
Ban Ki-moon sluit VN-kantoor Sri Lanka

New York, 9 juli. Secretaris-generaal van

de Verenigde Naties Ban Ki-moon heeft

gisteren zijn hoogste diplomaat uit Sri

Lanka teruggeroepen uit onvrede over protesten van regeringsaanhangers voor het VN-

kantoor.

De betogers steunen de eis van president Rajapaksa dat een VN-commissie wordt opgeheven

die moet onderzoeken of er oorlogsmisdaden zijn gepleegd in de laatste fase van de oorlog

tegen de Tamil Tijgers. Daarbij zijn vermoedelijk vele duizenden burgers gedood. Sri Lanka

weert elke poging tot een internationaal onafhankelijk onderzoek.

Gisteren begon minister van Bouw Wimal Weerawansa een hongerstaking ter ondersteuning

van het protest. Ban heeft het VN-kantoor laten sluiten, evenals het regionale kantoor van het

ontwikkelingsprogramma UNDP. Hij vindt het „onacceptabel” dat een minister heeft

bijgedragen aan de verstoring.

.Eerder deze week ontzegde de Europese Unie Sri Lanka de toegang tot een handelsprogramma

voor ontwikkelingslanden, omdat het heeft geweigerd betere naleving van de mensenrechten te

beloven. De regering van Mahinda Rajapaksa gaat doorgaans fel tekeer tegen critici van het

mensenrechtenbeleid. Rajapaksa vindt de roep om verantwoording voor mogelijke

oorlogsmisdaden een westerse inbreuk op de soevereiniteit van Sri Lanka. Bovendien heeft het

Westen geen recht van spreken wegens de burgerdoden in Irak, Afghanistan en Pakistan, zegt

hij.

Sri Lanka wil eigen les uit oorlog trekken Een jaar geleden versloeg het Sri-Lankese leger de

Tamil Tijgers. Wat er in de laatste maanden van de slag gebeurde, is onduidelijk. De VN willen

klaarheid. Lees een achtergrondartikel van onze correspondent Wim Brummelman (alleen voor

(web-)abonnees).
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