeksnieuwesociale tegen-
stellingenenbelangenconflictenge-
creëerd.Binnenlandseenbuiten-
landseondernemingen,netwerken
vanhuiseigenaren,onteigendeboe-
ren, slachtoffers vanonveilig voedsel
ofmilieuverontreinigingenarbeids-
migranten latensteedsduidelijker
hunstemhorenenhebben invloed
gekregenopoverheidsbeleid.
Hiervoorzijnveelkanalen.Hetbe-

stuurlijkeklachtensysteemof de
rechterlijkemachtbiedenbijvoor-
beeldmogelijkhedenvoorontevre-
denburgersomverhaal tehalenof
schadevergoeding teeisen. Lobbyis-
ten,opiniemakersen tussenperso-
nenopererenophet snijvlakvanpar-
tij, overheidensamenlevingenma-
kenvaakhandiggebruikvandevele
spletenengaten inhet systeem.De
partij enderegering latenophun
beurtbeleidsvormingbewust leiden
dooronderzoek, adviesof opiniepei-

lingen. Steedsmeerhoogopgeleide
Chinesekiezenervooromteblijven
of terug tekerennaarChinaomte
werkenbinnenhetpartij- of staatsap-
paraat. Zij gelovendathun invloedop
hetbeleidopdezemaniergroterkan
zijndandooragitatie vanbuitenaf als
activisten,dissidentenof ballingen.

Belangenbehartiging ismeestal le-
gaal,maarzekerniet altijd.Corruptie-
bestrijdingzoudanookeigenlijkheel
anderevragenmoetenstellen.Hoe
beïnvloedensteekpenningenof de
zakelijkebelangenvanmiljardair-
partijleidersdepolitiekebesluitvor-
ming? IsdeCommunistischePartij
verwordentothet instrumentvan
eenmachtselitediealleenmaarhaar
eigenbelangendient?Antwoorden
opdezevragenzoudenduidelijkma-
kenhoeverde fusie vanmacht, geld
engeorganiseerdemisdaad is voort-
geschredenenhoebreeddekloof is
die theorie vanwerkelijkheid scheidt
indeChinesepolitiek.

Deproblemendiebelangenbehar-

tigingenbelangenverstrengeling
metzichmeebrengen,kunnenbin-
nenhethuidige systeemniet structu-
reelwordenaangepakt.DeChinese
politiek lijdtnogsteedsonderdeon-
doorzichtigheidengeheimzinnig-
heidvandebeleidsvormingbinnen
departij, die slechtsoude lapmidde-
lenzoals anti-corruptiecampagnes,
hardhandigoptreden tegenkritische
stemmenof periodiekezuiveringen
tothaarbeschikkingheeft.

Departijmoethet lef hebbende
aardvanhetpolitieke spel te verande-
ren. Er zijnveelduidelijkerprocedu-
res, regels endoorzichtigheidnodig
voordebatenbesluitvormingbinnen
enbuitendepartij. Rechtenenvrijhe-
denvan individuen,bedrijven, ver-
enigingenenorganisatiesmoeten
niet langerwordenonderworpenaan
goedkeuringvandepartij alsof Chi-
neseburgersminderjarigenzijndie
toezicht vaneenvolwassenenodig
hebben.Belangenconflictenof ideo-
logischeenreligieuzeverschillenzijn
nietper se slechtof eenbedreiging
voordestabiliteit. Integendeel, ze
zijneen tekendatdepartij eenkrach-
tige, stabiele envolwassensamenle-
vingheeftgeschapen.

Hetpolitieke systeemvanChinazal
blijvenevolueren ineenrichtingdie
weniet volledigkunnenvoorspellen.
Het lijkt ernietopdatChinaeenwes-
tersedemocratiemeteenmeerpartij-
enstelsel zalworden,maarhet is ze-
kerookgeenregelrechtedictatuur
meer.Het is eerdereenbeetje van
beideen tegelijkertijdook ietsgeheel
nieuws.DeCommunistischePartij zal
hoogstwaarschijnlijkaandemacht
blijven, enwaarschijnlijk zelfs voor
een lange tijd.Dit isgoedvoorde
meeste individueleChinezen, voor
Chinaals landenookvoordewereld.
Maarhet is tijdomdeteugels vande
macht te latenvieren.China is vol-
wassengeworden.

Een langere versie van dit artikel is
maandag 1 juli in het Chinees ver-
schenen op de website van de BBC
World Service.

controversieel, inenbuiten Japan,
maarenigbegripvoorhet Japansebe-
sluit iswelopzijnplaats.
Twee jaarnaheteindvandeTweede

Wereldoorlog indePacifickreeg Ja-
paneennieuwegrondwet.Artikel9
vanditdocumentverklaartdathet
‘Japansevolkvooraltijdafstandzal
doen’ vanhet rechtoorlog tevoeren
envanhet rechtominternationale
conflicten tebeslechtenmetdedrei-
gingvangeweld.Omditdoel teberei-
ken, zal Japan ‘nooitmeer land-, zee-
en luchtstrijdkrachten instandhou-
den’.Hetoorspronkelijke ideewas
dat Japanzelfsgeenstrijdkrachten
zoumogenaanhoudenomzichzelf te
verdedigen.
Hetwerdal snelduidelijkdat Japan

hieraanonmogelijkkonvoldoen.De
Koreacrisis vanbegin jarenvijftig
overtuigdede Japanse regeringdat
het tochnoodzakelijkwaseenmini-
malekrijgsmachtvoor ‘individuele
zelfverdediging’ aan tehouden. Enal-
duswerd, feitelijk in strijdmetde
grondwet, in 1954de ‘Self Defense
Force’ (SDF)opgericht.
DeoprichtingvandeSDFmarkeert

hetbeginvandeherbewapeningvan
Japan.Aanvankelijk leiddedit tothef-
tigeprotesten.Maardoordatdeom-
vangvandeSDF ineerste instantiebe-

perktbleef endeorganisatie langniet
werd ingezet inhetbuitenland,werd
hetbestaansrechtvandezelfverdedi-
gingsmacht langzamerhanddoor
steedsmeer Japannerserkend.
Nieuwecontroversesontstonden

toen Japanmilitairenbegonuit te
zendennaarhetbuitenland.Vanaf
1992deed Japanopbeperkte schaal
meeaanVN-vredesmissies inonder
andereCambodjaen Irak.Van2001
tot enmet2010participeerdehet
land indeoorlog inAfghanistan. En
in2009zondde Japanse regering
marineschepennaardekust vanSo-
malië terbestrijdingvanpiraterij.
VandaagdedagbestaatdeSDFuit

250duizendsoldaten.Deorganisatie
heeftdemodernstemilitairewapens
tothaarbeschikking. In2013 spen-
deerde Japanopvier landennahet
meestegeldaandefensie.De relatie
metonderandereChinastaat steeds
verderonderdruk.Daaromzalnaar
verwachtinghet Japansedefensie-
budget indekomende jarenverder
stijgen.

Ondertussenwordtdekloof tussen
dewetenderealiteit steedsgroter.
Opeenvolgende Japanse regeringen
hebbendaaromgeprobeerdomarti-
kel9vandegrondwetaan tepassen.
Maardat iskeeropkeermislukt. En

daaromprobeertAbenu iets anders:
hij claimtdateenconstitutioneel
amendement,waarvooreenreferen-
dumzoumoetenwordengehouden,
nietnodig is. Abewil inplaatsdaar-
vanaanartikel9eenandere interpre-
tatiegevenzodathet landvoortaan
ookhet rechtop ‘collectievezelfver-
dediging’heeft.

Alsdit voorstelwordtgoedgekeurd
doorhetparlementdanzouditbete-
kenendat Japaneenactievere rolkan
gaanspelenbij internationalemili-
taireoperaties.Daarnaastdat Japan
lidkanwordenvanmilitaireallian-
ties vergelijkbaarmetdeNAVO.Enbo-
vendiendathet land troepenkanstu-
ren ter verdedigingvaneenbondge-
noot.

TegendeplannenvanAbe is inbin-
nen- enbuitenlandveelweerstand.
Eenaantalnationalepolitiekepar-
tijenzijnnogaltijderggehechtaan
hetpacifistischekarakter vandena-
oorlogse Japanse staat.Dezeweekver-
zameldenzich tienduizenddemon-
strantenbijAbesambtswoningomte
protesteren tegendevoorgenomen
koerswijziging. Sommige juristen
vindendatdeSDFendemilitaireacti-
viteitenvan Japan instrijd zijnmetde
grondwet.Rechtsstaat endemocratie
staanvolgenshenonderdrukalshet

grondwettelijk voorgeschrevenrefe-
rendumwordtontweken.Bijbuur-
landenalsChinaenZuid-Korea roe-
pendeontwikkelingenargwaanop.
Herinneringenaaneenagressief en
imperialistisch Japanzijnnogmaar
al te zeeraanwezig.

Maarer isookveel steunomvan Ja-
panweereen ‘normaal’ land tema-
ken, zoalspremierAbehetnoemt.De
internationalegemeenschapvraagt
Japansteedsvakereenbijdrage te le-
verenaanvredesmissies.Onderan-
deredeVerenigdeStatenmoedigen
Japanal langeraanombij tedragen
aandeveiligheidenstabiliteit vande
regio. Veel Japannersvindenverder
afwijkenvanartikel9 simpelweg
noodzakelijkomdetoenemende
dreigingvanbijvoorbeeldChinaen
Noord-Koreahethoofd tekunnenbie-
den.

Dewaarheid ligtwaarschijnlijk er-
gens inhetmidden.De Japansege-
schiedenisgeeft aanleidingomde
toenemendemilitaireactiviteit van
het landgoed indegaten tehouden.
Aandeanderekantmoetookreke-
ningwordengehoudenmetdehe-
dendaagseveiligheidssituatiewaarin
het landzichbevindt. ZoalsAbraham
Lincolnooit zei: ‘Eengrondwet is
geenzelfmoordpact.’
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X
i Jinping, sinds2012
algemeensecretaris
vandeChineseCom-
munistischePartij,
heeftdeChinesepoli-
tieknieuwelangege-
ven.Hij verschijnt zo-
maar ineengewoon

restaurant, komtoptvomhetbeleid
uit te leggen inbegrijpelijke taal en
maakt indrukopdeanderewereldlei-
dersmeteen lossehoudingdiezowel
toegankelijkheidals eenkrachtigzelf-
vertrouwenprojecteert.Maarzaldit
deaardvanhetChinesepolitieke sys-
teemookveranderen?

AchterXi Jinpingsmenselijke fa-
çadegaat eengestaaldcommunis-
tischkaderlid schuil. Burgerrechten-
activistenenadvocaten, journalisten,
bloggers, academici enanderevrij-
denkerswordenaanbandengelegd
opeenmanierdie sindsdeonder-
drukkingvandeTiananmen-opstand
nietmeer is vertoond.Xi’songekende
anti-corruptiecampagnemaakthet
enehooggeplaatste slachtoffernahet
andereenbrengtookdegroteprivé-
fortuinenvanChinese leidersaanhet
licht.MetdezaakvanLiuHan, ter
doodveroordeeld inmeivandit jaar
voor ‘hetorganiserenen leidenvan
maffia-achtigecriminaliteit en

StabielChinakanteugels latenvieren

China

De Communistische Partij
blijft nog lang aan de
macht. Dat is goed voor de
meeste Chinezen, voor
China en voor de wereld.

Frank N. Pieke is
als hoogleraar
verbonden aan
het Leiden Uni-
versity Institute
of Area Studies.

O
p 1 juli kondigdede Japanse
ministerpresidentAbeeen
nieuwdefensiebeleidaan.
Belangrijkonderdeel van

zijnplannen is eenherinterpretatie
vanhetberoemdepacifistischearti-
kel9vande Japansegrondwet.Dit ar-
tikel verbiedthetde Japanse staatom
oorlog tevoereneneen legeraan te
houden.Desondankszalhet landzich
voortaanhet rechtvoorbehoudenom
bondgenoten teverdedigen inhetge-
val vaneengewapendeaanval.Daar-
meeneemt Japanverderafstandvan
hetnaoorlogsepacifistische ideaal.
Devoorgenomenkoerswijziging is

Japansegrondwet isgeenzelfmoordpact

Japanse veiligheid

Japan geeft zichzelf
steeds meer ruimte om
militair op te treden. Het
wordt een ‘normaler’ land.

Reijer Passchier
is als promoven-
dus en docent
staatsrecht ver-
bonden aan Uni-
versiteit Leiden.

‘Dinner in the Sky’, 50 meter boven het financiële district Lujiazui in Shanghai, 27 juni 2014. Foto AFP


