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Interview: Pepperspray mag niet in oorlog

Kamran Loghman, een onderzoeker die in de vorige eeuw meehielp bij het ontwikkelen van pepperspray als wapen, zegt dat dit middel niet mag worden toegepast op het slagveld. De Conventie van Genève verbiedt namelijk elk chemisch wapen.
Dat vertelt hij in het Amerikaanse tv-programma Democracy Now, een actualiteitenshow van de progressieve onderzoeksjournalist Amy Goodman. DN wordt in Noord-Amerika uitgezonden door bijna 1000 niet-commerciële stations (YouTube-kanaal: democracynow).

Pepperspray wordt inderdaad bereid uit peper, vertelt Loghman. Het is een opgevoerde versie van een middel dat in de jaren '80 werd verkocht om vervelende honden (of beren) op afstand te houden. Omdat de politie zocht naar iets wat het 'gat' tussen wapenstok en vuurwapens kon opvullen, liet de FBI Loghman een weapons grade variant ontwikkelen.
Het middel is dus niet toegestaan in oorlog en wel in het binnenland in vredestijd. Maar Loghman stelt dat pepperspray volgens de geldende instructies - die hij mede heeft opgesteld - alleen mag worden gebruikt bij dreiging van geweld of schade aan eigendommen. En daar was bij het verspreiden van de Occupy-demonstranten geen sprake van.
Loghman, die niet bij de overheid in dienst is, is gefrustreerd dat het middel dat hij heeft helpen maken nu wordt ingezet 'om mensen met een mening te behandelen als schadelijke insecten.' Hij vindt het zijn burgerplicht zich hierover uit te spreken. (13:59)

http://www.youtube.com/watch?v=NPLT-87Y9hw		BEELD: 2:04


Animatie: Misery Bear is terug

Heerlijke tragikomische serie van de BBC waarin alles wat deze beer doet treurig uitpakt. Een werkdag, een uitje naar het strand, zelfs een date met Kate Moss. In april werd Misery Bear gemarteld in een episode van Amnesty. In een nieuwe aflevering zoekt de beer het geluk in moderne technologie. (15:48)

http://www.youtube.com/watch?v=iw9F_S9gCPk
http://www.youtube.com/watch?v=5dTHlTu_DC8
http://www.youtube.com/watch?v=w0Yr9QzOb-Q
http://www.youtube.com/watch?v=T7v5-32QD8c
http://www.youtube.com/watch?v=U515BoMvfH4		BEELD 0:23


Muziek: Extreem snelle rapper

Blanke artiest Mac Lethal doet een gooi naar de titel van snelste rapper, in een ongemonteerde video waarin hij pannekoeken bakt. Als hier geen trucs zijn toegepast is het inderdaad bovenmenselijk snel. Je vraagt je zelfs af hoe het mogelijk is zo'n tekst te schrijven. Daverend succes op YouTube. (2:14)

http://www.youtube.com/watch?v=Teaft0Kg-Ok		BEELD 0:13


Reportage: Vliegende auto vliegt

Laat je geen zand in de ogen strooien: een demonstratie is nog geen showroomklaar product. Maar de Maverick van het Amerikaanse ITEC ziet er wel cool uit: een auto die kan opstijgen dankzij een opvouwbare parapente. Vliegbrevetten en andere luchtvaartregels zullen de belangrijkste obstakels worden. (7:27)

http://www.youtube.com/watch?v=AexzjZMnKjY		BEELD 0:31
http://www.youtube.com/watch?v=7eAfDwEr6C4

