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Amerika's boodschap
voor de Arabische wereld

Aan het eind van zooihoopt l(enneth Tomlinson met

Mid East Television Network de Amerikaanse tegenhanger van

Al-lazeera in de lucht te hebben. Een satellietstation

dat de Arabieren z1uurper dtg'objectief'nieuws in
de eigen taal zal voorschotelen.

I L merika mag dan de oorlog in
t 

A lrak winnel, het heeft de slag

I \om de harten van 25o milioen

Arabieren zo goed als verloren.' Dit kreeg

Colin Powell, minister van Buitenlandse

Zaken, in het Huis van Afgevaardigden

voorgeworpen toen hij onlangs zlln be-

groting kwam verdedigen. Powell knikie

instemmend; Amerika moet de toon in

dat deel van de wereld veranderen, moet

haar boodschap beter naar buiten bren-

gen.' Niet voor niets verscheen hil in toe-

nemende mate op Al-fazeera, Abu Dabi

TV en in de Egyptische media, beet hii van

zichaf.
Kenneth Tomlinson moet de hoorzitting

met genoegen gevolgd hebben. Als voor-

zitter van de Broadcasting Board of Go-

vernors (BBG) zwaait Tomlinson de scep-

ter over The Voice of America, Radio Free

Europe en over minder bekende nieuws-

bronnen als Radio Free Asia en Radio/TV

Marti, dat Cuba van nieuws voorziet.Zijn

missie: het promoten van vri je nieuwsga-

ring ter ondersteuning van vrijheid en de-

mocratie in de wereld.

Jeroen Schuiten

De laatste maanden eist het Arabisch

continent, en vooral het beroerde imago

van Amerika in die regio, a1 zijn aandacht

op. Kort na de aanslagen in New York en

Washington bracht Tomlinson Radio

Sawa (Arabisch voor 'Samen) in de lucht.

Een nieuwszender die de Arabische

luisteraar een alternatief moet bieden

voor de voorgekauwde propaganda dat

het van de staatsomroepen voorgescho-

teid krijgt. Met een mix van Westerse en

Arabische muziek lonkt de zender vooral

naar jonge Arabieren.

T\ f aar Tomlinson heeft grotere plan-

IVI nen. In januari heeft hif zi in budget

van 56o miljoen dollar aan het Ameri-

kaanse congres voorgelegd. Daarin is 3o
miljoen vrijgemaakt voor het opstarten

van de Mid East Television Network

(MTN). Een bedrag dat de regering Bush

hoopt te verdubbelen met een biidrage uit

de Irakese oorlogskas die momenteel ter

goedkeuring bij het congres ligt. 'De uit-

daging van Al-Jazeera mag niet onbeant-

woord blijven, hield Tomlinson de Senaat

voor.
Het anfwoord is MTN, een nieuwssta-

tion dat de Arabieren vierentwintig uur

per dag van 'objectief' nieuws za| voor-

zien in hun eigen taa1. 'Satelliettelevisie is

de sleutel om in de huiskamers van het

Midden-Oosten door te dringen. In grote

delen van de regio heeft biina driekwart

van de bevolking een eigen schotel, ver-

klaard Tomlinson. Aan het eind van dit

jaar hoopt hry zljn zender operationeel te

hebben. Een jaarliiks budget van 3o mil-

joen dollar zal voorlopig een nieuwsredac-

tie in Washington, een bureau in Dubai

en correspondenten in de regio onder-

houden. 'Onze hoop is dat met de komst

van MTN de journalistieke lat in het

Midden-Oosten hoger komt te liggen,

preekt Tomlinson optimistisch. Zijn toe-

komstvisie is een Arabischtalige kopie

van ABC of NBC, een nieuwszender met

aanmliende programma's gericht op jon-

geren, vrouwen en natuurlijk sport. I



Radio Sawa
!c,: LaJ 3 FM I M:n.mr €9 2 tr R.dio 5.e. on M.dw W.v. Egy!:

'

s ljw')i ,9!l ul J9 J9L r
essr ul l* dllEll rLAcl o>lcl

o)U!
P$seutuvdlu6.

JlPl ss erl JrgAJ lsa
ub u'blg ul Jp J9! tr
J4,.6rl 4i .t)b) alr,b

o-urrr,3r4:.3if .
s,r.g sSFl €)tu J9!s .

s - ) t l S ! e ! & e l t
.9r!l

re JBI J|@ €\LAii ello .
)lp

.Eb S l,lja> Sulr 49 .
Qlr,ts !, S a,r+Jl ob
Jrlr q+r!aiu9 a+SplL -19!l "

u u t b 6 r J g b S d l
s d9!l uL.!j4l &9 L.le (

€pl lgotSulrdlF

5 adio Sawa dient als voorbeeld voor
Krr,rfN. 'De luisterciifers van de radio-
zender zijn goed en de reacties uitste-
kend', meent Tomlinson. Cijfers die nog
niet op papier staan. Ter ondersteuning
wijst hif op een artikel in de New York
Times waarin Radio Sawa als een'diplo-
matieke triomfvoor de huidige regering'
wordt omschreven. De eindredacteur
van Al-fazeera, Ibrahim Hilal, hield er in
de Washington Post een andere kijk op
na: 'Bijna niemand luistert naar Sawa.
Elke Arabier begrijpt dat het een instru-
ment van de Amerikaanse overheid is.'
Een verspilling van Amerikaans be-
lastinggeld in zijn ogen. Een vooroor-
deel dat Tomlinson nadrukkelijk be-
strijdt. 'Er is geen enkele ruimte voor
politieke beinvloeding van onze bericht-
geving. Er staat een solide scheidings-
muur.'

In de taxi blijkt mijn Egyptische
chauffeur Radio Sawa van een recente
familiebezoek te kennen. 'Een prettige
afwisseling van de overdaad aan emotie
op de Arabische radio, lacht hij. En ja,

het zou hoogst welkomzijn op televisie.
Als ik betaal heeft hij nog wel een wi1'ze
raad in petto: 'De Arabische harten kun-
nen natuurlijk niet alleen met cosmeti-
sche middelen gewonnen worden. Daar
zijn moedige politieke oplossingen voor
nodig.'

zoals je misschien zou verwachten, in de
kelder gekropen maar lopen belangstel-
lend op hun dak rond om te kijken wat er
aan de hand is. Onvergetelijk zljn de
zwermen vogels, terwijl op straat de men-
sen naar buiten komen. fammer dat het
geen gebedstijd is, want dan was er de ver-
menging geweestvan de galmende mina-
retten en het krijgsgebulder.

Borini maakt duidelijk waarom de leu-
gens van Sahhaaf ook bij Irakezen weinig
geloof zullen vinden.'Schotelantennes
zljnhier verboden, zegt hij. 'Maar zezijn
er wel. Ik denk dat veel mensen op weg
zijn naar vrienden en kennissen, die via
de schotel naarAl lazeenkijken.'

Op dat moment is de Irakese tv al uren
uit de lucht, zodat de kijkers niet via hun
eigen zender hebben kunnen zien hoe
Sahhaaf een nogal maffe persconferentie
houdt in de open lucht, omdat hij zljnmi-
nisterie niet meer binnenkomt. Hij heeft
het weer een aantal keren over de 'huf-

Een hoofdrol
voor A1 lazeera
De wereld is dezer d.agen weer eens
getuige van een verloren Arabische
oorlog. Maar bij de verslaggeving

spelen Arabische media dezekeer een
hooftlrol en dat is nieuw; zeker omdatzlj

ook in niet-Arabische landen druk
bekeken worden.

Eildert Mulder

T Troeger konden Arabische radio-

\ / zenders hele oorlogen bij elkaar
Y liegen. Zoals in 1967, toen Isra€l

op de eerste dag van de strijd de hele Egyp-
tische luchtmacht uitschakelde, maar
Egypte bleef melden dalzijn vliegtuigen
Tel Aviv met bommen bestookten.

De tijden zijn veranderd. Als op de dag
van de Amerikaanse aanval op Bagdad de
Irakese minister van Voorlichting Mo-
hammed Saied Sahhaafmeldt dat'de huf-
ters' geheel zijn verslagen geven verslag-
gevers van de ona{hankelijke w-zender Al

lazeera hem binnen een minuut lik op
stuk met berichten over gevechten.

Prachtige tv laat Mohammed Borini te-
gelijkertijd zien vanuit de noordelijke stad
Mosoel. De reporter staat op het dak. In de
verte zie je reusachtige ontploffingen en
vuurzee€n. De buren van Borini zijn niet,


