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De Japanse kiezers hebben de conservatieve Liberaal-Democratische Partij (LDP) een erg ruime
parlementaire meerderheid bezorgd. Premier Shinzo Abe kan vrijuit een nog meer liberale en
militaristische koers varen. Hij zal zonder veel problemen de grondwet kunnen herschrijven om alle
pacifistische resten te verwijderen en van Japan een militaire grootmacht te maken, evenwel
(voorlopig?) zonder atoomwapens. Buren China, Zuid- en Noord-Korea en Taiwan hebben gegronde
redenen tot bezorgdheid.
Hebben de Japanners vooral rond de economische problemen gestemd? Als we de campagne
bekijken, ging het nauwelijks over de nucleaire kwestie, Fukushima leek ver weg. De economie, ja,
maar Japan zit nu al twintig jaar in de problemen. Sinds de vastgoedzeepbel uit elkaar spatte, kent
het vroegere mirakel vooral stagnatie. De jongste tijd wordt het wel erger, met grote industriereuzen
die in zware problemen zitten. Maar de campagne draaide ook voor een groot deel rond
nationalistische thema’s, en de uitslag weerspiegelt dat.
Militarisme
Abe’s boodschap kwam erop neer dat Japan moet optornen tegen het gevoel van neergang. China
verdrong Japan als economische macht van twee naar drie, China bouwt een sterke marine uit
terwijl Japan is gehandicapt door een grondwet opgesteld om een herleving van het militarisme te
beletten. De buren kijken Japan op de vingers omwille van zijn schoolboeken geschiedenis. Elk
bezoek van hooggeplaatsten aan de tempel van Yakasuni, waar ook de stoffelijke overschotten van
oorlogsmisdadigers zijn, lokt woedende reacties uit in Oost-Azië.
Die nationalistische campagne sloeg aan. Laten we even de uitslagen bekijken. De Kamer van
volksvertegenwoordigers heeft twee soorten gekozenen: er zijn 300 zetels aangeduid per district,
met één zetel per district volgens Brits systeem (“winner takes all”). De andere 180 zetels zijn
verdeeld volgens nationale lijsten. Vooral met die laatste kan men de percentages van elke partij
bekijken.
De LDP haalt met die lijsten 27,8 %, zijn bondgenoten van Komeito (politieke arm van een
invloedrijke boeddhistische groep) 11,9 %, samen bijna 40%. Maar de Partij van Nationaal Herstel
van de ultranationalistische ex-gouverneur van Tokyo, Shintaro Ishihara, en van de burgemeester
van Osaka, Toru Hashimoto, haalt met haar chauvinistische en sterke anti-Chinese campagne 20,5
%. Een groot succes voor een partij die nauwelijks twee maanden bestaat en die de LDP zwaar onder
druk zette.
De Democratische Partij (DP) die drie jaar regeerde en soms als centrumlinks wordt geklasseerd,
15,5 %, de Communistische Partij 6,2%, de Sociaaldemocratische 2,4%. De centrumrechtse “Uw
Partij”, afsplitsing van de LDP, staat er met 8,8%.
Ontgoocheld
Dit is een bijzonder rechtse nationalistische uitslag. Veel heeft te maken met de zware
ontgoocheling van veel kiezers in de DP die in 2009 een grote meerderheid haalde. Toen was er de
grote hoop dat die partij een einde zou maken aan een halve eeuw bijna onafgebroken LDP-bewind.
Maar de DP sloeg die hoop de bodem in, het verschil met de LDP was niet groot. De beloofde
herziening van de banden met de VS kwam er niet, de staatsbureaucratie bleef oppermachtig, de
crisis met de ramp van Fukushima werd zeer halfslachtig aangepakt, de partij was geen echte partij
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maar bleef een kartel van diverse groepen, de ene afkomstig uit de LDP, anderen van de
Socialistische Partij.
Daar kwam bovenop de internationale financieel-economische crisis waar Japan ook de gevolgen
van ondervond. De vraag naar Japanse producten stagneerde of daalde, grote bedrijven als
Panasonic en Sony raakten in moeilijkheden. Intussen steeg de staatsschuld tot 230% van het BNP
en steeg het begrotingstekort tot 10%. Dat 16% van de bevolking onder de armoededrempel leeft en
34 % van de werkenden in een precaire arbeidssituatie verkeert, kwam in de campagne nauwelijks
aan bod.
Boeman China
Tot overmaat van ramp leden de Japanse ondernemingen de voorbije maanden ook sterk onder de
slechtere relaties met China. Het conflict over de omstreden eilandengroep Senkaku/ Diaoyu leidde
aan weerszijden tot hypernationalistische explosies én tot een gevoelige daling van Japans uitvoer
naar China.
Daarmee duiken weer de oude spanningen op. In China werd deze maand de 75e verjaardag van de
slachting in Nanjing, waarbij de Japanners volgens Peking 300.000 mensen ombrachten, herdacht.
De Volkskrant, spreekbuis van de Chinese Communistische Partij, somde in een reactie op de
verkiezingsuitslagen in Japan drie punten op waar Tokyo moet op letten om goede relaties met zijn
buren te hebben: de bezoeken aan Yakasuni, symbool van het Japans imperialisme, stopzetten; geen
provocaties rond de betwiste eilanden; niet raken aan de grondwet. Peking had daar kunnen aan
toevoegen: de geschiedenisboeken in het Japanse onderwijs waarvan sommige edities ronduit
negationistisch zijn, de Japanse oorlogsmisdaden worden gewoon uitgeveegd.
In Tokyo gaat men er echter vanuit dat de nieuwe Chinese leider Xi Jinping op dezelfde anti-Japanse
lijn zit als zijn “promotor”, gewezen leider Jiang Zhemin. Of dan toch tenminste wil inspelen op de
zeer levendige anti-Japanse gevoelens in China. Dat is immers gesneden brood voor de Chinese
leiders die zelf graag een nationalistische toon aanslaan. Dat nationalisme is het ideologisch cement
dat de verdwijning van de maoïstische ideologie (zelf ook al nationalistisch) moet opvullen.
Zakelijk
Maar nu in Japan de campagne achter de rug is en de LDP minder rekening moet houden met de
Partij voor Nationaal Herstel, kan Abe misschien weer dezelfde pragmatische politiek volgen als toen
hij in 2006 een eerste keer premier werd. De Japanse zakenwereld heeft als investeerder en
uitvoerder grote belangen bij die buur, vanuit die hoek zal er allicht op matiging worden
aangedrongen.
Anderzijds is Abe een ideologische nationalist. Hij heeft de grootste bewondering voor wijlen zijn
grootvader Nobusuke Kishi die minister van Handel en Industrie was toen Japan in 1941 Pearl Harbor
aanviel. Kishi werd na de oorlog opgepakt als oorlogsmisdadiger, maar in 1948 met Amerikaanse
zegen vrijgelaten. Van 1957 tot 1960 was hij premier.
Zoals zijn grootvader geeft Abe prioriteit aan de banden met de VS. Zijn eerste bezoek gaat naar
Washington waar men niets liever vraagt dan nog nauwere militaire banden. Want Japan is een
koninginnestuk in de Amerikaanse strategie van “containment” van China. Heeft Japan dan zelf geen
kernwapens, de VS hebben er naar believen op en rond Japan.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Uitpers, webzine voor internationale politiek.
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