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De drugsoorlog van president Rodrigo Duterte is nu een jaar bezig.
Het grootste deel van de Filipijnse bevolking zwijgt, terwijl duizenden moorden en arrestaties later de strijd alleen maar grimmiger
wordt. Fotografe Marielle van Uitert en journaliste Jannie Schipper
spraken in Manilla met de nabestaanden van een door de politie
doodgeschoten drugsgebruiker. ‘Ik word geassocieerd met een
gebruiker, ze kunnen mij nu ook elk moment neerschieten.’
TEKST JA N NIE SCHIPPER
F O T O G R A F I E M A R I E L L E VA N U I T E R T

D

Vogelvrij in
de Filipijnen

Vrouwen wachten geboeid
op hun transport na hun
arrestatie in hun huis in
Quezon City. Hun huis werd
gebruikt als drugspand.

e jongen op de metalen tafel draagt een
boxershort met een patroontje en een
rood T-shirt. Met viltstift is een ‘I’ op zijn
been gekalkt. Naast hem in het mortuarium liggen lijken ‘II’ en ‘III’. Het zullen er die nacht 32
worden. ‘Toen ik thuiskwam uit mijn werk, kreeg
ik een appje dat Bryan was opgepakt,’ zegt Prince
Delos Reyes Eso (24).
Hij wist dat zijn 26-jarige halfbroer drugs gebruikte,
maar het leek de goede kant op te gaan. Een paar
maanden ervoor was Prince nog op bezoek geweest
bij Bryan en zijn vrouw Mella. Ze waren dolgelukkig met de geboorte van hun dochtertje Brella. Princes eerste impuls was om naar het politiebureau te
gaan om Bryan vrij te krijgen. Familieleden haalden
hem over om thuis te blijven: ‘Je weet wat er anders
met jou kan gebeuren.’
Pas toen Prince de volgende ochtend wakker werd,
las hij het tweede appje. Bryan was neergeschoten
door de politie. ‘Het eerste waar ik aan dacht, was
Brella,’ zegt Prince. Brella’s papa was lijk I geworden. Bryan gebruikte shabu, zoals het zeer verslavende crystal meth op de Filipijnen wordt genoemd.
Hij was niet de enige. In de sloppenwijken van
Manilla verraden de starende blikken en uitgevallen gebitten van fietstaxichauffeurs en straatverkopers wie onder invloed van het middel verkeert.
Sinds de Filipijnse president Duterte zijn ‘oorlog
tegen drugs’ begon, zijn er volgens mensenrechtenorganisaties zo’n 12.000 vermeende drugsgebruikers en -dealers doodgeschoten, de politie houdt het
op enkele duizenden. Nog eens duizenden zijn
opgepakt.
Omdat rechtszaken zich jaren voortslepen, is het in
sommige gevangenissen inmiddels zo druk dat
gevangenen bij toerbeurt moeten slapen. Afkickprogramma’s
komen
nauwelijks
van
de
grond. Internationaal regent het kritiek, maar in
Manilla lijken veel mensen ervan overtuigd dat
Dutertes genadeloze aanpak de enige manier is om
het drugsprobleem op te lossen. Volgens veel mensen is de stad veiliger geworden sinds de drugsoorlog is begonnen. ‘Als je hier vroeger naar de hoek
van de straat liep, was je gegarandeerd overvallen,’
wijst een jonge fotograaf. ‘Nu zeggen zwervers je
gedag.’
Ook in de sloppenwijken waar de meeste doden vallen, zeggen mensen de drugsoorlog te steunen. ‘Ik

gebruik geen drugs, dus ik ben niet bang,’ zegt een
meisje op Bryans begrafenis.
Families van slachtoffers durven zich nauwelijks
uit te spreken. Prince bleef niet voor niks uit de
buurt van het politiebureau; er zijn talrijke verhalen van mensen die opgepakt werden en vervolgens
afgeperst zijn door de politie – of erger. Bryans
vrouw Mella kijkt bij de dodenwake doodsbang uit
haar ogen. ‘Er hing een foto van ons samen boven
het bed,’ legt ze uit. ‘Ik word geassocieerd met een
drugsgebruiker, ze kunnen mij nu ook elk moment
neerschieten.’
Niemand vertrouwt meer iemand. Met kliklijnen,
campagnes en drugslijsten worden burgers aangemoedigd om elkaar te verlinken. Prince laat een
plaatje zien op zijn Facebook-profiel: ‘Geen drugs?
Dan zorgen wij er wel voor,’ staat bij een tekening
van een politieagent met een pistool en een zakje
drugs in zijn achterzak.
Het is een publiek geheim: als iemand door de politie wordt neergeschoten, is het standaardverhaal
dat hij of zij zich had verzet bij een politieoperatie.
‘Ze leggen gewoon wapens of drugs bij iemand
neer,’ zegt Prince. ‘Mijn broer droeg een boxershort,
je denkt toch niet dat daar echt een pistool in zat?
Het is makkelijker om de kleintjes te pakken dan de
echte criminelen.’
In zijn overzicht van slachtoffers probeert de
begrafenisondernemer één naam weg te moffelen:
Kian delos Santos. De 17-jarige scholier is één nacht
voor Bryan gedood. De officiële versie dat de jongen verzet zou hebben gepleegd bij zijn arrestatie
wordt deze keer weerlegd door bewakingscamerabeelden, waarin politieagenten de jongen over de
grond slepen. Het geval-Kian wordt een grote zaak.
Parlementsleden, kerken, rechters en zelfs president Duterte bemoeien zich ermee. Actiegroepjes
organiseren protestbijeenkomsten.
Op de EDSA-boulevard, waar een volksmenigte in
1986 dictator Ferdinand Marcos verdreef, staat nu
een handjevol mensen met spandoeken. De nachten erop klinken er weer schoten in diverse wijken.
Is Manilla veiliger geworden? Prince vat het samen:
‘Eerst waren we bang voor overvallers en drugsverslaafden, nu zijn we bang voor de politie.’ ✖
Dit artikel is tot stand gekomen met steun van het Fonds
Bijzondere Journalistieke Projecten.
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Het dode lichaam van een drugsverdachte is met tiewraps in het vuilnis
achtergelaten.

Politieagent Modequillo spreekt
de inwoners van Parañaque toe
over hoe drugs de samenleving
kapotmaken.

Een verdachte drugsdealer
is op straat doodgeschoten.

Een man steekt een kaars aan in de straat
waar vijftien kogels een einde maakten aan
het leven van een vermeende drugsdealer.

Gevangenen in een politiecel in Malate,
Manilla. De meesten hebben bendesymbolen op hun lichaam getatoeëerd.
In een gevangenis is het lastig overleven als je je niet bij een bepaalde gang
aansluit.

Actiegroepen bij het hoofdkantoor van de nationale
politie na de dood van Kian
delos Santos.

Groepsruimten dienen wegens
ruimtegebrek ook als slaapplaats
voor gedetineerden.

Drugsverdachten verbergen
hun gezicht tijdens hun arrestatie in hun huis in Pasay, Manilla.

Nabestaanden kussen het gezicht
van Bryan Delos Reyes Dellarosa (26)
in zijn grafkist. Bryan was een drugsverslaafde en werd tijdens een politie-operatie gedood. Het kuikentje
symboliseert de hoop dat de dader
geen rust zal vinden tijdens dit leven.

