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• IJslands is sinds de onafhankelijkheid van Denemarken symbool van de natie

• BRIC-landen vinden het tijd voor steviger rol in monetaire stelsel

Europese luchthavens
verminderen CO2-uitstoot

Kom niet aan de geliefde IJslandse taal

Positie dollar nog ongemoeid

IJsland viert vandaag de onafhankelijkheid van Denemarken. Mede door de kredietcrisis ligt er weer veel nadruk op
de IJslandse identiteit en taal.

Het wordt tijd voor nieuwe
reservemunten. Vinden de
vier sterk opkomende
BRIC-landen. En voor meer financiële invloed.

brussel – De Europese luchthavens
vrij van CO2-uitstoot. Dat is de inzet
van een gisteren gesloten verdrag
tussen 31 Europese luchthavens,
waaronder Schiphol. In de overeenkomst wordt niet vermeld wanneer
de luchthavens vrij moeten zijn van
CO2-uitstoot. De deelnemende
luchthavens, waar jaarlijks ruim
een kwart van het totale aantal passagiers in Europa passeert, willen
de uitstoot van koolstofdioxide
(CO2) bij grondtransporten verminderen. Daarnaast willen ze meer
duurzame energiebronnen gebruiken en zorgen dat kantoorpersoneel minder energie gebruikt.

reportage

Van onze redactie economie

Sjaak van de Groep
Keflavík,Reykjavik
’Ísland er stórasta land í heimi’, zoiets
als ’IJsland is het meest grote land ter
wereld’. Dorrit Moussaieff, de vrouw
van de IJslandse president, werd vorig jaar door het hele land uitgelachen na haar grammaticale blunder
op tv.
Het IJslandse handbalteam had de
zilveren medaille gewonnen tijdens
de Olympische Spelen in Peking, en
Moussaieff wilde uitdrukken hoe
trots ze op IJsland is. Maar in plaats
van het juiste woord stærsta (grootste) te gebruiken, gebruikte de van
oorsprong Israëlische Moussaieff het
niet-bestaande woord stórasta.
Er kwamen T-shirts in omloop met
het woord stórasta en ook in reclames
op radio en tv werd stórasta uitgebuit.
Want: kom niet aan de IJslandse taal.
Als IJslander en als vreemdeling die
in IJsland woont, word je geacht de
taal foutloos te beheersen.
In een klaslokaaltje in Keflavík,
vijftig kilometer ten westen van de
hoofdstad Reykjavik, sloffen wat Polen naar binnen voor hun wekelijkse
IJslandse taalles. Het is een internationaal gebeuren met werkloze arbeiders uit Litouwen, de Filippijnen,
Taiwan en Chili.
Barbara Barra (33) komt uit Chili en
woont al acht jaar in IJsland. Barra
verloor 1 mei haar baan op vliegveld
Keflavík . „Op het arbeidsbureau deden ze moeilijk, omdat ik geen goed
IJslands sprak. En gisteren werd ik in
de winkel gecorrigeerd door een
caissière, omdat ik het woord elastiekje verkeerd uitsprak.’’
Romas Sarkausis uit Litouwen bevestigt dat door de economische crisis weer meer nadruk ligt op taalbeheersing: „Toen het economisch
goed ging en wij timmermannen nodig waren, was het geen probleem
als je het IJslands niet beheerste. Je
werd gewoon aan het werk gezet. Ze
nemen nu liever IJslanders aan.”
Gudlaug Björnsdóttir (48) geeft
taallessen aan de vele buitenlanders
die de laatste jaren hun geluk kwamen beproeven in IJsland. Björnsdóttir zegt dat de taal heel belangrijk is
voor de IJslanders. „In onze onafhankelijkheidsstrijd tegen Denemarken

„IJslanders hebben hun nationaliteit gebaseerd op een gemeenschappelijke taal en het erfgoed van de middeleeuwse literatuur.” FOTO MICHAEL KOOREN, HH

werd onze taal het symbool van een
eigen natie. Politici herinneren er
vandaag de dag nog aan dat de taal
ons verbindt als land. Na de eerste
werkdag van de nieuw gekozen leden in het parlement eind april, werden de politici in de krant dan ook
beoordeeld op hun taalgebruik en
niet op hun inhoud.’’
Door de eeuwen heen is de IJslandse taal heel puur gebleven. IJslanders
kunnen gemakkelijk oude geschriften uit de twaalfde en dertiende
eeuw nog lezen. „IJslanders hebben
hun nationaliteit sterk gebaseerd op
een gemeenschappelijke taal en het
erfgoed van de middeleeuwse literatuur. Deze verhalen gaan over de eerste kolonisten en over hoe de natie is
ontstaan’’, zegt Kristín Loftsdóttir
(40), professor antropologie aan de
Universiteit van IJsland. „We zijn een
geïsoleerd land, de oude taal zit echt
in ons geworteld’’, zegt zij.

Op de dag van de IJslandse taal, krijgt
een IJslander een prijs als hij op unieke wijze heeft bijgedragen aan de
taal, en er is een IJslands taalcomité
dat aan taalpurisme doet: nieuwe
woorden bedenken en leenwoorden
uit andere talen vermijden.
Lára Stefánsdóttir, politicus van de
Sociaal-Democratische
Alliantie,
pakt een woordenboek uit de kast.
„Ik heb vroeger veel met computers
gewerkt. In dit woordenboek staan
alleen IJslandse woorden voor alles
wat met computers te maken heeft.
Leenwoorden uit andere talen worden uitgebannen. Voor computer bijvoorbeeld hebben wij het woord tölva bedacht en een telefoon noemen
we een sími. Waarom we dit doen?
Ach, de taal is echt iets van onszelf.
Laatst werd ik op Facebook nog vermaand door een IJslander, omdat ik
in het Engels sprak. Waar is je IJslandse tong?, vroeg hij.’’

Wordt het trotse IJsland wel lid van de EU?
IJsland behoorde lange tijd toe aan
Denemarken. In 1874 gaf Denemarken het vulkaaneiland zelfbeschikking in de vorm van een eigen
Grondwet. In de Tweede Wereldoorlog werd Denemarken bezet door
nazi-Duitsland.
IJsland maakte handig van de situatie gebruik door de banden te verbreken met het moederland. Op 17
juni 1944 riep IJsland de onafhankelijkheid uit.
De Denen waren niet te spreken
over deze stap, maar toch zond de
Deense koning een felicitatie naar
het IJslandse volk.
In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog kwamen de Verenigde
Staten naar IJsland. De Amerikanen
bouwden de vliegbasis Keflavík en

zouden met troepen aanwezig blijven tot oktober 2006. De Amerikaanse invloeden zijn goed merkbaar op onder meer de televisie: de
Amerikaanse programma’s domineren.
Door de economische crisis is volgens een recente opiniepeiling 61
procent van de IJslanders voorstander van onderhandelingen met de
Europese Unie over toetreding tot
de EU.
De IJslandse regering zal waarschijnlijk een aanvraag tot toetreding indienen in december. Afgelopen maandag zei minister-president Jóhanna Sigurdardóttir optimistisch te zijn. Zij verwacht dat
IJsland binnen twee of drie jaar lid
zal zijn van de EU.

Saab keert terug naar het oude vertrouwde Zweden
Autoconcern Saab keert terug
naar zijn oorspronkelijke
thuisbasis. Het komt in handen van het onbekende en
kleine Zweedse Koenigsegg.
Van onze redactie economie

Christian von Koenigsegg, de nieuwe –Zweedse – eigenaar van Saab.

General Motors verkoopt de Zweedse dochter Saab aan het nietige, maar
kapitaalkrachtige Koenigsegg uit
Zweden. Na 19 jaar in Amerikaanse
handen te zijn geweest, keert Saab
terug in Scandinavië.
Het verlieslijdende concern werd
al geruime tijd geleden door het
eveneens in nood verkerende General Motors (GM) in de etalage gezet.
Al te veel potentiële kopers waren
sindsdien niet langsgekomen, totdat
recent het in 1994 opgerichte Koe-

nigsegg opdook. Vrijwel niemand
heeft er ook maar enig moment rekening mee gehouden dat oprichter
Christian von Koenigsegg zijn oog
zou laten vallen op Saab. Vorig jaar
maakte zijn bedrijf 18 wagens van
pak ’m beet 1 miljoen euro per stuk.
Bij Saab rolden wereldwijd 98.000
wagens van de band. Waar Saab 3400
werknemers in dienst heeft, heeft
Koenigsegg er 45 in zijn werkplaats.
Er wordt onder analisten die de autobranche volgen dan ook stevig getwijfeld of Koenigsegg wel voldoende kennis in huis heeft om Saab te
leiden. General Motors hoopt de deal
in het najaar rond te hebben. Wat er
voor Saab betaald moet worden is
niet gemeld.
De overeenkomst is mogelijk doordat de Europese Investeringsbank
een krediet van 600 miljoen euro
verstrekt dat door de Zweedse over-

heid wordt gegarandeerd. Die laatste
heeft er belang bij dat de Saab-fabriek in Trollhättan overeind blijft.
GM Europe, de overkoepelende tak
van de Europese dochters van GM,
stelt dat op korte termijn nieuwe
producten van Saab worden gelanceerd, met steun van GM en Koenigsegg.
De belangrijkste opdracht is Saab
winstgevend te maken. In 1990 ging
de helft van de Saab-aandelen naar
GM, tien jaar later volgde de rest.
Maar in de 19 jaar dat Saab tot de GMfamilie behoorde, is het bedrijf nooit
winstgevend geweest. Het tij is zeker
niet gunstig. Voor de dertiende opeenvolgende maand daalt de verkoop van auto’s in Europa, zo blijkt
uit cijfers over de maand mei die gisteren werden gepubliceerd door
ACEA, de organisatie van de Europese auto-industrie.

De verkopen zakten met 4,9 procent
ten opzichte van mei 2008. In totaal
werden 1,3 miljoen auto’s op naam
gezet. Over de eerste vijf maanden
van het jaar daalden de verkopen
met 13,9 procent ten opzichte van de
vergelijkbare periode vorig jaar.
In West-Europa werd het kelderende maandcijfer getemperd door stijgende verkopen in Oostenrijk, Griekenland, Frankrijk en Duitsland.
„Geholpen door de steunmaatregelen zoals sloopregelingen”, aldus de
ACEA. Duitsland pluste bijna 40 procent, Frankrijk bijna 12 procent. In
Engeland en Spanje mochten steunmaatregelen niet baten, daar daalden de verkopen in mei op jaarbasis
met respectievelijk 25 procent en 39
procent. In Italië daalden de verkopen dankzij maatregelen niet langer
met dubbele cijfers (min 8,6 procent).

Brazilië, Rusland, India en China – samen de BRIC-landen– eisen een grotere rol in het internationale financiële stelsel. Maar de vier gingen niet
zo ver dat de dollar als internationale
reservemunt direct werd aangevallen, ondanks eerdere opmerkingen
van president Medvedev van Rusland in die richting.
Gisteren sloten de vier landen hun
eerste gezamenlijke top af in het
Russische Jekatarinaburg. In de slotverklaring roepen de landen op tot
meer zeggenschap in internationale
instituties, in lijn met de veranderende verhoudingen in de wereldeconomie. Daarnaast verklaarden de
in economisch gewicht sterk toenemende landen, dat ’er een sterke behoefte is aan een stabiel, voorspelbaar en meer verscheiden internationaal monetair stelsel’.
In de aanloop naar de top had de
Russische president Medvedev nog
gesteld dat ’de bestaande reservemunten, inclusief de Amerikaanse
dollar, hun taak niet hebben kunnen
waarmaken’. Hij pleitte voor nieuwe
reservemunten, hetzij in bestaande
valuta, hetzij via een zogenoemd
’mandje van munten’, waarin een
gewogen gemiddelde van grote valuta als ijkpunt dient. Maar China, dat
grote tegoeden in dollars bezit, voelt
er daarom weinig voor met veel ge-

Pr-goeroe moet imago
Gordon Brown opvijzelen

De Russische president Medvedev, president Zardari van Pakistan, premier Singh van India, president Ahmadinejad van Iran en president Rakhmon van Tadzjikistan (vlnr) poseren tijdens de top in Jekatarinaburg.
FOTO AP

roffel de hegemonie van die munt
aan te vallen. De vier landen spraken
wel af over en weer te zullen investeren in elkaars staatsobligaties, een
eerste stap om de positie van de dollar op lange termijn te verzwakken.
Aan het overleg van de vier BRIClanden ging een overleg van de
Shanghai Cooperation Organization
(SCO) vooraf. Dat bestaat uit China,

Rusland, Tadzjikistan, Kirgizië, Oezbekistan en Kazachstan als vaste leden. Pakistan, India, Mongolië en
Iran hebben de status van waarnemer. De SCO is vooral een samenwerkingsverband dat tegenwicht moet
bieden aan westerse invloeden in
Centraal-Azië, een belangrijke leverancier van grondstoffen. De SCO-leden mogen de komende tijd rekenen

op steun van China. Dat heeft bij
monde van premier Hu Jintao leningen ter waarde van 10 miljard dollar
toegezegd om de ergste gevolgen van
de crisis te lijf te gaan. De regio moet
als het aan de SCO-landen ligt steeds
meer samenwerken op terreinen als
handel, telecommunicatie, transport, maar ook veiligheid, toerisme,
gezondheidszorg en onderwijs.

Rusland heft met veto VN-missie Georgië op
Van onze redactie buitenland
amsterdam - Rusland lijkt een eind
te willen maken aan westerse inmenging in de Georgische provincies Abchazië en Zuid-Ossetië.
Gisternacht hief Rusland in zijn
eentje een al zestien jaar actieve VNwaarnemersmissie in Abchazië op
door een resolutie over verlenging
van de missie met een veto te blokkeren. In december deed Moskou al
hetzelfde met een vergelijkbare missie in Zuid-Ossetië van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) .
Het Georgische ministerie van buitenlandse zaken reageerde gisteren

fel met het verwijt dat Rusland blijkbaar geen pottenkijkers wil hebben
bij de ’etnische zuivering’ die het uitvoert in de twee afvallige Georgische
provincies. Separatisten willen de
provincies afscheiden van Georgië
en aansluiting zoeken bij Rusland.
Twee derde van de inwoners van
Abchazië heeft een Russisch paspoort. Vorig jaar augustus leidde dat
tot een korte oorlog tussen Rusland
en Georgië. Sindsdien erkent Rusland Abchazië en Zuid-Ossetië als
zelfstandige landen.
De belangrijkste reden om tegen
verlenging van de VN-missie te stemmen is voor de Russen de missienaam Unamig. De G staat voor Geor-

Berlusconi: Italië neemt drie
gevangenen Guantánamo over
washington – De Italiaanse premier
Silvio Berlusconi heeft toegezegd
drie gevangenen van detentiecentrum Guantánamo Bay in zijn land te
accepteren. Dit maakte de Amerikaanse president Barack Obama bekend na een gesprek dat hij maandag
met Berlusconi had in het Witte
Huis.
Obama wil het beruchte detentiekamp begin volgend jaar sluiten,
maar zijn plan om de gevangenen op
Amerikaanse bodem te plaatsen
wordt tegengewerkt door leden van
het Congres. Hij heeft daarom Europese landen opgeroepen gedetineerden te accepteren, omdat sommigen
gevaar lopen als ze naar hun eigen
land terugkeren.
De Amerikaanse overheid heeft in
de afgelopen week negen gevangenen overgeplaatst naar Tsjaad, Irak,

Bermuda en Saoedi Arabië. Eén terreurverdachte wacht zijn rechtszaak
in New York af. Guantánamo houdt
na deze uitleveringen nog ruim 220
gevangenen over.
Maandag hebben de VS en de Europese Unie een overeenkomst bereikt
voor overplaatsing van andere gedetineerden. Over de details van deze
overeenkomst is verder niks bekend.
Wel bekend is dat de Amerikaan Daniel Fried, door Obama aangewezen
om de sluiting van Guántanamo te
begeleiden, binnenkort afreist naar
Spanje, Portugal en Hongarije.
Het kleine eilandje Palau in de Grote Oceaan had al aangeboden dertien
Chinese Oeigoeren over te nemen.
Dit tot grote schrik van een deel van
de 20.000 inwoners. Deze Oeigoeren
zouden bij terugkomst in China
waarschijnlijk vervolgd worden.

gië. Rusland vindt dat de VN achter
de feiten aanlopen als de naam niet
wordt gewijzigd in een Abchazische
missie. Door dat te doen zouden de
VN impliciet de onafhankelijkheid
van Abchazië erkennen. Dat willen
de westerse landen niet. Zij steunen
de soevereiniteit van het Georgische
bewind. Behalve Rusland erkent alleen Nicaragua Abchazië en Zuid-Ossetië als zelfstandige landen.
De Unamig-missie werd in 1993 in
het leven geroepen om toezicht te
houden op het staakt-het-vuren tussen Georgië en Abchazische onafhankelijkheidsstrijders. De 129 deelnemende militairen en 16 politieagenten konden gisteren meteen
advertentie

hun koffers pakken. De Belgische
VN-waarnemer Johan Verbeke, die
de missie leidt, vreest dat Abchazië
nu aan zijn lot wordt overgelaten. Alleen een EU-missie is nog actief in Georgië, maar die heeft geen toegang
tot Abchazië en Zuid-Ossetië.
Westerse landen reageerden teleurgesteld op het Russische veto. De
Britse minister van buitenlandse zaken David Miliband verwijt Rusland
alleen tegen te stemmen uit eigenbelang, zonder rekening te houden
met de stabiliteit in de regio. Georgië
heeft een strategische ligging omdat
er een belangrijke pijpleiding doorheen loopt van de olierijke Kaspische Zee naar Europa.
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londen – De Britse premier Gordon
Brown heeft een nieuwe woordvoerder benoemd om zijn zwaar beschadigde imago op te poetsen. Het
gaat om Simon Lewis, een zwaargewicht op communicatiegebied. Lewis maakte furore toen hij eind jaren ’90, na de dood van prinses Diana, de perssecretaris van koning Elizabeth II werd. Hij slaagde erin het
destijds uiterst impopulaire koningshuis weer populair te maken
onder de bevolking. Lewis is de opvolger van Michael Ellam, Browns
trouwe secondant sinds 2007.

Vader veroordeeld die zoon
cocaïne leerde gebruiken
brussel – Een Belgische man is tot
twee jaar celstraf, waarvan een jaar
voorwaardelijk, veroordeeld omdat
hij zijn twaalfjarige zoon wiet gaf
en hem cocaïne leerde gebruiken.
De 38-jarige vader was zelf drugsverslaafd. Hij gaf zijn zoon de wiet
en cocaïne, terwijl de jongen een
nierprobleem heeft. Ook de 35-jarige vriendin van de man deed mee.
Ze kreeg een voorwaardelijke straf
van twaalf maanden. Zij lichtte wel
de moeder van de jongen in.

Klacht tegen tatoeëerder
België: te veel sterretjes
kortrijk – Schoonmaakster Kimberley Vlaeminck uit Kortrijk (18)
heeft een klacht ingediend tegen
een tatoeëerder. Die heeft 56 sterren aangebracht op de linkerhelft
van haar gezicht. Het meisje zegt
dat ze om drie sterretjes had gevraagd. Vlaeminck viel in slaap en
schrok wakker toen de tatoeëerder
sterretjes op haar neus aanbracht.
Ze vermoedt dat de tatoeëerder, die
Engels en Frans sprak, haar verkeerd heeft begrepen. De tatoeëerder ontkent dat het meisje in slaap
viel. ,,Ze keek steeds in de spiegel.”

Echtpaar dat ijsmummie
Ötzi vond krijgt 150.000
bolzano – Na een slepende juridische strijd is er eindelijk een vindersloon vastgesteld voor de wereldberoemde ijsmummie Ötzi. De
familie Simon uit het Zuid-Duitse
Neurenberg krijgt 150.000 euro.
Het paar Helmut en Erika Simon
ontdekte het vijfduizend jaar oude
lijk in september 1991 in smeltend
ijs op de grens van de Italiaanse en
Oostenrijkse Alpen. De Simons streden jarenlang voor erkenning als
vinderspaar. De autoriteiten van de
Italiaanse regio Zuid-Tirol stemden
uiteindelijk in met het bedrag.

