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Europarlementslid hekelt Novib in boek

BENNEKOM/BRUSSEL - Europees Parlementslid Els de Groen publiceert
woensdag een boek over corruptie in Bulgarije. Ze hekelt daarin onder meer
ontwikkelingsorganisatie Novib.

De Groen beschrijft in 'Weldoeners, of de liefdadigheidsmaffia' hoe Novib twee miljoen
dollar Nederlands overheidsgeld geeft aan de Bulgaarse organisatie Cega. Die instelling
doet zich voor als weldoener van de Roma-minderheid. In werkelijkheid verdwijnt het
meeste geld in de zakken van de Bulgaarse hulpverleners, zo schrijft De Groen.

Ze verwijt Novib en het ministerie van Buitenlandse Zaken dat die geen echt onderzoek
hebben gedaan naar de besteding van de steun.

De politica kwam in 2004 in het Europees Parlement op de lijst van de fraudejager Paul
van Buitenen (Europa Transparant). Na een ruzie met Van Buitenen ging ze verder als
onafhankelijk lid.

De Groen, die al tientallen boeken op haar naam heeft staan, schreef haar nieuwe werk
in romanvorm, om haar bronnen te beschermen. Het verhaal gaat over de echtgenote
van een Novib-medewerker. De vrouw krijgt twijfels over het werk van haar man en reist
hem stiekem achterna naar Oost-Europa. De hoofdpersoon belandt dan in een wereld
vol corruptie en ondemocratische praktijken.

Diverse hulporganisaties in Bulgarije zouden de armoede gebruiken voor
subsidieprojecten om er zelf beter van worden, stelt De Groen.

Zondebok
De arme minderheden zouden tegelijk dienen als zondebok door de heersende elite van
rijken. Volgens De Groen hebben oude generaals van de voormalige geheime dienst de
hand gelegd op geprivatiseerde staatsdiensten en verrijken zich nu ten koste van de
bevolking. Om de aandacht van henzelf af te leiden, financieren ze heimelijk
extreemrechtse partijen die de joden en Roma-minderheden overal de schuld van
geven, zo redeneert de politica.

„Het is alarmerend dat hun invloed nu uitbreidt naar het westen door te infiltreren in
Europese instellingen zoals de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens”, schrijft De Groen haar nawoord. „Aan de bovengrond geniet West-Europa
van hereniging met Oost-Europa, maar ondergronds graven de mollen aan de wortels
van de Europese Unie.”

De Groen ijverde als Europarlementslid voor het openstellen van alle archieven van de
Bulgaarse geheime dienst. Op die manier moet het foute verleden van sommige
hooggeplaatste personen aan het licht komen. Dat is dit voorjaar gedeeltelijk gelukt,
mede door een conferentie die De Groen in Bulgarije heeft belegd.
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