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De Europese Commissiewil
bel- en berichtenapps als
Skype enWhatsApp aan
strengere privacy- en
veiligheidsregels
onderwerpen. Zo hoopt
Brusselmeer grip te
krijgen op demoderne
communicatiediensten.

Volgens Financial Times wil
BrusselMicrosoft (eigenaarvan
Skype) en Facebook (eigenaar
van WhatsApp) voorschrijven
hoe zij geld mogen verdienen
aanhetgebruikvangebruikers-
gegevens. Deze nieuwe voor-
schriften worden in september
voorgesteld, aldus de krant.

Er zijn momenteel al duide-
lijkeregelsopgesteldwaaraande
traditionelebel-ensms-diensten
moeten voldoen, maar steeds
populairderwordendediensten
als Skype en WhatsApp vallen
nu nog in een grijs gebied.
Brussel wil daar al langer iets
aandoen, enhet lijkt eropdater
nu concrete plannen worden
voorbereid.

Alsdeplannendoorgangvin-
den, zou dit een succes beteke-
nen van de Europese telecom-
sector, die al langer voor
dergelijke beleidswijzigingen
lobbyt. Zij willen gelijke regels
voor alle telecombedrijven, en
bij voorkeur ook een versoepe-
ling van de bestaande regels.

Europese telecombedrijven
beklagenzichonderandereover
het feit dat Amerikaanse bedrij-

ven geld verdienen met online-
communicatie zonder dat zij in
netwerkenhoevente investeren.

Als er strengere regels voor
Microsoft en Facebook komen,
zullendie logischerwijsookgel-
den voor concurrenten als
Google.Ookdienstendiegebrui-
kers online een nummer laten
bellen,moetenbijdeherziening
van de wetgeving worden aan-
gepakt. Zij moeten bijvoorbeeld

de mogelijkheid bieden om
noodnummers te bellen.

Europese lidstaten kunnen
ookopeigenhoutjeactieonder-
nemen.Microsoftkreegonlangs
al in België een boete van onge-
veer 220.000 euro opgelegd
omdat het zich met SkypeOut
zou gedragen als een telecom-
provider. Met de dienst kunnen
gebruikers bellen naar vaste en
mobiele nummers.

In september zou al beslist
wordenofGoogleenSkypezich
moetenregistrerenals telecom-
provider. (VK)

Skype en WhatsApp
strenger aangepakt

Eeuwig onderweg zietDiego
Franssenswat wij niet zien
en de hele zomer lang laat hij
ons meekijken. Naar nieuwe
beelden en naar foto’s uit zijn
oudere doos. Maar altijd in de
marge.

Vandaag:Huisje weltevree

Het dagboek
van Diego
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Telecombedrijven
beklagen zich over
het feit dat de apps

geld verdienen
zonder te investeren

in netwerken

Leiders studentenprotesten
Hongkong hoeven niet de cel in
Destudentenleidersvandepro-
testeninHongkongin2014hoe-
ven niet naar de gevangenis. De
rechtbank nam de ‘oprechte’
politieke motieven van Joshua
Wong (19), Nathan Law (23) en
AlexChow(25)inoverwegingen
deelde milde straffen uit.

“De rechtbank gelooft dat de
standpunteneneisenvandedrie
verdachtenoprechtvoortkomen
uit hun politieke overtuigingen
of bezorgdheid voor de samen-
leving”, klonk het. “Hun doel en
motief is niet ingegeven door
eigenbelang of de wil anderen
kwaad te doen.”

De ‘Paraplu-beweging’ (zo
genoemdomdatdemonstranten

zichmetparaplu’sbeschermden
tegendepeppersprayvandepoli-
tie),dievoornamelijkbestonduit
studenten, demonstreerde in
2014 met meer dan 100.000
demonstrantenwekenlanginhet
centrumvanHongkongtegende
inmengingvandeChinese rege-
ring bij de verkiezing van het
bestuurin2017.Chinawil iedere
kandidaatscreenen,deinwoners
van Hongkong willen zelf kun-
nen bepalen wie zich verkies-
baar stelt.

De protesten leidden tot ver-
deeldheid, maar waren niet
zonder succes. De ‘pro-Chinese’
kieswet,werdvorig jaardoorhet
parlement verworpen. (VK)

migrantenwijken, vol kamertjes met alleen-
staande mannen. Duitsers, Turken, Italianen
dansten met elkaar op de binnenplaatsen
terwijl ze wachtten op prostituees. Het was de
muziek van criminelen. Nu is tango top. We
hebben nood aan nieuwe verhalen waarin een
bruine Vlaming mogelijk is. Dat nieuwe ver-
haal is een samenstelling van het culturele erf-
goed hier én de nieuwe info van de migrant.

“Het MAF coproduceerde in 2014 de voor-
stellingDismoi wie ik ben van theatermaakster
Frédérique Lecomte, gespeeld door Aïcha
Cissé en Aminata Demba, twee zwarte
Vlaamse actrices. Die voorstelling gaat over de
zoektocht naar identiteit van twee jongvolwas-
sen vrouwelijke personages met een migratie-
achtergrond. In het begin werd die voorstelling
soms afgedaan als ‘scouts’, ‘biografisch’, ‘geen
echt theater’. Ondertussen is ze meer dan 70
keer gespeeld, en is ze heel relevant gebleken.

“Na een schoolvoorstelling zei een zwarte

jongen dat hij niet wist dat er zwarte acteurs
bestonden. Hij herkende zich nu voor het eerst
in een verhaal. Een andere keer vroeg iemand
waarom mensen met een migratieachtergrond
het altijd over migratie moeten hebben.
Waarom niet over een ‘universeel’ thema?
Maar als migratie geen universeel thema is,
wat dan wel? Het is hét thema in Europa van-
daag. Ik zou niet weten waarom een thema als
de ‘vervreemding van de blanke man van mid-
delbare leeftijd’ universeler is.”

Toch is het een vraagwaard:waaromniet
gewoonover de liefde of over de puberteit
bijvoorbeeld?
Salinas: “Migratie is een versterker van
thema’s. Familiebanden in families met migra-
tie worden sterker aangevoeld, staan onder
druk. Identiteitsontwikkeling ook. De Vlaamse
theatermaakster en actrice Sachli
Gholamalizad, van Iraanse afkomst, heeft het
in haar voorstellingAReason to Talk, over de
relatie met haar moeder. Dat is een universeel
thema, dat scherper wordt gesteld door het
gegeven migratie. Er is nood aan een minder
eendimensionale beeldvorming rond dat soort
werk.

“De romanDrarries in de nacht van Fikry
El Azzouzi lijkt op het werk van Michel
Houellebecq. Dezelfde cynische personages,
dezelfde postmoderne mens, dezelfde instru-
mentalisering van de vrouw. Alleen komt er bij
Azzouzi die andere achtergrond bij.Drarries in
de nacht is een soortTrainspotting van de
tweede generatie Noord-Afrikaanse migran-
ten.”

Vind je de literaire kwaliteit vanAzzouzi
enHouellebecq even groot?
Salinas: “De gelaagdheid moet erkend worden.
Het is belangrijk om het verband te zien tussen
Azzouzi en de traditionele westerse productie.
De Vlaamse kunstsector wordt gekenmerkt
door zijn hoge techniciteit. Wat voetbal is voor
Brazilië, is hedendaagse dans voor Vlaanderen:
in de hele wereld aan de top. Maar ook daarin
moet vernieuwd worden.

“De kunstsector is bang om aan kwaliteit en
prestige te verliezen als hij zich ‘inlaat’ met
voorstellingen waarvan hij vreest dat ze ‘socio-
artistiek’ zijn. Maar de waarheid is dat hij zal
winnen door de omarming van die nieuwe rea-
liteiten. We moeten een gemeenschappelijke
achtergrond ontwikkelen. Ook naar heden-

daagse dans moet je leren kijken. De legendari-
sche theatervernieuwer Artaud werd ook eerst
een miskleun van de natuur genoemd.”

Dit najaar vindt de tiende editie plaats
van hetMestizo Arts Festival, de subsidies
werden ingetrokken.
Salinas: “We hebben pech gehad met de com-
missie. Ik heb zelf in een commissie gezeten en
weet hoe het werkt. Deze groep mensen kende
de werking van het festival niet. Maar ook
tegenslagen overwinnen heb ik geleerd in
Argentinië. Ik heb er een dictatuur en twee
economische crisissen overleefd. Het lukt wel.
We gaan door met weinig geld. Terug naar de
roots.”

Jij gaat volgend jaar aan de slag als drama-
turg bij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg
(KVS).Wat ga je daar doen?
Salinas: “Dat is het next level. Een instelling is
altijd een vehikel. In het geval van de KVS is het
een Porsche. (lacht) Ik zal aan stadsdramatur-
gie doen: verschillende verhalen die in de stad
leven naar boven brengen, de grenzen van de
stad verkennen.”

Gerardo spreekt in elk geval in het tempo van
een sportkar. Ik wilde hem nog vragen hoe hij
eigenlijk in België is beland? Hij was al hoofd-
redacteur in Buenos Aires.

Salinas: “Het bovenstaande is belangrijker
voor België dan mijn persoonlijk verhaal. Mijn
ervaringen verrijken natuurlijk mijn werk hier.
Mijn vader is verdwenen tijdens de militaire
dictatuur, toen ik drie was. Mijn jeugd bracht
ik door in een soort Anne Frank-kast. We kon-
den niet vluchten, en mochten niet spreken
over de verdwijning, want dat was gevaarlijk.
Mijn leven was een performance waarin ik
moest zeggen dat mijn papa aan het werk was.
Na jaren heb ik vernomen dat hij een wrede
dood gestorven is in een concentratiekamp.

“Zodra ik volwassen was, wilde ik graag even
afstand nemen van Zuid-Amerika. Mijn vrien-
din is van Kalmthout, ze was in Buenos Aires
komen studeren. Ik kwam met haar naar België,
nu 17 jaar geleden. Het was eerst confronterend:
van hoofdredacteur naar niet eens kunnen vra-
gen waar het toilet is. Maar ik ben nuttig gewor-
den voor Vlaanderen. Ik breng positieve kracht
mee, het is een toffe transactie, samen is het
rock-’n-roll, een win-winsituatie.”

Ik denk terug aan het Mexicaanse altaar. Ook
bij mij thuis heb ik er een voor mijn man.
Omdat mensen mij zegden dat het goed was
om zoiets te doen. In het begin legde ik er een
rolletje pannenkoek op wanneer de kinderen
en ik pannenkoeken aten. Of een theaterticket
van een voorstelling die hij leuk zou vinden.
Maar het maakte me alleen nog verdrietiger,
het werkte niet. Ik ben er niet mee opgegroeid.
De informatieoverdracht is er wel geweest,
maar er gaat, schat ik, minstens één generatie
overheen, voordat de informatie vlees en geest
is geworden. De tijd zal het leren.

► Gerardo
Salinas kwam
17 jaar gele-
den aan in
Antwerpen.
‘Het was
eerst con-
fronterend.
Van hoofd-
redacteur
naar niet
eens kunnen
vragen waar
het toilet is.’
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‘Tegenslagen overwinnen
heb ik geleerd in Argentinië.

Ik heb er een dictatuur
en twee economische crisissen

overleefd’


