
tezotomlostelopen

V
olgens een studie van de FAO over 110
la nden over de periode 1960-1990 zou

het brutto-binnenlandsprodukt per hoofd
in subsahara Afrika tussen 1000 en 3500
dollar in 1990 bedragen indien er geen
ondervoeding zou zijn. Ze bedraagt nu
slecht 800 dollar.

P
rivat Lindsay werd oneervol ontslagen
voor het misbruik van gevangenen in

Abu Graib. Maar wanneer zal Minister van
Defensie Rumsfeld oneervol ontslagen
worden? Dit martelschandaal beperkt zich
niet alleen tot een paar gruwelijke en
pathetische foto’s. Martelen en vernederen
zijn wijdverspreide gebruiken in de
gevangenissen onder Amerikaanse
militaire controle in Irak en Afghanistan.
Volgens Kapitain Jan Fishback zijn het
blootstellen van de gevangenen aan
extreme koude en warmte, slagen en
gebrek aan slaap standaardprocedures.
Rumsfeld en het Pentagon zouden
hiervoor verantwoordelijk moeten gesteld
worden. Rumsfeld beweert dat het hier
gaat om geïsoleerde gevallen. In december
2002 gaf hij de toelating om speciale
ondervragingstechnieken te gebruiken om
de “terroristen” aan het praten te krijgen.
Maar onder druk gezet moest hij die
toelating in trekken. Amerikaanse soldaten
sturen nu tegen betaling de meest
gruwelijke foto’s van hun ‘trofeedoden’ op
pornosites op het Internet. Het leger
belooft een onderzoek maar nooit worden
de verantwoordelijken op hoog niveau ter
verantwoording geroepen.
(Matthew Rothschild, Progressive Radio)

I
n een recent rapport uitgegeven door
het Centrum voor hedendaagse studies

in UM al-Fahem kan men lezen dat de
meerderheid van de opdrachten voor de
vernieling van huizen ten laste komt van
Arabische huiseigenaars voor illegaal
huizenbouw ondanks het feit dat 45% van
alle illegale huizen zich in de joodse
Israëlische Gemeenschap bevind. Een van
de schrijvers van het rapport, Mohannad
Mustafa zegt dat het aantal vernielde
Joodse huizen op een hand kan geteld
worden. In tegenstelling daarmee werden
60 000 Arabische huizen in Nagab
(Negev)en 40 000 Arabische huizen in
Galilea illegaal verklaard zodat ze dreigen
vernield te worden. Tussen januari 2003 en
augustus 2003 werden 117 Arabische
huizen vernield. Het jaar voordien, in 2002

werden 113 Arabische huizen vernietigd. In
2003 werden 933 Arabische burgers van
Nagab veroordeeld voor illegaal bouwen,
wat drie keer meer is dan het aantal
burgers veroordeeld in 2002. Daarbij
bewijst het rapport dat de meerderheid
van de illegale constructies in de Arabische
gemeenschap op privé-gronden gebeuren.
Illegale constructies in de joodse
gemeenschap echter gebeuren op
staatsgrond. Het rapport zegt uitdrukkelijk
dat duizenden Arabische woonhuizen op
de lijst staan om in de komende tien jaren
te worden vernietigd.
Bron: The Arab Association for Human
Rights

I
raakse afrekening. Tot nu toe deden
journalisten weinig moeite om een

schatting te maken van de schade die de
VS hebben berokkend aan de Iraakse
militaire en economische infrastructuur.
Op basis van cijfers van de Golfoorlog in
1991 kan een intelligente berekening
worden gemaakt. De golfoorlog was een
militaire campagne van 39 dagen
bombardementen vanuit de lucht gevolgd
door een korte grondcampagne. De coalitie
voerde toen 106 000 luchtbombardemen-
ten uit en dropte 141 000 ton explosieven
en vuurde 315 kruisraketten af. Volgens
Sadoun Hamadi, eerste minister van Irak,
bedroeg de schade aan de infrastructuur
van het land gedurende  de eerste 26
oorlogsdagen 200 miljard dollar. Later
schatte de Wereldbank de schade op 190
miljard dollar. Het kan zijn dat Hamadi
overdrijft, dus laten we de totale schade
van de 42 dagen durende oorlog op 200
miljard dollar schatten. Gedurende de
eerste 4 weken van de huidige oorlog in
Irak organiseerde het Pentagon 37 000
luchtbombardementen en lanceerde ze 23
000 precisieraketten af. Ze vuurde 750
kruisraketten af en dropte 1 566
clusterbommen. Daarbij moet nog het
verlies gerekend worden tengevolge van
de onophoudelijke plunderingen en
brandstichtingen die onder de ogen van de
Amerikaanse soldaten ongehinderd in
Bagdad en in andere steden zijn gang kon
gaan. Een voorzichtige raming van de
schade toegebracht aan de Iraakse civiele
en militaire infrastructuur komt aldus op
100 miljard dollar, 5 keer meer dan de 18,4
miljard dollar dat het congres voor de
heropbouw voor Irak stemde.
(The Nation)
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H
et FBI ziet vredesactivisten als
terroristen. De FBI activiteiten tegen

de Amerikaanse vredesactivisten zijn
omvangrijkere en systematischer dan tot
nu toe werd aangenomen. Dat volgt uit
documenten die de burgerrechtenbewe-
ging heeft kunnen inkijken. De ACLU had
op basis van recht op informatievrijheid
het vrijgeven van deze documenten geëist.
Het vrijgeven van de documenten is het
gevolg van een omvangrijke klacht waarin
de federale politie wordt beschuldigd van
onrechtmatig gebruik van gelden bestemd
voor terrorismebestrijding. Vredesactivis-
ten in Colorado werden het doel van een
omvangrijke politionele actie nadat ze tot
een betoging tegen de oorlog in Irak
hadden opgeroepen. Uit die documenten
blijkt ook dat een twaalftal studenten in
de staat Michigan lange tijd bespioneerd
werden nadat ze op de campus een anti-
oorlogbijeenkomst hadden gepland. Direct
Action een groep van vredesactivisten
kwam in het vizier van het FBI nadat ze
geprotesteerd hadden tegen een onder-
zoek van 37 inwijkelingen vanuit het
Midden Oosten dat ze als een racistisch
optreden had bestempeld.
(www.jungewelt.de)
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Johan De Mol krijgt niet zijn morele schadevergoeding toegewezen
(en ook Filip De Man niet) maar zijn naam wordt wel gezuiverd en
hij krijgt het recht (zoals zijn advocaat gevraagd had aan het Hof
van Beroep) om het vonnis te laten publiceren in het dagblad De
Morgen, paginagroot (tussen de 20.000 en 25.000 euro) door de
veroordeelde auteurs te betalen.

Zeven jaar geleden spande Demol met kompaan De Man een
kortgeding in om het boek uit de handel te krijgen. Hij verloor het
kortgeding.

Daarna spanden ze een proces ten gronde in. In 2003 kreeg dat
proces eindelijk zijn beslag voor de Rechtbank van Eerste Aanleg die
de zaak ontvankelijk verklaarde, maar ongegrond. De auteurs
kregen gelijk.

Demol en De Man gingen echter in 2004 in beroep. De
kampioenen van de vrijheid van meningsuiting zijn de eersten om
kritische onderzoekers en auteurs te proberen muilkorven.

Enkele maanden geleden gaf het Openbaar Ministerie een
positief advies over de auteurs en het boek aan het Antwerpse Hof
van Beroep. Het advies van de procureur-generaal verklaarde de
eisen van Demol en De Man ongegrond en beide auteurs hadden
volgens het Openbaar Ministerie een voldoende zorgvuldig
werkstuk geproduceerd.

Vandaag bij de uitspraak hebben de rechters het advies van het
Openbaar Ministerie naast zich neergelegd.

HH EE TT BBOOEEKK

Het boek “Het gevaar Demol” onderzoekt de achtergronden van de
“superflik” Johan Demol (op Vlaams Belang meetings steevast
aangekondigd als “Robocop”), die Vlaamse bekendheid krijgt door
een reportage van het VTM-programma Telefacts en daarna
nationale bekendheid omdat hij als politiecommissaris in
Schaarbeek ontslagen wordt door de toenmalige Minister van
Binnenlandse Zaken omdat hij gelogen had over zijn verleden bij
het extreem-rechtse Front
de la Jeunesse, daarna afgedaan als een jeugdzonde.

De raciale segregatie op een achtergrond van zware sociaal-
economische ongelijkheden maakte van Schaarbeek een ideale
biotoop waar Demol zijn ‘law and order’-bedje kon spreiden in een
strategie van steeds meer repressie tot nultolerantie. Het boek
legde voor het eerst de link tussen een sociaal-economische analyse
en de politiek-ideologische strategie van extreem-rechts en Johan
Demol. Het boek werd uitgegeven door Uitgeverij EPO.

Natuurlijk moeten we ons neerleggen bij de uitspraak van een Hof
van Beroep in een democratische rechtsstaat, maar we hebben wel
onze bedenkingen over deze uitspraak in een «democratische
rechtsstaat».
We hebben vier belangrijke bemerkingen en vaststellingen die
nogal merkwaardig en ook verontrustend zijn :

1. De gapende kloof tussen het advies van het Openbaar

Ministerie en de uiteindelijke beoordeling en uitspraak van het Hof
van Beroep.
2. Het Openbaar Ministerie ging in zijn advies aan het Hof uit van
de «persvrijheid, het recht op vrije meningsuiting» in een
democratische rechtsstaat (hetgeen volgens ons een zeer belangrijk
democratisch principe is) terwijl het Hof van Beroep uitgaat niet
van de vrijheid van meningsuiting, niet van de persvrijheid, maar
van «de eer en de goede naam van Johan Demol». Dat is een
belangrijke tegenstelling.
3. Van de meer dan 100 klachten die verzameld waren door Demol
en De Man tegen de auteurs weerhield het Hof van Beroep er
uiteindelijk 3 ! Maar op basis van deze drie werd het boek wel als
«laster» veroordeeld en Demols «naam gezuiverd». Verontrustende
vaststelling : de drie passages zijn volledig gebaseerd op het
officiële rapport van de Tweede Bendecomissie die maandenlang
gewerkt en gewroet heeft. Betekent dat nu dat dit officiële rapport
van het Belgische parlement in de vuilnisbak moet want eigenlijk
vanaf vandaag «tot laster» is gedegradeerd ? Het zou misschien
interessant zijn om de reacties van enkele betrokken politici
hierover te vernemen.
4. Een van de drie gedeeltes waarvoor we veroordeeld worden
gaat over het feit dat we Johan Demol een «leugenaar» noemen. Als
er nu iets is waarvan we Johan Demol kunnen betichten is toch wel
het feit dat hij altijd in alle omstandigheden tot op het laatste
ogenblik is blijven «ontkennen» nauwe banden gehad te hebben
met extreemrechts (en dan gaat het hier over het Front de la
Jeunesse, een gewelddadige extreemrechtse organisatie die zich
specialiseerde in raids en aanvallen op progressieve boekhandels en
linkse organisaties). Toen hij uiteindelijk zijn banden met Front de la
Jeunesse «bekende» werd hij door de toenmalige Minister van
Binnenlandse Zaken, Johan Vande Lanotte, geschorst en ontslagen
als politiecommissaris van Schaarbeek. Is hij dan geen «leugenaar»
of is een leugenaar iets anders?

* * * * * *
Dit proces is de zoveelste stap in de oorlog van het Vlaams Blok

tegen de vrijheid van meningsuiting. Al jaren oefenen ze op alle
mogelijke manieren druk uit op de media en de journalisten om ze
aan banden te leggen, bijv. door een regen recht op antwoorden en
processen.

* * * * * *
Plooien voor de zwijgplicht die het Belang wil opleggen, kan ertoe
leiden dat men in de kortste tijd terechtkomt in een maatschappij
waarin men zich moet ‘verantwoorden’ wanneer men de publieke
opinie wil informeren over het extreemrechtse gedachtegoed.
Vandaag hebben we een nieuw dieptepunt bereikt in deze strijd.

De auteurs
Eric Goeman, voorzitter Democratie 2000, woordvoerder Attac
Vlaanderen
Ron Hermans, woordvoerder Groen.

■

Werkten mee aan dit nummer.
Georges Spriet, Jennie Vanlerberghe, Ludo De Brabander, Marie Jeanne Vanmol, Paul Vanden Bavière, Soetkin Van Muylem, Stijn De Reu, Jeroen Adam, Lies
Van Neck en Dries Valgaeren, Marc Maes, Jean Marie Brom, stéphane Lhomme, F. William Engdahi, Pieter Teirlinck, Pablo Stefanoni, Eric Goeman, Ron
Hermans, Vandrome.

uitspraak hof van beroep antwerpen 

in proces demol/de man versus goeman/

hermans over het boek “het gevaar demol”

I  Eric Goeman, Ron Hermans  I

Na zeven jaar procederen is een abrupt en verontrustend einde gekomen door de merkwaardige uitspraak van 
Het Hof van Beroep in Antwerpen vandaag.
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Johan De Mol krijgt niet zijn morele schadevergoeding toegewezen
(en ook Filip De Man niet) maar zijn naam wordt wel gezuiverd en
hij krijgt het recht (zoals zijn advocaat gevraagd had aan het Hof
van Beroep) om het vonnis te laten publiceren in het dagblad De
Morgen, paginagroot (tussen de 20.000 en 25.000 euro) door de
veroordeelde auteurs te betalen.

Zeven jaar geleden spande Demol met kompaan De Man een
kortgeding in om het boek uit de handel te krijgen. Hij verloor het
kortgeding.

Daarna spanden ze een proces ten gronde in. In 2003 kreeg dat
proces eindelijk zijn beslag voor de Rechtbank van Eerste Aanleg die
de zaak ontvankelijk verklaarde, maar ongegrond. De auteurs
kregen gelijk.

Demol en De Man gingen echter in 2004 in beroep. De
kampioenen van de vrijheid van meningsuiting zijn de eersten om
kritische onderzoekers en auteurs te proberen muilkorven.

Enkele maanden geleden gaf het Openbaar Ministerie een
positief advies over de auteurs en het boek aan het Antwerpse Hof
van Beroep. Het advies van de procureur-generaal verklaarde de
eisen van Demol en De Man ongegrond en beide auteurs hadden
volgens het Openbaar Ministerie een voldoende zorgvuldig
werkstuk geproduceerd.

Vandaag bij de uitspraak hebben de rechters het advies van het
Openbaar Ministerie naast zich neergelegd.

HH EE TT BBOOEEKK

Het boek “Het gevaar Demol” onderzoekt de achtergronden van de
“superflik” Johan Demol (op Vlaams Belang meetings steevast
aangekondigd als “Robocop”), die Vlaamse bekendheid krijgt door
een reportage van het VTM-programma Telefacts en daarna
nationale bekendheid omdat hij als politiecommissaris in
Schaarbeek ontslagen wordt door de toenmalige Minister van
Binnenlandse Zaken omdat hij gelogen had over zijn verleden bij
het extreem-rechtse Front
de la Jeunesse, daarna afgedaan als een jeugdzonde.

De raciale segregatie op een achtergrond van zware sociaal-
economische ongelijkheden maakte van Schaarbeek een ideale
biotoop waar Demol zijn ‘law and order’-bedje kon spreiden in een
strategie van steeds meer repressie tot nultolerantie. Het boek
legde voor het eerst de link tussen een sociaal-economische analyse
en de politiek-ideologische strategie van extreem-rechts en Johan
Demol. Het boek werd uitgegeven door Uitgeverij EPO.

Natuurlijk moeten we ons neerleggen bij de uitspraak van een Hof
van Beroep in een democratische rechtsstaat, maar we hebben wel
onze bedenkingen over deze uitspraak in een «democratische
rechtsstaat».
We hebben vier belangrijke bemerkingen en vaststellingen die
nogal merkwaardig en ook verontrustend zijn :

1. De gapende kloof tussen het advies van het Openbaar

Ministerie en de uiteindelijke beoordeling en uitspraak van het Hof
van Beroep.
2. Het Openbaar Ministerie ging in zijn advies aan het Hof uit van
de «persvrijheid, het recht op vrije meningsuiting» in een
democratische rechtsstaat (hetgeen volgens ons een zeer belangrijk
democratisch principe is) terwijl het Hof van Beroep uitgaat niet
van de vrijheid van meningsuiting, niet van de persvrijheid, maar
van «de eer en de goede naam van Johan Demol». Dat is een
belangrijke tegenstelling.
3. Van de meer dan 100 klachten die verzameld waren door Demol
en De Man tegen de auteurs weerhield het Hof van Beroep er
uiteindelijk 3 ! Maar op basis van deze drie werd het boek wel als
«laster» veroordeeld en Demols «naam gezuiverd». Verontrustende
vaststelling : de drie passages zijn volledig gebaseerd op het
officiële rapport van de Tweede Bendecomissie die maandenlang
gewerkt en gewroet heeft. Betekent dat nu dat dit officiële rapport
van het Belgische parlement in de vuilnisbak moet want eigenlijk
vanaf vandaag «tot laster» is gedegradeerd ? Het zou misschien
interessant zijn om de reacties van enkele betrokken politici
hierover te vernemen.
4. Een van de drie gedeeltes waarvoor we veroordeeld worden
gaat over het feit dat we Johan Demol een «leugenaar» noemen. Als
er nu iets is waarvan we Johan Demol kunnen betichten is toch wel
het feit dat hij altijd in alle omstandigheden tot op het laatste
ogenblik is blijven «ontkennen» nauwe banden gehad te hebben
met extreemrechts (en dan gaat het hier over het Front de la
Jeunesse, een gewelddadige extreemrechtse organisatie die zich
specialiseerde in raids en aanvallen op progressieve boekhandels en
linkse organisaties). Toen hij uiteindelijk zijn banden met Front de la
Jeunesse «bekende» werd hij door de toenmalige Minister van
Binnenlandse Zaken, Johan Vande Lanotte, geschorst en ontslagen
als politiecommissaris van Schaarbeek. Is hij dan geen «leugenaar»
of is een leugenaar iets anders?

* * * * * *
Dit proces is de zoveelste stap in de oorlog van het Vlaams Blok

tegen de vrijheid van meningsuiting. Al jaren oefenen ze op alle
mogelijke manieren druk uit op de media en de journalisten om ze
aan banden te leggen, bijv. door een regen recht op antwoorden en
processen.

* * * * * *
Plooien voor de zwijgplicht die het Belang wil opleggen, kan ertoe
leiden dat men in de kortste tijd terechtkomt in een maatschappij
waarin men zich moet ‘verantwoorden’ wanneer men de publieke
opinie wil informeren over het extreemrechtse gedachtegoed.
Vandaag hebben we een nieuw dieptepunt bereikt in deze strijd.

De auteurs
Eric Goeman, voorzitter Democratie 2000, woordvoerder Attac
Vlaanderen
Ron Hermans, woordvoerder Groen.

■

Werkten mee aan dit nummer.
Georges Spriet, Jennie Vanlerberghe, Ludo De Brabander, Marie Jeanne Vanmol, Paul Vanden Bavière, Soetkin Van Muylem, Stijn De Reu, Jeroen Adam, Lies
Van Neck en Dries Valgaeren, Marc Maes, Jean Marie Brom, stéphane Lhomme, F. William Engdahi, Pieter Teirlinck, Pablo Stefanoni, Eric Goeman, Ron
Hermans, Vandrome.

uitspraak hof van beroep antwerpen 

in proces demol/de man versus goeman/

hermans over het boek “het gevaar demol”

I  Eric Goeman, Ron Hermans  I

Na zeven jaar procederen is een abrupt en verontrustend einde gekomen door de merkwaardige uitspraak van 
Het Hof van Beroep in Antwerpen vandaag.
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EDITORIAAL 3

België heeft de EU grondwet nog niet
geratificeerd. In het federaal parlement is
de tekst goedgekeurd, in het Waals en in
het Brussels Parlement ook, maar nog niet
in het gewest Vlaanderen. Het staat
geagendeerd voor binnen enkele weken.

Hoewel de Vlaamse regering achter
deze grondwet staat, was er eerst nog wat
weerwerk van Minister Bourgeois die een
garantie wilde dat Vlaanderen over elke
toekomstige evolutie en wijziging in de
tekst, haar zeg zou kunnen hebben.
Vervolgens was er het initiatief van
Debunne, Sleeckx, Van Outrive om via een
verzoekschrift het Vlaams Parlement tot
een consultatie te nopen van de bevol-
king, onder de vorm van maatschappelijk
debat en een hoorzitting in het Parlement.
Parlementsvoorzitter De Batselier meende dat dit een gegron-
de vraag was, en de nodige 15000 handtekeningen werden
hem half september overhandigd. Hierop volgt nu in november
de organisatie van een parlementaire hoorzitting, met deelne-
mers uit de verschillende geledingen van de Vlaamse samenle-
ving, zoals dat heet.

Je kan dit moeilijk een grondige consultatie noemen, maar
het is in elk geval een kans om onze volksvertegenwoordigers
te confronteren met een andere mening dan het neoliberale
eenheidsdenken, of het uiterst rechtse conservatieve nationa-
lisme.

U kent ons standpunt over de EU grondwet wel, neem ik
aan. We verwerpen deze tekst omdat hij neoliberalisme veran-
kert in de Unie, omdat vrijemarktconcurrentie de leidraad
vormt voor alle hoofdstukken, omdat het democratisch deficit
niet wordt weggewerkt, omdat er onvoldoende sociale garan-
ties zijn ingebouwd, omdat het buitenlands beleid geaxeerd is
op het fort Europa en de veiligheidsdimensie ons naar nieuwe
militaire ontwikkelingen voert.

Wat Vrede al geregeld heeft aangekaart is dat de grondwet
de verschillende elementen van een militair industrieel com-
plex in Europa naar hogere niveaus stuwt. Even opgesomd :
het defensieagentschap voor coördinatie met de wapenindus-
trie, nieuwe impulsen voor een EU-leger, een hogere versnel-
ling voor structurele militaire samenwerking onder koplopers,

politieke en beleidstechnische functies
en instellingen. De grondwet legt daar-
enboven elke lidstaat de verplichting op
om geleidelijk de militaire capaciteiten
te verhogen. Dit leger moet op kunnen
treden voor vredeshandhaving, voor
peace enforcement en voor ontwape-
ningsopdrachten. Dat alles kadert vol-
gens de grondwettekst in de bestrijding
van het terrorisme.
Verder zegt deze grondwet dat de beslis-
singen over de militaire ontwikkeling in
overeenstemming moeten staan met de
verplichtingen die (de meeste) lidstaten
hebben ten opzichte van de NAVO. Het
geheel van buitenlandse zaken en mili-
taire aangelegenheden wordt gecoördi-

neerd in een nieuwe functie: de minister van buitenlandse
zaken.

Onder de parlementsleden hoor je weinig over deze ont-
wikkelingen. Ze stellen de militaire samenwerking voor als een
positieve stap naar wereldvrede. Hun denken zit toch wel
zwaar ingebed in een soort eurocentristisch superioriteitsge-
voel, en negeert het feit dat de Unie een kapitalistische
wereldspeler is, die de eigen belangen wil verdedigen.
Het probleem met onze volksvertegenwoordiging is dat ze er
absoluut van uitgaat dat zij, omwille van haar aanstelling via
meerpartijenverkiezingen, de incarnatie van de democratie
vormt, en gedurende vier jaar niet meer naar de samenleving
moet luisteren. Van een democratisch bestuur wordt echter
meer verwacht. Dat hebben de Franse en Nederlandse politieke
elites duidelijk ondervonden.

Het is nog niet duidelijk hoe de hoorzittingen zullen wor-
den ingevuld, wie er wordt uitgenodigd als spreker bijvoor-
beeld. Maar we moeten dit moment zeker aangrijpen om onze
stem te laten horen, en onze visie op de grondwet opnieuw
kenbaar te maken. We hebben dit najaar een ganse reeks
debatten helpen opzetten over de grondwet, met ruimte voor
de antineoliberale kijk. Hoe groot het deel van de samenleving
is dat wij direct vertegenwoordigen is misschien moeilijk
meetbaar, maar zoals het blijkt in andere landen leeft de afwij-
zing van dit eenheidsdenken wel degelijk.

■

editoriaal

I  Georges Spriet I

eu grondwet in vlaams parlement
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De politiek heeft haar glans verloren.
De politici hebben zolang aan hun eigen
imago gekrabd tot hun geloofwaardig-
heidsgehalte onder nul is gezakt. Nu en
dan zie je nog eens een icoon, als Schiltz
of Eyskens, wat waarheden verkondigen,
maar dan denk ik steeds: als je al die
oplossingen weet, waarom heb je dat
vroeger niet zelf opgelost? Naar het luide
geschal aan de poorten van de luchtkaste-
len van een Dewinter en Dedecker wordt
blijkbaar toch nog geluisterd en de perfect
geföhnde ‘sérieux’ van Leterme zou ook
weer aanslaan.

Die onverschilligheid voor politiek is
jammer. Want politici hebben wel degelijk
veel macht. Meer dan we soms denken. Ja,
natuurlijk is er de democratie en zijn er de
verkiezingen. We kunnen ons ongenoegen
uitten door ze naar huis te sturen of we
kunnen nieuwe politici aanwijzen om hun
macht op te nemen. De vraag is: hoe doen
we dat? Niet goed in elk geval en dat zien
we vooral door de aanwezigheid of liever
afwezigheid van de vrouwen in de poli-
tiek!

Decennia hadden mannen alle macht.
En geef toe, we hebben al een paar oorlo-
gen achter de rug. Mannen hebben, enkel
geïnspireerd door stemmengewin,
bepaald wanneer (1948) vrouwen moch-
ten stemmen. Enige dankbaarheid daar-
omtrent werd niet in de wind geslagen.
Slechts enkele jaren geleden werd nog
flink gedebatteerd waar en hoeveel vrou-
wen op kieslijsten mochten staan. Op die
manier raakten vrouwen tussen ritsen
geklemd. Want als de kiesrits zich sluit,
blijken er nogal altijd meer mannen aan
de goede kant te hangen. Je denkt dan, na
zoveel jaren discriminatie en onderdruk-
king wordt die situatie in een paar jaar
recht gezet? Tenslotte, is meer dan de
helft van de bevolking vrouwelijk. Helaas,
niks is minder waar. Als je even rond-

vraagt, ook aan vrouwen, “hoe komt het
dat vrouwen het in de politiek niet maken
en er niet massaal wordt op gestemd?”
Dan is het meest gehoorde antwoord: we
kiezen voor bekwaamheid en niet voor de
sekse. Hoe? Bekwaam? Wil dat dan zeg-
gen dat de mannen bekwamer zijn dan de
vrouwen? Komaan. Akkoord, mannen en
vrouwen zijn niet gelijk. Maar waarom is
het verkeerd dat vrouwen anders zijn?
Mogelijk zelfs beter zijn? Is de zorgzaam-
heid bijvoorbeeld niet echt in vrouwen

ingebakken? Is zorgzaamheid geen politiek
gegeven misschien? En hebben vrouwen
niet veel meer gezond verstand? Zie je vrou-
wen nu echt roekeloos hun mannen en
zonen stomme oorlogen insturen? 
Gelijk zijn wordt al eens met gelijke rechten
verward. Gelijkwaardig was het streefdoel
van de vrouwenstrijd en niet het ‘gelijk’ zijn.
En dat vergeten vrouwen die zich in de poli-
tiek lanceren al eens. Neem ex-premier
Tatcher, ze wou niet alleen gelijk zijn aan
haar mannelijke collega’s, ze wou ze vooral
overtreffen. Ze leed aan overacting. Vandaar
dat de tachtig jarige lady de vrouwen nog
steeds als voorbeeld van onbekwame vrou-
wenpolitiek om de oren wordt geslagen.
Hoe dan ook, van uitgespeelde sex-appeal
kon je haar moeilijk betichten. Natuurlijk
zijn er ook dametjes die hét wel doen en
graag met hun ‘vrouwzijn’ uitpakken. Neem
de hooggehakte Van Brempt die aan de
andere kant van de sloot graag haar blote
knietjes laat bewonderen, waardoor de aan-
dacht van de boodschap verzwakt. Maar is
zij daarom luchthartiger dan heel wat man-
nen? Helemaal niet.

Liever op een paar mooie benen kij-
ken, dan op het haantjesgedrag binnen
bijvoorbeeld de blauwe familie “Ik maak
geen ruzie meer als ik minister mag wor-
den!”“Je krijgt mijn snoepje als ik jouw
potlood krijg.” Pure kinderpraat van een
grijsharige judocoach. En terwijl de top
verder bakkeleit, wrijft Annemie Neyts
over de blauwe plekken op haar billen. Ze
werd meermaals weggeschopt, weg van
de beloofde functies, ze moest het steeds
weer tegen het mannenbastion afleggen.

Het mannenbastion waar in de achterka-
mertjes de afspraakjes worden gemaakt.
Toch gaat ze door. Naar een nieuwe func-
tie binnen de Europese Commissie. “Ik ga
er voor, ik zet met honderd procent in!” zei
ze onlangs. Je moet al uit apart hout
gesneden zijn.Net als Leona Detiège die
moest toekijken hoe heel het land sma-
lend over haar shopping gedrag oordeelde
tijdens de visa-affaire. Heeft er iemand
enig idee waar mannelijke politici hun jas-
jes kopen? Vooral de vrouwen kregen het
tijdens dit visa-schandaal zwaar te verdu-
ren. Kathy Lindekens liet zich niet afma-
ken en vertrok. En terwijl Chantal Pauwels
en Leona het steeds weer aan de
Antwerpenaren probeerden uit te leggen,
nam een reclameman ongegeneerd de
troon in. Misschien wordt Mia Devidts wel
met enig tromgeroffel teruggehaald uit
de Europese vergeetput. Er zijn veel te
veel rode vlaggen die haar schaduw mis-
sen.

Met de Europese vergeetput bedoel ik
niet dat er in commissies niet hard wordt
gewerkt. Integendeel. Maar we leven nu

Mannen hebben, enkel geïnspireerd door
stemmengewin, bepaald wanneer (1948)
vrouwen mochten stemmen.

vrouwen in de politiek:

met de hakken over de sloot

I  Jennie Vanlerberghe  I
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eenmaal in een sterk gemediatiseerde
samenleving en wie niet regelmatig op
televisie komt, wordt vergeten. Zo heeft
Anne Van Lancker zich met heel veel over-
gave en dossierkennis ingegraven in de
ernstige en moeilijke problemen waar
Europa mee worstelt. Ze wil vooruit, ze wil
oplossen. Maar, waar is Anne Van Lancker?
Waar blijft het beeld van die gedreven
politica? Natuurlijk is het leuker te kijken
naar een voormalig cafébaas uit Limburg
die handig zijn eigen carrière uitbouwde,
dan naar iemand die het over zware dos-
siers heeft. Dossierkennis is overigens iets
waar Sabine de Bèthune, kan mee uitpak-
ken. Waarom komt zij niet meer promi-
nent naar voren? Waarom krijgt het heim-
wee van de gebroeders Van Rompuy meer
aandacht dan haar nooit aflatende inzet
voor de Derde Wereld en haar ‘gender’
thema’s.Kortom, witte raaf Freya Van den
Bossche niet te na gesproken, zijn de vrou-
wen in de politiek nog niet waar ze horen
te zijn. En dat is overal. En duidelijk. Een
50/50 aanwezigheid is zelf niet meer dan
normaal. En wie twijfelt aan de discrimi-
natie, hoeft maar een lijstje te maken.
Enerzijds het aantal mannelijk ministers
en staatssecretarissen en anderzijds de
vrouwelijke. En vlag dan misschien ook
even de bekwaamste aan. De uitslag kan
percentsgewijze verrassend zijn.

Jennie Vanlerberghe is journaliste en voor-
zitter van Moeders voor Vrede.

■

Het Peking-Actie-Platform stelt dat “De gelijke participatie van vrouwen in het
besluitvormingsproces is niet alleen een vereiste voor louter rechtvaardigheid of
democratie, maar kan ook worden gezien als een noodzakelijke voorwaarde om
rekening te houden met de belangen van vrouwen.”
Honderd en zestien regeringen, waaronder de Belgische regering, onderschreven
deze aanbeveling.

1920 • vrouwen vanaf 21 jaar kregen stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen

1921 • passief stemrecht
Vrouwen krijgen het recht om zich politiek kandidaat stellen.

1921 • eerste vrouw in Belgisch parlement
Marie Spaak-Janson wordt via de weg van coöptatie senator voor de
Belgische Werkliedenpartij.

1949 • actief vrouwenstemrecht
1965 • eerste vrouw in de Nationale Regering
1974 • aantal vrouwen in het parlement stijgt tot 15.42%
1994 • Wet Tobback-Smet: Opgelegd quotum van 1/3 van hetzelfde geslacht op

de verkiezingslijsten en dit voor alle verkiezingsniveaus. Deze wet werd
progressief ingevoerd: voor gemeente- en provincieraadverkeizingen van
oktober ’94 gold een 1/4- toepassing van de wet. Pas bij de parlements-
verkiezingen van ’99 werd de wet volledig van kracht.

2002 • De quotawetten. Op elk van de verkiezingslijsten mag het verschil tussen
het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één. De eerste
twee kandidaten moeten van een verschillend geslacht zijn.

• FEDERAAL PARLEMENT

Aantal vrouwelijke parlementsleden, 1987 -2003
% vrouwen % vrouwen % vrouwen

Kamer Senaat Parlement2
1987 0 8.4 0 8.1 0 8.3
1991 9.4 10.8 10.1
1995 12.0 23.9 15.8
1999 23.3 28.2 24.9
2003 34.6 29.6 33.0

• VROUWEN IN NATIONALE REGERINGEN 2001
Land %vrouwen  %vrouwen 

nationale regering nationale parlement
Zweden 50.0 44.3
Denemarken 42.9 38.3
Finland 38.9 37.0
Duitsland 38.6 29.8
Nederland 36.0 32.4
Verenigd Koninkrijk 32.9 17.0
Oostenrijk 31.3 27.1
Frankrijk 29.4 8.3
Luxemburg 28.6 16.7
Ierland 21.9 14.2
Spanje 17.6 27.1
Griekenland 12.5 8.7
Italië 10.3 10.2
Portugal 9.8 20.0

Huidige stand van zaken
De vrouwelijke politieke participatie
gaat de laatste jaren gestaag omhoog.
Bij de federale verkiezingen van juni
2003 werd de magische grens van 30%
bereikt.
• 29% vrouwen in het Europees

Parlement
• 33% vrouwen in het Federaal

Parlement
• 30% vrouwen in de Federale rege-

ring
• 32% vrouwen in het Vlaams

Parlement
• 30% vrouwen in de Vlaamse

Regering
• 29,5% vrouwen in de Provincieraden
• 31% vrouwelijke gemeenteraadsle-

den, 20% vrouwelijke schepe-
nen, 7,5% vrouwelijke burge-
meesters.
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Met de titel van je boek wijs je op de
verleidingstechnieken van de
Wereldbank, die een vertoog hanteert
dat goed in de oren klinkt van sociale
organisaties. In werkelijkheid, zo
beweer je, heeft de Wereldbank haar
beleid niet veranderd.
Francine Mestrum: De Wereldbank past
voortdurend haar vertoog aan. Aan de
noden van de tijd, aan andere part-
ners, aan de Verenigde Naties, maar
ook omdat het beleid van de
Wereldbank in het verleden mislukt is.
De Wereldbank maakt graag gebruik
van nieuwe begrippen. Het nieuwste
in de reeks is het begrip ‘ongelijkheid’.
De Wereldbank heeft door dat de
baten van de economische groei niet
terechtkomen bij de onderste lagen
van de bevolking. Dat zien we heel
duidelijk in Zuid-Amerika. Wat doet de
Wereldbank met ongelijkheid? Ze
heeft het uitsluitend over ongelijkheid
van kansen, niet over ongelijkheid van
inkomen. Nochtans is 10 procent van
de Wereldbevolking in het bezit van 54
procent van de rijkdom. Er is een enorm
probleem van inkomensongelijkheid,
zeker in ontwikkelingslanden. Op dezelfde
wijze gaat de Wereldbank tewerk met
andere begrippen. Dat is zo voor armoede,
sociale bescherming, democratie,… Aan de
kern van het beleid van de Wereldbank
wordt niet geraakt. Dat is nog altijd de
Washington Consensus (zie kader), of sim-
pelweg het neoliberale beleid.

Volgens jou is het beleid van de
Wereldbank mislukt. De instelling zelf en
ook de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
beweren daarentegen dat ongelijkheid en
armoede nog bestaan juist door een
gebrek aan neoliberaal beleid.
Francine Mestrum: Ik geloof dat niet. Het
neoliberale beleid heeft meer negatieve dan
positieve gevolgen met zich meegebracht.
De Wereldbank beweert bijvoorbeeld dat

de armoede is vermin-
derd. Maar is dat zo?
Dat klopt voor China
en India, maar dat zijn
nu net twee landen die
de neoliberale politiek
niet hebben toegepast.
In Zuid-Amerika is er
een stagnatie van de
armoede, maar er moe-
ten meer mensen veel
meer werken voor het-
zelfde inkomen als
twintig jaar geleden. In
Afrika blijft de armoede
toenemen. Er is trou-
wens veel gegoochel
met cijfers. Voor extre-
me armoede is de norm
1 dollar, voor gewone
armoede is dat 2 dollar.
Armoede is moeilijk te
meten. Afhankelijk van
de instelling vind je
andere cijfers en nor-

men. Er is ook een probleem voor interna-
tionale vergelijkingen omdat de nationale
munt moet worden omgerekend in koop-
krachtpariteiten. Armoede is ook geen neu-
traal begrip. Het gaat om een ideologische
constructie. Armoede wordt anders inge-
vuld naargelang wat men er mee wil doen
of bewijzen. Sociale wetenschappers en eco-
nomen moeten eens dringend rond tafel
zitten om te komen tot een eenduidige
visie op armoede.

‘armoede is geen neutraal begrip maar een

ideologische constructie’

Interview met Francine Mestrum

I  Ludo De Brabander  I

Francine Mestrum volgt al enkele jaren de armoedepolitiek van de Wereldbank op de voet.
In haar in 2002 verschenen boek, ‘Globalisering en armoede. Over het nut van armoede in de nieuwe wereldorde’
toonde ze al aan dat armoedebestrijding binnen de Wereldbank, IMF en andere internationale instellingen meer 

tegemoet kwam aan de behoeften van de neoliberale globalisering dan werkelijk de armoede en ongelijkheid te bestrijden.
In haar nieuw boek, ‘De rattenvanger van Hameln’ ontleedt ze het vertoog van de Wereldbank verder tot op het bot.
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In jouw boek lijkt het alsof je ook de
Verenigde Naties (VN) een veeg uit de pan
geeft?
Francine Mestrum: Dat moet ik nuanceren.
Ik wil de VN zeker wat betreft het begrip
ontwikkeling niet aanvallen. Ik laat me
wel kritisch uit over de zogenaamde
Millenniumdoelstellingen (MDG’s, zie
kader). Daarin staat dat de extreme

armoede met de helft moet verminderd
worden tussen 1990 en 2015. Maar de
referenties zijn dusdanig aangepast dat
het eigenlijk om slechts 19 % gaat. Stel we
halen deze doelstelling dan tellen we in
2015 210 miljoen armen minder. Wat met
de andere armen? Het gaat wel over
armoede waar mensen aan sterven, bij-
voorbeeld kinderen als gevolg van diarree,
sterfgevallen in het kraambed, en dergelij-
ke meer. Dat is dus alles behalve ambiti-
eus, want het betekent dat we aanvaar-
den dat er nog vele tientallen miljoenen
sterven als gevolg van armoede. Wat de
VN betreft, volgens mij staat de grote
meerderheid van de andersmondialisten
achter de VN. Het is de enige instantie
met gezag waar ook andere dan machtige
landen een stem hebben. Het probleem is
dat de VN zich teveel laten meeslepen
door het discours van Wereldbank of het
Internationaal Monetair Fonds (IMF). En
de VN heeft ook totaal geen middelen om
haar mooie woorden ook door daden te
laten volgen.

Maar ook binnen de VN zijn het in essentie
de grote economische blokken die de
lakens uitdelen.
Francine Mestrum: Als je bijvoorbeeld de
teksten van Secretaris-Generaal Kofi
Annan er op napluist, dan zie je inderdaad
dat hij er zich in zekere mate inschikkelijk
toont tegenover de machtige landen.

Anderzijds blijft in deze teksten de aan-
dacht levendig voor oude, onderbelichte
eisen. De VN hebben bijvoorbeeld belang-
rijke documenten uitgegeven over onge-
lijkheid, zoals inkomensongelijkheid.

Binnen de derdewereldbeweging voert
men campagne rond de MDG’s. Jouw kri-
tiek wordt daar blijkbaar niet gevolgd?

Francine Mestrum: Kijk, ethisch gezien kan
je gewoon niet tegen armoedebestrijding
zijn. Het gaat om een consensusthema.
Politiek daarentegen, zou je er wel tegen
moeten zijn omdat het de aandacht
afleidt van waar het wel om moet gaan.
Armoede is een maatschappelijk pro-
bleem. Dat betekent dat het ook een zaak
is voor de rijken in de samenleving. Wat
we nodig hebben is een sociale en econo-
mische ontwikkeling gekoppeld aan socia-
le bescherming en dit geldt voor de hele
samenleving.

Ten eerste verwijt ik de wereldwijde
beweging van NGO’s, maar er zijn natuur-

lijk uitzonderingen, dat ze zich te veel
laten meeslepen in het MDG-verhaal. Ik
heb daar problemen mee omdat de MDG’s
niet leiden tot een andere wereld. Ten
tweede maakt armoedebestrijding elk
sociaal beleid onmogelijk. We hebben tij-
dens de G8-top met de Britse campagne
‘make poverty history’ een perfecte
samenwerking gezien tussen de regering
Blair, zijn minister van Financiën Brown,
de Wereldbank en de popsterren Bob
Geldof en Bono, en daarnaast nog een
aantal ngo’s. Het gaat om allesbehalve
grote voorstanders van een ‘andere
wereld’. Als ik de speech zie van de nieuwe
man van de Wereldbank, Paul Wolfowitz
(de voormalige onderminister van
Defensie van de VS en notoir neoconserva-
tief), begin september dan spreekt hij met
dezelfde woorden: ‘make poverty history’
of nog: ‘development is a mysterious  pro-
cess’ ( je kan de bewuste speech opvragen
via:
http://www.imf.org/external/am/2005/sp
eeches/pr02e.pdf)

Nochtans zie ik toch ook heel wat kritische
houdingen tegenover de MDG’s, zoals bij-
voorbeeld bij de Vlaamse koepel van de
derdewereldbeweging 11.11.11
Francine Mestrum: In België is het duide-
lijk dat 11.11.11 een kritiek hanteert die
nauw aansluit bij de mijne, maar ik ver-
moed dat die voor een stuk ook binnens-
kamers wordt gehouden en in elk geval
niet voldoende in de campagne wordt

Een echte armoede-strategie is zich bezig
houden met de vraag hoe mensen aan
een inkomen geraken, arbeidsnormen
verdedigen of ijveren voor goede arbeids-
omstandigheden.

Rijk en arm
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gebracht. Binnen de derdewereldbewe-
ging is er immers discussie over de MDG’s
en niet iedereen wil zich even kritisch uit-
laten.

De Wereldbank werkt niet met MDG’s
maar met zogenaamde Poverty Reduction
Strategy Programs (PRSP’s, zie kader)
Francine Mestrum: In tegenstelling tot wat
de Wereldbank beweert vormen de PRSP’s
geen echte armoedestrategie.
De PRSP’s zijn neoliberaal
gekleurd. Dereguleringen of het
vrijmaken van investeringen
maken deel uit van de strategie
van de Wereldbank. Indien er al
sprake kan zijn van een echte
armoedestrategie dan zou de
Wereldbank zich in de eerste
plaats bezig houden met de
vraag hoe mensen aan een inko-
men geraken, ze zou ook
arbeidsnormen verdedigen of
ijveren voor goede arbeidsom-
standigheden. De Wereldbank
stopt de PRSP’s vol met voor-
waarden, maar niet de voor-
waarden die ik net heb opge-
somd. Je zou bijvoorbeeld in de
PRSP’s iets kunnen opnemen
over het herinvesteren van de
winst van Multinationale onder-
nemingen, die nu het land ver-
laat.

Zeg je nu dat de Wereldbank
absoluut niet geïnteresseerd is in
een sociaal beleid?
Francine Mestrum: De Wereldbank
gebruikt een sociaal discours, maar ver-
staat daar iets anders onder dan wat pak-
weg de vakbonden verdedigen. Sinds
enkele jaren publiceert de Wereldbank
een verslag, ‘Doing Business’. In het jong-
ste verslag worden landen gerangschikt
op basis van hun competitiviteit. Volgens
de Wereldbank is competitiviteit noodza-
kelijk om tot ontwikkeling te komen. In
het derde rapport krijgen landen slechte
punten omdat ze over een arbeidswetge-
ving beschikken die stelt dat er een wette-
lijke vrije dag is. Slechte punten zijn er ook
wanneer er minder dan 66 uur wordt
gewerkt of als er een ontslagregeling
bestaat met vergoeding (zie voor inzage

in dit rapport op http://www.doingbusi-
ness.org/ , nvdr.). Al deze en nog veel meer
punten staan haaks op wat de vakbonden
verdedigen, haaks ook op een sociaal
beleid.

Wat met de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO)?
Francine Mestrum: Dat ontgaat hen niet.
Vakbonden reageren scherp op het beleid

van de Wereldbank. Tegelijk voelen ze zich
ertoe aangetrokken omdat ze denken dat
de instelling aan het veranderen is. Ik
moet er wel bij vertellen dat dit komt
omdat sommige vakbonden verregaand
geïnstitutionaliseerd zijn. Wat je ook ziet
is dat vakbonden die niets gedaan krijgen
van hun regering, naar de Wereldbank
stappen. Hier zie je dat de mondialisering
werkt. Vakbonden denken dat ze op hulp
kunnen rekenen van de Wereldbank
omdat deze samen met het IMF in landen
actief is via de PRSP’s. En die zijn, zoals ik
al zei, in eerste instantie neoliberaal.

Conclusie, schaf instellingen als  de
Wereldbank maar beter af?
Francine Mestrum: Neen, daar ben ik het

niet mee eens. Hoe dan ook is er een
bestuur nodig die zorgt voor financiële
stabiliteit of een bank die zorgt voor de
nodige investeringen. Wat we nodig heb-
ben is een nieuw IMF en een nieuwe
Wereldbank. Trouwens, indien de statuten
van de Wereldbank zouden gevolgd wor-
den, dan was er een veel minder groot
probleem. Daar staat onder meer in dat er
wordt gewerkt aan de verbetering van de

levensstandaard.
Uiteraard zal je met deze
instellingen geen socia-
lisme krijgen, wel een
totaal ander beleid.
Indien ze grondig wor-
den hervormd kunnen ze
zelfs  werken aan een
postkapitalistische
samenleving. Daarvoor
is het wellicht ook nodig
dat er nieuwe instellin-
gen komen zoals bv. voor
een milieupolitiek of een
mondiaal belastingssys-
teem. Eens de
Wereldbank en het IMF
gedemocratiseerd zijn
kunnen de leden zelf
beslissen welke politiek
er gevolgd moet wor-
den.

Is dat niet naïef? De
leden bestaan immers uit
landen en tussen die lan-
den spelen machtsrela-

ties
Francine Mestrum: Dat klopt, daarom
moet er ook in de eerste plaats dringend
iets gedaan worden aan de inkomenson-
gelijkheid om tot een beter machtseven-
wicht te komen. Trouwens, binnen de
WTO hebben we al gezien dat wanneer
derdewereldlanden samen optreden ze
wel degelijk een machtige positie kunnen
innemen.

Het is nochtans grotendeels door het
optreden van de supermacht VS dat de
jongste VN-top is mislukt.
Francine Mestrum: De VS blokkeren alles.
Bolton is gewoon faliekant tegen de VN.
Met zo iemand valt er gewoon niets te
bereiken. Maar dat is niet het einde.

We gaan de armoede in de wereld halveren

06-09/nov  07-11-2005 09:26  Pagina 8



gramma uitdragen, zodat er binnen de
grote andersmondialiseringsbeweging
drie, vier, vijf grote stromingen ontstaan.
Dat bevordert het democratisch debat en
verheldert de situatie. Sommigen denken
meer in de richting van socialisme, ande-
ren aan enkele sociaal-democratische her-
vormingen, nog anderen aan ecologische
kleinschaligheid, en daarnaast heb je die-
genen die wars zijn van elke vorm van
hiëerarchie. Het is goed dat deze ideeën
en visies worden uitgewisseld. Er is nu
nog te veel angst voor verdeeldheid. Er is
ook het besef dat de machtsverhoudingen
niet van vandaag op morgen kunnen wor-
den veranderd, dat men blijft hangen tus-

sen utopie en haalbaarheid. Veel organisa-
ties werken ook rond slechts een  beperkt
aantal thema’s. Neem nu Attac. Rond een
aantal onderwerpen is Attac zeer duide-
lijk. Maar op thema’s waar Attac minder in
thuis is, komt men moeilijker tot een
standpunt, omdat de beweging te divers
is samengesteld. Dat komt de duidelijk-
heid niet ten goede. Op termijn zal dat
moeten veranderen als men echt de
wereld wil veranderen.

Ludo De Brabander is stafmedewerker bij
VZW Vrede.

■
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President Bush krijgt het moeilijk in eigen
land. In vergelijking met de VS staat de EU
dan wel meer open voor de belangen van
de derdewereldlanden. Maar dat is uiter-
aard relatief. De huidige Commissie
Barroso, met mensen als Mandelson, staat
duidelijk rechts. Er zijn wel mogelijkheden
om druk uit te oefenen. De Commissie is
zeer divers samengesteld. Het is een
publiek geheim dat het niet goed botert
tussen Commissaris voor Handel Peter
Mandelson en Commissaris voor
Ontwikkelingssamenwerking Louis
Michel. Michel is tegen een handelsem-
bargo op Zimbabwe, want Afrika zit al aan
zijn limieten.

Hoe ziet de toekomst voor de internationa-
le instellingen eruit?
Francine Mestrum: Ik zie drie mogelijke
scenario’s. Het eerste komt voort uit de
aanhoudende druk vanuit de andersmon-
dialistische beweging die leidt tot een
grondige hervorming van de instellingen.
Het tweede scenario bestaat er uit dat de
druk op de ketel zo groot wordt dat er een
soort van wereldrevolutie uit voort groeit.
Een derde scenario is de ontwikkeling van
bijvoorbeeld een ecologische crisis al dan
niet gekoppeld aan een gewelddadig con-
flict, waardoor het hele systeem in
mekaar kan stuiken. Persoonlijk vrees ik
dat het derde scenario zich zal voltrekken.
Voor het eerste scenario rest ons te wei-
nig tijd, waardoor we automatisch naar
het derde gaan.

Is het niet zo dat de altermondialistische
beweging een veelkleurige club is, met
goede analyses en kritieken, maar niet in
staat blijkt om een alternatief te formule-
ren? Ook dat lijkt me niet meteen bij te
dragen tot het voltrekken van het eerste
scenario.
Francine Mestrum: Eerst en vooral, er zijn
wel degelijk alternatieven naar voor
geschoven. In mijn boek achteraan som ik
er een aantal op. Sommige zijn al oud,
zoveel totaal nieuwe ideeën vallen er niet
meer te bedenken. Alleen vormt de bewe-
ging geen homogeen geheel, en ze is te
bang om de verscheidenheid ook concreet
gestalte te laten krijgen. Ik vind de ver-
scheidenheid positief, het zou goed zijn
mochten een aantal bewegingen hun pro-

WWAASSHHIINNGGTTOONN CCOONNSSEENNSSUUSS

Onder Washington Consensus verstaat men tien beleidshervormingen
die op een Conferentie van het ‘Institute for International Economics’ in
november 1989 werden geformuleerd als therapie voor Latijns-Amerika.
Het gaat om een consensus omdat de instellingen in Washington
(Wereldbank, IMF, Witte Huis, Congres en Federal Reserve Bank,…) het er
over eens zijn. Het gaat om zaken als begrotingsdiscipline (geen begro-
tingstekort van meer dan 1 tot 2 procent), overheidsbestedingen bij voor-
keur naar omlaag, lage belastingen, financiële liberalisering, eventuele
muntdevaluatie om export te doen groeien, handelsliberalisering, ver-
welkomen van rechtstreekse buitenlandse investeringen, privatiseringen,
dereguleringen en respect voor eigendomsrechten.

MMIILLLLEENNNNIIUUMMDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN

In september 2000 legde de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties een verklaring af. 189 landen beloofden toen om tegen 2015 en in
vergelijking met 1990 de armoede en ongelijkheid uit de wereld te hel-
pen. Het gaat om: 1. Uitbannen van extreme armoede en honger 2.
Zorgen voor universeel basisonderwijs 3. Gelijke kansen voor mannen en
vrouwen 4. Verminderen van kindersterfte 5. Verbeteren van de gezond-
heid van moeders 6. Bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten
7. Waarborgen voor duurzaam milieu 8. Mondiaal partnerschap voor ont-
wikkeling
(zie de VN-website: http://www.un.org/millenniumgoals/ )

PPRRSSPP

Om in aanmerking te komen voor financiering moeten de arme landen
een Poverty Reduction Strategy Programme (PRSP) indienen. Het gaat om
een omvangrijk programma waarbij de betrokken landen zelf hun strate-
gie bepalen rond tal van beleidsterreinen (landbouw, milieu, onderwijs,
gezondheid,…) en daarbij zorgen voor participatie, zowel van overheids-
diensten als de civiele maatschappij en donors. Het hoofddoel van PRSP’s
is een uitgebreide structurele aanpassing met accent op economische
groei en verder de klassieke neoliberale recepten (privatisering, liberalise-
ring, deregulering)
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MMEEDDIIAA EE NN DD EE PPRROOBBLLEEMMEENN RRAASS

EE NN AARRMMOOEEDDEE

In het begin negeerden de media het feit
dat het grootste aantal slachtoffers zwar-
ten waren. De berichtgeving van de eerste
dagen focuste zich op plundering door
zwarte mensen die uit wanhoop en in
paniek voedsel zochten voor hun familie.
De media brandmerkte hen als criminelen
en schoften. Ras was het onuitgesproken
thema in dat soort berichtgeving. Het
plaatje was volledig toen de gouverneur
Kathleen Blanco zei dat de soldaten zou-
den schieten om te doden om de orde te
herstellen. De focus van de berichtgeving
veranderde slechts na enkele dagen wan-
neer de lijken in de straten dreven. Na vijf
dagen was de bevolking uitgehongerd en
stierven baby’s en oudere mensen.
Aangehouden aandacht voor de uitge-
breidheid van de tragedie, over de vraag
wie de verantwoordelijkheid had over de
mensen opgesloten in de Super Dome,
over de gedwongen migratie van mensen
naar een overbevolkte plaats, dat soort
verhalen kwamen niet aan bod in de pers.

Volgens Pamela Newkirk, van de
Cornell Universiteit in New York gaf de
reporter van NBC op een bepaald ogenblik
toe dat hij nog nooit zoveel armoede en
chaos had gezien. “De reporter sprak van-
uit zijn hart, over racisme en armoede; hij
toonde een stuk Amerika waarvoor de
meeste Amerikanen de ogen sluiten. Dat
hadden ze zich niet kunnen voorstellen.
De reportage was afschrikwekkend en een
uniek moment in de Amerikaanse bericht-
geving”.

FFEEDDEERRAALLEE BBEESSNNOOEEIIIINNGGEENN

De Bush-adminstratie heeft systematisch
de dwingende noden van de staat
Louisiana naast zich neergelegd. Een
belangrijk heropbouwplan van de kust-
moerassen (Coast 2050) die de vrucht was
van jarenlang onderzoek en onderhande-
lingen werd op de lange baan geschoven
en de administratie sneed meerdere keren
in de budgetten voor het onderhoud en
de bouw van de dijken. De infrastructuur-
werken om het water van het meer
Pontchartrain binnen haar oevers te hou-
den, werden niet afgewerkt. De besnoei-
ing van de huidige administratie in de
budgetten voor de militaire genie tonen
de prioriteiten: belastingsvermindering
voor de rijken, financiering voor de oorlog
in Irak, en ironische gezien, meer geld voor
de “binnenlandse veiligheid”. Zonder de
onderliggende politieke bedoelingen mee
te tellen: New Orleans is een stad met
overwegend zwarte burgers die tijdens de
verkiezingen de balans meestal ten gun-
ste van de democraten laat doorslaan.
Waarom zou de huidige administratie aan
haar tegenstrever 2,5 miljard dollar schen-
ken voor de constructie van een bescher-

mingssysteem tegen een orkaan categorie
5  in New Orleans? Washington besteedde
wel ontzaglijke sommen in Louisiana voor
infrastructuurwerken die ten goede kwa-
men aan de haven en de maritieme
bedrijven.

FFEEMMAA

Daarbij kwamen dan de besnoeiingen van
de FEMA. Ten tijde van Clinton, onder het
directeurschap van James Lee Lewit (die
toen de rang had van minister), was het
FEMA een pareltje van de administratie.
Bij de overstroming van de Mississippi in
1993 en de aardbeving in Los Angeles in
1994 werd de efficiëntie van deze over-
heidsinstelling unaniem bejubeld. Bij het
aantreden van de Bush-administratie in
2001 snoeide de toenmalige directeur M.
Allbaugh in menig preventief programma
tegen de overstromingen. Hij verliet zijn
post in 2003 en hij werd de rijkelijk
betaalde adviseur in dienst van firma’s die
in Irak op zoek waren naar contracten. Hij
duikt nu op in Louisiana waar hij zijn
talenten verkoopt aan Shaw Group en
Kellog, Brown & Root die hun deel van de
winst willen opstrijken in de contracten
voor de opruiming en heropbouw. Bush
benoemde als opvolger Michael Brown,
een expert in de verkoop van sperma van
volbloed Arabische paarden maar volledig
onkundig op het gebied van federale ram-
penbestrijding. Onder zijn beleid en sinds
het FEMA werd ondergebracht in het
departement voor binnenlandse veilig-
heid (DHS) werden ganse onderdelen van
het FEMA ontmanteld en stil gelegd voor
de strijd tegen het terrorisme en Al Qaida.

kapitalisme en catastrofe

I  Marie Jeanne Vanmol  I

De gevolgen van de doortocht van de orkaan Katrina in New Orleans hebben op een schrijnende wijze de verwoestende
gevolgen duidelijk gemaakt waarmee de grote Amerikaanse steden de zwarte en Spaanssprekende gemeenschappen en
hun infrastructuur aan hun lot overlaten. Elk aspect van de catastrofe werd gestigmatiseerd door racisme en armoede,
door de ongelijkheid in klasse en ras. De ongelofelijke incompetentie van het Federal Emergency Management Agency

(FEMA) bewijst dan weer de absurditeit om een publieke verantwoordelijkheidspost van zo een vitale federale instelling
over te laten aan vriendjespolitiek.
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Al de expertise van het Federaal
Agentschap ging grotendeels verloren.

LLOOKKAALLEE OONNKKUUNNDDEE

Gedurende de laatste 100 jaar werden
ongeveer 1,2 miljoen acres (485 640 ha)
vochtige grond voor een groot deel opge-
offerd voor zowel olie-, gasontginning en
houtkap en voor industriële, commerciële,
agrarische en residentiële ontwikkeling.
Die ontwikkeling bracht veranderingen in
het landschap teweeg zoals de aanleg van
dijken, kanalen en de infrastructuur voor
drainagewerken. Die vochtige gronden
waren een belangrijke beschermingsgor-
del die als een spons de dreiging van
stormvloeden opzoog. De open waterop-
pervlaktes die nu in de plaats zijn geko-
men hebben de orkaan aangewakkerd. De
nieuwe aangelegde compacte gronden,
het beton en de bestrating kunnen de
storm of de aanhoudende regens niet
opzuigen en al het water stroomt terug
naar de Golf. Economische groei heeft zich
vertaald in meer water, meer gevaar en
een grotere catastrofe.
De doodstrijd van New Orleans is groten-
deels te wijten aan de onkunde van de
federale regering maar de gouverneur en
de burgemeester gaan ook niet vrijuit. In
laatste instantie was de burgemeester
(een democraat), Ray Nagin, een Afro-
Amerikaan die een telecommunicatiebe-
drijf leidt en verkozen werd met 87% van
de stemmen van de blanke kiezers(die 3%
van het kiezerspotentieel uitmaken) ver-
antwoordelijk voor de veiligheid van zijn
burgers waarvan een vierde te arm of
gehandicapt is om een voertuig te bezit-
ten. Zijn ongelooflijke onkunde om vol-
doende middelen bijeen te garen voor de
evacuatie van de niet gemotoriseerde bur-
gers en de patiënten van de hospitalen
bewijst meer dan persoonlijke incompe-
tentie: het toont het egoïsme van de elite
van de stad, zwart of blank, die ongevoelig
is voor het lot van hun arme medeburgers
in de arme vervallen wijken en marginale
regio’s.

Een gedeelte van de zwarte inwoners
kunnen de incompetentie van hun burge-
meester in het licht zien van de diepe
raciale kloof die New Orleans karakteri-
seert. Iedereen weet dat de lokale econo-
mische elite en hun acolieten van het

stadhuis ervan dromen om de armste
zwarten uit te drijven omdat aan de
gemeenschap een hoog percentage van
delinquentie wordt toegeschreven. Hier
en daar werden al, voor de doortocht van
de orkaan Katrina, populaire wijken met
de grond gelijk gemaakt en vervangen
door luxueuze appartementen en groot-
warenhuizen. Er geldt ook de “nultoleran-
tie”: de inwoners kunnen uit hun woning
en uit de wijk gedreven worden wanneer
de kinderen de avondklok niet respecte-
ren. Het objectief schijnt een groot attrac-
tiepark te zijn om de armen uit het zicht
van de toeristen te houden door ze naar
caravans en gevangenissen aan de rand
van de stad te verdrijven

EEEENN BBLLAANNKK NN EE WW OORRLLEEAANNSS??

New Orleans toont al de eerste sympto-
men van etnische zuivering. Zelfs toen de
burgemeester opriep voor een tweede
evacuatie keerden vooral blanken terug
naar de drooggebleven wijken. Terwijl zij
die geen huizen meer hadden om naar
terug te keren vooral zwarten waren. Dit
is geen samenzwering: het is pure demo-
grafie: een weerspiegeling van het feit dat
de rijkdom in New Orleans op de hoger
gelegen delen van de stad gevestigd is. In
sommige drooggebleven wijken zoals
Algiers woonden voor de storm grote
groepen zwarten met een laag inkomen
maar in al de budgetten voorzien voor de
heropbouw is geen geld voorzien voor de
terugkeer van de vluchtelingen vanuit de
verafgelegen onderkomens waar ze
terechtkwamen. Zelfs wanneer de terug-
keer mogelijk wordt zullen er velen zijn
die zich dat financieel niet zullen kunnen
veroorloven.

Katrina is dus een onverhoopte kans

voor de aanhanger van een blanker New
Orleans. Een republikein uit New Orleans
verkondigde: “Eindelijk zijn de cités van
New Orleans uitgekuist. Wat wij niet kon-
den doen heeft God voor ons gedaan.”
Hetzelfde voor de burgemeester Nagin:
“Voor de eerste keer is onze stad gereinigd
van drugs en geweld en we willen het zo
behouden.” New Orleans dreigt een etni-
sche zuivering te ondergaan wanneer de
federale regering en de lokale autoriteiten
niet snel werk maken van goedkope
woningen voor de tienduizenden arme
inwoners die nu nog ondergebracht zijn in
voorlopige schuilplaatsen. Men spreekt al
van de ombouw van enkele zeer arme wij-
ken die onder de zeespiegel liggen tot een
opvangkuip om de rijke wijken te bescher-

men. Wat de vorige inwoners van de arm-
ste wijken belet ooit nog te kunnen terug-
keren, was het adequate commentaar van
Wall Street Journal.

DD EE CCOONNTTRRAACCTTEENN VVOOOORR DD EE HHEERR--

OOPPBBOOUUWW

Congresleden van beide partijen onder-
zochten begin oktober elk aspect van het
antwoord van de Bush-administratie op
de orkaan Katrina. Ze richtten hun onge-
noegen op verdachte contracten ter waar-
de van honderden miljoenen dollars die
zonder openbare aanbesteding aan de
vrienden van Bush werden uitgedeeld. De
New York Times rapporteerde dat 80%
van de tot nog toe door FEMA uitgegeven
contracten ter waarde van  5,1miljard dol-
lar zonder opbod werden  uitbesteed. De
heropbouw van New Orleans staat van in
het begin in het teken van een ideologi-
sche obsessie: het bouwen van een radi-
caal geprivatiseerde eigendomsmaat-
schappij. Het is een obsessie dat van in

De heropbouw van New Orleans staat
van in het begin in het teken van een 
ideologische obsessie: het bouwen van
een radicaal geprivatiseerde eigendoms-
maatschappij.
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het begin zijn greep had op de rampenzo-
ne door hulp voor slachtoffers uitgedeeld
door het Rode Kruis, Wal-Mart, en herop-
bouwcontracten voor Bechtel, Fluor,
Halliburton en Shaw, dezelfde bende die
erin slaagde zich miljarden dollars te laten
uit betalen terwijl het faalde in de herop-
bouw van de essentiële basisvoorzieningen
in Irak. Reconstructie, of het nu in Bagdad of
in New Orleans is een blauwdruk voor een
massieve ononderbroken transfer van rijk-
dom van publieke naar privé-ondernemin-
gen.

De visie werd  op papier gezet door

leden van een republikeins studiecentrum,
een groep van meer dan 100 conservatieve
regeringsvertegenwoordigers. De groep
stelde een lijst op van “32 pro-free-Market
ideas for responding to Hurrican Katrine
and High Gasprices” : de rampen regio
omvormen tot een vrije handelszone waar
voorkeurstarieven gelden voor de grote
bedrijven en de ganse regio uitroepen tot
een economische competitieve zone.

Het lijkt erop dat de heropbouw van
New Orleans de slachtoffers van de storm
voor een tweede maal zal slachtofferen. De
10,5 miljard dollar van het congres en de
500 miljoen dollar ingezameld door de privé
liefdadigheidsinstellingen zijn eigendom
van de slachtoffers. De instellingen zoals
FEMA, het Rode Kruis en de andere organi-
saties die dat geld ophalen zouden aan hen
verantwoording moeten afleggen. Een
coalitie van Lage Inkomens in New
Orleans zegt dat ze niet bij de pakken zal

blijven zitten omdat de catastrofe als
voorwendsel wordt gebruikt om hun hui-
zen te vervangen door nieuw gebouwde
herenhuizen voor de midden- en de hoge-
re klassen.

DDUUUURRZZAAMMEE HHEERROOPPBBOOUUWW MMEETT

DDEEMMOOCCRRAATTIISSCCHHEE IINNSSPPRRAAAAKK

De reconstructie zou anders kunnen verlo-
pen: De opbouw van scholen en hospitalen
zouden kunnen heropgebouwd worden
door en voor de bevolkingsgroep die het
meest heeft geleden. De heropbouw zou
duizenden banen kunnen creëren en aan

talrijke mensen een opleiding bieden. The
Douglass Community zou de opbouw kun-
nen leiden. Deze groep was voor de storm
een samenkomst van ouders, leraars, stu-
denten en kunstenaars die de stad probeer-
den uit de armoede te halen door de
Frederick Douglass Senior High School om
te vormen in een model voor een gemeen-
schapsschool. Ze deden al het moeilijke
werk om tot een consensus te komen over
onderwijshervorming. Nu dat er geld komt
zouden zij niet in staat zijn om alle verval-
len scholen in hun buurt terug herop te
bouwen vraagt Naomi Klein

Om dit heropbouwproces mogelijk te
maken (en om te beletten dat nog meer
contracten naar Halliburton zouden gaan)
moeten de geëvacueerden een centrale
beslissingrol toegedeeld krijgen. Maar de
Afro-Amerikaanse bevolkingsgroep kon op
geen enkele ondersteuning van de regering
rekenen. Vele van de civiele organisaties zijn

hun hebben en houden kwijt. Ze hebben
onze ondersteuning nodig. Een massieve
toevloed van cash geld en vrijwilligers zijn
nodig om de terugkeer van de geëvacueer-
den te bespoedigen die nu verspreid zijn
doorheen 41 staten en om ze op te leiden
tot een politieke invloedrijke factor. De
meest dringende vraag is waar de geëva-
cueerden kunnen leven. Het gevaar is groot
dat ze een beetje liefdadigheid zullen ont-
vangen en verder noordwaarts zullen trek-
ken. Mohammed Curtis van de Community
Labor United eist het recht op terugkeer. Als
de geëvacueerden een perspectief zouden
hebben van huizen en scholen zouden ze
zeker terugkeren en ervoor vechten.

TTEERRUUGGKKEEEERR

Die terugkeer zou reeds kunnen beginnen.
Vele wijken in New Orleans stonden reeds
leeg voor de komst van Katrina. Volgens de
census van 2000 stonden in het Lower
District 17,4% (702 huizen) leeg. Vermits
deze wijk amper onder water kwam zouden
de geëvacueerden kunnen terugkomen in
deze nog steeds leegstaande huizen. In de
French Quarter stonden 37% van de huizen
leeg maar de eigenaars verkiezen hun
woningen vrijstaand te laten dan de huur te
verlagen. Nog in andere wijken die slechts
weinig schade opliepen zijn er ten minste 11
600 lege appartementen en huizen. Als
Jefferson Parish er bij geteld wordt rijst het
aantal tot 23 270.Met drie mensen in elke
eenheid zouden ongeveer 70 000 geëva-
cueerden ( op de 200 000)  kunnen terug-
keren. Leegstaande huizen kunnen omge-
vormd worden tot betaalbare woningen.
Volgens de democratische vertegenwoor-
digster uit Houston kunnen de steden mits
een administratieve aanpassing de huur
voor de teruggekeerden betalen totdat ze
werk hebben gevonden. Naast het verschaf-
fen van onderkomen zou de maatregel de
deelname van de zwarten aan de beslissin-
gen voor de heropbouw bevorderen.
Zwarten hebben het volledig het recht om
deel te nemen aan de beslissingen voor de
heropbouw. Maar dat zal een zware strijd
worden.

Marie Jeanne Vanmol is stafmedewerker bij
Vrede vzw

■
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De goedkeuring geeft wel een adempauze
aan de Amerikaanse regering, die in eigen
land met oorlogsvermoeidheid te kampen
heeft. Een vermoeidheid die nog zal toe-
nemen, nu het aantal gesneuvelde
Amerikanen de kaap van de 2.000 heeft
bereikt. Ook de Iraakse politici krijgen
meer tijd om alsnog te pogen tot een
werkbaar compromis te komen. De oplos-
sing van de grote problemen – de autono-
mie voor de Koerden en de sjiieten en de rol
van de godsdienst in de staat – is verscho-
ven naar volgend jaar. Ze zal moeten wor-
den gevonden door het nieuwe parlement
dat op 15 december moet worden gekozen.

Maar het is weinig waarschijnlijk dat
de goedkeuring – juist omwille van het
feit dat de tekst geen concrete oplossin-
gen biedt – ook een adempauze in het
geweld zal betekenen. Het deel van het
Iraakse verzet dat godsdienstig geïnspi-
reerd is, verwierp immers het referendum
omdat Irak in zijn visie al een grondwet
heeft: de koran. En de soennieten in het
algemeen zijn nog niet zeker van een voor
hen aanvaardbare inbreng in het uitwerken
van een nieuw bestel. Ze hebben dus geen
goede reden om de wapens neer te leggen.

De Iraakse regering en parlement pro-
beerden op alle mogelijke manieren de
goedkeuring van de grondwet te verkrij-
gen. Eerst door te stellen dat de afwijzing
met een meerderheid van tweederden in
drie provincies sloeg op het totaal aantal
stemgerechtigden per provincie, niet op
het aantal mensen dat effectief zijn stem
zou uitbrengen. Met andere woorden, er
werd in de drie soennitische provincies Al-
Anbar, Salahuddin en Ninive gehoopt op
een boycot door meer dan één derde van
de kiesgerechtigden. Deze al te doorzichti-

ge manipulatie werd echter ongedaan
gemaakt onder druk van de Verenigde
Naties.

Een tweede stap om de soennieten
alsnog te overtuigen, bestond erin de
soennieten een aantal beloften te doen.
Zo werd hen verzekerd dat binnen de vier
maanden na de verkiezingen van 15
december een aantal grondwetswijzigin-
gen zullen worden doorgevoerd. Zo zal in
artikel 1 worden opgenomen dat Irak “een
unitaire staat” is en dat de grondwet de
eenheid van het land zal garanderen. Ook
zouden de werkzaamheden van het
Comité voor de de-Baathificering aan ban-
den worden gelegd en onder supervisie
komen van het te verkiezen parlement.
Een gewoon lidmaatschap van de

Baath(Hergeboorte)-partij van Saddam
Hoessein – een noodzaak voor zeer vele
Irakezen om werk te krijgen – zou geen
grond meer zijn voor gerechtelijke vervol-
ging. Ten slotte zou het Arabisch ook in
Koerdisch gebied een officiële taal blijven.
Vraag is of die beloften ook uitvoering zul-
len krijgen. Ze moeten immers met een
twee derden meerderheid in het nieuw te
kiezen parlement worden goedgekeurd en
daarna nog eens in een referendum aan
de bevolking worden voorgelegd. En die
bevolking kan ze afwijzen als er in drie pro-
vincies een tweederde meerderheid tegen
stemt… Wat waarschijnlijk is, want de “een-
heid” van Irak is in tegenspraak met de fei-
telijke onafhankelijkheid die de grondwet
voor het Koerdische gebied – met inbegrip
van een eigen leger - voorziet. En met de
regiovorming door de sjiieten.

Ten slotte is de vraag gerezen of de
verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen.
Buitenlandse journalisten spraken onmid-
dellijk hun verbazing uit over de meege-
deelde opkomstcijfers, die hen ongewoon
hoog leken. Zelfs in de Koerdische provin-
cies, waarvan verwacht werd dat die
enthousiast voor de grondwet zouden
stemmen, werden veel te hoge aantallen
gemeld. Zo stelden journalisten in de
Koerdische hoofdstad Arbil vast dat er
maar weinig kiezers kwamen opdagen.
Maar volgens de officiële cijfers stemden
daar echter 90% van de kiesgerechtigden.
De Iraakse kiescommissie beloofde alvast
te onderzoeken of er fraude was. Ook het
feit dat er tien dagen nodig waren om ja
en nee te tellen, laat toe te veronderstel-
len dat er mogelijks gesjoemeld werd om
het gewenste resultaat te verkrijgen.
Verder hadden de Irakezen de mogelijk-

iraakse grondwet lost problemen niet op

I  Paul Vanden Bavière  I

Tien dagen heeft het geduurd om de ja- en neen-stemmen te tellen. Zoals Amerikanen en Irakezen al aankondigden vóór
het referendum over de Iraakse grondwet op 15 oktober werd gehouden, werd de nieuwe constitutie goedgekeurd.

Reden tot juichen is dat niet, want de algemene, onprecieze en soms contradictorische tekst moet nog worden in praktijk
omgezet. Met andere woorden hij lost de problemen van Irak niet op.
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heid om het even waar gaan stemmen.
Dus was het perfect mogelijk ja-stemmers
naar de provincie Ninive te brengen, waar
de soennitisch-Arabische meerderheid
niet zo absoluut is als in Al-Anbar en
Salahuddin. In hoeverre, en op welke
schaal, dit gebeurd is, is nog onduidelijk.
In elk geval sprak zich in de provincie
Ninive  slechts 55% uit tegen de grondwet
(96% in Al-Anbar en 81% in Salahuddin).

Uiteindelijk draait het allemaal rond
de vraag of er vrije en eerlijke verkiezin-
gen kunnen worden gehouden onder een
vreemde buitenlandse bezetting. Ook een
gehate bezetting zoals blijkt uit een in
The Sunday Telegraph uitgelekte geheime
Britse militaire opiniepeiling in Irak. (…)

Ook de vraag naar de waarde van wet-
teksten in een land zonder enige demo-
cratische traditie van eerbied voor de wet
mag worden gesteld. Zeker als de voor-
naamste knelpunten nog moeten worden
opgelost. Dat kan afhangen van toevallige
coalities. Totnogtoe hebben Koerden en
sjiieten samengewerkt. Maar er lijken bar-
sten in die alliantie te komen en waarne-
mers sluiten niet uit dat het tot een
samenwerking tussen soennitische en sjii-
tische Arabieren zal komen na de verkie-
zingen van 15 december.

Dat zou dan een ferme streep door de
rekening van de Koerden zijn. Die hopen
Kirkoek bij hun regio in te lijven en er hun
hoofdstad van de te maken. Dit is één van
de voornaamste twistpunten bij de afba-
kening van de Koerdische regio. Uiteraard
heeft dat veel te maken met de olierijk-
dommen van Kirkoek. En met de vrees van
de soennitische Arabieren dat ze, als
eveneens het olierijke sjiitische zuiden zijn
eigen weg zou gaan, veroordeeld zouden
worden tot de bedelstaf. En dat voor een
bevolkingsgroep van 20 tot 25% van de
Iraakse bevolking, die na de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) door de Britten
aan de macht werd gebracht – en daar
bleef tot de Amerikaanse invasie van
2003. Vandaar ook de hardnekkigheid van
het verzet.

Om de territoriale afbakening van de
autonome gebieden zal dus wel nog een
robbertje, vermoedelijk ook letterlijk, wor-
den gevochten. Waarbij de Koerden ook
rekening zullen moeten houden met de
buren Syrië, Turkije en Iran die er alles zul-

len aan doen om een autonoom
Koerdistan te fnuiken.

Een niet minder belangrijke, ideologi-
sche strijd zal worden uitgevochten over
het karakter van de staat. Volgens de
goedgekeurde grondwet is de islam
immers de officiële godsdienst van de
staat en is die een “fundamentele bron”
voor de wetgeving. Dat wordt nog aange-
scherpt door een bijgevoegd artikel dat
bepaalt dat er “geen wet kan worden aan-
genomen die in tegenspraak is met de
onbetwiste grondbeginselen van de
islam”. Dat houdt in dat er in het “nieuwe
Irak”, dat volgens Amerikanen en Britten
een democratische en niet-religieuze staat
zou worden, maar weinig plaats is voor
democratie, en des te meer voor de dicta-
ten van de godsdienst.
(…) Zowel soennitische als sjiitische extre-
misten eisen dat vrouwen een chador, de
zwarte mantel die de vrouw van hoofd tot
voeten bedekt, zouden dragen.
Drankwinkels, die vooral door christenen
worden uitgebaat, zijn vernield en geslo-
ten. Hun eigenaars dikwijls ook vermoord.
Het islamitische recht, dat onder meer een
minderwaardige positie voor de vrouw
betekent, is weer van kracht.

PPRROOCCEESS SSAADDDDAAMM HHOOEESSSSEEIINN

Het enige “verzetje” voor de Irakezen in dit
onontwarbaar politiek en gewelddadig
kluwen is het proces tegen de voormalige
leider Saddam Hoessein, dat op 19 oktober

van start is gegaan om meteen al enkele
weken te worden uitgesteld. Het is één
van hele reeks processen tegen de ex-dic-
tator. De Amerikanen, die het speciale tri-
bunaal hebben opgericht en het financie-
ren met 128 miljoen dollar, hadden offi-
cieel liever één proces gehad. Maar de
Irakezen verkozen te beginnen met één
zaak betreffende de dood van 143 burgers

in het sjiitische dorp Dujail in 1982 na een
mislukte moordaanslag op Saddam
Hoessein aldaar. Saddam riskeert daarvoor
de doodstraf. En de kans is groot dat die al
snel na het beroep van de oud-president
zal worden uitgevoerd. Tenzij men zou
wachten met een uitspraak in beroep
vooraleer de andere zaken – de massa-
moorden op Koerden en sjiieten – zouden
zijn behandeld. Maar dat is niet zeker.
Onder meer de Amerikanen zijn niet
geneigd Saddam Hoessein een tribune te
geven, van waarop hij haarfijn kan uitleg-
gen hoe goed de wederzijdse relaties
waren tijdens de Eerste Golfoorlog (1980-
1988) tussen Irak en Iran. De Amerikanen
leverden hem niet alleen wapens en
inlichtingen , maar ook hebben de
Amerikanen geprobeerd het gebruik van
gifgas in de Koerdische stad Halabja in
1988 in de schoenen van de Iraniërs te
schuiven.

Een eerlijk proces kan het nauwelijks
worden genoemd. Eerst was een neef van
de Amerikaanse lieveling Ahmed Chalabi,
de leider van het Iraaks Nationaal
Congres, tot rechter aangeduid door de
Amerikanen. Na een verkoeling van de
relaties tussen Washington en Chalabi
werd die overigens incompetente neef ter
zijde gestuwd en werd de leiding van het
tribunaal aan een Koerd toevertrouwd.
Ook werden de rechten van de verdedi-
ging op alle mogelijke manieren geschon-
den. Daarom ware het beter geweest het

proces toe te vertrouwen aan het speciaal
voor zulke zaken opgerichte
Internationaal Strafgerechtshof in Den
Haag.

Paul Vanden Bavière is journalist.
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Uiteindelijk draait het allemaal rond de
vraag of er vrije en eerlijke verkiezingen
kunnen worden gehouden onder een
vreemde buitenlandse bezetting.
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PPRREESSIIDDEENNTTSSCCHHAAPP

Het ambt van president is, ondanks de
drastische veranderingen in de grondwet,
echter niet voor iedereen weggelegd.
Leden van verboden partijen zoals de
Moslimbroederschap (de grootste en pop-
ulairste politieke beweging van het land)
of extreem-links kunnen geen kandida-
tuur indienen en voor ‘onafhankelijken’
zijn de voorwaarden behoorlijk bij het
haar getrokken. Een persoon die niet aan
een partij verbonden is moet de handte-
keningen verzamelen van ten minste 65
leden uit het lagerhuis, van 25 leden uit
het hogerhuis en van tien leden van de
lokale besturen uit ten minste 14 provin-
cies, om in aanmerking te komen als pre-
sidentskandidaat. Gezien zowel het parle-
ment als de lokale besturen gedomineerd
worden door de regerende Nationale
Democratische Partij (NPD) is de haalbaar-
heid van een onafhankelijke kandidatuur
in de praktijk quasi nihil. Twee van de
grootste officiële oppositiepartijen, de
linkse Tagammu partij en de
Nasseristische partij, besloten om de pre-
sidentsverkiezingen te boycotten omdat
ze die oneerlijk achtten. Samen met deze
twee partijen hadden ook de Wafd-partij,
de Ghad-partij en de Moslimbroederschap
eerder al het referendum rond de wijzi-
ging van artikel 76 van de grondwet
geboycot. Allemaal vonden ze dat de voor-
gestelde wijzigingen er eigenlijk op
gericht waren om de NPD te bevoordelen.
Het resultaat van al het voorgaande was
dat nagenoeg alle kandidaten voor de pre-
sidentsverkiezingen illustere onbekenden
waren uit kleine legale partijtjes. Van de
negen oppositionele kandidaten waren er

maar twee prominente politici: Numan
Gumaa, de leider van de oudste
Egyptische partij, de Wafd en Ayman Nour,
de leider van de liberale Ghad partij. Twee
verassende kandidaten, gezien de eerdere
steun van hun beider partijen aan de boy-
cot tegen het referendum die de verkie-
zingen onder de huidige regelgeving
mogelijk maakte. Sommige critici bewe-
ren dat deze kandidaten op één of andere
manier omgekocht zijn door de regering
om mee te dingen. De electorale opkomst

van de verkiezingen was namelijk van
levensbelang voor het regime. Een lage
opkomst zou immers betekenen dat de
Egyptische bevolking niet geloofde dat
het echte ‘eerlijk gecontesteerde’ verkie-
zingen waren. Hoewel de winnaar van de
verkiezingen volgens waarnemers al op
voorhand vastlag, heeft de regering zijn
uiterste best gedaan om in de aanloop
naar de verkiezingen de indruk te wekken
dat het allemaal heel spannend verliep en
dat Moebarak effectief moest strijden om
het hoogste ambt te kunnen veroveren.

PPOOLLIITTIIEEKKEE LLIIBBEERRAALLIISSAATTIIEE

De belangrijkste reden waarom Moebarak
plotseling met een meer democratisch
imago naar buiten wil komen is voor een
groot stuk te wijten aan Amerikaanse
druk. Als belangrijkste geldschieter van
het arme Egypte (volgens het
Ontwikkelingsrapport 2005 van de
Wereldbank leeft 43,9 percent van de
Egyptenaren met minder dan 2 dollar per
dag) houdt men de Verenigde Staten best
ten vriend. Op gebied van economische

liberalisatie was Egypte al langer één van
de beste leerlingen van de klas in de regio,
maar Amerika vond al geruime tijd dat
een politieke liberalisatie niet kon achter-
blijven.
Moebarak heeft goed opgemerkt dat er
voor de Amerikanen blijkbaar geen groter
bewijs van politieke openheid bestaat dan
‘vrije verkiezingen’ (kijk maar naar het
Amerikaans beleid in Afghanistan en Irak).
Het feit dat verkiezingen op zich door-
gaan en in tweede instantie de opkomst,
zijn de belangrijkste democratie-meters.
De concrete organisatorische en inhoude-
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presidentsverkiezingen in egypte

I  Soetkin Van Muylem  I

Op 7 september 2005 werden in Egypte voor de allereerste keer in de geschiedenis presidentsverkiezingen georganiseerd 
met meerdere kandidaten. In de lente werd artikel 76 van de grondwet geamendeerd zodat er niet langer voor of tegen 
één bepaalde presidentskandidaat gestemd moet worden. Negen genomineerden, naar voor geschoven door de ‘legale’

oppositiepartijen, namen het in september op tegen president Husni Moebarak. Hij heeft er vier termijnen opzitten maar 
op 77-jarige leeftijd vond hij dat er nog wel 6 jaartjes bij konden.

In de aanloop naar de voorbije verkiezin-
gen was duidelijk sprake van een grotere
openheid in de Egyptische maatschappij.
De mate waarin er vrijheid van expressie
heerste in de oppositionele en onafhan-
kelijke kranten was ongezien.
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lijke invulling van die verkiezingen en de
context zijn blijkbaar minder belangrijk. In
een toespraak voor de verkiezingen op de
universiteit van Cairo stelde Condoleezza
Rice nog dat internationale observatoren
ongehinderd hun job zouden moeten kun-
nen doen in Egypte. Moebarak heeft
zowel internationale als onafhankelijke
Egyptische waarnemers verboden de ver-
kiezingen te monitoren. Uiteindelijk ver-
klaarden de Amerikanen dat een verkie-
zing met meerdere kandidaten al een
grote stap in de goede richting was. Lof
alom.

GGRROOTTEERREE OOPPEENNHHEEIIDD

Dat de presidentsverkiezingen op zich
eigenlijk niet zo democratisch waren
neemt niet weg dat de verandering in de
grondwet naar presidentsverkiezingen
met meerdere kandidaten een enorme
stap is voor Egypte. Sinds de moord op
president Anwar Al-Sadat in 1981 wordt de
maatschappij bijzonder kort gehouden via
de van kracht zijnde noodwetten.
Moebarak bewaart een volledige en strik-
te controle over het politieke leven van
het land. Het is daarom een opmerkelijke
vaststelling dat in de aanloop naar de
voorbije verkiezingen duidelijk sprake was
van een grotere openheid in de Egyptische
maatschappij. Oppositiekandidaten klaag-
den wel dat ze veel minder zendtijd kre-
gen op de televisie dan Moebarak, maar
onafhankelijke waarnemers, zoals het
Cairo Instituut voor Mensenrechten
(CHIS), stelden nochtans vast dat er veras-

send veel tijd toegewezen werd aan ande-
re kandidaten op de staatstelevisie. Zeker
in vergelijking met de ongelijke verhou-
dingen in de bevooroordeelde nationale
pers. Ook de mate waarin er vrijheid van
expressie heerste in de oppositionele en
onafhankelijke kranten in de aanloop naar
de verkiezingen was ongezien.
Onderwerpen die normaal gezien strikt
verboden zijn, werden dagelijks bespro-
ken. Kritiek op het regime zoals het
gebruik van marteltechnieken en bericht-
gevingen over Moebarak’s familie, zoals
de rol van zijn vrouw in de politiek of het

voorbereiden van zijn zoon Gamal op het
erven van de politieke macht, konden
ongestraft aangehaald worden. Bredere
politieke thema’s en analyses die indrui-
sen tegen het nationalistische discours
van de regeringspartij werden tot een
paar maanden voor de verkiezingen nooit
aangeraakt door de pers uit angst voor
repressie. Maar de presidentsverkiezingen
luidden een duidelijke sfeerverandering
in. Het valt natuurlijk nog af te wachten
of dit fenomeen slechts tijdelijk was.
Maakte deze grotere openheid deel uit
van een democratische schijnvertoning in
een periode waarin alle ogen op Egypte
gericht waren? Het is nog te vroeg om
daar een antwoord op te geven, maar de
impact van het doorbreken van een hele
rits politieke taboes, zelfs al is het maar
tijdelijk, kan echter niet onderschat wor-
den. Een grotere openheid in de pers heeft
bijvoorbeeld een onvermijdelijke en

belangrijke invloed op de civiele maat-
schappij.

CCIIVVIIEELLEE MMAAAATTSSCCHHAAPPPPIIJJ

In de aanloop naar de afgelopen verkie-
zingen profiteerde in het bijzonder de
civiele maatschappij van de nieuwe open-
heid om echte hervormingen te eisen.
Verschillende burgerinitiatieven lieten van
zich horen. De bekendste organisatie is
Kifaya, een niet partijgebonden beweging
die zich verzette tegen een vijfde term
voor Moebarak en zich nog altijd verzet
tegen de overdracht van de macht op
Moebarak’s zoon en tegen de noodwet-
ten. De leden zijn journalisten, activisten,
intellectuelen, enz. van verschillende poli-
tieke achtergrond. Sinds hun eerste beto-
ging op 12 december 2004 is Kifaya er in
geslaagd verschillende demonstraties te
organiseren. Ondanks het feit dat het
vreedzame protesten zijn, zijn vele leden
opgepakt, gezien betogen zonder de expli-
ciete maar bijna onmogelijk te verkrijgen
toestemming van de minister van binnen-
landse zaken verboden is. Kifaya heeft een
oproep gedaan om de presidentsverkiezin-
gen te boycotten maar heeft weinig
gehoor gekregen. Voor organisaties zoals
Kifaya is het heel moeilijk om een grote
aanhang te veroveren, ondanks de sympa-
thie van velen voor hun boodschap.
Enerzijds is er de angst van de bevolking
voor het repressieve regime, anderzijds
heeft het regeringsmonopolie op de
publieke en politieke sfeer het politieke
leven verstijfd. Het vuur van het activisme
is herleidt tot een klein vlammetje.
Gecontroleerde educatie en media, een
zeer machtige regering en een hoge graad
van analfabetisme hebben hun effect op
de bevolking niet gemist. Als er al de
ruimte voor gecreëerd wordt, zullen de
mensen sowieso wat tijd nodig hebben
om te leren participeren. Misschien
komen de parlementsverkiezingen in
november nog iets te vroeg, nochtans
zouden deze een grotere impact kunnen
hebben op het politieke landschap in
Egypte dan de eerder symbolische herver-
kiezing van Moebarak.

RREELLIIGGIIEE EE NN PPOOLLIITTIIEEKK

Een andere opvallende evolutie in de strijd
om de kiezer was het uitdrukkelijk inzet-
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ten van religie in de ver-
kiezingscampagne. De
Moslimbroederschap is
de grootste politieke
beweging in Egypte maar
is officieel uitgesloten
van het politieke spel.
Toch werd voor de verkie-
zingen druk gespeculeerd
over hun positie in deze
vernieuwde politieke
situatie. Zowel de NPD
als de twee grootste riva-
liserende partijen pro-
beerden krampachtig de
electorale steun van de
populaire
Moslimbroederschap te
bekomen. In interviews
voor de verkiezingen
bekritiseerde de leider
van de Moslimbroeders,
Ali Abd al-Fattah, Moebarak omdat hij
reeds 24 jaar aan de macht was en omdat
hij nog nooit werkelijke hervormingen
had doorgevoerd. Maar de broeders
betuigden evenmin hun steun aan één
van de andere kandidaten. Op 21 augustus
stelde de Broederschap dat ze geen
“onderdrukker konden steunen of konden
samenwerken met een corrupte persoon
of een tiran”. Maar er werd niet opgeroe-
pen om de verkiezingen te boycotten. Het
statement van 21 augustus moedigde de
Egyptenaren integendeel aan, om te
stemmen op degene waarvan ze dachten
dat het een oprechte en eerlijke leider zou
zijn. Het was een verassend statement en
sommige waarnemers beweren dat de
Broederschap misschien wel beloftes heeft
gekregen van de regering in ruil voor het
niet oproepen tot een verkiezingsboycot.
Maar de Broederschap ontkende onderhan-
deld te hebben met de regering, ondanks de
vrijlating van veertien Moslimbroeders in
augustus voor de verkiezingen. De voorbije
verkiezingen probeerde het regime, naast
de goedkeuring van de Moslimbroeders, ook
de expliciete steun te verkrijgen van andere
religieuze elementen in de maatschappij.
Belangrijke religieuze leiders werden inge-
zet om de mensen te overtuigen hun stem
uit te brengen. Door een beroep te doen op
religie om de mensen tot stemmen aan te
zetten, doorbrak de regering haar eigen

jarenlange streven om de politiek vrij te
houden van religie. Het was onder meer dit
streven dat aan de basis lag voor het grond-
wettelijk verbod op religieuze politieke par-
tijen. Welk blijvend effect een grotere rol
voor religie zal hebben op het Egyptische
politieke landschap en de maatschappij in
het algemeen, zal blijken in de toekomst.

Soetkin Van Muylem is stafmedewerker bij
Vrede.

Bronnen:
TADROS Mariz, ‘Egypt’s Election All About Image,
Almost’, Merip, 6/09/2005.
TAMMAN Hussam, ‘Révisions douloureuses pour les
Frères musulmans d’Egypte’, Le Monde
Diplomatique, 09/2005.
www.bbcworld.com
www.demorgenonline.be
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Het West-Afrikaanse Nigeria is het dunst
bevolkt van de drie bovenvermeldde lan-
den. Daarenboven heeft Nigeria het geluk
over grote olievoorraden te beschikken. De
harde valuta die deze grondstof opbrengt,
zorgt ervoor dat dit land zo goed en zo
kwaad als het kan zichzelf behelpt. De
twee andere overbevolkte landen, de
Centraal-Afrikaanse buurlanden Rwanda
en Burundi, kennen minder geluk. Deze
heuvelrijke landen zijn overbevolkt en
bezitten geen enkele grondstof. De
Burundese en Rwandese bevolking leeft
dan ook hoofdzakelijk van de landbouw.
Het verbouwen van koffie, thee, aardappe-
len, bananen, bonen, etc. biedt een basis-
inkomen aan meer dan 90% van de bevol-
king van deze landen. Maar voor het culti-
veren van deze landbouwproducten is er
grond nodig, en precies daar wringt het
schoentje: in Rwanda en Burundi is te wei-
nig beschikbare grond voorhanden.

De overbevolking in Rwanda en
Burundi valt met verschillend cijfermateri-
aal te staven. De bevolkingsdichtheid in
Rwanda ligt rond de 330 inw./km2, terwijl
dit in buurland Tanzania slechts 30
inw./km2 is. In Burundi, een land dat 100
keer kleiner is dan buurland Congo, ligt
het aantal Burundesen even hoog als 15%
van de totale Congolese bevolking.

Niet alleen cijfermateriaal bewijst de
overbevolking in het gebied. Ook met
eigen ogen merk je dat er in Burundi en
Rwanda veel, te veel mensen wonen. Als
je met de bus vanuit Oeganda het heuvel-
achtige Rwanda binnenrijdt, of als je van-
uit Tanzania de grens met Burundi over-
steekt, valt dat onmiddellijk op. In Rwanda
en Burundi zie je op de straten massa’s

mensen. Terwijl in Tanzania en Oeganda
de bussen met een hoog tempo van dorp
naar dorp scheren, is het in Rwanda en
Burundi voortdurend uitkijken geblazen
opdat er niemand onder de wielen terecht
zou komen. Het is laveren tussen een
massa mensen.

HHIISSTTOORRIISSCCHHEE OOOORRSSPPRROONNGG

De overbevolking in beide landen is geen
nieuw fenomeen. Zo was het tien jaar
geleden een van de hoofdoorzaken voor
het uitbreken van de genocide in Rwanda.
Het is echter ook geen probleem dat reeds
meerdere generaties aansleept. Honderd
jaar geleden was er geen sprake van over-
bevolking in het gebied dat toen als
Ruanda-Urundi bekend was. De heuvels
waren dun bevolkt, en werden voorname-
lijk gebruikt als toevluchtsoord voor de
bevolking uit de laagvlaktes van Tanganyi-
ka (het huidige Tanzania). Ze zochten de
hoger gelegen heuvels op om aan de
warmte en de malaria te ontsnappen.
Toen eind 19de eeuw de Duitsers
Tanganyika en Ruanda-Urundi koloniseer-
den, bleven deze bevolkingsverplaatsin-
gen tussen de laag- en hoogvlaktes

bestaan. Maar door de nederlaag van het
Duitse Rijk op het einde van de Eerste
Wereldoorlog, werden de Duitse kolonies
onder de overwinnaars verdeeld. In eerste
instantie was het de bedoeling het gehele
gebied (Tananyika plus Ruanda-Urundi)
onder mandaatschap van het Verenigd
Koninkrijk te plaatsen. Maar België, die

het tijdens WOI zwaar te verduren kreeg,
wou compensatie voor de geleden verlie-
zen. Er werd dan ook besloten Ruanda-
Urundi als mandaatgebied aan België toe
te wijzen.

Deze Europese beslissing had voor de
bewoners van de regio verregaande gevol-
gen. Van de ene dag op de andere werd de
bevolking van Rwanda en Burundi afge-
sloten van Tanzania. De Hutu’s, Tutsi’s en
Batwa, de drie etniën die in beide landen
vertegenwoordigd zijn, zaten plots inge-
sloten tussen hun grote buurlanden. De
bevolking zat gevangen op de heuvels en
kon niet meer naar de laagvlaktes van
Tanzania, Oeganda en Congo immigreren.

En op deze duizenden heuvels zitten
ze nog steeds, alleen is hun aantal de laat-
ste decennia sterk toegenomen. In
Burundi leven er vandaag ongeveer

“enkel migratie kan burundi en rwanda 

redden van totale chaos”

I Stijn De Reu  I

In Afrika hebben drie landen te maken met overbevolking: Nigeria, Rwanda en Burundi. Nigeria heeft een 
bevolkingsdichtheid van 170 inw./km2, Burundi 280 en Rwanda telt zelfs 330 inw./km2.

In de meeste andere Afrikaanse landen ligt de bevolkingsdichtheid ver beneden de 100 inw./km2.

Een migratie van Rwandezen en
Burundezen naar de vruchtbare moeras-
streek in het binnenland van Tanzanië
zou de productiecapaciteit van dat land
sterk doen toenemen.
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7.000.000 mensen, waarvan 25% tijdens
de burgeroorlog hun grond één of meer-
dere keren hebben ontvlucht. Sinds de
ondertekening van het staakt-het-vuren
akkoord tussen het regeringsleger en de

voormalige rebellen van CNDD-FDD keren
veel van deze vluchtelingen terug naar
hun voorouderlijke gronden. In Rwanda
lopen er vandaag iets meer dan
8.000.000 mensen rond. Het is cynisch te
stellen, maar de Rwandese genocide in
1994 heeft de bevolkingsdruk in Rwanda
even afgeremd. In enkele maanden tijd
vonden er tijdens de genocide om en bij
de 800.000 mensen de dood.

NNIIEEUUWWEE BBRROONN VVAANN CCOONNFFLLIICCTTEENN??

“Waarom probeert men mij steeds het nut
van vrede uit te leggen terwijl ik sterf van
de honger”, jammerde een dakloze in
Bujumbura, de hoofdstad van Burundi.
“Door de oorlog heb ik mijn grond moeten
verlaten, en nu heb ik niets meer. Geef me
een stuk grond zodat ik niet moet stelen of
moorden om te overleven”. Dit is maar een
van de verhalen die je te horen krijgt bij
de vele landlozen in Burundi en Rwanda.
Door de conflicten zijn veel mensen van
hun grond verjaagd, en daar opnieuw
aanspraak op maken, blijkt niet steeds
even eenvoudig.

Sprekend is het voorbeeld van
Burundi. Hier is enkele jaren geleden door
de Tutsi-regering een wet gestemd die

zegt dat mensen die 30 jaar geleden hun
gronden ontvlucht zijn (vooral de Hutu-
vluchtelingen van de massamoorden van
1973) geen eigenaar meer zijn van deze
gronden. Tienduizenden, zoniet honderd-

duizenden mensen dolen nu landloos
door Burundi.

In Rwanda verklaarde president
Kagame enkele jaren geleden tegen 2020
het aantal boeren te  willen halveren en
door de uitbouw van het onderwijs de
economie te diversifiëren. Dit zou de druk
op het land moeten afremmen. Maar van-
daag blijkt duidelijk dat de boeren niet
geconsulteerd worden, zodat de doelstel-
ling een dode letter blijft.

Ook de internationale gemeenschap
reageert lauw op de uitdaging die de
overbevolking creëert. Er wordt voorna-
melijk in termen van optimalisering van
het grondgebruik, of intensiever gebruik
en diversificatie van de productie gespro-
ken. Nieuwe landbouwtechnieken en het
invoeren van pesticiden en meststoffen
moeten ervoor zorgen dat de boer met
minder land meer opbrengst krijgt.

En de bevolking, die door de conflicten
niet meer vooruit durft te kijken, reageert
door de laatste stukjes tropisch regen-
woud leeg te kappen en de vrijgekomen
stukken grond in cultivatie te nemen. De
nefaste effecten op de natuur en het wild-
park zijn ronduit dramatisch, en de erosie
zorgt voor een degradatie van de grond.

Het mag dan ook niemand verbazen
dat de landproblematiek een van de
grootste uitdagingen voor Burundi en
Rwanda is. Een grote uitdaging, maar ook
erg groot risico voor nieuwe conflicten in
de regio.

De eerste botsingen tussen terugke-
rende vluchtelingen en de lokale bevol-
king zijn in Burundi al opgetekend, en ook
in Rwanda worden de spanningen rond
landtoegang opnieuw opgedreven. De
bevolking heeft nood aan meer grond, en
de officiële hulpprogramma’s kunnen de
noden niet lenigen. Er wordt dan ook naar
andere manieren gezocht om aan de
bevolkingsdruk te ontlopen.

Een hooggeplaatste bron bij de
Burundese regering, die anoniem wenst
te blijven, vertelde me: “We zouden hier in
Burundi in feite hetzelfde moeten doen als
Rwanda.” Hij lachte toen hij dit vertelde,
maar zijn ogen spraken boekdelen “Ook de
wapens opnemen en onder het mom van
het bestrijden van rebellenbewegingen
gewapenderhand stukken Congo
inpalmen.”

Het is al lang geen geheim meer dat
Rwanda stukken van Oost-Congo onder
controle heeft. Onder het mom van
bestrijden van gewapende rebellengroe-
peringen is het Rwandese leger massaal
aanwezig in Oost-Congo. De echte reden
is echter economisch en politiek van aard.
De exploitatie van grondstoffen uit Oost-
Congo brengt heel wat deviezen in de
Rwandese staatskas, en door het inpal-
men van grondgebied neemt de bevol-
kingsdruk af. De annexatie van de
Congolese regio Kivu is zelfs in zo’n ver
gevorderd stadium dat menig reisgids de
Congolese grensstad Goma als Rwandese
stad omschrijft. “En de internationale
gemeenschap weet best dat Rwanda hele
gebieden Congolees land inpalmt, maar
het wordt allemaal gedoogd”, vervolgde
m’n bron.

MMIIGGRRAATTIIEE AALLSS OOPPLLOOSSSSIINNGG??

Het feit dat in de hoogste regionen van de
Burundese politiek zulke hypotheses in de
mond genomen worden, mag niet zomaar
genegeerd worden. In de regio bestaat
wel degelijk het risico dat in de toekomst
door het gebruik van geweld aan landan-
nexatie gedaan kan worden. Daarom dur-

In Burundi wordt elk mogelijk stuk grond bewerkt
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ven sinds kort een steeds groter wordende
groep internationale waarnemers een
geladen discours in de mond te nemen.

“Als men toekomstige conflicten rond
landtoegang wil bestrijden, zit er maar één
ding op”, vertelde een bron binnen de
Belgische Ambassade in Burundi onom-
wonden.“Een massale migratie van

Burundesen en Rwandesen naar de dunbe-
volkte buurlanden. Als we zelfs geen discus-
sie durven aan te gaan over dit discours, dan
zal binnen tien of twintig jaar de situatie
niet meer houdbaar zijn” vervolgde hij.

Vandaag is de discussie over begeleide
migratie nog een taboe, vooral omdat in
het Gebied van de Grote Meren, dat een
waar kruidvat is, zo’n idee politiek niet te
verkopen valt. Ingo Wiederhofer, MDRP
(Multi-Country Demobilisation and
Reintegration Program) Operation Officer
van de Wereldbank stelde het als volgt:
“We kunnen vandaag onmogelijk aan
Tanzania of Congo gaan vertellen dat ze
plots tienduizenden Burundesen en
Rwandesen op hun grondgebied moeten
toelaten. Dit is in de huidige politieke situ-
atie compleet irreëel”.

Vandaar dat landen zoals Tanzania
financieel moeten overtuigd worden hun
grenzen open te stellen. “In plaats van mil-

joenen euro’s in peacebuilding-initiatieven
te investeren, zou men beter investeren in
een duurzame migratiepolitiek” vervolgde
de bron. “Je mag niet vergeten dat de gren-
zen van Rwanda, Burundi, Tanzania, Congo,
Oeganda, etc. artificiële grenzen zijn, door
de kolonisator uitgetekend”.

Vooral de vruchtbare moerasstreek in

het binnenland van Tanzania zou een
ideale locatie zijn om inwijkelingen een
nieuwe start te geven. Een migratie van
Rwandesen en Burundesen naar deze
gebieden zou niet alleen goed zijn voor de
bevolkingsdruk in deze landen, ook de
productiecapaciteit van Tanzania zou sterk
de hoogte ingaan. Burundesen en
Rwandesen zijn gekend als een van de
meest actieve volkeren in Centraal-Afrika.

De situatie op het terrein toont echter
een omgekeerde beweging. De onderteke-
ning van het Burundese vredesakkoord
zorgt voor een massale terugkeer van
meer dan 100.000 vluchtelingen vanuit
de Tanzaniaanse vluchtelingenkampen. De
UNHCR (The United Nations High
Commissioner for Refugees) spreekt over
een vrijwillige terugkeer, maar getuigenis-
sen van menig vluchteling leggen een
ander verhaal bloot.

De UNHCR en de Tanzaniaanse rege-

ring zouden namelijk bewust de levens-
omstandigheden binnen de vluchtelin-
genkampen zodanig moeilijk maken dat
de vluchtelingen geen andere keuze heb-
ben dan terugkeren. “De watertoevoer
wordt afgesloten en we mogen niet meer
naar de velden om deze te bewerken. Of
het is hier een langzame pijnlijke dood ster-
ven, of het is mijn kans wagen in Burundi.
Ik wordt in ieder geval liever op mijn moe-
dergrond begraven dan hier in het vluchte-
lingenkamp. Ik keer dus terug” vertelde
Jacqueline Rukundo, een vluchtelinge die
jarenlang in Tanzania verbleef.

Uit de getuigenissen blijkt duidelijk
dat vandaag noch de regionale, noch de
internationale politiek klaar is om een
open discussie rond migratie aan te gaan.
De nationale grenzen blijven het heiligste
goed, ook al verscheuren ze oude volke-
renbanden. Deze houding is des te pijnlij-
ker daar de regio cruciale jaren door-
maakt.

In Burundi verloopt het vredesproces
matig tot goed, zodat nieuwe conflictsti-
mulerende factoren zoals de overbevol-
king beter zo snel mogelijk aangepakt
worden. “Er is in Burundi niet veel nodig
om het land opnieuw in chaos te stortten”,
vertelde Bob, een journalist van de popu-
laire radiozender RPA. En in Rwanda, waar
momenteel verzoeningsprocessen gehou-
den worden die de genocide voorgoed
moeten doen vergeten, blijft de overbevol-
king een van de sluimerde conflictoorza-
ken.

Het overbevolkingprobleem negeren
is dus gevaarlijk. De regio leeft op een tijd-
bom, en het Westen sluit de ogen en blijft
geld pompen is vaak zinloze ontwikke-
lingsprojecten. Bewust de migratiediscus-
sie uitstellen, zou wel eens kunnen uit-
draaien op een zoveelste historische fout
in Centraal-Afrika.

Stijn De Reu is freelance journalist. Hij start
momenteel de vzw Rock Bujumbura die via
het spelen van pop/rock/raggeamuziek de
jongeren in Burundi over de etniciteitgren-
zen heen een doel willen geven in het
leven. (rockbujumbura&yahoo.com).

■

Het intens gecultiveerde Rwandese landschap

Een migratie van Rwandezen en Burundezen naar de vruchtbare moerasstreek in het bin-
nenland van Tanzanië zou de productiecapaciteit van Tanzania sterk doen toenemen.
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De kracht van SBY zit er hem hierbij vooral
in dat hij een democratisch, modern en
intellectueel aura weet te verenigen met
een krachtdadig en lijnrecht imago.
Enerzijds is hij degene die in de VS stu-
deerde en een doctoraat in de economie
behaalde, anderzijds is hij de stoere ex-
generaal. Als gevolg hiervan begonnen
investeerders Indonesië dan terug te zien
als het economische groeiwonder dat het
voor de Aziatische financiële crisis van
‘97/’98 was.

Al snel kwamen verschillende zaken
roet in het eten gooien. Een tsunami in de
noordelijke punt van Sumatra toonde op
pijnlijke wijze aan hoe gering de capaci-
teit van de Indonesische staat, en in het
verlengde daarvan van SBY, was om met
dergelijke natuurrampen om te gaan.
Daarnaast deden de schommelingen van
de Rupiah buitenlandse investeerders
afschrikken om grote economische avon-
turen in Indonesië te wagen. Sinds deze
maand zijn daar nog twee grote proble-
men bijgekomen. Eerst en vooral lijkt met
de recente bomaanslagen in Bali de terro-
ristische dreiging van de nochtans fel ver-
zwakte Jemaah Islamiyah niet volledig
weggeëbd en ook de sterke stijging van
de brandstofprijzen maakt de politieke
elite in Jakarta zeer onrustig. Ondanks de
internationale aandacht voor alles dat ook
maar enigszins gerelateerd is aan interna-
tionaal terrorisme, zijn het vooral de stij-
ging van de brandstofprijzen die Jakarta
het meeste kopzorgen baren. Dit is name-
lijk een probleem dat alle lagen van de
bevolking aantast en een directe weerslag
heeft op het leven van miljoenen
Indonesiërs. Deze brandstofprijzen zijn
temeer een extra gevoelig onderwerp

omdat deze de directe aanleiding hebben
gegeven voor de val van Soeharto en de
Nieuwe Orde in 1998.

GGEEÏÏNNSSTTIITTUUTTIIOONNAALLIISSEEEERRDDEE

CCOORRRRUUPPTTIIEE

Om de reikwijdte van bovenstaande pro-
blemen te begrijpen, moeten deze alle-
maal tegen de volgde vraag geplaatst

worden: ‘Hoe moet het verder met de
democratiseringsbeweging die met de val
van het autoritaire Nieuwe Orde regime in
1998 werd ingezet?’ Een belangrijke sub-
vraag hierbinnen is de volgende: hoe
moet de presidentsverkiezing van Susilo
Bambang Yudhyono (SBY) in oktober 2004
hierin gezien worden en hoe gaat hij met
de hierboven geschetste problemen om?
Het antwoord hierop is uitermate com-
plex en kan misschien het best met vol-
gende voorbeeld geïllustreerd worden. In
december 2004 verscheen in het week-
blad ‘The Economist’ een speciaal dossier
over Indonesië.1 Onderstaande was in die
periode in Jakarta en tot mijn verbazing
was dit dossier weg genomen in alle ‘The
Economists’ die uitgegeven werden in

Indonesië. Even groot was mijn verbazing
toen ik in België dit dossier in handen
kreeg en las hoe op de eerste pagina een
jubelzang wordt gegeven op de florerende
persvrijheid van Indonesië. Dit voorbeeld
illustreert perfect hoe dubbelzinnig poli-
tiek in Indonesië kan zijn. Sinds de val van
de Nieuwe Orde in 1998 zijn er inderdaad
enorme stappen gezet op gebied van

democratisering, mensenrechten en pers-
vrijheid. Even goed blijkt daarentegen dat
de corruptie sterker floreert dan ooit voor-
heen maar nu veel diverser gespreid is
tussen verschillende militair-politieke eli-
tes. Even goed is het een niet te ontken-
nen feit dat in 2003 Indonesiës bekendste
mensenrechtenactivist Munir werd vergif-
tigd, hoogst waarschijnlijk door toedoen
van de geheime diensten.2 Veel van de
enorme complexiteit van de hedendaagse
Indonesische politiek kan verklaard wor-
den door volgend citaat uit bovenge-
noemd dossier uit ‘The Economist’, name-
lijk: ‘Indonesia’s political institutions are so
new that no one is sure how they are
meant to work’3 Het gevolg hiervan is dat
de Indonesische politiek de speeltuin is

Institutionele onduidelijkheid, bureau-
cratische rompslomp en ver doorgedre-
ven corruptie zijn verantwoordelijk voor
het feit dat Indonesië moeilijk uit het
economische moeras geraakt sinds de
financiële crisis.

obstakels voor de ‘demokrasi’ in indonesië

I  Jeroen Adam  I

Na jaren van institutionele onzekerheid, economische moeilijkheden en etnisch/religieuze spanningen, moest 2005 
het jaar van de comeback van Indonesië worden. Door de verkiezing van Susilo Bambang Yudhyono (SBY) als president van

Indonesië in oktober 2004 leek het land eindelijk de sterke leider te hebben waar het al sinds de val van de autoritaire
Nieuwe Orde in 1998 op wachtte.
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geworden van rivaliserende patrimoniale
netwerken die zich inwerken in ministe-
ries, commissies, kabinetten, rechtban-
ken… Geïnstitutionaliseerde corruptie met
een democratisch vernislaagje lijkt dan
ook soms de beste beschrijving van het
politieke leven vandaag, zowel in Jakarta
als in regionale provinciesteden. Een sterk
staaltje hiervan werd nog gegeven toen in
december 2004, Jusuf Kalla, vice – premier
van Indonesië, zich tot voorzitter liet ver-
kiezen van de belangrijkste oppositiepar-
tij, Golkar. Vooral Golkar was hiermee zeer
tevreden, gezien hun toegang tot enkele
belangrijke ministeriële kabinetten nu
verzekerd is. Wat
dus duidelijk blijkt,
7 jaar na de val van
de Nieuwe Orde, is
dat Indonesië niet
zomaar het zoveel-
ste land is dat pro-
bleemloos zijn
wagon aan de trein
van de liberaal-
democratie weet te
hangen, hoewel
men in Jakarta zijn
best doet om zich
zo te profileren naar
de buitenwereld.

VVEERRTTRRAAGGIINNGG EE NN

BBLLOOKKKKEERRIINNGG

Betekent dit dan dat er een abrupt einde
kan komen aan de processen van ‘demo-
krasi’, ‘reformasi’ en decentralisasi’ die in
1998 zo moedig werden gestart. Zoals
Sidney Jones van International Crisis
Group betoogt zal dit, hoogst waarschijn-
lijk, niet gebeuren gezien geen enkele
groep van enige omvang in Indonesië echt
voordeel heeft bij een nieuwe institutio-
nele implosie van het land.4 Wat echter
wel kan gebeuren is dat het proces van
democratisering op bepaalde niveaus ver-
traagd of uiteindelijk zelfs geblokkeerd
wordt. Hierbij zijn volgende drie punten
essentieel.

– Interne veiligheid: Misschien wel de
grootste uitdaging waar Indonesië de vol-
gende jaren mee zal geconfronteerd wor-
den. Tijdens de Nieuwe Orde was het mili-
tair apparaat zowel verantwoordelijk voor

externe veiligheid (aanvallen van buurlan-
den) als voor interne veiligheid. Met de val
van de Nieuwe Orde werd vanuit het mili-
tair apparaat een politiemacht opgezet
die zich moest concentreren op de interne
veiligheid terwijl de nieuw opgerichte
militaire macht (TNI) zich moest concen-
treren op buitenlandse veiligheid. De
spanningen tussen deze twee instituten
zijn tot op de dag van vandaag intens en
er zijn verschillende voorbeelden waarbij
het tot een openlijk militair treffen kwam
tussen politie en leger. Hieraan gerelateer-
de problemen inzake interne veiligheid
zijn: de incapaciteit en onderbemanning

van de politie en de nog altijd dispropor-
tionele politieke en economische macht
van de militairen. Zeer veel ambitie om
orde op zaken in dit wespennest te krijgen
heeft SBY nog niet vertoond, hoewel moet
vermeld worden dat zijn (gelukt) terug-
trekkingsplan van de militairen in Aceh
getuigt van een zeker gezag over het mili-
tair apparaat.
– Decentralisatie: Sinds de val van de
Nieuwe Orde is een decentralisatieproces
ingezet waarbij zowel meer politieke
bevoegdheden naar een gedecentraliseerd
niveau worden doorgegeven en er tegelijk
meer provincies en districten worden
gecreëerd. In veel van deze provincies en
districten worden dit jaar verkiezingen
gehouden. Hieruit blijkt dat, in sommige
gevallen althans, dit decentralisatieproces
geweld en onzekerheid in de hand werkt.
Kwesties zoals welke etnische groep de
politieke macht in handen krijgt, welke

stad hoofdstad van een provincie mag
worden… bevorderen soms bestaande,
onderhuidse spanningen, zoals recent nog
gebeurde in Mamasa, Sulawesi.5 Mocht
het met deze decentralisering tot groot-
schaligere en duurzamere conflicten
komen, zal dit een bom leggen onder het
imago van Indonesië naar de buitenwe-
reld toe, de geloofwaardigheid van het
presidentschap van SBY en finaal de stabi-
liteit in Jakarta en het gehele land. De
regio’s die hier potentieel onderhevig aan
zijn, zijn in de eerste plaats die regio’s die
in het verleden al het toneel waren waren
grootschalige etnisch/religieuze spanni-

gen zoals Maluku, Noord Sulawesi of West
Kalimantan.
– Institutionele onduidelijkheid: Zoals
reeds vermeld bestaat er in Indonesië een
zeer hoge mate van institutionele onze-
kerheid en onduidelijkheid. Commissies
worden opgericht om toe te zien op het
verloop van verkiezingen, andere commis-
sies worden opgericht om toezicht te hou-
den op deze verkiezingscommissies…
Binnen dit kluwen wordt een zeer moeilijk
te begrijpen spel van machtspolitiek
gespeeld tussen rivaliserende en fluctu-
erende patrimoniale netwerken dat op
alle politieke niveaus doorspeelt. Dit heeft
vele internationale commentatoren maar
ook vele Indonesiërs zwaar ontgoocheld,
in die zin dat de val van de Nieuwe Orde
niet het grote begin van het moderne,
democratische Indonesië betekende maar
veel eerder een transformatie is waarbij
elites uit het oude regime onder een
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democratisch vernislaagje grotendeels
hun macht hebben behouden. Uit alle
analyses blijkt dan ook dat in tegenstel-
ling tot andere Zuid-Oost Aziatische groei-
economieën zoals Thailand of Maleisië het
grootste economisch probleem van
Indonesië een politiek probleem is.
Institutionele onduidelijkheid, bureaucra-
tische rompslomp en ver doorgedreven
corruptie zijn de hoofdverantwoordelijken
voor het feit dat Indonesië moeilijk uit het
economische moeras geraakt waar het
sinds de financiële crisis is in gesukkeld.

BBEESSLLUUIITT

Moeten we uit bovenvernoemde obsta-
kels besluiten dat het de verkeerde kant
opgaat met het democratiseringsproces in
Indonesië? Nee. Evenmin moeten we hier-
uit besluiten dat geweld noodzakelijk
gepaard met democratisering en een land
dat zo divers en uitgestrekt is als
Indonesië beter af is met een autoritair
regime. We hoeven maar naar het voor-
beeld van Oost Timor te verwijzen om aan

te tonen hoe geweld eveneens een onder-
deel van de Nieuwe Orde was en hoe het
einde van de Nieuwe Orde uiteindelijk, na
te veel bloedvergieten, een einde aan deze
crisis heeft bewerkstelligd. Wat uit het
bovenstaande echter wel blijkt is een
matiging van een idealistische, bijna mes-
sianistische democratische heilsbood-
schap. Democratie is geen wondermiddel
dat in een maatschappij kan geïnjecteerd
worden, maar is veel eerder een proces
dat met veel moeilijkheden en ontgooche-
lingen beleefd wordt. Degenen die wens-
ten dat Indonesië met het aftreden van
Soeharto de ideale liberaal–democratische
staat zou zijn, kwamen van een kale reis
terug. Degenen die wensten dat met het
presidentschap van SBY Indonesië eens-
klaps van zijn problemen verlost zou zijn,
kwamen eveneens van een kale reis terug.
Tegelijk zou in 1997 het idee dat Oost –
Timor onafhankelijk zou worden, de zoon
van Suharto in de gevangenis zou zitten,
mensen in een relatief stabiel klimaat een
president kunnen kiezen en een einde is

gekomen aan het geweld in Aceh, totaal
ongeloofwaardig geklonken hebben.

Jeroen Adams is onderzoeker Conflict
Research Group, vakgroep Studie van de
Derde Wereld, Universiteit Gent
–––––
1 Time to deliver. A survey of Indonesia, in:
The Economist, December 11th 2004.
2 Munir murder motive ‘made up’, 16 augus-
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“http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-paci-
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The Mamasa Case, ICG Asia Briefing No. 37, 3
May 2005.
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Voor een bondige omschrijving van de Indonesische maatschappij,
geschiedenis en cultuur zie “Indonesië” van Dirk Vlasblom (in de
landenreeks van 11.11.11., Novib en Koninklijk Instituut voor de
Tropen

IINNDDOONNEESSIIËË

Bevolking: 225 313 459 miljoen inwoners; Oppervlakte:
1 904 570 km2; Hoofdstad: Jakarta; Munteenheid: roepia;
Taal: Baha Indonees
Indonesië is de grootste archipelstaat in de wereld. Het
bestaat uit ongeveer 13 700 eilanden. De meest belangrijke
zijn Borneo (Kalimatan), Sumatra, Java, Celebes, Bali, de
Molukken, West-Papua en Timor. Ze liggen aan de beide kan-
ten van de evenaar zodat het eiland een tropisch regenkli-
maat en regenwoud heeft. De bevolking, de vierde grootste
in de wereld, is ongelijk verspreid: Java heeft de hoogste
bevolkingsdichtheid (640 mensen per km2) terwijl in Borneo
minder dan 10 mensen per km2 wonen. Naast koffie, thee
rubber en palmolie wordt vooral rijst verbouwd. Indonesiê is
de tiende grootste in de rij van olieproducenten en de derde
grootste producent van tin.
86% van de bevolking is Moslim, ongeveer 10% is Christen,
2% Hindoe (vooral in Bali) 1% Boeddhist, en kleine groepen
minderheden met traditionele godsdienstige praktijken. De
staat erkent Islam, Protestantse en Katholieke christenen,
Hindoeïsme en Boeddhisme
Vrouwenrechten: Sinds 1945 hebben de vrouwen stemrecht
en kunnen ze verkozen worden. Tussen 1995 en 2000 daalde
de vrouwelijke vertegenwoordiging van 13 naar 11% en in
ministeriële posten van 6% naar 3%. In 2000 maakten vrou-
wen 41% van de werkkracht uit: 42% werkt in de landbouw,
16% in de industrie, en 42% in de dienstensector. 89% van de
zwangere vrouwen genieten van prenatale zorg (data van
1997) maar slechts 64% van de geboorten gebeuren onder
medisch toezicht (data van 1999).Kinderhandel, seksuele uit-
buiting van kinderen en kinderarbeid(zelfs in het gezin) en
het groot aantal kinderen dat op straat leeft zijn de belang-
rijkste bezorgdheden van kinderwelzijnsorganisaties.
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Voor we in augustus richting Nederland
zouden trekken hadden we 2 ontmoetin-
gen met de Belgische delegatie. Deze
bestond uit 6 deelnemers (Nederlands- en
Franstaligen) en Liselot, onze jeugdverant-
woordelijke. Tijdens de eerste ontmoeting
leerden we elkaar kennen en kregen meer
informatie over de hele opzet van de uit-
wisseling. We zouden 10 dagen op kamp
gaan met een internationale groep, we
zouden deelnemen aan workshops en als
ontspanning waren er zeiltochtjes
gepland. Tijdens de tweede bijeenkomst
werden we al een echte groep; we discus-
sieerden over hoe we ons Belgenlandje
zouden voorstellen tijdens de geplande
‘country presentations’ avond en wat we
zouden klaarstomen voor de multiculture-
le avond.

Dan was het eindelijk zover… Op 19
augustus reisden we – Liselot, Sarah,
Maud, Eva, Jan, Dries en Lies – per trein
naar de kampplaats: een zeilboerderij in
het Friese dorpje Uitwellingerga. Na vijf
uur op de trein kwamen we eindelijk aan
en daar maakten we snel kennis met alle
anderen. Of toch bijna alle anderen, want
door problemen met hun visa (deels te
wijten aan een sterk staaltje bureaucratie
op de Nederlandse ambassade in
Jordanië) zouden de Palestijnse deelne-
mers, op hun groepsleider na, pas woens-
dag in Nederland geraken.

Ibrahim, de Palestijnse jeugdleider die
al langer een visum had en dus wel door
de douane was geraakt, liep er een beetje
triest bij. De eerste avond was voor ieder-
een nog wat onwennig, maar toch werd
er meteen behoorlijk verbroederd en was
het ijs snel gebroken. Het contact tussen
de Israëli’s en de Palestijnen die in Israël

wonen, verliep al bij al vrij vlot van in het
begin.

Vanaf de volgende dag zouden we
ongeveer iedere dag gaan zeilen op de
prachtige Friese meren, een ideale manier
om mensen van verschillende nationalitei-
ten te doen samenwerken. De avond dat
we in het donker zijn gaan varen met de
zeilboten, de dag dat we in hevige wind

en regen naar het naburige Sneek zeilden,
het zal ons altijd bijblijven. Verder waren
er iedere dag een aantal workshops,
geleid door mensen met ervaring in het
peace-keeping werk in conflictgebieden.
We kregen workshops rond o.a. stereoty-
pering, non-violence en bemiddeling. Hier
leerden we om op een geweldloze manier
conflicten te benaderen en onze gevoe-
lens uit te drukken. Uiteraard was er ook
iedere dag voldoende tijd voor ontspan-
ning en plezier, zoals de multiculturele
avond wanneer iedereen enkele typische
gerechten uit zijn eigen cultuur kon klaar-
maken. De groep werd stilletjes aan één
grote vriendengroep.

Soms waren er ook heel emotionele
momenten. Bijvoorbeeld tijdens de lan-
denpresentatie op de tweede avond,
waarbij elke landengroep zijn eigen land
moest voorstellen. Na de zeer gekleurde
Palestijnse landenpresentatie (door

Ibrahim op zijn eentje) laaiden de emoties
hoog op bij de Israëli’s, sommige Israëli’s
waren heel erg aangedaan en traantjes
vloeiden rijkelijk. Ook voor ons buiten-
staanders was dit heel moeilijk, om van zo
dichtbij geconfronteerd te worden met
het hele Palestijns-Israëlisch conflict. Voor
de Belgen en Nederlanders waren dit heel
nieuwe ervaringen en emoties, die we

voordien in ons dagelijkse leven niet ken-
den. Wat ook zo aangrijpend was, was dat
aan het einde van de avond Ibrahim en
Yuval (de Israëlische jongerenleider) elkaar
als vrienden in de armen vielen.

Middenin de week was er tijd voor
even iets heel anders: een tweedaags
bezoek aan Amsterdam op woensdag en
donderdag. Daar aangekomen konden we
dan eíndelijk de Palestijnen welkom
heten, en konden ook zij stilletjes aan in
de groep integreren. Op het programma
stond verder een bezoek aan Amnesty
International – dat ons een weblog voor-
stelde, een ideale manier om contact te
houden met elkaar – en een bezoek aan
de gebedshuizen van de 3 verschillende
godsdiensten: een synagoge, een kerk en
een moskee.

Het was echt een hele interessante
ervaring, in de moskee mochten we zelfs
een gebed bijwonen. Wat ook opviel was

samen in zee - all in the same boat

I  Lies Van Neck en Dries Valgaeren  I

Zeven Belgische jongeren namen van 19 tot en met 28 augustus deel aan een kamp dat we vermoedelijk niet snel zullen
vergeten: “Samen in zee – All in the same boat”, een uitwisselingsproject georganiseerd als zeilkamp waar ook Nederlanders,

Israëli’s, Palestijnen en Arabische Israëli’s participeerden. Het zeilkamp was georganiseerd door de Nederlandse stichting
Con-Young-Tion, in samenwerking met de Belgische vzw Vrede en met de steun van Euromed, het jeugdprogramma van de

Europese Unie.

Het bewijs werd geleverd dat het mogelijk
is om samen te leven. Deze boodschap
moeten we meedragen en zeker ook 
uitdragen.
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dat eens we de moskee binnengingen die
stoere Palestijnse jongens allemaal eerst
gingen bidden.

Terug in Uitwellingerga was er dan de
langverwachte bemiddeling tussen de
Israëli’s en de Palestijnen, waarbij iedere
groep in het conflict (Israëli’s, Palestijnen
en Palestijnen die in Israël wonen) zijn
verhaal kon doen, gevolg door een face-to-
face discussie tussen Israëli’s en
Palestijnen. Ook de Belgen en
Nederlanders werkten hieraan actief mee,
bijvoorbeeld door bemiddelaar te zijn die
de discussie in goede banen moesten lei-
den, of door de verschillende groepen te
helpen in het beschrijven van hun situatie.
De bemiddeling was wel heel spannend,
want terugdenkend aan zaterdag wisten
we echt niet wat we moesten verwachten.
Maar onze vrees bleek ongegrond: van bij
het begin waren de groepen heel duide-
lijk: “heel het conflict is niet onze schuld!”

en dat was een heel mooi gebaar. Er werd
heel wat gediscussieerd, maar de meesten
hadden bewezen dat ze echt open-min-
ded en bereid waren te praten, en op het
einde van de avond kon iedereen met een
goed gevoel gaan slapen.

De laatste dagen vlogen voorbij en na
het laatste avondfeest brak dan snel de
dag van het afscheid aan. Best wel pijnlijk,
na negen dagen intens met elkaar te heb-
ben samengeleefd. We zouden er zo veel
meer over kunnen vertellen, maar het is
allemaal heel moeilijk te verwoorden.
Tijdens die tien dagen zijn we echt een
vriendengroep geworden; we hadden ook
zo veel emoties met elkaar gedeeld:
vreugde, boosheid, verdriet, liefde en heel
veel vriendschap en medeleven. Het
afscheid op zondag 28 augustus viel ieder-
een dan ook heel zwaar. We hopen alle-
maal zo veel mogelijk contact te kunnen
houden. Het is de bedoeling dat we het

hier niet bij laten… 28 augustus was niet
het einde van ‘Samen in zee’; nee, het zou
een begin moeten zijn!

Na deze ervaring te hebben meege-
maakt zijn de leden van de Belgische
groep ervan overtuigd dat er in deze twee
groepen die met elkaar in conflict leven,
ook veel mensen zijn die willen praten, die
een oplossing willen vinden en die een
beter leven willen, waarin ze in vrede kun-
nen samenleven met alle mensen van de
twee bevolkingsgroepen. Deze uitwisse-
ling is voor ons allemaal een onvergetelij-
ke belevenis geweest, die ons stuk voor
stuk een beetje veranderd heeft. Het
bewijs werd geleverd dat het mogelijk is
om samen te leven. Deze boodschap moe-
ten we meedragen en zeker ook uitdra-
gen!

Eindredactie: Liselot Fleebus
■

studieweekend in lombardsijde

Onze vredesbeweging meent dat de situatie in het Midden Oosten
van essentieel belang is voor de wereldvrede. Daarom zetten de jon-
geren een studieweekend op: informatie, discussie, actiepunten.

van vrijdag 18 november 19u tot zondagnamiddag 20 november

voor wie jonger is dan dertig 
in vakantiecentrum De Lombarde
Elisabethlaan 4 8434 Middelkerke-Lombardsijde 
(kusttram uit Oostende richting De Panne, halte Lombardsijde Bad) 
voorlopig programma 
– De VS politiek in het Midden Oosten 
– Bewapeningsproblematiek in de regio (kernwapens, wapenhan-
del, ...) 
– Islam en politiek 
– getuigenissen over reisbezoeken 
– rol van Turkije
– Israëlische Palestijnen 

Haast je om in te schrijven, de plaatsen zijn echt beperkt!
pieter@vrede.be 

OOOORRLLOOGGSSJJUUNNKKSS

Joel Andreas heeft een originele manier
gevonden om relatief zware materie,
“het buitenlands beleid van de
Verenigde Staten in historisch perspec-
tief” op een ludieke en luchtige manier
te brengen zonder aan ernst in te boe-
ten. Een aanrader voor iedereen.

Georges Spriet Vrede vzw

24-25/nov  07-11-2005 09:29  Pagina 25



DOSSIER26

Vrede | nr. 376 | november-december  2005

DOSSIER

dossier
voor de schone schijn? 

achter de gordijnen van de internationale

instellingen

Marc Maes, Georges Spriet, Jean Marie Brom* en  Stéphane Lhomme *

Sinds het einde van de Koude Oorlog en de groeiende globalisering kunnen internationale instellingen rekenen op
toenemende aandacht. Er is een soort tweestrijd aan de gang tussen de Verenigde Naties en haar instellingen ener-
zijds en organisaties als Wereldbank, IMF en Wereldhandelsorganisatie anderzijds die los staan van de Verenigde
Naties. Volgens het Handvest moeten de Verenigde Naties er over waken dat internationale disputen niet langer in
oorlog en geweld uitmonden. Daarnaast groeiden ze uit tot een forum en in sommige gevallen zelfs belangenverdedi-
ger van derdewereldlanden. Nobele principes. In plaats van vrede, kwam de koude oorlog die warm werd uitgevoch-
ten in derdewereldlanden. Landen als de Verenigde Staten verbergen intussen niet langer dat ze de macht en legitimi-
teit van de Verenigde Naties willen ondergraven. Zij kiezen voor andere instellingen zoals de wereldhandelsorganisa-
tie of eerder informele fora zoals de G8. Het gaat om organisaties die met meer verve het neoliberalisme verdedigen
en waarin multinationals gemakkelijker aan hun trekken komen.
–––––
* Artikels met dank overgenomen uit Le Monde
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Geachte Excellenties, vrienden, goede namiddag
De oorspronkelijke opzet van deze vergadering werd volle-

dig scheef getrokken. Het opgelegde thema voor het debat
was het zogenaamde hervormingsproces dat de meest drin-
gende problemen overschaduwt, die de volkeren van deze
wereld met aandrang eisen: de bekrachtiging van de maatre-
gelen die de obstakels voor een duurzame ontwikkeling en
groei zouden aanpakken.

Vijf jaar na de Millenium Top toont de realiteit dat het
overgrote deel van de doelstellingen - die al vrij bescheiden
waren - niet zullen bereikt worden.

We beweerden dat in het jaar 2015 de 842 miljoen honger-
lijdende mensen tot de helft zouden herleid worden. Aan het
huidige ritme zal deze doelstelling slechts in 2215 verwezenlijkt
worden. Is er iemand van de aanwezigen die dit feit wil vieren?
(…)

We eisten voor iedereen een basisschoolopleiding tegen
het jaar 2015. Aan het huidige ritme zal
deze doelstelling slechts bereikt worden in
het jaar 2100. (…)

Vrienden van de wereld, dit leidt ons
tot een triestige vaststelling: de Verenigde
Naties hebben dit werkmodel uitgeput en
het gaat niet enkel over hervorming. De
21ste eeuw eist grondige veranderingen en
dat zal maar alleen mogelijk zijn wanneer een nieuwe organi-
satie wordt opgericht. Het huidige VN-model werkt niet. We
moeten het durven zeggen. Het is de waarheid.

Die veranderingen- dezen waarnaar Venezuela verwijst-
hebben volgens ons, twee fases: de onmiddellijke fase en de
aspiratie fase, een utopia. De eerste fase is ingebed in de
akkoorden die in het oude systeem werden overeengekomen.
We lopen niet weg. We brengen zelfs concrete voorstellen in
dat oude model. Maar de droom van een duurzame vrede, een
droom dat niet wordt beschaamd door honger, ziekte, ongelet-
terdheid, extreme behoeften, basisbenodigdheden moet zijn
vleugels kunnen spreiden en vliegen.

We zijn ons bewust van een afschrikwekkende neoliberale
globalisering, maar daar is ook de realiteit van een verbonden
wereld die we niet als een probleem moeten bekijken maar als
een uitdaging. We zouden op basis van nationale gegevens
kennis kunnen uitwisselen, markten integreren, maar tezelf-
dertijd moeten we begrijpen dat er problemen zijn waar er
geen nationale oplossing voor bestaat: radioactieve wolken,
wereldolieprijzen, ziekten, opwarming van de planeet of het
gat in de ozonlaag. Dit zijn niet enkel nationale huiselijke pro-
blemen. Als we streven naar een nieuw model voor de
Verenigde Naties brengen wij vier onmisbare en dringende

voorstellen voor hervorming naar deze Vergadering: de eerste:
de uitbreiding van de Veiligheidsraad zowel in zijn permanente
als in zijn niet-permanente bezetting zodat zowel nieuwe ont-
wikkelende en ontwikkelingslanden tot de permanente en de
niet permanente categorieën worden toegelaten. Ten tweede:
we moeten de nodige verbetering aanbrengen aan werkme-
thodes om de transparantie te vermeerderen, niet te vermin-
deren. Ten derde: we moeten onmiddellijk - we hebben dit in
Venezuela de laatste 6 jaar herhaaldelijk herhaald- het veto-
recht in de Veiligheidsraad opheffen . Het is een elitair trekje
dat onverenigbaar is met de principes van gelijkheid en demo-
cratie.

En ten vierde: We moeten de rol van de secretaris-generaal
verstevigen; zijn of haar politieke functies inzake preventieve
diplomatie, die rol moet bevestigd worden. De ernst van al
deze problemen vereist diepgaande veranderingen.
Oppervlakkige hervormingen zijn onvoldoende voor de realisa-

tie van al datgene waar wij, de volkeren van de wereld op
wachten. In Venezuela gaan stemmen op voor de stichting van
een nieuwe Verenigde Naties of zoals de leraar van Simon
Bolivar zei: “Ofwel zijn we inventief ofwel mislukken we.”

Tijdens de bijeenkomst van het Wereld Sociaal Forum in
Porto Allegre in januari dit jaar, vroegen verschillende persona-
liteiten dat de VN hun zetel buiten de Verenigde Staten zouden
vestigen indien de herhaalde schendingen van het
Internationaal Recht zouden blijven doorgaan. Vandaag weten
we dat er geen massavernietigingswapens in Irak aanwezig
waren. De bevolking van de VS vroeg steeds met aandrang dat
hun leiders de waarheid zouden vertellen; de volkeren van de
wereld vroegen hetzelfde. Er zijn op geen enkel ogenblik mas-
savernietigingswapens in Irak geweest. Nochtans werd Irak
gebombardeerd, bezet en het is het nog steeds bezet. Dat
gebeurde allemaal over het hoofd van de VN. Daarom stellen
we voor dat de VN dit land, dat de gestemde resoluties van
deze vergadering negeert, zou verlaten. Sommige voorstellen
wijzen naar Jeruzalem, een internationale stad, als een alterna-
tief aan. Het voorstel is genereus genoeg om een oplossing te
bieden voor het lopende conflict dat de Palestijnen treft.
Nochtans zal dat moeilijk te verwezenlijken zijn. Daarom
maken we een voorstel dat werd opgemaakt , in 1815 door

speech van hugo chavez voor de 

verenigde naties op 15 september 2005

De 21ste eeuw eist grondige veranderingen en
dat zal alleen maar mogelijk zijn wanneer een
nieuwe organisatie wordt opgericht. Het hui-
dige VN-model werkt niet.
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Simon Bolivar, de grote bevrijder van het Zuiden. Bolivar stelde
de oprichting voor van een internationale stad dat het idee van
eenheid zou belichamen.

We geloven dat het tijd wordt om na te denken over de
oprichting van een internationale stad met haar eigen soeve-

reiniteit, met haar eigen sterkte en moraliteit om alle naties
van de wereld te vertegenwoordigen. Zo een internationale
stad zou het tegengewicht moeten vormen voor vijf eeuwen
ongelijkheid. De hoofdkwartieren van de VN moeten naar het
Zuiden verhuizen.

Dames en heren, we staan voor een ongekende energiecri-
sis waarbij een niet te stoppen vraag naar energie gevaarlijke
hoogten bereikt zowel in het onvermogen van meer energie-
toevoer en het perspectief van verminderde oliereserves
wereldwijd. De voorraad energie geraakt uitgeput.

Tegen het jaar 2020 zal de dagelijkse vraag
naar olie 120 miljoen vaten per dag bedra-
gen. Zo een vraag, zelfs zonder rekening te
houden met toekomstige stijging van de
aanvraag, zou in 20 jaar opgebruiken wat
de mensheid tot nu toe heeft verbruikt.
Het betekent dat nog meer CO2 in de
atmosfeer vrij komt en dus ook de toena-
me van de opwarming van de planeet.

Orkaan Katrina was een pijnlijk voorbeeld wanneer zulke
realiteiten worden genegeerd. De opwarming van de oceaan is
de fundamentele factor achter de verwoestende kracht van de
orkanen die we de laatste jaren hebben gezien. Laten we
gebruik maken van deze gelegenheid om ons medeleven te
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Nu meer dan ooit moeten we de ideeën
oppikken die we onderweg hebben achterge-
laten zoals het voorstel goedgekeurd in 1974
betreffende een Nieuwe Internationale Orde.

In de sectie ‘terrorisme’ werd het vaagheid troef. Een duidelij-
ke definitie werd weggelaten en nu staat er een veroordeling van
“terrorisme in al zijn uitingen, door gelijk wie, gelijk waar en met
gelijk welke bedoelingen gepleegd, daar het de ernstigste bedrei-
ging voor vrede en internationale veiligheid is.” Hoe vager, hoe
ruimer de interpretatie moeten de machtshebbers hebben
gedacht.

“Naties zullen straffeloosheid beëindigen voor de ernstigste
misdaden zoals genocide, misdaden tegen de mensheid en oor-
logsmisdaden”. Deze tekst werd geschrapt. John Bolton aan-
vaardde immers geen enkele verwijzing naar het Internationaal
Strafhof. Ook het compromis dat opriep voor “samenwerking met
het Internationaal Strafhof, in overeenstemming met onze
respectieve wettelijke verplichtingen”, vond geen genade.

Wel staan er drie artikels onder de hoofding “verantwoorde-
lijkheid om te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden,
etnische zuivering en misdaden tegen de mensheid”. Ze zeggen
enerzijds dat elk land de verantwoordelijkheid heeft de bevolking
te beschermen, en anderzijds dat de internationale gemeenschap
de staten daarin moet helpen, en geëigende diplomatieke, huma-
nitaire en andere vreedzame middelen moet gebruiken om
bevolkingen te beschermen. Ook dat de VN bereid is tot collectie-
ve actie via de Veiligheidsraad indien de vreedzame weg niet
helpt, en de nationale autoriteiten manifest tekortschieten in
deze taak.

vn hervorming

I  Georges Spriet I

De topbijeenkomst van meer dan 150 regeringsleiders op 15 en 16 september 2005 is een maat voor niets geweest.
Of eigenlijk toch niet. John Bolton,VN ambassadeur van de USA, heeft met succes de voorstellen van Kofi Annan weten te counteren.

Wat is er gebeurd? Na de basistekst van Kofi Annan “in grotere
vrijheid”, werd er onder leiding van Gabon, voorzitter van de
Algemene Vergadering, aan een document gewerkt dat bij een
reeks landen werd afgetoetst. Daarin zaten voorstellen over
onderwerpen die gingen van non-proliferatie, ontwapening tot
een nieuwe structuur: de Raad voor Mensenrechten.

John Bolton, die toen nog maar pas was aangesteld als VN
ambassadeur door een “recess appointment”1, haalde toen zijn
rode pen boven en stelde meer dan 700 veranderingen voor.
Hoewel die wellicht niet allemaal onzinnig waren, nam deze hou-
ding het hek van de dam. Een hele reeks andere landen begonnen
ook wijzigingen voor te stellen, en voorzitter Gabon was de moei-
lijk bereikte consensus kwijt.

In de uiteindelijke slottekst van de top staat er nu niks meer
over ontwapening en non proliferatie. Kofi Annan noemde het
een “disgrace”, een schande. Dank zij Washington is men het in
de VN niet langer eens dat “vooruitgang op het vlak van ontwa-
pening en non proliferatie essentieel is om internationale vrede
en veiligheid te versterken”. Ook de oproep werd geschrapt om
nieuwe effectieve maatregelen te zoeken om de verspreiding van
nucleaire, chemische en biologische wapens te verhinderen en te
bestrijden, alsook de transfer van deze massavernietigingswa-
pens naar “non-State actors”. Ook geen steun aan het Algemeen
Teststop Verdrag, aan het Verdrag over landmijnen, en aan ver-
mindering van de nucleaire voorraden.
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betuigen aan het Amerikaanse volk. De mensen zijn broers en
zusters van ons allemaal in Midden- en Zuid-Amerika en van
de rest van de wereld.

Het is onpraktisch en ethisch niet verantwoord om de
mensheid op te offeren aan een socio-economisch model dat
een verwoestende capaciteit ten toon spreidt. Het is suïcidaal
het te verspreiden en het op te leggen als een remedie voor al
het kwaad waarvan het zelf de oorzaak is.

Niet zo lang geleden reisde de president van de Verenigde
Staten naar een samenkomst van de Organisatie van
Amerikaanse Staten om aan Latijns Amerika en de Caraïbische
Staten maatregelen voor een vrije markteconomie voor te stel-
len. Neo-liberalisme is nu precies de fundamentele oorzaak van
de tragedies waaronder onze volkeren gebukt gaan: het neo-
liberalisme en de Consensus van Washington. Dat heeft alle-
maal geleid tot een groot deel van de miserie, ongelijkheid en
onmenselijke tragedie voor al de volkeren van dit continent.

Wat we meer dan ooit nodig hebben, Mijnheer de
Voorzitter, is een nieuwe internationale orde. Ik breng U in her-

innering de Algemene vergadering van de Verenigde Naties in
zijn zesde buitengewone zittingsperiode in 1974, 31 jaar gele-
den, wanneer een nieuw actieplan voor een Nieuwe
Internationale Orde met een overweldigende meerderheid
werd aangenomen: 120 stemmen voor de motie, 6 stemmen
tegen en 10 onthoudingen. Dat was de periode dat er in de
Verenigde Naties nog werd gestemd. Nu worden documenten
zoals deze goedgekeurd die ik ten bate van Venezuela bestem-
pel als waardeloos. De regering van Venezuela zal ze openbaar
maken. We aanvaarden geen openbare en schandelijke dicta-
tuur in de Verenigde Naties. Deze materie moet op tafel gelegd
worden en ik vraag mijn collega’s staatshoofden en regerings-
leiders om dit document te bediscussiëren.
…………………………….
Luister hier, Mijnheer de Voorzitter: indien we dit document
goedkeuren dan zijn we verloren. Laat ons de lichten doven en
ramen en deuren sluiten. Dat zou ongelooflijk zijn: dat we een
dictatuur in deze vergaderruimte aanvaarden.

Nu meer dan ooit moeten we de ideeën weer oppikken die
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Dit hoofdstuk houdt dus een machtiging (een mandaat van
de Veiligheidsraad) voor militair optreden om een genocide te
voorkomen. Als een militaire interventie inderdaad effectief daar-
voor dient, dan is dit positief. Vraag is echter steeds of dit de ware
reden vormt voor militaire plannen van sommigen. Zoeken zij
niet eerder een humanitaire dekmantel voor militaire belangen-
verdediging? Bovendien, precies door het schrappen van de refe-
renties over straffeloosheid, ontneemt men de VN een maat-
schappelijk instrument dat een zeer ernstige afschrikking in kan
houden voor mogelijke genocideurs.

Er werd wel afgesproken om een Commissie voor
Vredesopbouw te creëren, die landen moet helpen om na een
vredesbestand niet opnieuw in conflict te hervallen. Daarin zou-
den de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad, de
Wereldbank, het IMF, en andere regionale organisaties (Europese
Unie, Afrikaanse Unie) vertegenwoordigd worden. Vrijwillige bij-
dragen moeten het Peacebuilding Fund financieren.

De nieuwe Raad voor Mensenrechten moet zo snel mogelijk
samengesteld kunnen worden, nog tijdens deze 60ste zitting van
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zegt de tekst.
Deze Raad moet de vroegere Commissie vervangen omdat daar
volgens de EU en de VS ook leden in zaten die zelfs systematische
mensenrechtenschenders zijn zoals Libië en Soedan. Niemand
lijkt de vraag te stellen of na Irak, na Falluja, en na Guantanamo
de VS wel in die Raad mogen zetelen.

De eindtekst herhaalt de wil om de millenniumdoelstellin-
gen te bereiken, is tevreden dat het er naar uit ziet dat de officië-
le ontwikkelingshulp jaarlijks met 50 miljard dollar zal stijgen, en
onderstreept dat de oplossing van de schuldproblemen van ont-
wikkelingslanden heel belangrijk is. Het ontbreekt dus wel duide-
lijk aan concrete voorstellen en afspraken.

Waar erg werd naar uitgekeken was de hervorming van de
Veiligheidsraad. Kofi Annan had daar twee scenario’s voor uitge-

tekend, een met nieuwe permanente leden zonder vetorecht, en
eentje met nieuwe hernieuwbare vierjaartermijnen ook zonder
vetorecht. Er was een samengaan van Duitsland, Japan, India en
Brazilië om hun kandidatuur aan mekaar te klitten, maar daar
hadden zowel de VS als China reeds hun afstandelijkheid tegen-
over getoond. Voorlopig is men niet verder gekomen dan de nood
aan hervorming te stellen in het kader van bredere representati-
viteit, efficiëntie en transparantie, en ook om de legitimiteit van
de beslissingen te verstevigen. De Algemene Vergadering wordt
gevraagd om de vooruitgang in dit hervormingsdossier tegen
eind 2005 te bekijken.

Hervorming van een instelling waar de geprivilegieerde lan-
den (de vijf permanente leden van de veiligheidsraad) zelf de
sleutel van in handen houden, is geen evident proces. De funda-
mentele kritiek dat de beslissingen van de Veiligheidsraad niet
alleen legaal moeten zijn (dwz in overeenstemming met het VN
Charter) maar ook legitiem (dwz ontdaan van machtspolitiek)
kent bij dit alles nog niet een begin van aanpak. Een hervorming
moet de VN duidelijk democratisch, aansprakelijk, transparant
maken. Het voor zich uit schuiven van de noodzakelijke hervor-
ming van de veiligheidsraad is geen goed teken. Het ziet er dus
niet naar uit dat we goed zijn gestart.

Bronnen:
www.aktionsprogramm2015.de
www.vmpeace.org
www.globalsolutions.org
Vrede, juli-aug 2005, dossier.
2005 World Summit Outcome, document A/60/L.1

■
–––––
1 D.w.z. een benoeming door de VS president zelf tot de volgende senaats-

verkiezingen aangezien de senaat hem niet wilde aanstellen.
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we onderweg hebben achtergelaten: zoals het voorstel goed-
gekeurd door deze Vergadering in 1974 betreffende een
Nieuwe Economische Internationale Orde. Artikel 2 van deze
tekst bevestigt het recht van de naties om eigendommen en
natuurlijke grondstoffen die aan buitenlandse investeerders
toebehoorden te nationaliseren. Het stelde voor kartels van
producenten van ruwe grondstoffen op te zetten. In de resolu-
tie 3021 van mei 1974
maakte de Algemene
Vergadering zijn intentie
duidelijk dringend werk
te maken van een
Nieuwe Economische
Wereldorde gebaseerd
op –luister goed –billijk-
heid, soevereine gelijk-
heid, interafhankelijk-
heid, gemeenschappelij-
ke belangen en samen-
werking tussen de sta-
ten ongeacht hun eco-
nomische en sociale sys-
temen met de bedoeling
de onrechtvaardigheden
en ongelijkheden  te
bestrijden en de  huidige
en de toekomstige generaties vrede, rechtvaardigheid en duur-
zame sociale en economische groei te verzekeren.

Het belangrijkste doel van de Nieuwe Economische
Internationale Orde was de oude economische orde opgesteld
in Breton Woods te veranderen.

Wij, het volk van Venezuela eisen een nieuwe internationa-
le economische orde. Maar een nieuwe internationale politieke
orde is eveneens dringend nodig. We mogen niet toelaten dat
enkele landen trachten de regels van het Internationaal Recht
een andere interpretatie te geven om nieuwe doctrines zoals
preventieve oorlogen op te dringen. Oh, ze bedreigen ons met
pre-emptieve oorlog? En wat dan met de doctrine van
Verantwoordelijkheid voor Bescherming? We moeten ons afvra-
gen: wie gaat ons beschermen? Hoe gaan zij ons beschermen? 

Ik geloof dat een van de landen die de meeste bescher-
ming nodig heeft de Verenigde Staten zijn. Dat werd pijnlijk
blootgelegd met de tragedie na de doortocht van de orkaan
Katrina. Zij hebben geen regering die hen beschermt tegen
aangekondigde natuurrampen als we al zouden praten over
elkaar te beschermen. Dit zijn gevaarlijke concepten die het
imperialisme en interventionisme vorm geven omdat ze schen-
ding van nationale soevereiniteit legaliseren. Het volle respect
voor de principes van het Internationaal Recht en het charter
van de Verenigde Naties moeten, Mijnheer de Voorzitter, de
toetssteen worden voor internationale betrekkingen in de
wereld van vandaag en de basis voor de nieuwe orde die wij nu
voorstellen.

Internationaal terrorisme moet dringend en op een effi-
ciënte manier worden bestreden. Maar we mogen de strijd niet

gebruiken als een dekmantel voor militaire agressies die de
Internationale Wetgeving schaden. Dit is de gevolgde doctrine
sinds 9/11.

Alleen een hechte samenwerking en het einde van een dub-
bel discours van dezelfde noordelijke landen  inzake terrorisme
kunnen deze tragedie stopzetten.

Na zeven jaar Bolivariaanse revolutie kunnen de
Venezolanen terugkij-
ken op belangrijke
sociale en economische
vooruitgang.
Een miljoen vierhonder-
denzesduizend
Venezolanen leerden
lezen en schrijven. We
zijn met een totaal van
25 miljoen. Ons land zal
een gebied worden vrij
van ongeletterdheid.
Drie miljoen
Venezolanen die
wegens armoede waren
uitgesloten maken nu
deel uit van het primai-
re, secundaire en hoge-
school onderwijs.

Zeventien miljoen Venezolanen –bijna 70% van de bevol-
king- genieten nu voor de eerste keer van gratis gezondheids-
zorg. Meer dan een miljoen zevenhonderd ton voedsel worden
verdeeld aan gesubsidieerde prijzen aan 12 miljoen mensen,
bijna de helft van de bevolking. Een miljoen krijgt het voedsel
volledig gratis omdat ze nog in een overgangsperiode zijn.
Meer dan zevenhonderd duizend banen werden gecreëerd
zodat de werkloosheid met negen punten daalde. Al deze ver-
wezenlijkingen kwamen tot stand temidden van interne en
externe agressie zoals een staatsgreep en de   boycot van de
olie-industrie georganiseerd door Washington. Ongeacht de
samenzweringen, de leugens welke de machtige mediacon-
cerns verspreiden en de permanente dreiging van het imperi-
um en zijn geallieerden -ze riepen zelfs op om de president te
vermoorden. De Verenigde Staten zijn het enige land waar een
persoon kan oproepen voor de moord op een regeringshoofd.
Dat was het geval van  Pat Robertson die goede bindingen
heeft met het Witte Huis. Hij riep op om mij te vermoorden en
hij is nog steeds in vrijheid. Dat is internationaal terrorisme.

We zullen vechten voor Venezuela, voor de integratie van
Latijns Amerika in de wereld. We bevestigen ons onvoorwaar-
delijk geloof in de mensheid. We zijn hongerig naar vrede en
rechtvaardigheid opdat de mensheid zou overleven. Simon
Bolivar de stichter van ons land en het voorbeeld van onze
revolutie zwoer dat hij nooit zou rusten alvorens hij de ketens
die ons aan het imperium binden zou verbreken. Nu is de tijd
gekomen om ons in te zetten totdat we de mensheid hebben
gered.

■
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Een eerste poging voor de lancering van zo een ronde mislukte
in Seattle in 1999. Een tweede poging in Qatarese hoofdstad
Doha in 2001 lukte wel en sindsdien spreekt men in de WTO
van de “Doha Ronde”. Sommigen noemen die zelfs de “Doha
Ontwikkelingsronde”. De meeste ontwikkelingslanden waren
namelijk niet geïnteresseerd in nieuwe onderhandelingen en
de rijke landen hebben in Doha moeten beloven dat ze in deze
ronde bijzondere aandacht zouden besteden aan de belangen
van de ontwikkelingslanden. Om te laten zien
hoe ernstig ze dit engagement namen begon-
nen ze zelfs van een “ontwikkelingsronde” te
spreken.

Van in het begin zeiden we al dat dit maar
“spin” was, mooie woorden om de echte
bedoelingen te verdoezelen. Ondertussen is
het van kwaad naar erger gegaan, en is het
hoe langer hoe duidelijker dat het in deze
ronde, zoals altijd, gewoon draait om het
naakte eigenbelang van de rijke landen, of lie-
ver van de industriële belangen in die landen.

Eén van de voorwaarden van de ontwikke-
lingslanden om mee te doen aan de ronde  was dat er eerst
zou gepraat worden over het bijschaven van de bestaande
WTO-akkoorden (die in 1994 waren afgesloten) zodat ze beter
uitvoerbaar zouden worden én zodat de bijzondere maatrege-
len voor ontwikkelingslanden die men er toen had ingezet,
echt iets zouden betekenen. In 1994 had men namelijk ook al
eens hele reeks beloftes gedaan om de ontwikkelingslanden
mee te krijgen. Maar de meeste van die beloftes die, in de ver-
dragteksten werden opgenomen, waren zo vaag dat er nadien
niets mee gebeurd is. In 2001 beloofden de rijke landen dus
nog maar eens dat ze dat zouden corrigeren. Ondertussen is
van het bijschaven van ongeveer 180 artikels uit de bestaande
WTO-verdragen ondanks het aandringen van ontwikkelings-
landen na vier jaar onderhandelen nog altijd niets in huis
gekomen. Een poging einde juli om nog voor het zomerreces
op zijn minst een oplossing te vinden voor amper vijf van deze

artikels liep nog maar eens op niets uit.
Een andere voorwaarde van de ontwikkelingslanden in

2001 was dat de WTO uitdrukkelijk het recht zou bevestigen
dat landen dwanglicenties kunnen opleggen aan farmaceuti-
sche bedrijven en dat ze generische geneesmiddelen voor
HIV/Aids, malaria, tbc, enz. zouden kunnen aanmaken of invoe-
ren. De WTO nam inderdaad zo een verklaring aan, maar de
uitwerking van de regels voor de handel in generische genees-

middelen liet nog twee jaar op zich wachten tot augustus
2003. Toen werd een zeer ingewikkelde en belastende regeling
aanvaard. Nu, alweer twee jaar verder, is van een definitieve en
eenvoudige regeling nog altijd niets in huis gekomen.
Ondertussen is de levensverwachting in de HIV/aids pandemi-
sche landen verder gedaald tot ergens rond de 40 jaar, wat niet
alleen een menselijk drama is maar ook diepe economische
kraters slaat.

Ondertussen wil, nee eist, de EU  -samen met de andere
rijkste landen ter wereld- dat ontwikkelingslanden hun
invoertaksten op industriële producten drastisch naar beneden
halen (in het zogenaamde NAMA-hoofdstuk  van de onderhan-
delingen), want, zo zegt de Europese Commissie, Europa wil
een échte uitbreiding van haar markttoegang tot de ontwikke-
lingslanden. De minst ontwikkelde en de zwakste ontwikke-
lingslanden wil de EU daarbij nog wel ontzien, maar de “grote-
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wto : handel tegen ontwikkeling

europese bedrijven rijker maken op de kap

van de armen

I  Marc Maes  I

Van 13 tot 18 december vindt in Hong Kong de zesde Ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) plaats.
Het is de zoveelste etappe in een lang verhaal over de liberalisering van de wereldeconomie dat ondertussen al aansleept
van ergens in de tweede helft van de jaren 1990. De Europese Unie (EU) wilde toen per se dat de WTO-leden een nieuwe

grote onderhandelingsronde zouden starten voor de vrijmaking van de handel in diensten, industriële producten en 
landbouw; voor de liberalisering van de investeringen en de overheidsaanbestedingen; voor het opstellen van 

concurrentieregels, enz.

In een echte ontwikkelingsronde 
zouden ontwikkelingslanden de ruimte
moeten krijgen om zelf te kiezen hoe
ver en hoe snel ze willen gaan en welke
bijdrage ze leveren aan de liberalisering
van de wereldeconomie.
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re ontwikkelingslanden” (waaronder nochtans niet alleen (het
overigens straatarme) India, China en Brazilië, maar ook Sri
Lanka, Papua Nieuw Guinea, Fiji, Kenya, Ghana, Jamaica, enz)
moeten sterk in hun tarieven snoeien volgens een éénvormige
mathematische formule.

Nu kan liberalisering van de markt en vermindering van
invoertarieven inderdaad bijdragen tot ontwikkeling, maar niet
als het in het blinde weg gebeurt. Cijfers van VN-instellingen
hebben tot in den treure aangetoond dat een “grove borstel”-
operatie leidt tot sterke verstoringen van de handelsbalans,
sterke inkrimping van het overheidsinkomen, afname van de
industriële capaciteit, toename van de werkloosheid en een
sterke stijging van de armoede. De meest succesvolle liberalise-
ring is er één die geleidelijk en doordacht gebeurt en ingebed
is in een ruimere ontwik-
kelingsstrategie en een
geheel van begeleidende
maatregelen. In een échte
ontwikkelingsronde zou-
den ontwikkelingslanden
dus de ruimte moeten
krijgen om zelf te kiezen
hoe ver en hoe snel ze
willen gaan en welke bij-
drage ze leveren aan de
liberalisering van de
wereldeconomie. Maar
dat vindt de EU te weinig
“ambitieus”, lees: “dat
levert de Europese indus-
trie te weinig op”.

In het onderdeel
“handel in diensten” is
het al niet beter. Het dienstenakkoord (GATS) van de WTO zegt
uitdrukkelijk dat landen zelf mogen bepalen welke diensten ze
aanbieden voor liberalisering en hoeveel. Het is onder deze
voorwaarde dat de ontwikkelingslanden in 1994 het GATS-
akkoord hebben aanvaard. Alle relevante landen hebben
ondertussen ook zo een aanbod geformuleerd. Maar de
Europese dienstenindustrie is zéér ontevreden en zo ook dus
de Europese lidstaten en de Commissie. De EU vindt dat de
WTO-leden namelijk te wéinig hebben aangeboden! Het ESF,
de Europese vereniging van de dienstenbedrijven (banken, ver-
zekeringen, watermaatschappijen, consultanties, telecommuni-
catiebedrijven, prive-postbedrijven, enz) klopt in Brussel voort-
durend op tafel en eist dat de Europese Commissie er in
Geneve de zweep oplegt. De Europese Commissie spant zich
dus nu al maanden in om de flexibiliteit van het GATS-akkoord
ongedaan te maken. Samen met een reeks andere rijke landen
probeert ze “benchmarks of “streefdoelen” door te drukken die
iedereen zou moeten volgen, zodat er niet meer kan gekozen
worden hoeveel diensten landen kunnen liberaliseren en hoe,
maar enkel nog welke diensten. De beleidsruimte en de keuze
van de ontwikkelingslanden zal dus opnieuw moeten wijken
voor de hebzucht van het rijke Noorden.

In het landbouwluik van de onderhandelingen daarente-
gen is de EU veel minder “ambitieus”. In GATS en NAMA eist ze
vergaande marktopening voor de eigen bedrijven. In de land-
bouw wil ze liever niet te veel liberaliseren of marktopening
verlenen. De afschaffing van de subsidies voor de export zal er
wel komen, maar die zijn op dit ogenblik niet zo belangrijk
meer. De EU heeft trouwens nog niet gezegd tegen wannéér ze
zullen afgeschaft worden. De subsidies aan de boeren en de
landbouwproductie echter zullen niet verminderen. Dat moet
ook niet per se: niet de hoeveelheid subsidies is belangrijk, wel
hoe ze worden toegepast. Als subsidies er toe leiden dat de EU
landbouwproducten kan uitvoeren onder de kostprijs (=dum-
ping), dan schaadt dit de belangen van boeren in andere lan-
den, vooral van kleine boeren in ontwikkelingslanden. Maar het

aanpakken van deze
dumping staat helaas
NIET op de agenda van
deze “ontwikkelings”-
ronde. Het resultaat is dat
de landbouwmarkten
geleidelijk meer open
gaan, terwijl de aanpas-
sing van de subsidies
zodat ze niet tot dum-
ping leiden, niet dezelfde
trend houdt, zodat boe-
ren in het Zuiden (waar
men zich geen subsidies
kan permitteren) uitein-
delijk toch weer de mees-
te klappen krijgen.
En tot slot misschien nog
het meest cynische. Zoals

gezegd wil de EU sommige landen wel ontzien. Welnu, met die
landen (de zogenaamde ACP landen, landen uit Afrika, de
Cariben en de Stille Oceaan) voert de EU afzonderlijke onder-
handelingen buiten de WTO. Deze onderhandelingen moeten
leiden tot de ondertekening van zogenaamde Economische
Partnerschaps Akkoorden of EPAs. Van deze akkoorden zegt de
EU dat het “instrumenten moeten worden voor ontwikkeling”.
Welnu, in deze onderhandelingen verwacht de EU dat de
ACP–landen hun tarieven op het grootste gedeelte van hun han-
del niet zozeer zouden verminderen, maar gewoon hélémaal
afschaffen! 
De hypocrisie, het cynische en het egoïsme van het Europese
handelsbeleid kent blijkbaar geen grenzen.

Wat er in Hong Kong gaat gebeuren is nog niet duidelijk.
Hopelijk houden de ontwikkelingslanden ook dit keer het been
stijf zoals in Cancun in 2003 waar de vijfde WTO ministerconfe-
rentie mislukte. Liever dat, dan dat het Zuiden scherpe dien-
stenliberaliseringen en tariefverminderingen moet slikken om
het Noorden weer eens wat rijker te maken.

Marc Maes is medewerker Europees handelsbeleid van 11.11.11
■
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Volgens haar statuten van 1957 heeft het IAEA « tot doel om de bij-
drage van atoomenergie voor vrede, gezondheid en welvaart van de
wereld te verbeteren en te versnellen ». Het agentschap is dus een
instantie die de nucleaire verspreiding promoot, en niet het omge-
keerde.

Elk land dat vandaag over het atoomwapen beschikt dankt dit
aan het feit dat het over een of meerdere civiele nucleaire reactoren
beschikt.Trouwens, de huidige overdrukwaterreactoren van Europa
zijn directe erfgenamen van de Amerikaanse reactoren die uitslui-
tend dienden om plutonium voor de atoombom te produceren.
Vredesactivisten verwijten dus, niet zozeer de verspreiding van de
civiele opwekking voor kernenergie, maar wel dat het agentschap
een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de nucleaire prolifera-
tie voor militaire doeleinden.

Het stilzwijgen van het agentschap bij elke
kernbomproefneming – een sterk bewijs dat de
civiele kennis kan worden omgeleid naar militaire
– is een duidelijk teken van haar onbekwaamheid.

Het agentschap zou veel overtuigender klin-
ken mocht ze het militair ‘misbruik’ van het pluto-
nium uit civiele centrales aanklagen. Ondanks de
veelvuldige inspecties in echt verdachte landen is
ze steeds van een kale reis teruggekomen. Door zichzelf te promo-
ten als een controleagentschap dat toezicht houdt op de nucleaire
proliferatie voor militaire doeleinden misleidt het IAEA de publieke
opinie, en laat het de mensheid wegzakken naar een onherstelbare
situatie. Door landen aan een nucleaire industrie te helpen is het
IAEA een brandweer pyromaan dat meewerkt aan de verspreiding
van het nucleaire risico dat ze trouwens zelf niet kàn controleren.

Daar moeten we nog aan toevoegen dat het Agentschap dik-
wijls de gevolgen van het nucleaire niet onder ogen heeft willen
zien. Dat was bijvoorbeeld recent nog het geval met haar rapport
dat de reële gevolgen van Tsjernobil erg minimaliseerde.

Sedert 1959 mag de Wereldgezondheidsorganisatie zich niet
uitspreken over de gevolgen van het nucleaire op de volksgezond-
heid zonder voorafgaand akkoord van het IAEA. Dit Agentschap
staat dus duidelijk ten dienste van de nucleaire industrie die zich
ontwikkeld heeft op het puin van Hiroshima en Nagasaki.

De werkzaamheden van het agentschap geven dus helemaal
geen aanleiding om haar een prijs toe te kennen voor haar bijdrage
aan « de bescherming van de mensenrechten, bemiddeling bij
internationale conflicten, de controle van arsenalen en aan de ont-
wapening », zoals het Nobelcomité het stelde.

IIAAEEAA’’SS EEIIGGEENN VVIISSIITTEEKKAAAARRTTJJEE

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap werd opgericht om
de bijdrage van atoomenergie voor vrede, gezondheid en wel-
vaart van de wereld te verbeteren en te versnellen. Het zal er voor
zorgen, voor zover als het kan, dat de geleverde ondersteuning
niet op een manier gebruikt zal worden dat het militaire doelein-
den zou kunnen dienen.1

De vorige algemeen secretaris was de Zweed Hans Blix, de
huidige is de Egyptenaar Mohamed El Baradei.
Er zijn vandaag drie hoofddoelstellingen: het promoten van bevei-
liging en verificatie, het promoten van veiligheid, en het promo-
ten van wetenschap en technologie.

De IAEA is de wereldwijde nucleaire inspectie, met meer dan
veertig jaar verificatie-ervaring. Inspecteurs controleren of het

beveiligde nucleair materiaal en nucleaire activiteiten niet wor-
den gebruikt voor militaire doeleinden.

Het Agentschap helpt landen hun nucleaire veiligheid verho-
gen, en bereidt hen voor om op noodsituaties te kunnen reage-
ren. Er is interactie met internationale conventies, standaarden en
expertise. De hoofddoelstelling is om mens en milieu te bescher-
men van blootstelling aan schadelijke straling.

Het IAEA is het steunpunt van de wereld om vreedzame toe-
passing van nucleaire wetenschap en technologie te mobiliseren
voor de ergste behoeften van ontwikkelingslanden. Haar activitei-
ten dragen bij tot de strijd tegen armoede, ziekte, milieuveront-
reiniging en andere doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

Jean-Marie Brom is een Frans kernfysicus 
Stéphane Lhomme is woordvoerder van het netwerk « Sortir du
nucléaire ».

––––––
1 http://www.iaea.org/about/statute_text.html
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onfatsoenlijk

I  Jean-Marie Brom en Stéphane Lhomme  I

In Le Monde schreven de auteurs een opiniestuk om hun afkeer te uiten over de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede
aan het internationaal atoomenergieagentschap (IAEA). Deze internationale instelling verdient die prijs gewoonweg niet,

is hun stelling. We vertaalden voor u enkele passages (red.)

Het stilzwijgen van het atoomagentschap
bij elke kernbomproefneming is een dui-
delijk teken van haar onbekwaamheid.
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Geachte Heer De Brabander,

Hierbij mijn reactie op uw stuk, versche-
nen in ‘De Standaard’ van maandag3 okto-
ber jl.

De titel “selectief doorgeprikt” past mijns
inziens beter bij de argumenten die regel-
matig door ‘Vrede’ worden ontwikkeld
betreffende het conflict in het Nabije
Oosten. Inderdaad, van uw organisatie en
aanverwante verenigingen krijgt men
steeds hetzelfde refrein te horen dat Israël
de VN resoluties voortdurend aan zijn
laarzen lapt, terwijl het conflict juist het
gevolg is van de verwerping, door de ons
omringende landen, van Resolutie 181 van
de VN over de verdeling van het mandaat-
gebied Palestina.

Israël wordt door u steeds in de ver-
domhoek geplaatst en voorgesteld als het
absolute kwaad, oorzaak van het steeds
onopgelost conflict met de Palstijnen. Met
geen woord wordt gerept over de

Palestijnse terreur en het blijvend geweld
gericht tegen de Israëlische burgers.

Vrede, geachte Heer De Brabander, is
geen eenrichtingsbedrijvigheid, maar
wordt tussen twee partijen gesloten. Als
geslaagde voorbeelden geef ik U onze vre-
desakkoorden met Egypte en Jordanië,
trouwens gebaseerd op Resolutie 242
waarvan uw lezing ook selectief blijkt te
zijn. Onze voormalige Ambassadeur bij de
Verenigde Naties en oud-Minister van
Buitenlandse Zaken Abba Eban had des-
tijds beweerd dat indien de Arabische lan-
den een Resolutie zouden voorstellen, dat
de wereld vierkant is, deze resolutie in
ieder geval ook met een absolute meer-
derheid in de VN zou worden goedge-
keurd. Misschien dat dit u tot wat naden-
ken aanspoort.

En over atoomwapens gesproken, de
vraag of Israël er al dan niet over beschikt
is niet zo relevant. Israël heeft nooit
gedreigd om een ander land te vernieti-
gen. Iran daarentegen is het enige land in

de internationale gemeenschap dat open-
lijk dreigt met de vernietiging van een
ander land, m.n. Israël (zoals vroeger de
Arabische landen en de Palestijnen deden)
. Waarom reageert de organisatie ‘Vrede’
niet tegen dat vreedzaam - of wreedzaam
- land?

Het gaat hier niet, geachte heer De
Brabander, om de vraag of er al dan niet
kritiek wordt uitgebracht op Israël of op
haar regering. Dergelijke kritiek is perfect
legitiem. Het gaat hier wel om de vraag of
de vrede tussen twee volkeren bevorderd
en aangemoedigd wordt als één partij
voortdurend gestigmatiseerd en gedemo-
niseerd wordt.

Hopelijk overweegt U om mijn reactie
ongeselecteerd te publiceren en aan uw
leden kenbaar te maken.

Hoogachtend,
Jehudi Kinar
Ambassadeur van Israël

brief van de israëlische ambassadeur en 

ons antwoord daarop

Onze tribune in De Standaard heeft ook een reactie uitgelokt van de Heer Juhudi Kinar, ambassadeur van Israël.
We plaatsen deze brief hier integraal gevolgd door ons uitgebreid antwoord.

het antwoord op de reactie van de ambassadeur

Gent, 7 oktober 2005
Aan de heer Jehudi Kinar  -   Ambassadeur van Israël

Betreft: uw brief van 6 oktober 2005
gericht aan Ludo De Brabander, vzw
Vrede

Geachte Heer ambassadeur,

Dank voor uw reactie op onze tribune in
De Standaard van 3 oktober.

Ik weet dat het weinig zin heeft om u
te overtuigen van de zaak die we verdedi-
gen. Het is immers uw taak om de belan-

gen van de staat Israël te verdedigen en
dat is niet altijd verenigbaar met de zaak
die wij proberen te dienen: streven naar
vrede en rechtvaardigheid. Toch vond ik
het belangrijk om u onderstaande reactie
te bezorgen als antwoord op uw schrijven
van 6 oktober. Ik probeer zo eerlijk moge-
lijk te antwoorden, ook al beschuldigt u
me (ons) van selectiviteit. Wat dat laatste
betreft: als het verdedigen van de belan-
gen van onderdrukten selectiviteit is, dan

weze dat zo. Het vormt wel een belangrijk
principe voor onze organisatie.

1. De geschiedenis. Ik denk dat het
beter is nog verder terug te gaan in
de tijd om de discussie over het
oprichten van de staat Israël in een
correct daglicht te plaatsen. Tijdens
het Ottomaanse Rijk bestond de jood-
se bevolking uit slechts een kleine
minderheid. De eerste zionistische
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immigraties aan het begin van de
20ste eeuw konden al meteen reke-
nen op het verzet van de plaatselijke
bevolking. De historische feiten zijn
immers dat het ontstaan van de staat
Israël een gevolg is van aankopen (het
Joodse Nationale Fonds) en vervolgens
roof van grond van plaatselijke bewo-
ners, de Palestijnen. De Wereld
Zionistische Congressen hadden
bepaald dat in dit nochtans al bevolk-
te gebied de staat Israël (en in de ide-
ologie van het Zionisme, een zo zuiver
mogelijke staat) zou worden opge-
richt. De Zionistische leiders zagen
zich hierin gesteund door de Britse
kolonisator (het ‘joods Nationaal
tehuis’ van Balfour). Ik herinner u er
aan dat de naar schatting 750.000
Palestijnen, gevlucht voor de oorlog (ik
laat in het midden wat de reden was
voor hun vertrek, want dit alleen al is
al voorwerp van discussie) het recht
op terugkeer werd ontzegd (in strijd
met VN-resolutie 194 van de AV van de
VN). Hun huizen werden in beslag
genomen en in de meeste gevallen
met de grond gelijk gemaakt. Ik breng
u deze feiten in herinnering omdat ze,
zoals ik al meermaals mocht ervaren
tijdens mijn bezoeken in Israël, uit het
collectieve geheugen lijken te zijn
gewist. De vluchtelingen zijn echter
het levende bewijs dat Israël niet op
niemandsland is gebouwd. Ik weet dat
u hierop meteen de Bijbelse geschie-
denis uit de kast kan halen. Laat ons
daarin redelijk zijn. De feiten waar ik
het over heb, kennen nog altijd leven-
de getuigen.

2. Terreur.
a. Terreur vormde altijd al een begrip dat

gebruikt en misbruikt en vooral selec-
tief gebruikt wordt. Het andere kamp
pleegt altijd terreur. Het eigen kamp
voert een ‘vrijheidsstrijd’ of in het
geval van Israël een ‘verdediging
tegen de terreur’. Het terroriseren van
de burgerbevolking is iets wat we
altijd hebben aangeklaagd, van welke
zijde ook. Burgers mogen onder geen
beding het slachtoffer zijn van wille-
keurig geweld. Terreuraanslagen op
bussen of markten door Palestijnse

organisaties moeten veroordeeld wor-
den. Daar kan niet op worden inge-
bonden, onschuldige burgers moeten
zoveel mogelijk beschermd worden
voor daden van geweld, dat is geluk-
kig ook bepaald in het internationaal
(oorlogs)recht. Maar dat geldt even-
zeer voor de slachting in pakweg
Jenin, nu drie jaar geleden (waarbij
naast strijders ook burgers zijn
gedood en een hele wijk is gesloopt)
of voor de schietpartij door een aan-
hanger van de radicale kolonisten op
Palestijnse busreizigers in Gallilea. De
verklaring van het ministerie van
Defensie luidde dat “volgens de
Israëlische wetgeving alleen aanvallen
van vijanden van Israël als terrorisme

worden gezien”. Dat lijkt me toch wel
een zeer duidelijk voorbeeld van selec-
tiviteit.

b. Het is een aloude techniek van Israël
en bondgenoot VS om oorzaak en
gevolg om te draaien. Het geweld
komt niet uit de lucht vallen, maar is
een gevolg van eerst de soms vrij
agressieve immigratie, gevolgd door
de in Palestijnse ogen volstrekt
onrechtvaardige verdeling van het
mandaatgebied Palestina, de bezet-
ting van de Palestijnse gebieden, de
economische blokkades en de repre-
sailles en strafexpedities van het
Israëlische leger. Er is een cirkel
gegroeid van geweld en tegengeweld,
terreur en tegenterreur. In de grond is
het echter zo dat al midden de jaren
zeventig de VN het verzet tegen de
bezetting als een legitieme vorm van
geweld beschouwen. Voor sommige
Palestijnse groeperingen is Israël
gebouwd op Palestijnse grond en dus

eveneens bezet gebied. De meeste
grote fracties hebben zich formeel of
defacto echter bij het bestaan van de
staat Israël neergelegd en eisen niet
meer of minder het stopzetten van de
bezetting. Dat weet u beter dan ik.
Aan de terreur kan slechts een einde
komen als het volledige grondgebied
aan de Palestijnen wordt teruggeven
en de rechten van de vluchtelingen
worden hersteld. Noch het een, noch
het ander is gebeurd en dus zal
geweld blijven deel uitmaken van
beide samenlevingen. Israël draagt
daarin een grote verantwoordelijk-
heid. Het is eerst de bezetting ont-
mantelen en dan kan er pas een einde
komen aan het geweld, niet omge-

keerd. Geen enkel volk verdraagt
bezetting.

c. De geschiedenis van de terreur in het
Midden-Oosten begint niet bij de
oprichting van de PLO, of de eerste en
tweede intifada maar veel vroeger. De
eerste grote terreurdaden werden
gepleegd door brigades als Irgun en
(het ervan afgesplitste) Stern. Vanaf
eind de jaren dertig tot eind jaren ’40
zijn deze brigades verantwoordelijk
voor tal van terreuraanslagen op
markten en gebouwen zowel burger-
als militaire doelen (met veel burger-
slachtoffers). Een Brits ‘White paper’
van 24 juli 1946 was getiteld ‘terroris-
me in Palestina’ waarbij het Joods
Agentschap wordt beschuldigd van
medeplichtigheid aan terrorisme met
Irgun en Stern Brigades. Ook Ben
Goerion werd van medeplichtigheid
aan terreur beschuldigd. De paper ver-
scheen twee dagen na de terreuraan-
slag door Irgun op het King David

De historische feiten zijn immers dat het
ontstaan van de staat Israël een gevolg is
van aankopen en vervolgens roof van
grond van plaastelijke bewoners, de
Palestijnen.

34-37/nov.  07-11-2005 09:31  Pagina 35



RECHT OP ANTWOORD36

Vrede | nr. 376 | november-december 2005

Hotel waarbij 92 mensen omkwamen
(Britten, Joden en Arabieren). Onder de
vele terreurdaden noem ik nog de
massaslachting in Deir Yassin door
Lehi en Irgun Brigades (9 april 1948).
De verantwoordelijken claimden zelf
dat ze 254 mensen hebben afgeslacht
(nagenoeg allemaal burgers). Ik ver-
wijs u naar de uitstekende reconstruc-
tie van deze feiten door Ami Isseroff
van de Peace Middle East
Dialog Group (zie
http://ariga.com/peace-
watch/dy/ )

d. Uw premier, Ariel Sharon,
wordt trouwens zelf gere-
geld genoemd als oorlogs-
misdadiger en is dus slecht
geplaatst om anderen over
terreur de les te spellen. Als
officier en leidende com-
mandant van eenheid 101,
verantwoordelijk voor ‘ver-
geldingsacties tegen het
Arabisch terrorisme’, heeft
hij in 1953 geen onschuldi-
ge operaties gevoerd. In
augustus 1953 vonden naar
schatting 50 vluchtelingen
de dood als gevolg van een
dergelijk actie in het kamp
El Bureij (het ging om wille-
keurig geweld, door o.a. het
gooien van granaten door
de ramen). In oktober van
hetzelfde jaar was het de
beurt aan het dorp Qibya.
Reden: het vermoorden van een moe-
der en twee kinderen in een Israëlisch
dorp, een daad die trouwens door
Jordanië was veroordeeld met een
aanbod om te helpen bij het onder-
zoek ernaar. Er was trouwens hele-
maal geen duidelijkheid over een
mogelijk verband tussen Qibya en de
moordpartij. Desondanks werden 69
burgers (waaronder vrouwen en kin-
deren) gedood en 45 huizen met de
grond gelijk gemaakt. Militaire waar-
nemers van de VN hebben de aanval
als ‘gruwelijk’ omschreven. Het maga-
zine Time stelde dat Sharons soldaten
“elke man vrouw en kind neerschoten
die ze konden vinden. Het geschreeuw
van de stervenden waren te horen

midden de explosies.” Begin jaren
zeventig was Sharon verantwoordelijk
voor de ‘pacificatie’ van de Gazastrook.
Hij maakte zich schuldig aan de ver-
nietiging van honderden huizen en
zorgde zo opnieuw voor vele duizen-
den vluchtelingen, de latere acties in
de Gaza zijn dus heus geen nieuw
wapenfeit. In 1983 zou de Israëlische
parlementaire Kahan Commissie

Defensieminister Sharon ‘indirect ver-
antwoordelijk’ achten voor de slacht-
partijen in de Libanese vluchtelingen-
kampen Sabra en Shatilla, etc… Ik hoef
u dit wellicht niet te vertellen. Ik wil u
er wel op wijzen dat Israël moreel
slecht geplaatst is om het geweld en
de terreur van de Palestijnen te ver-
oordelen en tegelijk over de eigen ter-
reurdaden te zwijgen. Het is onze taak
om dit aan te klagen, omdat uw land
zeker in de Angelsaksische pers in dat
verband op veel krediet kan rekenen.
We hopen op die manier de zaken wat
in beter perspectief te brengen en vin-
den daarin trouwens een bondgenoot
in de Israëlische vredesbeweging
waarmee we samenwerken.

3. VN-resolutie 181. Dat Israël de verde-
ling van het gebied zou hebben aan-
vaard wordt betwist door verschillen-
de historici uit Israël, die op basis van
de openbaarmaking van de archieven,
een reconstructie hebben gemaakt
van de gebeurtenissen tussen 1947 en
1949. Deze zogenaamde ‘nieuwe his-
torici’ hebben aangetoond dat Israël
uit was op verdere gebiedsuitbreiding,

meer bepaald door o.m. een
opening naar de stad
Jeruzalem te forceren, die door
de internationale gemeen-
schap uitgeroepen was tot ‘cor-
pus separatum’. De
Haganahleiding (de voorlopers
van het IDF, het Israëlische
leger) had immers het plan
Dalet (plan D) aangenomen
dat zeer snel evolueerde naar
een agressieve offensieve stra-
tegie met als belangrijke
nevendoelstelling zoveel
mogelijk grondgebied in beslag
te nemen. Dat dit altijd een
belangrijke doelstelling is
geweest bewijzen de vele
maatregelen die nadien zijn
genomen om het veroverde
gebied te consolideren, zonder
enige intentie te onderhande-
len over teruggave van grond-
gebied. In 1980 heeft de
Knesset na een geforceerde
demografisch gunstige politiek
voor de joden, de stad uitge-

roepen als (ondeelbare) hoofdstad van
de staat Israël. Daarmee werden
opnieuw de rechten van de Palestijnen
aangetast. In uw reactie zwijgt u zedig
over de door Israël gevoerde bevol-
kingspolitiek in deze stad: het verleg-
gen van de grenzen van de metropool,
de actuele aanhechting van de grote
kolonies (Maale Adumim), de pasjes-
politiek, het niet verlenen van bouw-
vergunningen aan Palestijnse bewo-
ners, de recente grootschalige ontei-
geningen en de bouw van de muur die
de Palestijnen afsnijdt van hun scho-
len en werk. Conclusie: de staat Israël
heeft geen officiële grenzen en dat
maakt het mogelijk om steeds meer
grondgebied van de Palestijnen af te
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knabbelen. Dat zijn de blote feiten,
niets anders. Israël heeft zich dus hele-
maal niet neergelegd bij de bestands-
lijnen, zoals u suggereert. Dat bewijst
vandaag nog altijd de kolonisatiepoli-
tiek op de Westelijke Jordaanoever en
in de Golan. De annexatieplannen
worden openlijk beleden in het ‘disen-
gagement-plan’ en verduidelijkt in tal
van uitspraken van premier Sharon.
Israël heeft juist handig gebruik
gemaakt van het gebrek aan vastge-
legde grenzen om in versneld tempo
het gebied dat ze bezet houdt weder-
rechterlijk te bevolken. Het traject van
de muur/het hekken toont duidelijk
dat Israël de bestandslijn al lang niet
meer als toekomstige grens
beschouwt. De staat Israël heeft
bovendien tijdens het zogenaamde
‘vredesproces’ in de jaren negentig (ik
spreek liever van het Oslo-proces), de
kolonisatie van de bezette gebieden
geïntensiveerd: aan tafel werd er over
vrede en teruggave gepraat, op het
terrein verdubbelde tussen 1993 en
1999 de kolonistenpopulatie. De these
van de ‘natuurlijke aanwas’ is te bela-
chelijk om er verder op in te gaan.

4 Kernwapens. De vraag of Israël over
atoomwapens beschikt is wel degelijk
relevant. Uw antwoord ligt in de lijn
van de Israëlische politiek van ‘ambui-
giteit’. Dat betekent ten eerste: je
geeft niet toe dat je ze hebt om inter-
nationale problemen te vermijden,
want Israël is geen lid van het non-
proliferatieverdrag (in tegenstelling
tot Iran) waardoor er ook geen contro-
le door het Internationaal
Atoomenergieagentschap kan gebeu-
ren. Ten tweede je suggereert dat je ze
wel hebt omdat de kernwapens dan
een strategische functie vervullen:
afschrikking. U verzwijgt trouwens
een deel van de waarheid. Israël heeft
niet gedreigd met het vernietigen van
een ander land, maar schuwt wel
geen geweld om het nucleaire mono-
polie in Israëlische handen te houden.
Dat gebeurde begin jaren ’80 met de
aanval op Osirak. En nu wordt
opnieuw gedreigd met een aanval op
nucleaire installaties in Iran. Het

gevaar op een escalatie als gevolg van
zo’n militaire actie is groot. Met zelf-
verdediging heeft dat niets van doen.
Bovendien heeft Israël wel al verschil-
lende keren indirect gedreigd met het
inzetten van kernwapens. Want hoe
moet ik het begrijpen als Israëlische
leiders dreigen dat ze zich ‘het recht
voorbehouden’ om deesnoods met
‘alle middelen’ te reageren (zoals de
boodschap was op crisismomenten
rond Irak). Ondertussen is er discussie
over een verandering van strategie, zij
het allemaal in verdoken (gezien het
taboe rond het onderwerp) termen.
David Ivry, in 1998 de directeur-gene-
raal van het ministerie van Defensie,
spreekt over een ‘second strike capabi-
lity’ en alludeerde op de VS-doctrine
tijdens de Koude Oorlog, de ‘weder-
zijdse verzekerde vernietiging’ (MAD),
“als model voor Israël”. Hoewel Israël
het NPV niet heeft getekend verhin-
derde dat niet dat beide landen in
1998 een ‘Memorandum of
Agreement’ hebben afgesloten tegen
dreigingen van regionale raketten en
massavernietigingswapens. In het
memorandum geen woord over het
gevaar van Israëlische preventieve
aanvallen, noch over het Israëlische
arsenaal massavernietigingswapens.
Israël bezit een nucleair monopolie in
het Midden-Oosten zonder dat er
zicht is op de nucleaire strategie, het
arsenaal en zonder enige controle van
externe instanties. Dat is een gevaar-
lijke situatie. Uitspraken van hoge offi-
cieren en defensiespecialisten tonen
dat wel eens meer dan louter afschrik-
king in het geding zou kunnen zijn.
Generaal-majoor Yitzhak Ben-Yisrael,
hoofd van de
Bewapeningsadministratie voor
Onderzoek en Ontwikkeling stelt dat
behalve een afschrikkingpolitiek ook
een preventieve aanvalscapaciteit
noodzakelijk is. “Een klein land kan
niet voor lange periodes in gevecht
gaan. Een preventieve aanval is daar-
mee in overeenstemming”. En hij ver-
volgt: “je kunt niemand afschrikken
behalve door je capaciteit te tonen”.
Vooral het debat in Israëlische defen-
siekringen over hoe reageren in geval

van een aanval met chemische of bio-
logische wapens doet het ergste vre-
zen. Shai Feldman, directeur van het
Jaffa Centrum voor Strategische
Studies aan de universiteit van Tel
Aviv zegt dat Israël er op voorbereid
dient te zijn om elk wapen te gebrui-
ken – nucleaire wapens inbegrepen –
indien het wordt aangevallen met
chemische en biologische wapens. Ik
denk dat de wereld er bij gebaat is dat
het Midden-Oosten, zonder uitzonde-
ring nucleair ontwapent (ook de
wereld trouwens). Het feit dat Israël
over een kernwapenarsenaal beschikt
is evengoed een bedreiging voor de
buurstaten en kan als argument
gebruikt worden om zelf massavernie-
tigingswapens te produceren en er
mee te dreigen. Ook hier ligt opnieuw
een belangrijke verantwoordelijkheid
bij de staat Israël, ipv alsmaar naar
Iran of Irak te verwijzen als ultiem
argument om de zaken op hun beloop
te laten. Je kunt het ene land niet ver-
bieden wat je zelf hebt.

5. Het vredesakkoord met Jordanië en
Egypte. Daar ga ik niet veel woorden
aan vuil maken, want dit is een veel
complexer verhaal dan u laat uitschij-
nen. Deze landen hebben eieren voor
hun geld gekozen. De belangen van de
Palestijnse bevolking vallen immers
niet samen met die van de regering
van beide landen. Bovendien werden
ze voor deze vrede zwaar beloond.
Zowel Jordanië als Egypte kunnen
sindsdien rekenen op zware steun
vanuit de VS. Je zou evengoed kunnen
zeggen dat ze de vrede afgekocht heb-
ben of nog anders de Palestijnse zaak
uitverkocht. Hangt ervan af van welke
kant je dit bekijkt.

Ik hoop hiermee voldoende argumenten
te hebben aangebracht die onze houding
verduidelijken.

Hoogachtend,

Ludo De Brabander is Stafmedewerker vzw
Vrede

■
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Momenteel ligt de wereldwijde vraag naar
olie voor het tweede semester van 2005
gemiddeld 3 miljoen barrel per dag hoger
dan in het eerste semester van dit jaar.
Volgens de schatting van OPEC zou de
wereldwijde vraag naar olie voor het vierde
kwartaal 86 miljoen barrel per dag bedragen.
In juni hebben de Amerikaanse raffinaderijen
op hoge toeren, ongeveer 97 % van hun capa-
citeit, gewerkt wat een gevaarlijk hoog
niveau is. Irak is bij een productie van 1,5 mil-
joen barrel per dag blijven steken, dat is ver
onder het vooroorlogse niveau en ver onder
de 2,5 tot 3 miljoen barrel of meer per dag
dat door Cheney en Washington was voorop-
gesteld. In juli of augustus zouden 225.000
barrel per dag uit de Bonga olievelden uit
Nigeria toekomen, wat het grootste olie-
project buiten de Kaspische regio is.

OOPPEENNIINNGG VVAANN DDEE KKAASSPPIISSCCHHEE OOLLIIEE--

LLIIJJNN

In deze situatie loont het de moeite om de
belangen van de in mei in gebruik genomen
oliepijplijn van Bakoe naar Ceyhan nader te
onderzoeken. Deze 1762 km lange pijplijn was
enkele maanden eerder klaar dan oorspron-
kelijk gepland. Men is met de bouw van deze
aanvoerlijn van Bakoe via Tiflis naar Ceyhan
(BTC) in 2002 gestart, na vier jaren intensieve
onderhandelingen. Het prijzenkaartje
bedraagt 3,6 miljard dollar waardoor het een
van de duurste olieprojecten is. De belangrijk-
ste investeerder is British Petroleum (BP)
waarvan de   voorzitter lord Brown, een
belangrijke raadgever van Tony Blair is. BP
bouwde de pijplijn samen met een consorti-
um, waarvan het Amerikaanse UNOCAL, het
Turkse Petroleum Inc. en nog enkele kleinere
investeerders deel uit maken. Het zal tot eind
september duren om het vereiste volume
van 10,4 miljoen barrel op te werken alvorens

met het doorpompen van de olieleveringen
naar de Turkse terminal van Ceyhan kan
begonnen worden. Ceyhan is gunstig gele-
gen in de nabijheid van de Amerikaanse
luchtmachtbasis van Inçirlik. Sinds de steun
van Clinton in het jaar 1998 heeft BTC een
strategische hoge prioriteit. De Amerikaanse
staatssecretaris voor energie, Samuel
Bodman bracht tijdens de openingsceremo-
nie de persoonlijke gelukwensen van
President G.W.Bush over. De politieke struc-
tuur van de Centraal Aziatische Kaspische
regio is zeer complex. De olierijke regio van
de Kaspische zee wordt sinds de implosie van

de Sovjet-Unie door andere machtsblokken
gegeerd en dan vooral door de Verenigde
Staten. Er zijn twee in het oogspringende
pokerspelers. Aan de ene zijde is er het ver-
bond VS– Turkije-Azerbeidzjan en sinds de
zogenoemde tulpenrevolutie in Georgië
behoort ook dit kleine maar belangrijke land
onmiddellijk gelegen aan de pijplijn route
tot deze groep. Aan de andere zijde hebben

we Rusland die door de gevolgde route van
deze oliepijplijn de controle over de oliewin-
ning in de Kaspische zee tot aan de Iraanse
kustlijn verliest. Daarom onderhoudt Rusland
een vastbesloten alliantie met Iran en
Armenië als verweer ten opzichte van de
groep rond de Verenigde Staten. Deze opde-
ling in twee kampen is belangrijk om de ont-
wikkeling in de regio te begrijpen nu de BTC
oliepijpleiding klaar is en de route doorheen
Georgië in handen is van dezen die
Washington ondersteunen. Hoe zal Moskou
hierop reageren? Heeft Poetin trouwens
mogelijkheden -tenzij het allerlaatste, een

nucleair ingrijpen? In de voorbije maanden is
een geopolitiek model duidelijker geworden.
Door zowel een openlijke als verdekte steun
en financiering door Washington zijn regi-
mes in de gewezen sovjetstaten die in de
buurt van de BTC oliepijplijn lagen de een na
de andere aan de macht gebracht met het
doel de controle van de oliepijpleiding uit de
handen van Moskou te houden.

het strategisch belang van de bakoe-pijplijn

geopolitiek en “kleurenrevoluties’’ tegen de tirannieën

I  F. William Engdahl  I

Na een lichte daling van de olieprijzen onder het niveau van 65 dollar per barrel steeg de olieprijs weer naar 70 dollar.
Aan deze prijsschommelingen naar boven komt voorlopig geen einde. De opening van een grote oliepijplijn van de

Kaspische Zee naar de wereldmarkt zou de stijgende olieprijs kunnen afremmen.
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De Oekraïne is nu min of meer in de han-
den van een door Washington gesteund 
“democratisch“ regime onder de leiding van
hun gunsteling Viktor Juschenko. De officiële
corruptie nam sinds september zo een
omvang, dat Juschenko zijn eerste minister
en miljardair Julia Timoschenko moest ont-
slaan om zijn eigen huid te redden. Julia
Timoschenko is in de Oekraïne schatrijk
geworden als regeringsbeambte in dubieuze
handelstransacties met Gazprom. Sindsdien
is ze bekend onder de naam van “gasprinses“.
De geloofwaardigheid van de Juschenko-
regering in eigen land vermindert ziender-
ogen nu de euforie over de Oekraïense oran-
jerevolutie plaats maakt voor de economi-
sche realiteit. Op 16 juni was Juschenko nog
gastheer van een speciale bijeenkomst van
het Davos Economisch Forum rond mogelijke
investeringen in de nieuwe Oekraïne. Op
deze bijeenkomst in Kiev kondigde de rege-
ring onder leiding van Timoschenko aan dat
ze een nieuwe oliepijpleiding vanuit de
Kaspische regio doorheen de Oekraïne naar
Polen zouden bouwen waardoor hun afhan-
kelijkheid van de Russische olie en gas zou
verminderen. Ze onthulde ook dat de
Oekraïense regering over dit project in ernsti-
ge onderhandeling was met Chevron, de
vroegere firma van Condoleeza Rice. Het
wordt voor iedereen duidelijk dat een derge-
lijk project de Russische belangen in de regio
schaadt

Een reden voor de sterke steun vorig jaar
van Washington aan Juschenko was de
beslissing van de Kutschma regering en het
parlement om de olietoevoer van de
Brody–Odessa pijpleiding van de geplande
route van haven van de Zwarte Zee naar
Polen te wijzigen. Daardoor zou de binding
van de Oekraïne met het westen in gevaar
zou komen. Nu onderhandelt de Oekraïne
met Chevron over de bouw van een nieuwe
oliepijpleiding, die de dezelfde doelstelling
heeft. Op dit ogenblik komt 80% van de
Oekraïense energiebehoefte uit Rusland. Een
tweede project dat de regering en de staats-
onderneming NAK (Naftogas Oekraïne) voor-
staan is een project met de Franse onderne-
ming Gaz de France voor de bouw vanuit Iran
van een gaspijpleiding die de gastoevoer uit
Rusland moet vervangen. Dit project zou de
banden zowel tussen Rusland en Iran als tus-
sen Rusland en Frankrijk verzwakken. Op de
bijeenkomst van Kiev maakte de regering

van Kazakstan bekend dat tijdens een inter-
nationale bijeenkomst van investeerders in
Alma Ata gesprekken liepen met Kiev om de
olie uit Kazakstan door de voorgestelde
Oekraïense oliepijpleiding naar de Baltische
regio te pompen. Ook hier is Chevron de
belangrijkste speler in een consortium dat in
Tengiz de olie van Kazakstan naar boven
pompt. De connecties van US Big Oil met de
Bushadministratie zorgen ervoor dat
Condoleeza Rice, Dick Cheney en de
Amerikaanse administratie een belangrijke
rol spelen in de gesprekken over de aan te
leggen oliepijpleidingen. De Bakoe–Ceyhan
oliepijpleiding werd oorspronkelijk door BP
en anderen als het “project van de eeuw”
bestempeld. Zbignieuw Brzezinski, die tijdens
de Clintonperiode een belangrijke raadgever

van BP was, heeft in Washington aangedron-
gen om dit project de nodige steun te geven.
Het was inderdaad ook Brzezinski, die in
1995, in opdracht van Clinton, in Bakoe een
officieuze ontmoeting had met de Azerische
president Haidar Aliyev, om over de Bakoe
pijpleidingen inclusief de latere BTC- pijplei-
ding te onderhandelen.

DDEE VVSS--AAZZEERRII VVEERRBBIINNDDIINNGG

Brezinski zit ook in de leiding van de VS-
Azerbeidjaanse handelskamer (USACC). De
voorzitter van USACC in Washington is een
Eon-Mobil directeur,Tim Cejka, president van
EONMobil Exploration. Naast Brezinski heb-
ben ook Henry Kissinger en James Baker III
zitting in bovenvermelde Amerikaanse han-
delskamer. Baker is de man die in 2003 per-
soonlijk naar Tiflis ging, om Schewardnadse
te overhalen plaats te maken voor de in
Amerika opgeleide Georgische president
Michail Sakaschwili. Ook Brent Scowcroft zit
nu in het bestuur van USACC. Dick Cheney
was ook lid van de club tot hij vice-president
van de VS werd. Dit is een Amerikaans
machtsteam van zwaargewichten en geopo-
litieke machtsmanipulatoren. Het moet trou-
wens gezegd worden dat de machtselite in
Washington normalerwijze hun tijd niet in

zulke machtconcentraties verspillen tenzij
voor een hoogst belangrijk geostrategisch
gebied. Nu de oliepijplijn BTC naar Ceyhan is
afgewerkt, wordt in een tweede fase een
pijpleiding onder de zeebodem van de
Kaspische zee aangelegd naar Kazakstan en
Turkmenistan met zijn rijke gasreserves. Die
kunnen mogelijkerwijze de energiebronnen
van China richting westen brengen. In deze
samenhang is het opvallend, dat president
Bush zelf in mei van dit jaar naar Tiflis reisde
en op het Vrijheidsplein een rede hield om
aanhang te winnen voor de oorlog tegen
tirannie. Hij prijsde de door de VS gesteunde
kleurenrevoluties van de Oekraïne tot
Georgië. Dan bekritiseerde hij de opdeling
van Europa tengevolge van de akkoorden van
Jalta in 1945. Hier gaf hij de volgende verkla-

ring af:“We zullen de vergissingen van ande-
re generaties niet herhalen, door sussende
posities tegenover de tirannie in te nemen of
ze te verontschuldigen en de vrijheid op te
offeren aan het tevergeefs zoeken naar stabi-
liteit…We hebben onze les geleerd, niemands
vrijheid mag opgeofferd worden. Op langere
termijn hangt onze veiligheid en duurzame
stabiliteit van de vrijheid van de anderen af”.
Vervolgens zei Bush:“Nu zien we dwars door-
heen de Kaukasus, Centraal Azië en het
Midden-Oosten in de harten van de jonge
mensen hetzelfde verlangen naar vrijheid
branden. Ze eisen hun vrijheid op en ze zullen
ze bekomen” .
(wordt vervolgd)

In het volgend nummer worden Azerbeidjan
Kirgizie en Oezbekistan besproken.

Vertaald en bewerkt: A.U.
Bron: art. Geopolitik und Farben Revolution
gegen 
Tyranneien – www.zeit-fragen.ch
––––––
1 Zie ook vrede sept-okt 2005: CIA als
Kameleon.

■

Door steun en financiering vanuit Washington
zijn regimes in de gewezen sovjetstaten in de
buurt van BTC oliepijplijn aan de macht gekomen.
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DD EE WWEESSTTEERRSSEE OOLLIIEEAAFFHHAANNKKEELLIIJJKK--

HHEEIIDD

Zowel voor industriële activiteiten, trans-
port als verwarming is de hele wereld - en
meer bepaald de Westerse wereld - zeer
afhankelijk van olie. De lidstaten van de
OESO (Organisatie voor Samenwerking en
Ontwikkeling waaronder de VS en de EU)
namen in 2003 51,5% van het totale
wereldenergieverbruik voor hun rekening.
En meer dan de helft daarvan bestond uit
olieconsumptie. 55%  van de olie wordt
gebruikt voor transport: 10% wordt geraf-
fineerd tot kerosine, als brandstof voor
vliegtuigen en 45%  wordt verwerkt tot
brandstof voor motorvoertuigen.

SSTTIIJJGGEENNDDEE OOLLIIEEVVRRAAAAGG EE NN OOLLIIEE--

PPRRIIJJZZEENN

In 2005 zal gemiddeld 83,4 miljoen vaten
(1 vat = 159 liter) per dag verbruikt wor-
den. Dit cijfer blijft snel groeien, aan een
kleine 2% per jaar. Maar de enorme groei-
economieën zoals China en India laten dit
cijfer veel sneller groeien. De Chinese olie-
consumptie alleen al steeg vorig jaar met
17%! Daarom is het land dringend op zoek
naar toegang tot olievoorraden. En het
buitenland wil natuurlijk graag een graan-
tje meepikken van die enorme Chinese
oliemarkt: van het installeren van pomp-
stations tot de aanleg van asfaltwegen.
De oliegiganten BP (GB) en ExxonMobel
(VS) wedijveren met elkaar, in de zoek-

tocht naar een substantiële participatie in
het Chinese staatsbedrijf Sinopec.1

De olieprijzen volgen de toenemende olie-
vraag. Sinds de historisch lage olieprijs
van 1999 is de olieprijs gedurig blijven stij-
gen. De gemiddelde olieprijs/vat steeg
van 2002 (24,3 $) en 2003 (28,1 $) tot 2004
(36 $). In 2005 lijken we in een nieuwe
olieschok beland te zijn, met olieprijzen
tot meer dan 70$ per vat. De eerste twee
olieschokken waren het gevolg van een
tijdelijke schaarste op de oliemarkt, uitge-
lokt door een OPEC-olieboycot (1973,
Arabische reactie op Yom-Kippoeroorlog)
en ten gevolge van de Iraanse revolutie en
de oorlog tussen Iran en Irak (1979). De
huidige olieschok is een gevolg van een
chronisch probleem om de stijgende olie-
vraag (productie, transport en raffinage)
te blijven volgen, in combinatie met poli-
tieke (oorlog Irak, sabotage van pijpleidin-
gen), klimatologische (orkanen in Golf van
Mexico) en speculatieve redenen.

De economische regels van vraag en aan-
bod lijken niet langer te gelden: aanbod
kan de vraag niet langer bijhouden.
Normaal daalt de vraag omwille van de
hoge olieprijzen, echter nu blijft die vraag
naar olie toenemen. Hoe is het vandaag
gesteld met het aanbod? Bestaat er nog
capaciteit voor veel extra olieproductie?
En valt er überhaupt nog veel petroleum
op te pompen?

PPRROODDUUCCTTIIEE EE NN VVOOOORRRRAADDEENN

De bewezen wereldwijde olievooraad
bedraagt anno 2005 zo’n 1277 miljard
vaten olie, waarvan tweederden in het
Midden-Oosten. Algemeen gesproken zijn

peak oil: einde van de globalisering?

I  Pieter Teirlinck  I

De meeste experts lijken het stilaan eens te worden over de wereldwijde olievoorraden.
We zijn door de helft van onze voorraden heen. Hoe komen ze daarbij? En waarom wordt dat door anderen in twijfel

getrokken? Wat zijn de implicaties voor een wereld(economie) die vandaag bijna volledig draait op goedkope olie? 
Komt er een einde aan de globalisering, aan de wereldwijde fysieke verbinding via vliegtuigen, boten en vrachtwagens?

DD EE OOLLIIEEPPIIEEKK,,   WWAATT II SS

DDAATT??

De theorie van de oliepiek is
helemaal niet nieuw. De
Amerikaanse geoloog M.
Hubbert voorspelde reeds
in 1956 dat de Amerikaanse
olievoorraden in de jaren
’70 zouden pieken. Grafisch
kan dit voorgesteld worden
via een belvormige curve:
van de eerste olieontdek-
kingen naar altijd maar
meer ontdekkingen en via
een bepaald hoogtepunt
(oliepiek) naar altijd maar
minder nieuwe ontdekkin-
gen. De olieproductie volgt een gelijkaardige curve want de gemakkelijk bereikbare oliere-
serves zullen eerst geëxploiteerd worden en pas later de minder interessante voorraden
(vb. diepzee). Hubbert werd pas geloofd nadat de feiten in ’70 zijn theorie bevestigden: de
Amerikaanse olieproductie begon effectief te dalen. Het verschil met toen is dat de mees-
te gezaghebbende analysten het eens geworden zijn over een wereldwijde oliepiek.
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het aantal nieuwe olieontdekkingen sinds
de jaren ’60 aan het dalen. Sinds 1980
wordt er jaarlijks meer olie opgepompt
dan er nieuwe olie gevonden wordt. De
productie moet uiteindelijk de dalende
tendens van de olievoorraden volgen.
Enige vraag rest: wanneer? De optimisten,
zoals het Energy Information Agency (EIA)
van de Amerikaanse overheid, verwachten
de oliepiek niet voor 2030.2

De pessimisten echter vermoeden dat we
de piek ongeveer bereikt hebben. Nemen
we huidige productie en voorraden eens
onder de loep, en laat ons daarbij een
korte toekomstprojectie maken tot 2010
met een constante olieproductie als refe-
rentie. Grofweg worden de olieproduce-
rende landen onderverdeeld in drie groe-
pen. Landen van de voormalige Sovjet-
Unie, de OPEC en de rest. In die laatste
groep daalt de olieproductie al jaren, zoals
in de VS (oliepiek in ‘70/71), GB en
Noorwegen. Zelfs al kunnen landen zoals
Angola, Nigeria, Brazilië en Mexico hun
productie nog opvoeren, dan nog daalt de
totale productie van deze groep landen
netto met 7 à 8 miljoen vaten per dag
(vpd) tegen 2010.3

In de voormalige SU (Rusland,
Azerbeidjaan, Kazakstan) kan de oliepro-
ductie nog enkele jaren opgevoerd wor-
den met een maximum van 2 à 3 miljoen
vpd tegen 2010.

Rest er dus een tekort van ongeveer 5 mil-
joen vpd tegen 2010 om een gelijkblijven-
de olieconsumptie te voeden. Klein detail:

de vraag naar olie blijft niet constant
maar stijgt jaarlijks. Om dit groter wor-
dend tekort op te vangen wordt er gere-
kend op de landen van de OPEC en in het
bijzonder op Saudie-Arabië.4 Dit land
alleen zorgt momenteel voor ongeveer
een tiende van de wereldwijde productie
en beschikt over de grootste olievoorra-
den (264 miljard vaten, ongeveer een vier-
de van de wereldvoorraad). Maar of
Saudie-Arabie de productie wel kan blij-
ven opvoeren, wordt in twijfel getrokken
door een geruchtmakend rapport van
2004.5 De Saudische olievoorraden zou-
den helemaal niet zo groot zijn als eerder
werd geclaimd door de Saudische olie-
maatschappij Aramco, maar eerder de
helft. Bovendien wordt bijvoorbeeld de
productie van het grootste Saudische olie-
veld nu al kunstmatig op sterkte gehou-
den door het injecteren van 6 miljoen
vaten zeewater per dag! De Saudische
minister van Olie Ali al-Naimi probeerde
eind september nog de oliemarkten te
sussen in het kader van de stijgende olie-
prijzen. De olievoorraden van Saudi-Arabië
zouden volgens hem eerder bijna dubbel
zo groot zijn als eerst geschat.6 Geen
paniek dus aan het oliefront. Of toch wel? 

BBEETTRROOUUWWBBAAAARRHHEEIIDD VVAANN CCIIJJFFEERRSS

EE NN VVOOOORRUUIITTZZIICCHHTTEENN

De ongeloofwaardigheid van de bewezen
olievoorraden zou immers op alle OPEC

landen van toepassing zijn. Daarvoor had-
den ze in de jaren ’80 een zeer goede
reden: de invoering van het quotasys-
teem.7 Hoe groter de olievoorraden van
een OPEC lid, hoe meer olie het land
mocht produceren. Het is dus niet
ondenkbaar dat er hier en daar serieus
werd overdreven met de cijfers. Om
dezelfde redenen zullen OPEC-leden ook
nooit toegeven dat de voorraden te groot

geschat werden. Dat deed olieproducent
Shell verrassend genoeg wel vorig jaar,
hoewel de aandeelhouders dat helemaal
geen leuk nieuws vonden.8

Onafhankelijke controle van de cijfers in
de OPEC landen wordt niet toegestaan,
dus is de omvang van hun olievoorraden
niet te verifiëren.

Niet alleen de geloofwaardigheid van de
OPEC maar ook die van de gerenommeer-
de grote onderzoeksinstituten zoals
International Energy Agency (IEA, Parijs)
en de Amerikaanse Energy Information
Administration (EIA) en US Geological
Survey (USGS) worden zeer sterk in twijfel
getrokken door sommige waarnemers.9

De voorspellingen qua olieontdekkingen, -
productie en -consumptie zouden
extreem optimistisch zijn en gebaseerd op
mathematische modellen10 die niet in lijn
zijn met de huidige geologische vaststel-
lingen. Zo gaat het EIA er bij de berekenin-
gen van uit dat er zich geen productiepro-
blemen zullen voordoen ten gevolge van
politieke, klimatologische of economische
redenen. Verder zal elke theoretische
winstgevende investering in de olie-indus-
trie ongetwijfeld gebeuren en zal de OPEC
elk mogelijk olietekort ten alle tijde kun-
nen opvangen. De feiten tonen aan dat
het EIA van een weinig realistisch uit-
gangspunt vertrekt.

IINNVVEESSTTEERREENN II NN MMIINNDDEERR

CCOONNVVEENNTTIIOONNEELLEE OOLLIIEEWWIINNNNIINNGG??

Volgens de markttheorie zullen hogere
olieprijzen duurdere investeringen verant-
woorden. Daardoor kunnen bestaande
oliebronnen mischien beter renderen: in
plaats van de huidige 30%, zou misschien
tot 40% van de totale hoeveelheid olie uit
een bron opgepompt geraken mits
gebruik van –vooralsnog onbestaande-

Onafhankelijke controle van de cijfers in
de OPEC landen wordt niet toegestaan,
dus is de omvang van hun olievoorraden
niet te verifiëren.

OOLLIIEERREESSEERRVVEESS EE NN VVEERRBBRRUUIIKK

Bewezen oliereserves 2005 (EIA): 1.278
miljard vaten (met inbegrip van ‘zand-
olie’)
Niet bewezen oliereserves (USGS): 2.947
miljard vaten 
Wereldwijd olieverbruik:
In 2002 (IEA): 78 miljoen vpd
In 2005 (IEA): 83,4 miljoen vpd of 30 mil-
jard vaten/jaar
Verwacht olieverbruik 2006 (IEA): 85, 2
miljoen vpd
Verwacht olieverbruik 2015 (EIA): 103 mil-
joen vpd 
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nieuwe technologieën. Hogere olieprijzen
kunnen ook investeringen in diepzee-
boorplatformen verantwoorden, een
moeilijke en zeer risicovolle klus voor een
magere opbrengst van maximum twee
keer de huidige wereldjaarproductie aan
olie. Of men kan naar olie boren in heel
kwetsbare natuurgebieden zoals Alaska.
Zulke oplossingen betekenen enkel kor-
stondig uitstel van executie.

Een ander door de industrie vooruit
geschoven alternatief vormt de ontgin-
ning van teerduinen.11 De twee grootste
vindt men in Canada en Venezuela. In
Canada alleen zouden er 175 miljard vaten
‘zandolie’ zeker te ontginnen zijn.
Daarmee promoveerde Canada recentelijk
tot tweede olierijkste land ter wereld, net
na Saudi-Arabië. Het proces om teerzand

te ontginnen en om te zetten naar bruik-
bare olie is evenwel duur en zeer milieu-
onvriendelijk (water- en gasverslindend).
De uitstoot van CO2 ligt tot tien keer
hoger dan bij gewone olieontginning, wat

Canada’s Kyotoverplichtingen in het
gedrang brengt. De productie van conven-
tionele olie kost zo’n 2$ per vat, terwijl dat
voor olie uit teerzand 15$ kost. Zulke inves-
teringen zijn enkel te verantwoorden bij
(aanhoudende) hoge olieprijzen. En de
grootte van de investeringen in de
Canadese teerzandontginning zijn van die
aard, dat het er op lijkt dat de olieindus-
trie gelooft in aanhoudende dure olieprij-
zen. Anno 2005 produceert Canada effec-
tief reeds 1 miljoen vaten olie per dag uit
teerzand, bijna volledig geëxporteerd naar
de VS. Tegen 2015 voorziet men een ver-
drievoudiging. In de VS begint men warm
te lopen voor deze nieuwe ‘goldrush’,
immers het land verbruikt per dag 20 mil-
joen vaten olie waarvan het 60% impor-
teert o.a. uit Venezuela en Saudi-Arabië.12

De politieke stabiliteit, nabijheid en vrien-
delijke betrekkin-
gen maken van
Canada een aan-
trekkelijker
importland.

WW AA TT DDOOEENN

DD EE BBEELLEEIIDDSS--

MMAAKKEERRSS??

Hoewel er nog
geen beleidsma-
kers officieel het
probleem van de
oliepiek aange-
kaart hebben,
begint de alge-
mene concensus
bij de optimisten
en de industrie
toch scheurtjes
te vertonen. In
een IEA rapport
van oktober
2005 heeft men
voor het eerst de
theorie van de
oliepiek aange-
kaart. De IEA is
niet meer zo
optimistisch,

maar gelooft toch dat voldoende investe-
ringen en nieuwe technologieën het pro-
bleem kunnen overstijgen.13 Zelfs
Chevron, het tweede grootste olieconcern
van de VS, plaatste een advertentie in ‘The

economist’ en ‘Financial Times’ waarin het
stelt dat de tijd van de ‘gemakkelijk te vin-
den’ olie voorbij is.

Het is dus erg onwaarschijnlijk dat de olie-
prijzen nog opnieuw sterk zullen dalen.
Dit zou een belangrijke motivatie kunnen
zijn om te investeren in niet-fossiele,
milieuvriendelijke, duurzame energie en
technologieën, in lijn met de Kyoto-doel-
stellingen (CO2-reductie). In plaats daar-
van lijkt de industrie het oliepad nog niet
te willen verlaten.

Wat de implicaties zijn voor de globalise-
ring en de idee van de groei-economie
komen in het volgende magazine aan bod.

Pieter Teirlinck is lid van de redactieraad.

■

–––––
1 ‘BP plans a pioneering drive into China’,
http://www.guardian.co.uk/business/story/0,36
04,1591817,00.html, 14 okt. 2005
2 ‘International Energy Outlook 2005’, Energy
Information Administration (US government),
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/oil.html
3 ‘The countdown for the peak of oil has
begun.’
http://www.energybulletin.net/2544.html
4 ‘International Energy Outlook 2005’, Energy
Information Administration (US government),
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/oil.html
5 Tot boek verwerkt in ‘Twilight in the desert’
van Matthew Simmons, 2005.
6 ‘Oil reserves are double previous estimates,
says Saudi.’ The Independent, 28 sept. 2005.
7 The end of cheap oil’, Dan Box, in: The
Ecologist, okt. 2005.
8 ‘Despite panic buying, oil prices expected
to drop’, International Herald tribune, 3 apr.
2004.
9 ‘The countdown for the peak of oil has
begun.’
http://www.energybulletin.net/2544.html
10 EIA onderscheidt 3 soorten reserves: (1) de
bewezen reserves, (2) de bijkomende reserves
door verbeterde output van oude oliebronnen
door nieuwe technologie en (3) de nog niet ont-
dekte voorraden: samen 2,5 keer de bewezen
oliereserves.
11 ‘Tar sands’, http://www.eenews.net/spe-
cialreports/tarsands/sr_tarsands1.htm, 18 aug.
2005
12 ‘Brief Country analysis: USA’,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/usa.html,
jan. 2005
13 ‘International Energy Agency confronts
Peak Oil’, Adam Porter,
http://www.peakoil.net/IEA2005.html
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De meest beruchte controverse was het
proces van Galileo in 1633 voor de publica-
tie van zijn boek “Dialoog” dat de theorie
van Copernicus ondersteunde: de aarde
draait rond de zon en niet andersom zoals
de bijbel suggereert. Het zogenaamde
Scopes proces in Dayton, (Tennesee) in
1925, was één van de meest spraakmaken-
de uit de Amerikaanse geschiedenis. Kort
daarvoor was in die staat een wet
gestemd dat het onderwijs van Darwins
theorie verbood. De unie van burgerrech-
ten was daar niet gelukkig mee en vond in
John Scopes, een jonge biologieleraar in
Dayton de ideale man om de wet te tes-
ten. Scopes beweerde dat hij Darwins
theorie had onderwezen en werd aange-
klaagd. “Het proces werd een clash tussen
twee Amerikaanse intellectuele giganten
en hun respectievelijke wereld- en mens-
beelden. Clarence Darrow, een briljante
pleiter en zelfverklaarde agnosticus,
tegenover Williams Jennings Bryan, presi-
dentskandidaat en fundamentalistische
christen. Duizenden mensen maakten het
“apenproces” mee, de aandacht van de
media was internationaal”1. Scopes werd
in hoger beroep vrij gesproken wegens
een technische kwestie maar het Hoger
Gerechtshof gaf toen geen antwoord op
de vraag of het eerste amendement van
de grondwet, dat de scheiding tussen kerk
en staat regelt, aan staten de toelating
geeft een theorie uit de schoolboeken te
schrappen dat het geloof tegenspreekt.

Dat gebeurde pas in 1968 in het pro-
ces Epperson versus Arkansas waar het
Hoger Gerechtshof oordeelde dat zulke
censuur enkel religieuze doeleinden
nastreefde en in tegenstrijd was met het
eerste amendement. In 1987, in de zaak
Aguillard versus Edwards werd bovendien

vastgelegd dat het ongrondwettelijk is
om van leraars te eisen dat ze naast de
evolutietheorie ook het creationisme
moeten onderwijzen.
.
IINNTTEELLLLIIGGEENNTT DDEESSIIGGNN

ID is geen wetenschap en ook geen bijbels
verhaal. De aanhangers geloven niet dat
het universum in zes dagen werd gescha-
pen, dat de aarde slechts tienduizend jaar

oud is of dat fossielen afkomstig zijn uit
de tijd van de Ark van Noah. Ze zijn geen
creationisten. De voorstanders van intelli-
gent design trekken de aandacht op twee
ontwikkelingen die volgens hen de leer
van Darwin ondermijnen. De eerste is de
moleculaire revolutie in de biologie.
Startend in het begin van de jaren ’50 ont-
dekten de moleculaire biologen een
onverwachte graad van complexiteit bin-
nen in de cellen van de levende organis-
men. En die complexiteit, zeggen de ID
aanhangers, ligt buiten het bereik van de
mogelijkheden van de leer van Darwin om
ze te verklaren. Ten tweede zijn er volgens
de ID-aanhangers wiskundige bevindin-
gen die de macht van de natuurlijke selec-
tie in twijfel trekken. Selectie kan een rol
spelen in de evolutie maar kan dat niet
bewerkstelligen wat de biologen ervan
verwachten. De wetenschappelijke voor-
standers van het ID-principe zijn  Michael
J. Behe, professor biologische wetenschap-

pen aan de Lehigh universiteit (en lid van
het Discovery Institute) en de wiskundige
William Dembski. De bioloog Michael
Behe zegt dat cellen structuren bevatten
die niet meer tot andere onderdelen te
herleiden zijn. Dat betekent dat indien
men een enkel onderdeel uit de cel verwij-
dert die cel ook niet meer kan functione-
ren. Behe geeft een voorbeeld van zo een
“niet reduceerbare complexiteit”: de

staart van een bacterie, die zich in een
waterig milieu beweegt. De staart (flagel-
lum) bevat een dertigtal proteïnen die
heel nauwkeurig zijn opgesteld: alle
onderdelen zijn nodig en als er een wordt
verwijderd stopt de beweging. Een ander
voorbeeld dat de ID aanhangers graag
gebruiken zijn de bloedplaatjes die voor
de bloedstolling zorgen. De functie van de
bloedplaatjes, zeggen de ID-aanhangers, is
te essentieel en te ‘intelligent’ opgebouwd
om aan toeval en mutatie te worden over-
gelaten.

De wiskundige William Dembski
gebruikt daarom theorema’s en wiskundi-
ge algoritmen om de ID argumentatie te
ondersteunen. Recent wetenschappelijk
onderzoek toont nu aan dat zijn theore-
ma’s geen stand houden bij co-evolutie,
wanneer twee of meerdere soorten een
evolutie doormaken in respons op elkaar.
En de meeste evolutie is co-evolutie.
Organismen spenderen hun tijd niet om

de kruistocht tegen de evolutieleer anno 2005

I  Marie Jeanne Vanmol  I

Het conflict tussen wetenschap en religie is niet nieuw. Ze begon nog voor de publicatie van het boek van Darwin,
“De oorsprong der Soorten” dat in 1859 verscheen. Intelligent Ontwerp (Intelligent Design, ID) is de laatste versie van 

creationisme in een pseudo-wetenschappelijk kleedje.

Het is ongrondwettelijk om van leraars te
eisen dat ze naast de evolutietheorie ook
het creationisme moeten onderwijzen.
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op een vooropgesteld voorbeeld of perfec-
te blauwdruk te lijken. Ze worden voort-
durend uitgedaagd door virussen, parasie-
ten, roofdieren en prooien. Die voortdu-
rende uitdaging, zegt de evolutieleer
maakt dat een eerdere mutatie soms ook
weer vernietigd wordt met het doel de
overlevingskansen en dus de natuurlijke
selectie te vergroten. Een voorbeeld: som-
mige vissoorten die langzaamaan op
grote diepte in de duisternis zijn gaan
leven waar ogen nutteloos worden, verto-
nen dikwijls gedegenereerde ogen of
ogen overtrokken met een vlies. Welke
intelligente ontwerper zou zich dit veroor-
loven? 

ID voldoet niet aan de criteria van een
onderzoekswetenschap. Voor wetenschap-
pers is een goede theorie één die tot nieu-
we experimenten leidt en onverwachte
inzichten oplevert in tot nu toe gekende
verschijnselen. Volgens deze standaarden
is het darwinisme één van de beste theo-
rieën in de geschiedenis van de weten-
schap: het heeft aanleiding gegeven tot
talloze belangrijke experimenten en nieu-
we inzichten in tot nu toe complexe
levenspatronen. In tegenstelling echter

werd in de tien jaren na de publicatie van
Behe’s boek over ID geen belangrijke
experimenten uitgevoerd en heeft ID
geen nieuwe inzichten in de biologie
opgeleverd. Met de jaren die voorbijgaan
lijkt het er minder en minder op dat ID de
wetenschap is waar ze zich voor uitgeeft
en lijkt ze meer op een uitgebreide oefe-
ning in polemieken.

DDAARRWWIINN

De theorie van Darwin  toont aan  hoe de
fantastische complexe  kenmerken van
organismen- ogen, hersenen,- konden
ontstaan zonder de interventie van een
ontwerper. Volgens Darwin weerspiegelt
de evolutie grotendeels de gecombineerde
actie van een toevallige mutatie en
natuurlijke selectie. Een toevallige mutatie

in elke fijn afgestemde machine is altijd
hachelijk omdat niemand op voorhand de
kennis heeft of de verandering een verbe-
tering of een verslechtering van de functie
zal teweeg brengen. Maar ooit om de
zoveel tijd, zal een toevallige mutatie in
één van de genen waaruit het DNA is
samengesteld een lichte verbetering van
de functie van een orgaan met zich mee

brengen en meer kansen bieden op de
overleving van het organisme. Een voor-
beeld: voor een diersoort waarvan de
ogen niet meer zijn dan een primitieve
vlek van lichtgevoelige cellen, kan een toe-
vallige mutatie die ervoor zorgt dat die
vlek zich ombuigt tot een bolvormige
schaal de kansen voor overleven vergro-
ten. Met een platte lichtvlek is het orga-

nisme bewust wanneer er licht is of niet.
Met de mutatie kan het organisme
bewust worden van de richting van waar-
uit het licht of de schaduw komt.
Schaduwen betekenen soms roofdieren en
dat kan een waardevolle informatie zijn
en dus meer overlevingskansen bieden
voor de volgende generatie.
Het nieuwe verbeterde organisme zal

daarom meer afstammelingen hebben in
de volgende generatie. Dat is natuurlijke
selectie. Indien dit zich over miljarden
jaren herhaald zal dit proces van gestadi-
ge verbetering organismen produceren
die uitstekend aangepast zijn aan hun
omgeving alsof ze er voor ontworpen
waren. Rond 1870, ongeveer 10 jaar na het
verschijnen van het boek “The Origin Of
Species” waren alle biologen het erover
eens dat het leven een gestadige evolutie
doormaakt en rond 1940 was de meerder-
heid het erover eens dat natuurlijke selec-
tie een drijvende kracht was achter deze
evolutie.

GGEENNDDUUPPLLIICCAATTIIEE

De biologen kennen voor het ogenblik een
groot deel van de evolutie van biochemi-
sche systemen of ze nu complex zijn of
niet. Toevallig kan het stuk DNA dat een
specifiek gen aanmaakt gekopieerd wor-
den zodat er twee versies van het gen
ontstaan Gedurende meerdere generaties
zal één versie van het gen zijn originele
functie behouden terwijl de andere lang-
zaam zal veranderen door mutatie of
selectie en daarmee een nieuwe maar
toch verwante functie zal kunnen uitvoe-
ren. Het idee werd het eerst naar voor
gebracht door H.J. Muller die in 1939de
Nobelprijswinnaar voor genetica kreeg.
Het proces van genduplicatie heeft het
bestaan gegeven aan een hele reeks fami-
lies van proteïnen die gelijkaardige func-
ties hebben; ze functioneren dikwijls in
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Een goede wetenschappelijke theorie
leidt tot nieuwe experimenten en onver-
wachte inzichten in tot nu toe gekende
verschijnselen.
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dezelfde biochemische reacties of zitten
in dezelfde cellulaire structuur. Er is geen
twijfel dat genduplicatie de verklaring
geeft voor het ontstaan van complexe cel-
structuren door middel van selectie en

mutatie. Met andere woorden ook binnen
de complexe celstructuur blijft de wet van
de evolutieleer van Darwin overeind.
PPOOLLIITTIIEEKKEE AAGGEENNDDAA

Biologen zijn gealarmeerd omdat ID junk-
wetenschap is maar het Discovery
Institute  heeft de steun van het weten-
schappelijke establishment niet nodig om
bij het publiek gekend te zijn. Meer dan
80% van de Amerikanen zijn van mening
dat God ofwel de mensen heeft gescha-
pen in hun huidige vorm of ten minste
hun ontwikkeling “intelligent” heeft
geleid. In de laatste tien jaren kreeg het
instituut met zijn wetenschappelijke cen-
trum voor ID voet aan de grond in scho-
len, in de media met opinieartikels en
praatprogramma’s en via wetsvoorstellen
in het congres: het is gegroeid tot een “
evenwaardig wetenschappelijk alterna-
tief” voor de evolutietheorie. ID speelt een
centrale rol in biologielessen en in tekst-
boeken in het wetenschappelijk onderwijs
over de ganse Verenigde Staten. “ID gaat
over politiek en religie, niet over weten-
schap, zegt Barbara Frost , professor filoso-
fie aan de universiteit van Louisiana.
Ondertussen zijn er al in meer dan twintig
Amerikaanse staten voorstellen neerge-

legd die de evolutietheorie in twijfel trek-
ken. In New York  werd in de senaat een
wetsvoorstel gebracht dat het onderwijs
van ID in alle openbare scholen zou intro-
duceren. De raad voor Onderwijs van de

staat Kansas overweegt nieuwe normen
voor de lessen biologie opgesteld door
aanhangers van de ID theorie die de evo-
lutieleer van Darwin in vraag stellen. In
1998 verkreeg ID haar eerste overwinning
toen de Amerikaanse senator Rick
Santorum (Pennsilvanië) een clausule
introduceerde in het Federale “No Child
Left Behind” project. De bepaling die
gelukkig werd losgekoppeld van de uitein-
delijke tekst van het project in een niet-
bindende voorwaarde, roept op om in de
scholen de studenten te onderwijzen over
het hele gamma van wetenschappelijke
inzichten inzake onderwerpen die contro-
verse kunnen opwerpen.

TT HH EE WWEEDDGGEE::   DD EE RREELLIIGGIIEEUUZZEE

AAEENNDDAA

In 1999 plaatste het Discovery Institute
een document op het Internet. Het Wedge
document, zoals het wordt genoemd,
beschrijft niet alleen de doelstellingen op
lange termijn maar ook de strategieën om
het gestelde doel te bereiken.
Het document begint met het idee dat
god het menselijke leven naar zijn even-
beeld heeft geschapen, één van de pijlers
waarop de westerse beschaving werd

gebouwd. Het gaat verder met de “catas-
trofale erfenis van Darwin, Marx en Freud-
de grondleggers van een materialistische
conceptie van de realiteit, een concept dat
elke deel van onze cultuur heeft geïnfec-
teerd”. De missie van de wetenschappelij-
ke vleugel van het “Discovery Institute”
wordt dan duidelijk naar voor gebracht:
niets minder dan “het verslagen van het
materialisme en zijn culturele erfenis”.
Het document gaat verder met uit te leg-
gen hoe het zijn ideeën wil promoten,
onder andere publicaties in kranten,
praatprogramma’s en de productie van
documentaires.

Zoals het document bewijst is de aan-
val op wetenschap een deel van de brede-
re rechts agenda van de rechterzijde dat
de vernietiging van sociale programma’s
nastreeft. Een deel van de regerende elite,
vooral deze van de Bushadministratie
voert een weloverwogen campagne over
kwesties zoals de evolutieleer, stamcelon-
derzoek en de zaak Terri Shiavo met de
bedoeling de reactionaire traditionele
klasse een hart onder de riem te steken
dat de basis vormt voor militarisme en
een rechtse economische politiek.

Een aanval op de wetenschap is een
kritisch onderdeel van de rechtse agenda
omdat een begrip van de werkelijke
natuur van het materialisme en sociale
rechtvaardigheid een bewustwording
inluidt die zich verzet tegen het bestaan-
de systeem van sociale ongelijkheid. Het is
niet verwonderlijk dat het Discovery
Instutute naast Darwin ook Marx als zijn
grootste vijand ziet en daarmee de hechte
verwantschap bevestigt tussen de strijd
voor de wetenschap en de strijd voor
rechtvaardigheid en duurzame democra-
tie.

Marie Jeanne Vanmol is stafmedewerker bij
Vrede vzw

Bronnen: The Nation, The New Yorker,
www.wsws.org

––––––
1 Zie Johan Braeckman: Een foutje in het
intelligent ontwerp (Intelligent Design)
www.skepp.be

■
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Genoeg biologie. Nu gaan we over naar de les burgerzin waar we leren dat de kerk gelijk is
aan  de staat.
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Beleven we een draai naar links in Latijns
Amerika?
Ik leef met het gevoel dat we tot 2003 een
conjunctuur beleefden in Zuid-Amerika, die
ervoor gezorgd heeft dat we in Ecuador
Lucio Gutiérrez aan de macht kregen, in
Argentinië Nestor Kirchner, in Brazilië Inacio
Lula da Silva, en dat in Venezuela Hugo
Chavez zijn positie wist te versterken nadat
er tegen hem een staatsgreep voor petro-
leum was gepleegd. Behalve in Brazilië zijn
deze regeringswissels voorafgegaan door een
intense sociale mobilisatie die het neoliberaal
model tot het bankroet bracht. Er bestonden
grote verwachtingen dat er zich een conti-
nentale ommekeer zou ontwikkelen…

En is die ommekeer er gekomen?
Ik moet daar ja en nee op antwoorden.
Enerzijds is er een inderdaad een omme-
keer, aangezien er nieuwe regeringen aan
de macht kwamen die enkele interessante
gevolgen met zich mee brachten.
Bijvoorbeeld, dank zij de diplomatie van het
Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse
Zaken (Itamaraty), wordt de kans veel klei-
ner dat de Verenigde Staten een globaal
vrijhandelsakkoord voor Amerika (FTAA, Free
Trade Area for America) weten af te sluiten.
Maar anderzijds blijft de economische
basislijn van al die landen gebaseerd op het
neoliberaal model met uitzondering van
Venezuela. Dat land gaat veel verder en
doet een ernstige poging om met het neoli-
berale model te breken.

Wil dat zeggen dat links in Latijns Amerika
zich achter de leuze “Chaves si, Lula no…”
moet scharen?

Inderdaad, hoewel dat misschien iets te
simplistisch gesteld is. Het is duidelijk dat
de buitenlandse politiek van Chavez agres-
siever tegen de VS ingaat. Waarschijnlijk is
dit mede veroorzaakt door het feit dat
Washington hem twee keer heeft willen
afzetten, gekoppeld aan de enorme petro-
leuminkomsten die hem in staat stellen een
sociale politiek te financieren. Maar tegelij-
kertijd is het ook zo dat zijn binnenlands
beleid een verderzetting is van het neolibe-
raal model dat de sociale bewegingen heeft

verzwakt en haar tegenstanders versterkt.
We nog moeten afwachten welke gevolgen
dit zal hebben op middellange termijn maar
het is duidelijk dat de regering Chavez uit
het neoliberalisme tracht te geraken.
Bij Lula spelen andere krachtsverhoudingen.
Hij kwam aan de macht in een periode van
zware terugval van de sociale beweging en
de krachtsverhoudingen in Brazilië zijn niet
gunstig voor politieke verandering. Lula
heeft in het Parlement 90 afgevaardigden
op 513 en de Braziliaanse burgerij is een van
de sterkste van de wereld. Ik meen dat hij
een interessant buitenlands beleid heeft
uitgestippeld  dat de multipolariteit tracht
te versterken.

Sommigen geloven dat Lula zelfs elk per-
spectief op verandering heeft opgegeven…
Ik zie het inderdaad ook zo. Tijdens het eer-
ste jaar kwam zijn kans op een ommezwaai
van het economische beleid; die verande-
ring is er echter niet gekomen. Eerst kon je
nog denken dat hij vast zat aan de “ver-
vloekte erfenis” van de vorige regering van
F.H.Cardoso: met name de hoge inflatie en
enorme buitenlandse schuld. Maar vandaag
lijkt Lula overtuigd te zijn van een alliantie
met rechts. Ik heb de indruk dat regeringen

het niet hebben aangedurfd stappen te zet-
ten om uit het neoliberalisme te geraken,
wegens de enorme angst voor een sociale
en politieke destabilisering. En dat is precies
de prijs die Chavez heeft moeten betalen
toen hij in confrontatie moest gaan met de
media, de middenklassen, het Imperium, en
uiteraard met de Venezolaanse burgerij.

Vormen de corruptieschandalen rond de
Braziliaanse Arbeiderspartij (PT) het begin
van het einde, of althans het einde van de PT
in de vorm zoals we ze totnogtoe kenden ?
Volgens mij was het politiek kapitaal van de
PT vooral gebaseerd op het ethische, en dat
is ze nu kwijt. Ik verneem zopas dat de voor-

het volstaat niet in het paleis te geraken.

kritische beschouwingen bij de 

zuid-amerikaanse linkerzijde.

I  Pablo Stefanoni  I

Raul Zibechi is verantwoordelijk voor de internationale sectie van het weekblad Brecha van Montevideo, Uruguay.
Hij is ook docent en auteur van verschillende boeken over de sociale bewegingen in Uruguay en Argentinië.

In een interview afgenomen door Pablo Stefanoni van het Boliviaanse weekblad Pulso, toont hij zijn enthousiasme over de
nieuwe sociale bewegingen in de regio, en duidt ook op de grenzen van de linkse regeringen in Zuid-Amerika.

“Indien de nieuwe bewegingen voldoende
inventief kunnen zijn, zullen we misschien
aan de basis van de samenleving kleine,
niet kapitalistische eilanden kunnen creëren.
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malige algemeen secretaris van de partij,
Silvio Pereira, een luxe auto zou hebben
aanvaard van een ondernemer. De schatbe-
waarder van de partij hield een dubbele kas
bij. Dergelijke zaken kan je niet meer terug-
schroeven: wie het ethische verliest kan
eventueel nog wel verkiezingen winnen,
maar er is duidelijk iets gebroken. Het gaat
mij dus om iets anders dan de uitslag van
de volgende verkiezingen. De identificatie
van een deel van de armen in Brazilië met
Lula stopt immers niet van een dag op de
andere.

Mikt de elite op een nieuwe termijn
voor Lula?
De economische en politieke elites
zijn niet radicaal tegen Lula, maar ze
verkiezen ongetwijfeld ex-president
F.H. Cardoso of de
Sociaaldemocratische Partij om hun
belangen te verdedigen. De enige
reden waarom Washington zou kun-
nen aansturen op een wissel betreft de
Braziliaanse buitenlandse politiek. Op het
vlak van het binnenlands beleid zijn er geen
problemen. Het buitenlands beleid van Lula
daarentegen is verschillend van zijn voor-
gangers. Het is een beleid gericht tegen het
Amerikaans Vrijhandelsakkoord, (FTAA) en
ter verdediging van de landen van het
Amazonebekken.

Catalogeert u Kirchner (Argentinië) onder de
progressieve regeringen?
Dat is een moeilijke vraag. In vergelijking
met zijn voorgangers, zoals Carlos Menem
of Eduardo Duhalde en nog enkel anderen,
is hij progressief te noemen. Kirchner voert
geen beleid van massale repressie van het
sociaal protest, hoewel het soms wel om
een selectieve repressie gaat, zoals in zijn
eigen provincie Santa Cruz. Hij heeft aan-
dacht voor de mensenrechten, wat niet
geheel nieuw is in een land als Argentinië.
Op economisch vlak valt er een continuïteit
te noteren binnen het neoliberaal model.
Een uitzondering vormt het thema van de
buitenlandse schuld, waar hij een gedurfder
beleid volgt dan Brazilië. Maar in feite kon
hij toch niet anders, want het land kon niet
langer zijn schulden afbetalen. Hij doet dus
wel een paar interessante dingen, die hij
grotendeels echter verplicht was: hij kwam
immers aan de macht met slechts 22% van

de stemmen, temidden van een van de
zwaarste crisissen van de laatste decennia
(vanaf 1999 ging de Argentijnse economie
in een crisis met als absoluut laagtepunt
2002, toen het Argentijns BNP met 11%
terugviel, red.) 

Welke perspectieven ziet u voor de ‘piquete-
ro-beweging’ (de werklozen) in Argentinië ?
Men kan stellen dat de beweging erg ver-
deeld is: een deel is intern aan het verster-
ken, en een ander deel hangt vast aan de

werkloosheidsuitkeringen van de overheid.
De regering reageert eigenlijk zonder
repressie en met een heel concreet sociaal
beleid op de sociale kwestie. Een deel van de
piquetero-beweging – ongeveer een derde,
geconcentreerd rond de Federacion de Tierra
y Vivienda (de federatie voor land en huis-
vesting) - werd in feite door de regering
gecoöpteerd. Een tweede deel - met name
de Corriente Clasista y Combativa (de klasse
en strijd stroming) onder leiding van de
maoïsten - stelt zich autonomer op, maar
valt de regering niet frontaal aan. En vervol-
gens zijn er nog de groepen zoals de
Movimientos de Trabajadores de
Desocupados (de arbeiders- en werklozen-
bewegingen) die kozen voor een intern
opbouw en niet om voortdurend actie te
voeren.

Wat er in Brazilië gebeurt is een waarschu-
wing voor links. Hoe kan men voorkomen
dat de schema’s van traditionele corruptie
zich herhalen ?
Dat kan men niet. Vroeger dacht men dat
de ideologie een vaccin tegen corruptie kon
zijn, maar na de Sovjet Unie, na Nicaragua,
na de PT van Brazilië en andere processen,
denk ik dat een dergelijk vaccin niet bestaat.
Ik geloof wel dat het opzetten van perma-
nente politieke apparaten, die van hun basis
en het dagelijks leven zijn afgesneden en

‘levenslange’ leiders hebben, een situatie
creëert van grote kwetsbaarheid vanaf het
ogenblik dat de partij aan de macht komt
en door het systeem wordt gecoöpteerd.
Dat geldt in feite het geval voor de PT, een
partij die al 25 jaar dezelfde leiding heeft.
Vandaag is de crisis van de partijen, een cri-
sis van de representatie, verbonden met de
crisis van de nationale staten. En ondanks
de eventuele goede wil van de regeringen,
probeert men deze crisissen aan te pakken
via het cliëntilisme.

Uruguay lijkt iets verder weg van zo’n
crisis, met een sterk geïnstitutionali-
seerde linkerzijde…
In Uruguay heeft de geschiedenis van
een sterke staat tot een systeem
geleid met sterke politieke partijen, en
bijgevolg ook een sterke aanwezig-
heid van de linkerzijde in dat partijsys-
teem. Maar links had, vooraleer de
politieke hegemonie te verwerven,

reeds de hegemonie op sociaal en cultureel
vlak. Alleen al in Montevideo had het Frente
Amplio op het einde van de militaire dicta-
tuur (begin ’80) 500 basiscomités. Vandaag
is één op drie à één op vier kiezers van het
Frente Amplio, lid van een organisatie. In
Uruguay is de culturele wereld (het theater,
het wereldvermaarde carnaval, de muziek)
rechtstreeks verbonden met de politieke lin-
kerzijde van het land.

Het enige wat een linkse regering vandaag
nog kan doen is een meer sociaal beleid uit-
stippelen?
Dat is het maximum dat men vanuit de
staat kan doen. Het is vandaag de dag dui-
delijk dat het niet langer volstaat om “het
paleis te bezetten”. Vanuit de samenleving
kan men andere zaken doen. Er zijn zeer
interessante experimenten bezig binnen de
sociale bewegingen: experimenten op het
vlak van productie en educatie, die zich niet
in de kapitalistische logica inschrijven.
Indien de nieuwe bewegingen voldoende
inventief kunnen zijn, zullen we misschien
aan de basis van de samenleving kleine,
niet-kapitalistische eilanden kunnen creë-
ren, die de basis vormen voor een andere
maatschappij.

Pablo Stefanoni, Semanario PULSO,
La Paz (Bolivia)

■
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Noord- en Zuid-Korea,
China, Japan, Rusland en
de Verenigde Staten voe-
ren nu inderdaad al een
tijdje onderhandelingen.
De inzet is de denucle-
arisering van het
Koreaanse schiereiland,
en alle deelnemende
landen zeggen klaar en
duidelijk dat ze dit op
een vreedzame manier
willen bereiken. In een
gemeenschappelijke ver-
klaring van 19 septem-
ber 2005 zegt Noord-
Korea dat het land
bereid is al zijn kernwa-
pens te elimineren, als-
ook de bestaande nucle-
aire programma’s en dat
het op korte termijn
terug lid wil worden van
het Non-Proliferatie
Verdrag en zich wil hou-
den aan de veiligheids-
voorschriften van het
IAEI. Het verklaart wel
uitdrukkelijk recht te
hebben op vreedzaam
gebruik van nucleaire
energie. Washington van
zijn kant zegt dat het
geen nucleaire wapens
op het Koreaanse schiereiland heeft en
dat het niet de intentie heeft om Noord-
Korea aan te vallen of te bedreigen met
nucleaire noch met conventionele
wapens. Zuid Korea heeft op dit ogenblik
geen kernwapens op haar grondgebied en

zal er in de toekomst ook geen (laten) ont-
plooien. Alle betrokkenen zeggen respect
te hebben voor de vraag van Pyongyang
naar een lichtwaterreactor. Ze gaan
akkoord dit ten gepaste tijde te bediscus-
siëren, aldus nog de gemeenschappelijke

verklaring. Je krijgt zo de
indruk dat een akkoord
wel mogelijk moet zijn.
Alleen  lijkt elk van de par-
tijen schrik te hebben om
de eerste stap te moeten
zetten. Zeker wat het dos-
sier betreft over de leve-
ring van een reactor.

In dit verband meent de
Amerikaanse vertegen-
woordiger bijvoorbeeld
dat Noord-Korea steeds
nieuwe voorwaarden zit
te bedenken. Noord-
Korea stelt daar dan
tegenover dat ze al altijd
het recht op civiele kern-
energie heeft opgeëist
en dat de levering van
een lichtwaterreactor
daar slechts een concre-
tisering van is. Het
excuus waar de VS zich
achter verstopt, aldus
een Noord-Koreaanse
woordvoerder, namelijk
dat Pyongyang geen lid
meer is van de IAEA, is de
zaak omkeren. “Wij zijn
er precies uitgestapt
omdat ze ons geen reac-
tor wilden geven, waar-
door ons energiepro-

bleem steeds maar groter werd.” Voor
Noord-Korea is die levering wel een abso-
lute voorwaarde om haar engagementen
van de gemeenschappelijke verklaring na
te komen. “De Verenigde Staten moeten
er nog niet van dromen dat we onze kern-

stappen naar een atoomwapenvrij korea

I  Georges Spriet I

Noord-Korea heeft al herhaaldelijk zelf verklaard dat het over atoomwapens beschikt.
Zuid-Korea heeft in het recente verleden een beginnend programma voor uraniumverrijking gehad.
De VS en Noord-Korea hebben nog altijd geen vredesakkoord getekend. Het zeslandenoverleg poogt

via onderhandelingen een uitweg te vinden uit dit conflict dat Washington in rechtstreekse oppositie met Pyonyang zet.
Zopas is in Peking de vierde ronde afgesloten. In november 2005 moet er een vijfde ronde volgen.
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te bieden. Zuid-Korea bevestigde nog-
maals haar voorstel om twee miljoen
kilowatt elektrische stroom te leveren
aan het Noorden.

Afwachten maar of de onderhande-
lingsronde van november een doorbraak
kan inhouden.

Georges Spriet is secretaris van vzw Vrede.

De Amerikaanse opperbevelhebber
George C. Marshall had eind 1944 een spe-
ciale spionage-eenheid opgericht, de
Target Intelligence Committee (TICOM).
Deze eenheid wist de Duitse decoders van
Russische berichten tot medewerking te
overtuigen. Generaal Marshall werd op die
manier op de hoogte gesteld van de
Russische plannen om Japan aan te vallen.
Stalin had onmiddellijk na Jalta in februari
1945 de opdracht gegeven een aanval op
Japan voor te bereiden. Al in juni 1945
waren de Sovjettroepen klaar om het
noordelijke eiland Hakaido binnen te val-
len. De Amerikaanse landing (Operation
Olympic) in Japan was pas voor november
1945 gepland. Washington moest dus snel
handelen wilde het niet voor voldongen
feiten geplaatst worden.

Dat snel handelen was immers nodig
om de dominante positie van de Noord-
Amerikaanse economie in de periode na

de oorlog te verzekeren. In Japan ging het
namelijk om een gigantische oorlogsbuit
van vele honderden miljoenen dollar goud
dat het keizerlijk leger sedert 1937 syste-
matisch uit de Zuid-Oost-Aziatische lan-
den had geroofd. De hand leggen op deze
goudreserves was voor Washington van
essentieel belang. Dat goud bezorgde de
VS garantiemogelijkheden voor onmiddel-
lijke en grote liquiditeiten, wat van cruci-
aal belang was sedert de Bretton Woods
akkoorden van 1944. Daar was immers
overeengekomen dat er een goud-dollar-
standaard zou worden ingevoerd. Dat
wilde eigenlijk zeggen dat theoretisch een
dollarbiljet kon worden omgewisseld voor
zijn waarde in goud. Dat maakte de dollar
tot dé munt voor alle internationale trans-
acties. Grote Amerikaanse goudreserves
moesten de wereld makkelijker overtui-
gen dat een werelddollareconomie een
gezond idee was, dat ze het vertrouwen

waard was.
VS president Truman kon een

Sovjetinvasie enkel nog met een onver-
wachte meesterzet verhinderen. Hij had
daar sinds zeer korte tijd het middel toe:
de atoombom. Stalin gaf in de laatste
minuten eerst nog het bevel tot het star-
ten van de operaties, maar trok die in de
letterlijk laatste seconden weer in. Hij
durfde of wilde geen rechtstreekse militai-
re confrontatie met de Verenigde Staten
aangaan. Hij had besloten zich vooral op
zijn veiligheidsbuffer in Centraal Europa te
concentreren.

––––
1 Frank Krüger. Amerika, dat japanische
Raubgold und Hiroshima. Warum die A-Bomben
wirklich fielen. http://www.zeit-
fragen.ch/ARCHIV/ZF_132b/T07.HTM

■
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waarom hiroshima bombarderen?

In vredeskringen gaat men er van uit dat het gebruik van de atoombom militair technisch niet nodig was om Japan 
tot overgave te dwingen. Japan had al te kennen gegeven te willen capituleren op voorwaarde dat het bestaan zelf 
van het land Japan, en het keizerschap, zouden worden gerespecteerd. De bom heeft dan in de eerste plaats gediend 

om de macht en het wereldleiderschap van de VS (tegenover de Sovjetunie) te garanderen.
Journalist Frank Krüger1 maakt nog een andere analyse die we u, beste lezer, graag kort presenteren.

wapens ontmantelen alvorens ons een
reactor ter beschikking worden gesteld.”

Japan staat duidelijk aan de zijde van
de Verenigde Staten, en meent dat het
verleden bewijst dat Noord-Korea niet te
vertrouwen is. China, Rusland en Zuid-
Korea ondersteunen principieel het recht
van Noord-Korea op een civiel kernpro-
gramma op voorwaarde dat het de inter-
nationale normen respecteert.

Maar er wordt ook aan vertrouwen-
wekkende maatregelen gewerkt. In de
gemeenschappelijke verklaring lezen we
toch enkele elementen die in deze rich-
ting wijzen. Vooreerst is er de uitdrukke-
lijke verklaring dat Noord-Korea en de VS
besloten om mekaars soevereiniteit te
erkennen, vreedzaam samen te leven, en
stappen te ondernemen om hun relaties

te normaliseren in het kader van hun
respectief bilateraal beleid.

Concretere punten staan ook opge-
somd in een economisch hoofdstukje. De
zes betrokken partijen zullen hun econo-
mische betrekkingen op het vlak van
energie, handel en investeringen verbete-
ren, hetzij op bilateraal hetzij op multila-
teraal niveau. China, Japan, Zuid-Korea,
Rusland en de VS hebben verklaard bereid
te zijn om aan Noord-Korea energiehulp

Voor Noord-Korea is de levering van een
reactor een absolute voorwaarde om
haar engagementen van de gemeen-
schappelijke verklaring na te komen.
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Wat Francine Mestrum op overtuigende
wijze aantoont is dat de armoedebestrijding
van de internationale instellingen eenvoudig-
weg de nieuwe verpakking vormt van een
neoliberaal beleid. Armoede is een hinderlijk
fenomeen.Tot zover volgt de Wereldbank.
Alleen maakt de instelling er een cijferver-
haal van, losgekoppeld van sociaal-economi-
sche rechten of breder nog, van het vraag-
stuk over hoe onze maatschappij sociaal en
economisch georganiseerd moet worden.
Armoede is een maatschappelijk probleem,
aldus Mestrum, dat niet zomaar losgekop-
peld kan worden van de machtsverhoudin-
gen in een samenleving. Armoedebestrijding
is tot mislukken gedoemd als niet tegelijk de
ongelijkheid wordt weggewerkt. De
Wereldbank beschouwt armoede als een
ziekte. Het zijn de armen die moeten veran-
deren, die zich moeten ‘empoweren’, gekop-
peld aan een stelsel waar  economische groei
en vrije markt centraal staan. Dat alles leidt
de aandacht af van de essentie, namelijk dat
armoede een gevolg is van verrijking, een ver-
haal dus van ongelijkheid en machtsverhou-
dingen.Vrije markt is alleen maar voordelig
voor wie al een machtige economische posi-
tie inneemt. Omgekeerd zal vrijhandel de
economische zwakken verder in de armoede
duwen. De allerrijksten hebben hun vermo-
gen met 7,7 procent zien groeien, terwijl de
mondiale groei slechts 2,6 procent bedraagt.
Dat wil zeggen dat 5,1 procent van de groei
wordt verwezenlijkt door het te gaan halen
bij de armen.Wie de armoede echt wil aan-

pakken zal de rijkdom, de toenemende con-
centratie van kapitaal bij een kleine groep rij-
ken moeten bestrijden.“Armoede bestuderen
zonder tegelijk de rijkdom te bekijken is rede-
lijk futiel. Armoede en rijkdom zijn twee kan-
ten van dezelfde medaille.” (p. 73)

Maar dat is uiteraard niet het verhaal
van de Wereldbank en andere internationale
instellingen. De Wereldbank grijpt graag naar
cijfers over de recente daling van de mondia-
le armoede om het succes van haar recepten
te staven. Maar, zo stelt Mestrum terecht, de
armoededaling is in de eerste plaats te dan-
ken aan landen als India en China, die beide
nu net een ander beleid voerden dan wat de
Consensus van Washington voorschrijft.
Volgens het ontwikkelingsprogramma van
de Verenigde Naties (UNDP) zijn daarentegen
54 landen armer geworden dan ze al in 1990
waren.

De titel van het boek vormt eigenlijk mee
een kritiek op de NGO’s, die nogal gemakke-

lijk meegaan in het mainstream-vertoog van
de armoedebestrijding. De Wereldbank heeft
volgens haar met succes concepten van de
derdewereldbeweging geïntegreerd in haar
neoliberale vertoog, maar wel met een ande-
re betekenis. Armoede wordt losgekoppeld
van het inkomensvraagstuk (en dus ook van
ongelijkheid). Sociale bescherming, betekent
niet langer beschermen tegen de vrije markt,
maar staat ten dienste van de vrije markt.
Omdat de Wereldbank risico’s (zoals de eco-
nomie zelf) beschouwt als een natuurlijk ver-
schijnsel, is het ook zinloos om deze te probe-
ren vermijden. De mensen moeten leren
leven met risico’s, sociale bescherming wordt
een individuele verantwoordelijkheid. Ook
begrippen als cultuur en democratie of de rol
van de staat krijgen een nieuwe (neoliberale)
invulling. De staat die de Wereldbank voor
ogen heeft is zeker geen verzorgingsstaat. De
Wereldbank besteedt weliswaar meer aan-
dacht aan de institutionele ontwikkeling,
maar dat betekent geenszins dat de overheid
een belangrijke rol mag spelen in de econo-
mie.Wat de Wereldbank wil is goed bestuur
en efficiënte staten, ten dienste van de markt
en de economische groei.“De ‘economische’
opdracht van de staten bestaat erin de voor-
waarden te creëren – wetgeving op de con-
currentie, op eigendomsrecht… - waarin de
markt optimaal kan functioneren, nooit mag
de markt op een of andere manier gehinderd
of verstoord worden. Elke marktverstoring, zo
wordt onderstreept, is in het nadeel van de
armen” (p. 119)

boekbespreking

de wereldbank als rattenvanger

I  Ludo De Brabander  I

Francine Mestrum kennen we als geëngageerd academicus die in 2002 in haar boek ‘globalisering en armoede’
scherpe kritiek leverde op de Wereldbank. De ‘Rattenvanger van Hameln’ kan gezien worden als een vervolg daarop.

Niet zomaar een analyse van de neoliberale politiek, wel van het vertoog dat de Wereldbank hanteert, de sociale inkleding
van haar beleid als antwoord op de kritiek die deze internationale instelling al jaren te slikken krijgt.

Alle boeken die in Vrede besproken worden, kan je verkrijgen bij 
De Groene Waterman, Wolstraat 7 Antwerpen T.03/232.93.94 of 
groenewaterman@groenewaterman.be - www.groenewaterman.be

DE GROENE WATERMAN.
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Francine Mestrum begint haar boek met
de zin:“Dit boek is ontstaan uit boosheid en
bezorgdheid”.‘Boosheid’ geldt de vermark-
ting van de wereld, waar met veel poeha
nieuwe neoliberale recepten uit de hoed
worden getoverd, terwijl dat beleid juist
armoede veroorzaakt. De ‘bezorgdheid’ slaat
op de NGO’s die zich laten vangen aan het
verhaal van de ‘armoedebestrijding’ en die
net iets te enthousiast op de plannen als
MDG’s springen.

Ik weet niet of die laatste opmerking
terecht is. Het klopt dat de derdewereldbe-
weging een campagne bouwt rond de
MDG’s, maar als je het recent verschenen
Noord-Zuid cahier ‘Millenium doelstellingen.
2015: de tijd loopt’ grondig leest, dan merk je
toch wel dat heel wat vraagtekens worden
geplaatst bij de armoedepolitiek van de inter-
nationale instellingen. Rudy De Meyer van
11.11.11 heeft het net als Francine Mestrum

over de valkuilen die in de doelstellingen lig-
gen ingebakken.Volgens hem zijn de MDG’s
een “onvolledige lijst met technisch realiseer-
bare doelstellingen op middellange termijn”.
Hij hekelt onder meer het sterk onderbelich-
ten van Arbeid in de MDG’s en het feit dat
het verminderen van de werkloosheid geen
doelstellingen vormt. Net als Francine
Mestrum stelt hij vast dat de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO) die nochtans heel
wat werk rond het thema arbeid heeft ver-
richt, blijkbaar miskend wordt.

Wat wellicht wel klopt, is dat een aantal
(internationale) NGO’s en hun netwerken,
gevaarlijk dicht bij de internationale instellin-
gen aanleunen en daardoor dreigen hun kri-
tische zin in te leveren. Bezorgdheid is er ook
over de altermondialistische beweging
omdat die er maar moeilijk in slaagt om tot
concrete alternatieven te komen. Het gaat
dan ook om een zeer heterogene club. Zelf

geeft Francine Mestrum dan maar een aan-
zet met het formuleren van (gerecycleerde)
maatregelen en initiatieven die samen een
soort alternatief kunnen bieden voor de neo-
liberale politiek. Heel origineel zijn die niet,
maar het is wel leuk dat we alles eens op een
rijtje krijgen.

Francine Mestrum. De rattenvanger van
Hameln. De Wereldbank, armoede en 

ontwikkeling. Uitgeverij EPO, Berchem, 2005,
222 blz.Winkelprijs 22 Euro

Rudy De Meyer en Nathalie Holvoet (red).
Milleniumdoelstellingen. 2015:

De tijd loopt.Wereldmediahuis,
Brussel. Noord Zuid Cahier, nr 1,
maart 2005, 119 blz. Prijs 8 Euro

■

De jongste film/documentaire van deze
Israëlische filmmaker lokte in Israël geen
volle zalen. Dat oogst geen verwondering,
want de film houdt de Israëlische maat-
schappij een spiegel voor. En dat is op zijn
zachtst gezegd geen fraai zicht.
Palestijnse boeren die het ploegen moe-
ten staken omwille van een of andere
absurde legerverordening. Een oude
vrouw die gehinderd wordt om een ambu-
lance te nemen naar het ziekenhuis.
Kinderen die na school tevergeefs op de
Israëlische soldaten staan te wachten aan
een dubbele afsluiting om doorgelaten te
worden. Uren onnodig oponthoud en pes-
terijen aan de checkpoints voor Palestijnse
arbeiders en vrachtwagenchauffeurs. Het
lijkt wel alsof de Palestijnen niet als gelijk-
waardige mensen worden beschouwd.

Avi Mograbi probeert de kijker daarom
een blik te gunnen in de denkwereld die
de jonge Israëli’s meekrijgen doorheen het

onderwijs en de opvoeding. In die denk-
wereld neemt de bijbelse held Samson
een belangrijke plaats in. Een held die
gevangen genomen werd door zijn gehate
vijand: de Filistijnen. Maar liever dan zich
te onderwerpen sleurde hij er zoveel
mogelijk mee de dood in tijdens een ‘zelf-

moordactie’. Niet alleen bijbelse figuren
worden gebruikt als moreel richtsnoer
voor het hedendaagse leven, ook de
geschiedenis reikt belangrijke lessen aan.
Het heldhaftige verzet van de Zeloten
tegen de gehate Romeinse bezetters prent
de jonge geesten opnieuw het belang in
van het strijden tot der dood. Vijandbeeld,
heldhaftig verzet tot der dood, het wordt
er allemaal goed ingelepeld en zelfs gecul-
tiveerd door de openlijk racistische Joodse
beweging Kahane.

Het is een zeer geloofwaardige film
geworden, soms humoristisch doch
meestal zeer hard. Een geslaagde poging
van een geëngageerde Israëlische filmma-
ker om het morele verval van zijn land aan
de kaak te stellen. Absolute aanrader.

Een film van Avi Mograbi, Israël, 2005

■

filmbespreking

‘avenge but one of my two eyes’

I  Pieter Teirlinck  I
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16-11-2005 - VOC Hasselt
Geert Van Istendael ‘de Europese grond-
wet is een slecht boek’,
becommentarieerd door Herman Michiel 
in VOC, Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt
om 20u

17-11-2005 - CC Den Blank Overijse 
tweegesprek: Van Istendael (auteur) en
Said El Khadraoui (Europarlementslid SPa)
“De Europese grondwet is een slecht

boek”.

In CC Den Blank, Begijnhofplein, 3090
Overijse om 20u30 

17-11-2005 - Walburgkasteel Sint Niklaas 
Debat : EUROPA, een beleid op mensen-
maat ?
Donderdag 17 november om 20 u in het
Walburgkasteel
Sprekers: Nelly Maes ( Spirit ), Bart Staes (
Groen! ) en Eric Coryn (VUB)  

24-11-2005 - Brugge Provinciaal Hof,
Markt 3 19u30 
“De EUuhh??? Mogelijke uitwegen voor

een Europese crisis”

Met Kartika Liotard (EP Nederlandse SP) ,
Ivan Vanden Berghe (Universiteit
Antwerpen), Bart Staes (EP voor Groen!)
en Jan Durnez - o.v. - (gedeputeerde van
de Provicie West-Vlaanderen)..

08-12-2005 - ‘t Pand Gent
De EU-grondwet van de sterkste? Kan de
Unie wat socialer? debat 19u30  
Anne Van Lancker (SP.a), Bart Staes
(Groen!), Dirk Sterckx (VLD), Eric Goeman
(Attac), Harry Van Bommel (SP-Nl) worden
ondervraagd door Ludo Horemans (Europ
anti poverty network), Chris Reniers
(ACOD), Ronald Janssens (adviseur EVV),
Stephen Bouquin (arbeidssocioloog Univ
Amiens). Gastoptreden van Mong Rosseel.
.

12-12-2005 - Theatercafé De Illusie,
Oostende 
tweegesprek: Van Istendael en Tine Van
der Straeten, “De Europese grondwet,

een slecht boek”. 

In theatercafe De Illusie, Graaf De Smet
De Naeyerlaan 19 8400 Oostende om 20u

13-12-2005 - Oratoriënhof Leuven 
tweegesprek: Van Instendael en Anne
Van Lancker (o.v.) 
in Oratoriënhof, Mechelse straat Leuven.

18-12-2005 - Nieuwbeek Aalst
Van Istendael “De grondwet is een slecht
boek”
causerie met hapje en drankje in
Nieuwbeek Nieuwbeekstraat 35 9300
Aalst zondag 18 december om 11u

Noord-Zuid Beurs Wereldcentrum vzw
vrijdag 25 november   (14u)
Waar? Wereldcentrum vzw - Bank van de Arbeid,
Voldersstraat 1 te 9000 Gent
Toegang gratis. Info en inschrijven: Tel: 09/233.75.46. – 
Fax.: 09/224.49.14 
E-mail: info@wereldcentrum.be - www.Wereldcentrum.be

********************************
Slotactie ‘gebruik je hoofd tegen de muur’

Meer dan 20.000 mensen gebruiken hun hoofd tegen de Muur
Het Actieplatform Palestina stevent af op een feestelijk slotmoment
Na een succesvolle zomertoer op de Vlaamse festivalweiden is het aan-
tal hoofden tegen de Muur flink opgekrikt tot een officiële 17.538. Op
29 november zetten we definitief een punt achter deze campagne. Dan
plannen we de overhandiging van de campagneresultaten aan de voor-
zitters van de Vlaamse politieke partijen, minister van buitenlandse
zaken De Gucht en eerste minister Verhofstadt.
We heten dus alle vrijwilligers, actievoerders en geïnteresseerden van
harte welkom op zaterdagnamiddag 26 november te Brussel.
De exacte locatie en tijdstip delen we later nog mee. www.jehoofdte-
gendemuur.be  

***********************************

Drie auteurs over mondialisering, armoede, angst, chaos en
ontwikkeling

Concertzaal De Rode Pomp
Nieuwpoort 59 (dichtbij Vlasmarkt en Sint-Jacobs) 9000
Gent.
Woensdag 30 november 2005 om 20u
Peter Verhelst (auteur) over “Zwerm”, Francine Mestrum (doctor Sociale
wetenschappen ULB) over “De Rattenvanger van Hameln”, John
Vandaele ( journalist Mo magazine) over “Het recht van de rijkste.
Eddy Boutmans (ex-staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking)
ondervraagt drie auteurs over hun nieuwste boek en brengt ze in
gesprek met elkaar.
Organisatie: Attac Gent i.s.m. Rode Pomp

Seminarie Iran

donderdag  22 december om 13u30 tot 18u
Geuzenhuis te Gent (100 plaatsen)

Iran is een belangrijke olieproducent en regionale
macht. De laatste tijd ligt Iran onder vuur omwille van
een vermeend atoomwapenprogramma. De nieuwe pre-
sident Ahmadinejad lijkt niet echt onder de indruk van
de politieke druk of zelfs militaire dreigingen en heeft er
voor gekozen om het kernprogramma gewoon verder te
zetten. Intussen is de kans reëel dat het dossier op de
Veiigheidsraad van de Verenigde Naties al dan niet
gevolgd door sancties teen Teheran.

Concreet ziet het programma er als volgt uit
13u30 Inleiding: doelstelling, belang van het opzet,
voorstelling proramma
13u40 Iran en de binnenlandse ontwikkelingen

Spreker: Paul Aarts (Universiteit van
Amsterdam)
15u15 Koffiepauze
15u30 Iran een regionale macht?

Spreker: Gerd Nonneman (Universiteit van
Lancaster)
16u20 Iran en het nucleaire dossier

Spreker: Karel Koster (PENN Nederland -
project voor nucleaire non-proliferatie 
17u20 Conclusies

Samenwerking: 11.11.11., Vrede vzw en de Middle East and
North Africa Research Group (Universiteit Gent)

Inlichtingen vrede vzw:
vrede@vrede.be of via telefoon 09 233 46 88

DDEEBBAATTTTEENNRREEEEKKSS OOVVEERR DDEE EEUURROOPPEESSEE GGRROONNDDWWEETT

WWWWWW..EEUUGGRROONNDDWWEETTTTEERRDDIISSCCUUSSSSIIEE..BBEE

52-53/nov.  07-11-2005 09:36  Pagina 52



AGENDA 53

Vrede | nr. 376 | november-december 2005

Vredesconferentie

Voor de schone schijn?  
Achter de gordijnen van de internationale instellingen

Zaterdag 10 december
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

van 10u15 tot 17u15
Inkom: 3 Euro - Inschrijving gewenst via Vrede@vrede.be of 09/233.46.88

Programma
10u15 Onthaal
10u45 Plenum inleiding: Is er nog een toekomst voor de Verenigde Naties?
Inleiding door John Vandaele (journalist van MO* en auteur van het boek ‘het recht van de rijkste’). 
Polemische interventies van Ludo De Brabander (vzw Vrede) en Erik De Meester (Vonk)
moderator Jan Soetewey (Christenen voor het Socialisme)

12u tot 13u15 Middagpauze Broodjesmaaltijd is voorzien

Werkgroepen
De werkgroepen worden telkens ingeleid door één of twee sprekers. We voorzien veel ruimte voor de deelne-
mers om te participeren aan de discussie. In elke werkgroep zetelt een voorzitter en een verslaggever.
13u15-14u30: eerste reeks werkgroepen
1. Internationale instellingen versus soevereiniteit van naties (inleiding door Freddy De Pauw - Uitpers).
2. Interventies (inleiding door Georges Spriet - vzw Vrede)
3. Economische en financiële instellingen (WTO, IMF, Wereldbank) (Inleiding door Xavier Declercq - Oxfam
Solidariteit)
4. Gebrek aan democratische legitimiteit? (inleiding door John Vandaele - MO*)
5. De hervorming van de Verenigde Naties (inleiding nog niet bekend)

14u30 - 14u45: Pauze

14u45 - 16u tweede reeks werkgroepen
6. Navo, militaire arm van economische blokken (inleiding door David Dessers - SAP en Jan Vermeersch - stu-
diemedewerker SP.a)
7. Internationale democratie (inleiding door Lieven De Cauter - Brussells Tribunal)
8. De millenniumdoelstellingen (inleiding door Francine Mestrum - Attac en Ann De Jonghe - Broederlijk
Delen)
9. NGO’s, waterdragers van de huidige globalisering (inleiding door Marc Van De Pitte - Christenen voor
Socialisme en Xavier Declercq - Oxfam Solidariteit) 
10. Staan multinationals boven het (internationaal) recht? (inleiding door Saskia Bouwmans gevraagd -
Transnational Information Exchange)
16u15 - 17u15: Slotdiscussie (plenair)
Inleiding door prof. Peter Strutynski (gevraagd) van de Duitse Friedensratschlag - Universiteit Kassel

Het Vredesnetwerk is een samenwerkingsverband van volgende organisaties: Attac, Bevrijde Wereld,
Christenen voor het Socialisme, Imavo, KP, LEF, Masereelfonds, Oxfam Solidariteit, SAP/Socialisme zonder
Grenzen, UCOS, Uilekot Herzele en Werkgroep internationale Solidariteit, Vonk, Vrede vzw.
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Steunfonds vrede sept-okt

RC Gent 20,-; JVH Zomergem 5,-; LS Gent 10,-; KS Gent 60,-; CC Haasrode 10,-; NB A’pen 20,-; LB Sint-Eloois-Vijve
9,92; LB Wilrijk 4,96; UC Torhout 5,-; MC Bredene 2,49; AC Mariakerke 14,-; JC Antw 4,96; EDB Sint-Michiels 4,96;
JDL Aalst 4,96; WDR ’s Gravenwezel 12,40; JDS Luik 4,96; CDS Aalst 5,-; HDS Assebroek 8,-; CDS Gent 4,96; M-TD
De Pinte 9,92; ED Veldegem 4,96; JE Mechelen 4,96; JPE Gent 20,-; YG Hoevenen 4,96; SL Oostende 4,96;
KL Gentbrugge 5,-; EM Gent 4,96; RM Oostende 7,44; LM Drongen 24,78; BP Oostende 9,92; GR Kontich 10,-;
MT Zwalm 24,78; JT A’pen 14,88; FVV Gent 10,-; FVZ Bornem 4,96; MV Gent 5,-; RV Ranst 4,96; HV Oostende 7,44;
M-LV Pollare 6,-; NVV Assebroek 12,40; CV Sint-Niklaas 6,-; LV A’pen 9,92; WW Kortrijk 4,96.

???????54

Vrede | nr. 376 | november-december 2005

VARIA

54/nov  07-11-2005 09:37  Pagina 54


	voorblad_2005-nov-dec
	inhoud_nov_dec_2005

