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Onder Duterte
Drugsoorlog op de Filipijnen
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Bij toerbeurt slapen in de overvolle 
Las Piñas Jail in Manilla

Actiegroepen bij hoofdkantoor nationale politie na dood Kian delos Santos Ace (26) ondersteunt zijn moeder bij grafkist van haar zoon ‘Enan’ Lizardo

FILIPIJNEN / De keiharde en bloedige strijd tegen 
drugscriminelen en drugsgebruikers duurt inmid-
dels ruim een jaar, met duizenden doden tot gevolg. 
Burgers zwijgen over de misstanden, of juichen die 
zelfs toe. ‘Mijn dochter kan weer veilig over straat.’

‘onbekende schutters’ – en het einde van de 
moordmania is niet in zicht. Integendeel, de 
strijd lijkt steeds grimmiger te worden.

Toen Duterte zijn drugsoorlog begon, 
was het schokeffect groot. Buitenlandse 
journalisten kwamen en masse naar de Fili-
pijnen, de Verenigde Naties spraken zich uit 
tegen de buitengerechtelijke executies, er 
kwam zelfs een klacht bij het Internationale 
Strafhof in Den Haag. Nu, een jaar later, is 
de internationale aandacht verschoven 
naar de strijd tegen de lokale IS-tak op het 
zuidelijke eiland Mindanao.

Op de Filipijnen was het protest van be-
gin af aan minimaal. Veel Filipino’s vinden 
de internationale kritiek overdreven of zijn 
er zelfs boos over. Ja, er vallen doden bij de 
strijd tegen drugs. Maar zien buitenlanders 
dan niet dat het niet anders kan? Drugsver-
slaving bedreigt de jeugd en de toekomst, en 
de enige manier om drugshandel aan te 
pakken, is zo hard mogelijk. 

‘Alleen criminelen zijn tegen de drugs-
oorlog,’ zegt arts Ray Guillermo (59) nadat 
een vermeende drugshandelaar is doodge-
schoten tegenover zijn praktijk. ‘Je kunt be-
ter de slechte mensen doden dan hen de 
goede mensen laten schaden. Mijn dochter 
kan weer veilig over straat.’

Volgens politieagent Perfecto de Mayo 
(38) is de kleine criminaliteit in zijn wijk met 
de helft afgenomen sinds het begin van de 

Dutertes 
moordmanie

‘E
nan was op weg naar een bas-
ketbalwedstrijd,’ vertelt zijn 
broer Ace Lizardo (26). ‘Toen 
we hem niet meer konden be-
reiken, dacht ik eerst dat de 

batterij van zijn telefoon leeg was. Maar het 
duurde te lang.’ Tien uur later werd Bernard 
‘Enan’ Alfonso Lizardo (27) gevonden, met 
alleen een onderbroek aan en acht kogel-
gaten in zijn lichaam.

‘Enan’ Lizardo is een van de 32 doden die 
in de nacht van 15 augustus 2017 vielen in de 
provincie Bulacan, zo’n 40 kilometer ten 
noorden van de Filipijnse hoofdstad Ma-
nilla. Dit recordaantal doden in één nacht 
leek het startschot voor een nieuwe intensi-
vering van de bloedige oorlog tegen drugs 
die president Rodrigo Duterte een jaar gele-
den begon.

De begrafenisstoet van de jonge basket-
baller – een bonte verzameling sloppen-
wijkbewoners in busjes, fietstaxi’s en te 
voet – gaat langs het beruchte politiebureau 
2 in Tondo, Manilla. Hier viel op 1 juli 2016 
de eerste van de duizenden doden in de 
drugsoorlog – schattingen van mensenrech-
tenorganisaties gaan tot twaalfduizend, de 
politie zelf houdt het op zo’n drieduizend bij 
politieoperaties en enkele duizenden door 
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Op de North Cemetery in Manila houden familieleden Lizardo’s grootmoeder overeind. Haar kleinzoon werd gevonden met acht kogelgaten in zijn lichaam Gevangenen, veelal drugsdelinquenten, wachten vaak jaren in cel op oordeel rechter

In Quezon City Jail is de bezettingsgraad 1.075 procent

Gedetineerde wordt geschoren in de Manila City Jail Groepsruimten dienen wegens ruimtegebrek ook als slaapplaats voor gedetineerden

operaties, ‘want degenen die diefstal en be-
rovingen pleegden, waren meestal gebrui-
kers en dealers. Dus als je die uitschakelt, 
lost ook het criminaliteitsprobleem op.’

Maar dat zegt weinig over het oplossen 
van het drugsprobleem. Of ook het aantal 
drugsverslaafden is afgenomen sinds de 
hausse aan moorden en arrestaties, weet 
niemand. Betrouwbare statistieken van het 
drugsgebruik zijn er niet. De meest gehan-
teerde schatting is die van 1,8 miljoen door 
de ‘Dangerous Drugs Board’ uit 2015, al 
heeft Duterte het over drie à vier miljoen, op 
een bevolking van ruim 100 miljoen. 

Lastige figuren
Dat duizenden mensen zijn opgepakt, heeft 
slechts tot gevolg dat de gevangenissen uit-
puilen. Rechtszaken duren jaren en aange-
kondigde afkickprogramma’s komen niet 
serieus van de grond. ‘Als de politie haar 
werk doet, hebben wij hier een probleem,’ 
vat gevangenenbewaarder Maria Laguyo in 
Quezon City Jail het samen. Vanuit de over-

volle gevangenissen coördineren drugsben-
des nog steeds de handel.

Bij de dodenwake voor Lizardo hangen 
voortdurend mensen om de rouwenden 
heen die duidelijk onder invloed zijn. Een 
kleine vrouw met kort zwart piekhaar en 
paars T-shirt met gaten grijnst haar ‘meth-
gebit’ zonder voortanden bloot, terwijl ze 
een flesje met muntjes omhoog houdt. 
Tondo is een van de vele sloppenwijken van 
Manilla. Het bestaan is er hard en onzeker. 
Om de haverklap vliegen huizen in brand 
door de geïmproviseerde elektriciteitsvoor-
ziening, tienerzwangerschappen zijn eerder 
regel dan uitzondering, en ‘shabu’, zoals het 
zeer verslavende middel methamfetamine 
hier heet, wordt er geconsumeerd alsof het 
rijst is. ‘Je kunt doden, doden, doden wat je 
wilt, de drugs blijven,’ zegt Rowel Lizardo 
Rivera (39), een oom van Lizardo.

Volgens critici draait de oorlog tegen 
drugs dan ook niet echt om drugsbestrij-
ding. Met de bloedige campagne bereikt Du-
terte iets anders: een herverdeling van de 

politieke en economische macht in het land. 
Zijn combinatie van demagogie, angstzaai-
erij en afgedwongen loyaliteit beïnvloedt de 
maatschappij tot in haar poriën.

Niet alleen lijkt het merendeel van de be-
volking Dutertes stelling te accepteren dat 
drugsgebruik het grootste probleem is en 
dat er geen andere manier is om dat aan te 
pakken dan een dodelijke strijd, ook alle 
vraagtekens bij die strijd gebruikt de presi-
dent in zijn eigen voordeel.

‘Parlement akkoord met uitstel baran-
gay-verkiezingen’, kopten Filipijnse kranten 
half september. Het is slechts een van de 
drastische maatregelen die de president 
heeft doorgevoerd onder het mom van cor-
ruptiebestrijding: de opschorting van de 
verkiezingen op barangay-niveau, het laag-
ste gemeenschapsniveau, tot mei 2018, na 
een eerder uitstel in 2016 omdat er te veel 
corruptie en drugsgeld met de verkiezingen 
zouden zijn gemengd.

Het vervangen van zogenaamd corrupte 
politici en politiefunctionarissen biedt Du-

terte een uitgelezen kans om eigen vertrou-
welingen op sleutelposities te zetten en van 
lastige figuren af te komen. Na incidenten 
verving de president begin dit jaar de volle-
dige top van de politie-unit voor drugsbe-
strijding, op zijn meest loyale dienaren na.

Dutertes belangrijkste criticus, Senator 
Leila de Lima, zit in de gevangenis op be-
schuldiging van betrokkenheid bij drugs-
handel, en tegen de opperrechter die vorig 
jaar de juridische onderbouwing van Duter-
tes beschuldigingen tegen rechters in twij-
fel trok, is een afzettingsprocedure gestart.

Intussen worden de namen van Dutertes 
zoon en schoonzoon genoemd in een grote 
drugszaak.

Kortom, iedereen beschuldigt iedereen 
van drugshandel en corruptie. Wat ervan 
waar is, doet er nauwelijks toe. De ‘drugslijs-
ten’ creëren op alle niveaus een klikcultuur. 
‘Enan is verraden door zijn nicht,’ snikt  
Lizardo’s moeder Bilma Alfonso (46). 

In een andere wijk wijst politieagent De 
Mayo op een poster met een telefoonnum-

mer: iedere burger kan de kliklijn bellen als 
hij iemand verdenkt van drugsgebruik, en dat 
doen mensen volgens hem regelmatig. Nabe-
staanden van slachtoffers durven niet te kla-
gen – voor je het weet, sta je zelf op de lijst.

Momentum 
Half augustus wonnen de binnenlandse 
protesten tegen de buitengerechtelijke exe-
cuties even aan momentum. Beelden van 
een bewakingscamera toonden hoe politie-
agenten de zeventienjarige scholier Kian de-
los Santos over de grond sleepten alvorens 
hem dood te schieten. Dit ging rechtstreeks 
in tegen het verhaal van de politie dat de 
jongen zich tijdens een anti-drugsoperatie 
zou hebben verzet – een claim die stan-
daard is geworden bij dit soort operaties en 
die vrijwel altijd door nabestaanden en ge-
tuigen wordt weersproken.

Hoewel vóór Kian al tientallen minder-
jarigen de dood vonden, lieten linkse poli-
tici dit keer van zich horen en Kians ouders 
startten een rechtszaak tegen de dienst-

doende agenten. Weken later suddert de 
zaak nog door.

Toch lijkt ook dit geval het kader niet we-
zenlijk aan te tasten. Zeker na een bezoek 
van president Duterte aan Kians ouders lijkt 
weer algemeen geaccepteerd wat de rege-
ring steeds heeft gezegd: misstanden bij de 
politie moeten worden aangepakt, onschul-
dige burgers mogen niet worden neerge-
schoten – maar wie ook maar iets met drugs 
te maken heeft, is vogelvrij.

Dus werden de politieagenten die de jon-
gen zouden hebben geëxecuteerd, onmid-
dellijk op non-actief gesteld, net als hun 
chef. Zijn vervanger? Een politiechef die het 
afgelopen jaar de leiding had in twee dis-
tricten met bijzonder hoge aantallen buiten-
gerechtelijke executies.

In de week na de begrafenissen van Li-
zardo en Delos Santos werden in de Fili-
pijnse hoofdstad onder anderen zeven ver-
meende dealers, twee politie-informanten, 
twee stelletjes, een politieagent en een lo-
kale bestuurder doodgeschoten.


