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Wenermaaraan,
Obamacareblijft
Veel aanvragen in eerste dagen na ingaan van nieuwe zorgwet

MichaelRamaker

De Republikeinen kunnen proberen
wat ze willen: Obamacare blijft.
Hoewel veel leden van de Grand Old
Party het nieuwe zorgstelsel weg
willen hebben, is het nu al een paar
dagen van kracht. Zorgeconoom
Randall Ellis zegt dat het vanaf nu
een kwestie van gewenning is voor
Amerikanen op het zorgstelsel over-
gaan: “Als ze er eenmaal de vruch-
ten van geplukt hebben, zullen
mensen niet meer terug willen.”
De overheid ging dinsdag op slot

omdat Republikeinen geen begro-
ting willen ondertekenen zonder
dat het nieuwe zorgstelsel afge-
schaft of op zijn minst vertraagd
wordt. Tegelijkertijd gingen er door
het hele land websites en telefoon-
lijnen open waar mensen terecht
kunnen om een verzekering te ne-
men.
De belangstelling voor de ver-

plichte verzekeringswet is groot. In
24 uur kreeg de website health-
care.gov meer dan 4,7 miljoen unie-
ke bezoekers. Sommige mensen ko-
men er niet eens aan toe om een
aanvraag in te dienen. Het Centre
for Medicare & Medicaid Services,
het callcenter dat de aanvragen be-
handelt, zegt te verwachten dat het
aantal bezoekers de komende da-
gen nog wel groot zal blijven. Daar-
door kan de website nog een tijdje
overbelast raken.
Ellis, hoogleraar economie en ge-

zondheidszorg aan de universiteit
van Boston, zegt dat er al veel ver-
anderd is vanaf het moment dat de
zorgwet in 2010 werd aangenomen:
“Een van de eerste dingen die afge-
schaft werden, was dat verzeke-
ringsmaatschappijen gezinnen kon-
den weigeren als de kinderen al een
aandoening hadden. Daarnaast is de
leeftijd waaronder kinderen nog on-
der de verzekering van hun ouders
vallen verhoogd naar 26 jaar.”
En nu Obamacare een feit is, zul-

len er nog meer vernieuwingen ko-

men. Volgens Ellis is de grootste
verandering dat iedereen zich nu
kan verzekeren: “Alle mensen kun-
nen zich nu inschrijven op de ver-
zekeringsbeurzen.” Deze ‘beurzen’
zijn een digitale marktplaats, waar
mensen aan de hand van de hoogte
van hun inkomen een op maat ge-
maakte verzekering kunnen kopen.
President Obama gaat ervan uit dat
vanaf 1 januari 2014 alle beurzen
volledig werkzaam zijn. “Dan zal ie-
dereen die zich ingeschreven heeft
automatisch gedekt worden”, aldus
de econoom telefonisch vanuit Bos-
ton.
De Republikeinen zijn juist bang

dat het zorgstelsel de keuzevrijheid

van de Amerikaan ontneemt om
zijn eigen zorgpakket samen te stel-
len. Maar Ellis vindt die angst onge-
grond: “Er is juist sprake van diver-
siteit: mensen hebben de keuze uit
53 verschillende pakketten.”
Maar met het ingaan van de wet

kan nog lang niet iedereen van Oba-
macare profiteren. Ellis zegt dat in
een aantal staten Republikeinen de
leiding hebben, die het zorgstelsel
niet zullen financieren. “Zo willen
ze voorkomen dat de armste laag
van de bevolking gesubsidieerd
wordt om zorg te krijgen.” Via een
besluit van het Hooggerechtshof
kunnen staten er nog wel voor kie-
zen om niet mee te doen aan de
wet.
Ellis zegt dat de overheid Obama-

care onder geen enkel beding zal te-
rugdraaien: “De Democraten zullen
geen begroting aannemen die te erg
in de uitgaven van Obamacare
snijdt. De Republikeinen kunnen al-
leen instemmen met het verminde-
ren van bepaalde belastingaspecten
van de zorgwet. Zo kunnen ze ge-
zichtsverlies voorkomen.”

Een ambtenaar (r) in Florida beantwoordt vragen over de wet. FOTO REUTERS

‘Republikeinen
kunnenhooguit
instemmenmet
veranderingen’

Herhuisvesting

Van een hutje
naar een flat
voor viermille
Marokko bestrijdt sloppenwijk met succes

MarijnKruk
CASABLANCA

Ali Darif zou een hele dag nodig
hebben om de verschillen met zijn
vorige onderkomen op te sommen.
De 67-jarige kleermaker zit op de
bank van zijn nieuwbouwflat in de
wijk Sidi Moumen. Onder zijn raam
gaat de lokale jeugd op in een par-
tijtje voetbal, enkele honderden
meters verder rijdt de recent aange-
legde tram naar het centrum.
Tot 2007 woonde Darif met zijn

familie in de sloppenwijk Sidi
Othman. Maar toen kreeg hij de
kans om voor 40.000 dirham (4000
euro) een flat te kopen. De Marok-
kaanse overheid paste het verschil
bij. “Dat bedrag was heel lastig bij-
een te krijgen, maar het lukte”,
zegt hij. “Ik dank God en de koning
dat ik hier nu woon.”
Nog altijd leven in Marokko ruim

een miljoen mensen in sloppenwij-
ken. Dankzij een ambitieus pro-
gramma daalde het aantal sloppen-
wijkbewoners tussen 2002 en 2012
met bijna de helft. Aan de rand van
steden als Casablanca, Rabat en
Tanger verrijzen fonkelnieuwe wij-
ken. Zeker geen spectaculaire archi-
tectuur, maar wel degelijke en rui-
me flats.
Marokko kampt met enorme pro-

blemen. Analfabetisme komt nog
schrikbarend veel voor, corruptie
tiert welig en de werkgelegenheid
blijft achter. Maar het programma
‘Steden zonder sloppenwijken’ is
onmiskenbaar een succesverhaal.
Het doel was om Marokko in 2012
‘sloppenwijkvrij’ te krijgen. Dat is
overduidelijk niet gelukt, maar
neemt niet weg dat dankzij het pro-
gramma zo’n 200.000 families een
nieuwe woning vonden. Van de 80
bij het project betrokken steden
zijn er 55 sloppenwijkvrij.
Vanuit de top van de Verenigde

Naties kwamen complimenten.
Juan Clos, baas van UN-Habitat,
noemde Marokko vorig jaar een ‘na-
volgenswaardig voorbeeld’.
Een van de obstakels is dat niet ie-

dereen zomaar uit de sloppenwij-
ken wil vertrekken. Ahmed Elwafi
is zo iemand. Met zijn ouders en
zijn twee broers woont de 32-jarige
sociaal werker in een uit baksteen
opgetrokken huisje in het hart van
een van de nog resterende sloppen-
wijken in Sidi Moumen. Een laby-
rint van kronkelige onverharde
paadjes, soms overdekt, leidt er
naartoe.

“Ik zou het hechte sociale leven te
zeer missen”, zegt Elwafi op de
bank van een geïmproviseerde sa-
lon. In een hoek prijkt een portret
van koning Mohammed VI. Elwafi
zou liever zien dat de leefomstan-
digheden in de sloppenwijk verbe-
teren, bijvoorbeeld door de aanleg
van elektriciteit en stromend water.
Momenteel tappen de bewoners dat
illegaal af.
In 2003 vond in Casablanca een

terreuraanslag plaats waarbij tien-
tallen mensen omkwamen. De da-
ders bleken allemaal afkomstig uit
de sloppenwijken van Sidi Mou-
men. Dat gaf het huizenbouwpro-
ject dat een jaar eerder was gestart
direct een bijzondere urgentie.

“Het valt niet mee om in deze wijk
op te groeien”, zegt Soukaina Ha-
mia, oprichtster van wijkvereniging
Idmaj. “Er is veel agressie en crimi-
naliteit. Drugs zijn overal.” Met een
stel vrijwilligers vangt de 26-jarige
Hamia groepen jongeren op en or-
ganiseert sportevenementen, work-
shops en cursussen.
Ze is te spreken over Steden zon-

der sloppenwijken, maar ze heeft
ook kritiek. “Het project trekt ge-
lukszoekers van het arme platte-
land naar de grote stad. Vervolgens
komen die dan weer in de sloppen-
wijken terecht.” Volgens Hamia zou
de overheid zich gelijktijdig moe-
ten richten op het scheppen van
werkgelegenheid. “Wat heeft het
voor zin om een mooie woning te
hebben, maar geen werk?”, zegt
ze.
Ook kleermaker Darif zegt het ge-

meenschapsgevoel uit zijn oude
sloppenwijk soms te missen. “Er
zijn regelmatig vechtpartijen in de
buurt. Dat gaat dan meestal tussen
ex-bewoners van verschillende slop-
penwijken.”
Darifs 18-jarige zoon herinnert

zich vooral de zwerfkatten en rat-
ten uit zijn oude buurt. Voor geen
goud wil hij terug. “Hier is meer
privacy en minder diefstal”, zegt hij
in de buurt van het voetbalveldje.
“Maar bovenal is wonen in een echt
huis waardiger.”

Slechte leefomstandigheden, geen gezag

Vormen sloppenwijken een voe-
dingsbodem voor terrorisme? Om
die vraag draait het in ‘De paarden
van God’ van de gerenommeerde
Marokkaanse regisseur Nabil Ay-
ouch. De eerder dit jaar uitgebrach-
te film reconstrueert de aanslagen
in Casablanca die in 2003 het leven
kostten aan 45mensen. De zeer jon-
ge daders waren allen afkomstig uit

sloppenwijken rond de stad. “Ellen-
dige leefomstandigheden en het
ontbreken van ouderlijk of statelijk
gezag spelen zeker mee”, stelde Ay-
ouch in een interview. “Maar boven-
al is het de exploitatie van religie en
demanipulatie van jonge mensen
uit naam van de religie door enkele
intelligente en berekenendemen-
sen.”

‘Ik dankGod en
de koning dat ik
hier nuwoon’

Schietpartij en
achtervolging in
Washington
Een vrouw in een zwarte Lexus
heeft gisteren politiek Washing-
ton de stuipen op het lijf ge-
jaagd. Ze probeerde eerst met
haar auto een barrière bij het
Witte Huis te rammen, waarna
ze op hoge snelheid richting
richting het Capitool reed waar
het Huis van Afgevaardigden en
de Senaat in debat waren over de
politieke crisis in de VS.
De achtervolging door twintig
politieauto’s eindigde in een
schietpartij voor het Capitool.
Toeristen en andere passanten
wisten niet hoe snel ze dekking
moesten zoeken. Bij de confron-
tatie vielen geen doden. De
vrouw, wiens motieven gister-
avond nog onduidelijk waren,
werd opgepakt. Een kind van
een jaar of drie dat bij haar in de
auto zat, werd gewond naar het
ziekenhuis afgevoerd. (AP)

Opperrechter Indonesië
blijktnietzuiveropdegraat
Een van de hoogste rechters van In-
donesië is opgepakt op verdenking
van corruptie. De voorzitter van het
constitutionele hof, Akil Mochtar,
werd volgens de Corruptiebestrij-
dingscommissie op heterdaad be-
trapt bij het aannemen van omge-
rekend 163.000 euro aan contante
steekpenningen.
De zaak waarin Mochtar en vier

andere verdachten werden opge-
pakt ging over de omstreden ver-
kiezing van een districtshoofd. De-
ze man werd onlangs bij verkiezin-
gen herkozen, maar twee rivalen
maakten bezwaar bij het constitu-
tionele hof omdat hij kiezers zou
hebben omgekocht. Mochtar is lid
van een panel van drie rechters dat
de klachten behandelt.
De Corruptiebestrijdingscommis-

sie had er lucht van gekregen dat
Mochtar niet zuiver op de graat was
en dat er een geldtransactie op han-

den was. Agenten deden daarop
een inval in de woning van Moch-
tar in Jakarta, waarbij de rechter en
twee verdachten werden opgepakt,
en het bedrag van 163.000 euro
werd aangetroffen. Twee andere
verdachten, onder wie het districts-
hoofd, werden opgepakt in een ho-
tel in Jakarta.
Indonesië zucht onder corruptie-

zaken in de hoogste regionen van
de staat: Mochtar is al de derde
hooggeplaatste functionaris die dit
jaar door de Corruptiebestrijdings-
commissie is opgepakt. In augustus
werd het hoofd van de toezichthou-
der voor olie en gas gearresteerd,
en in januari volgde de leider van
de Welvarende Gerechtigheidspar-
tij. De wijdverbreide corruptie in
Indonesië wordt gezien als een be-
langrijke belemmering voor buiten-
landse investeringen in het land.
(AP)


