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I
n de Hoorn van Afrika hebben elf
miljoen mensen voedselhulp nodig

zoniet ontstaat er hongersnood. Dat
meldde de voedsel- en
landbouworganisatie van de Verenigde
Naties (FAO). Door de recente droogte en
de gevolgen van de voorbije en huidige
conflicten in de regio zullen daar
binnenkort miljoenen mensen honger
lijden. Volgens het wereldvoedsel-
programma is er tot eind juni 2006
ongeveer 64 000 ton voedselhulp nodig
om de bevolking te voeden die lijdt onder
de droogte. Vandaag is er slechts 16 700
ton beschikbaar. (FAO)

D
e telefoon van de Britse
parlementsleden kan, zoals bij iedere

andere burger, worden afgetapt. Dit is
althans wat John Reid, minister van
defensie, aankondigt uit respect voor het
gelijkheidsbeginsel van alle burgers.
Hiermee wil de regering een verbod
opheffen dat veertig jaar geleden werd
ingesteld. Tony Blair, de onverstoorbare
bondgenoot van G.W.Bush die ook de
controle op de Amerikaanse burger
verscherpte, heeft zijn minister niet
tegengesproken. Naar verluidt moet hij
nochtans zware tegenstand overwinnen
binnen zijn eigen regering.
(Afrique Asie, februari 2006)

V
ier filmacteurs die de rol spelen van Al
Quaida verdachten in de prent “The

Road to Guantànamo” en die de Zilveren
Beer won op het filmfestival van Berlijn,
werden bij hun aankomst in Engeland
ondervraagd. Op de luchthaven van Luton
werden ze vast gehouden en ondervraagd
op basis van de antiterreurwetgeving,
samen met twee van de voormalige
verdachten wiens verhaal in de film wordt
verteld.
(http://news.bbc.co.uk)

D
e regering Bush diende half februari
bij het Congres een dringende

budgetaanvraag in voor de financiering
van een propagandacampagne tegen de
regering van Teheran. Ze vraagt een
bijkomende pot ter waarde van het
zevenvoud van de huidige fondsen.
Condoleezza Rice, minister van
buitenlandse zaken, zei dat de 75 miljoen
dollar extra middelen boven de 10 miljoen
die reeds waren toegezegd, aangewend
zullen worden om Amerikaanse radio- en
televisieprogramma’s in Iran uit te zenden,
Iraanse studenten in de VS te helpen hun
studies te financieren, en steun te verlenen

aan pro-democratische groeperingen in
het land.
(www.guardian.co.uk/iran)

D
e Verenigde Staten willen een
“inentingscampagne” (inoculation

strategy) opzetten tegen de Venezolaanse
president Hugo Chavez. Daarbij zoekt de
minister van buitenlandse zaken steun bij
regeringen in Europa en andere Latijns-
Amerikaanse landen. Rice wil haar
beschuldigingen delen met andere leiders,
namelijk dat de ‘populist’ Chavez zijn
macht misbruikt om tegenstanders en
zakenlui tegen te werken. Vooral het
proces tegen de oppositiebeweging,
Sumate, kan volgens haar niet door de
beugel. Larry Birns, chef van de Council on
Hemispheric Affairs, meent echter dat deze
inentingsstrategie te laat komt om de
groei van de linkse, anti-VS politiek in
Latijns Amerika tegen te gaan.
(www.commondreams.org)

D
e Mexicaanse regering heeft
toegegeven dat ze de dramatische

ontknoping van een kidnappingzaak heeft
geënsceneerd voor de televisie. De aanval
van de Mexicaanse federale politie op een
boerderij waarbij in het oog van de camera
vier kidnappers werden opgepakt en drie
gijzelaars bevrijd, werd op 9 december op
tv uitgezonden. De regering maakte zich
daarmee sterk dat ze de strijd tegen de
georganiseerde misdaad onder controle
had. Begin februari bekende de
regeringswoordvoerder dat de zaak was
opgezet, en noemde het een vergissing.
Volgens de autoriteiten was de show maar
een herspelen van een waar gebeurde zaak
enkele uren vroeger.“Het enige dat we
wilden doen, was de media dienen”.
(www.guardianweekly.com)

A
partheid in de Amerikaanse scholen
komt zelden aan bod in de pers. Maar

ze is aanwezig en neemt gestadig toe.
Scholen met maximum 5 tot 10 blanke
kinderen op een totale studentenpopulatie
van 3000 zijn de norm en geen
uitzondering. De Amerikaanse publieke
scholen zijn sinds 12 jaar in een continu
proces van re-segregatie. De de-segregatie
van zwarte studenten die van de jaren ’50
tot laat in de jaren ’80 toenam loopt terug
naar een nooit gezien niveau. Het aantal
zwarte studenten in ‘overwegend witte
scholen’ is nog nooit zo laag geweest sinds
1968. De staten waar de zwarte studenten
het meest gesegregeerd worden zijn
Michigan, New York, Illinois en Californië.
(Civil Rights Project, Harvard University)
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Maart, … waarop wacht je nog langer
om een helder lied te zingen,
of kan de koude winter
jou nog steeds bedwingen?

Zeg vaarwel aan koning winter,
toon mij jouw voorjaarspracht.
Laat de lentezon toch heersen
na de koude winternacht.

Breng mijn tuin weer tot leven
met bloemen en jeugdig groen.
Dan voel ik me weer het speelse kind
genietend van een zonnezoen.

Jozef Vandromme

O
penlijke racistische uitspraken door
Italiaanse politici, hoofdzakelijk maar

niet alleen door de Lega Nord, waren
gedurende een bepaalde tijd
gemeengoed. Maar ze worden nu
uitgesproken door politici en zelfs door de
politieke instellingen van het land. Nadat
hij erin geslaagd was een Europese
richtlijn tegen racisme en xenofobie tegen
te houden klopte de minister van Justitie,
Roberto Castelli (Lega Nord) zich op de
borst dat hij een overwinning voor de
vrijheid van meningsuiting had behaald! 

D
e voorzitter van de Italiaanse senaat,
Marcello Pera, (een lid van Forza Italia

en de tweede belangrijkste functie in het
land na de president) sprak op 21 augustus
2005 in Rimini, op een meeting van de
katholieke jeugd, Communione
Liberazione. Hij betreurde de lamentabele
morele crisis waarin het westen verkeert
door een immigratiepolitiek die leidt tot
“metticciato” (letterlijk , het fokken met
andere rassen; metticci was een gangbare
term onder de raciale wetgeving van
Mussolini die gemengde huwelijke
verbood om de raszuiverheid in stand te
houden); multiculturalisme veroorzaakt
“apartheid, frustratie en terrorisme bij de
volgende generatie”, en “relativering” en
de notie dat “alle culturen dezelfde
ethische waarde hebben”. De voorzitter
van de Italiaanse senaat zag dit als een
gevaar met als gevolgen de Buttiglione
zaak en de wet op de homohuwelijken in
Spanje. (Buttiglione was kandidaat voor de
Europese minister portefeuille van Justitie.
Wegens zijn openlijke discriminerende
uitspraken over de vrouwen en homofilie
werd zijn kandidatuur sterk bekritiseerd
en uiteindelijk afgevoerd )
Il manifesto, Republica, 2005)

Westelijke Sahara, foto: Eric De Mildt
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De belangrijkste vredesorganisatie moet deze van
de wetenschappers zijn. Het zijn zij die de opdracht
krijgen nieuwe wapens uit te vinden en te
ontwikkelen, ze bestendig aan de nieuwste
technologieën aan te passen. Zij zijn het die
kernwapens en splinterbommen bouwen, agent en
orange, zenuwgassen ontwikkelen. Ze moeten er
zich van bewust van worden dat zij medeplichtig
zijn aan moord en massamoord, zelfs wanneer ze
die niet eigenhandig begaan. De wetenschappers
van het Manhattan Project protesteerden tegen
het inzetten van atoombommen die ze zelf
gebouwd hadden. Maar dat was te laat. De bommen die ze
gebouwd hadden werden op Hiroshima en Nagasaki
afgeworpen en vermoordden nodeloos 200.000 burgers. Japan
stond immers op het punt te capituleren. De wetenschappers,
die deze bommen hadden uitgevonden en ontwikkeld, zijn even
schuldig aan massamoord als de bemanning van de Enola Gay.
Wetenschappers moeten het onderzoek naar nog meer
dodelijke wapens weigeren. In de landen van de supermachten
wordt alles wat wetenschappers ontdekken getoetst op hun
potentiaal om zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers te maken.
Elektronica, lasertechnologie, straling, magneetvelden,
chemicaliën, bacillen en virussen, de wereldruimte, alles wordt
getest voor eventuele oorlogsdoeleinden.

De wapenhandelaars van deze vindingrijke landen hebben
hun eigen methodes om hun hoogontwikkelde wapensystemen
te kunnen verkopen aan staten, die nauwelijks genoeg geld
hebben om voedsel te kopen. De supermachten willen hun
ontwikkelingshulp terugbetaald krijgen. Zonder enige scrupule
maken ze zinspelingen over naburige landen of ‘schurkenstaten’
die zich nieuwe wapens aanschaffen. Uit angst of schaamte
worden deze landen tot kopen aangezet. Zo begint dan een zeer
kostelijke wapenwedloop. Dit alles gebeurt omdat
wetenschappers miljarden dollars en voortdurend middelen
krijgen om nieuwe wapens te ontwikkelen en om de oude
wapensystemen te verbeteren.

De wereldgemeenschap wordt met besmettelijke ziektes
geconfronteerd, die het potentieel van wereldwijde
pandemieën in zich dragen. Het geld en het werk van de
wetenschappers moeten dienen voor onderzoek naar
entstoffen en geneesmiddelen voor de behandeling van ziekten
zoals aids, vogelgriep, ebola, SARS, enz. Daar is een dringende
behoefte aan preventieve behandeling. We hebben nood aan
behandelingsmethodes voor kanker die voor iedereen
betaalbaar zijn. Wetenschappers moeten zich verzetten tegen
het gebruik van hun talenten voor het doden van burgers. Ze
moeten een eed zweren, dat ze hun kennis voor vredelievende
doeleinden zullen inzetten. Tijdens de holocaust misbruikten
artsen hun kennis en folterden gevangenen. We veroordeelden
hen. Maar zijn deze wetenschappers, die duivelse wapens
ontwikkelen, beter? Ze moeten zich de vraag stellen of ze niet
beter voor een vredescampagne en tegen de oorlog zouden
samenkomen.

Ook juristen hebben bij de eis naar vrede een taak
te vervullen, We hebben internationale juristen
nodig die de oorlog illegaal maken. We moeten
definities vinden voor oorlogszuchtige handelingen
en terrorisme. We moeten een passende straf
hebben voor deze die massamoorden op
onschuldige mensen bevelen, of het nu om
zelfbenoemde of gekozen leiders handelt, of om
een formele of een niet erkende oorlog. De
opvatting dat alleen de overwinnaar het recht heeft
op de strafrechtelijke vervolging van de verliezer, is
juridisch, noch moreel juist. Er moet een ordelijk

samengesteld wereldgerechtshof voor misdaden tegen de
menselijkheid komen, dat moet oordelen over oorlog en het
doden van onschuldige burgers. Deze rechters moeten
onafhankelijk zijn, ze moeten uit neutrale landen komen,
afgeschermd van de machtige overwinnaars of verliezers. Zij
moeten oordelen zodat de wet voor iedereen van toepassing is.

We hebben de samenwerking met de media nodig. We
moeten ze ervan overtuigen met ons te werken, de veroordeling
van de oorlog en zijn gruweldaden bekend te maken en de
leiders van deze schurken en schurkenstaten die voor deze
oorlogsvoering verantwoordelijk zijn publiekelijk bij naam te
noemen. De pers moet zich tot de waarheid verplichten. De
media moet onafhankelijk zijn en mag niet ingebed
(embedded) zijn bij een leger. De media moet een actieve
medestrijder zijn in de strijd voor de vrede. Het Internet moet
alzijdig gebruikt worden, opdat alternatieve media toegankelijk
zouden worden om diegenen die leugens verspreiden op te
sporen, te downloaden en publiekelijk kenbaar te maken.
We moeten de VN verlevendigen en helpen opdat ze haar
oorspronkelijke rol terug kan opnemen, namelijk de conflicten
door onderhandelingen en bemiddeling op te lossen en niet
door oorlog.
De VN moeten democratischer worden. Het vetorecht van de
permanente leden moet veranderd worden, zodat geen enkel lid
de hele organisatie nog kan teniet maken. Ten slotte zal men
het vetorecht moeten afschaffen en een werelddemocratie
inrichten. De VN moeten bepaalde bevoegdheden behouden,
opdat de globaliserende wereld een ingeperkte maar een
veelzeggende regering bezit die oorlogen kan verhinderen en de
vrede kan handhaven.
Ik ben ervan overtuigd dat dit forum meer en betere wegen kan
vinden, die de vrede kan bevorderen, wegen die bruikbaar en
efficiënt zijn. Laten we ons horen en besluiten, dat dit forum en
deze bijeenkomst de eerste stap betekenen in de strijd van de
mensheid voor een vreedzame en beschaafde wereld.

––––––––

1 Het evenement werd gefinancierd door  belangrijke Aziatische bedrijven
en enkele Westerse bedrijven zoals Dell Computer en Nestlé. Ook sponsors
van ngo’s namen een deel van de financiering op zich.

Werkten mee aan dit nummer.
Georges Spriet, Ludo De Brabander, Ilse Fannes, Mohssen Massarrat, Patrick Cockburn, Dr. Krassimir Petro, Antoine Uytterhaeghe, Marie Jeanne Vanmol,
David Krieger, Joren Caemerlinckx, Karen Janssens, Greet De Causmaecker, James Petras, Wim De Neuter, Willem De Klerck, Michel Billiau, Jozef
Vandromme, Soetkin Van Muylem.

“GEEF AAN DE BURGERS VAN DE NATIES HET VETORECHT VOOR OORLOG”
Van 14 tot 17 december 2005 greep onder het voorzitterschap van de eerste-premierminister van Maleisië, Dr. Mahathir Mohamed,

het Global Peace Forum plaats1. Ongeveer 2 000 deelnemers uit alle delen van de wereld namen er aan deel. Onder hen waren de anti-
nucleaire activiste Helen Caldicott, de vroegere VN-ambtenaren Hans von Sponeck en Denis Halliday, Brits parlementslid George Galloway.

De conferentie werd uitgebreid besproken in de Aziatische media. Westerse journalisten waren opvallend afwezig. Het forum engageert
zich om een secretariaat voor de werldvrede in Kuala Lumpur op te richten. Hieronder volgt een uittreksel van de toespraak van

Dr Mahathir Mohamed. (red.)
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EDITORIAAL 3

Donald Rumsfeld, minister van defensie
van de Verenigde Staten, verklaarde na de
aanslag op de Towers van New York dat de
strijd tegen het terrorisme een oorlog is
zonder afgetekende vijand, zonder afge-
lijnde doelwitten, zonder begin en zonder
einde. Soms zal die oorlog openlijk te zien
zijn, soms totaal niet te bespeuren voor de
buitenwereld. Deze oorlog zou omvatten-
der zijn dan de koude oorlog.

Dat lijkt volop bewaarheid te worden.
Het antiterrorisme is volgens de elite

in de VS een concept van oorlog. Een oorlog die nodig is om de
uitzonderlijke situatie waarin de wereld zich bevindt het hoofd
te kunnen bieden. De vijanden van de westerse waarden vor-
men een zodanige dreiging dat die permanente oorlog nood-
zakelijk is, heet het. Wanneer de staat van oorlog uitgroeit tot
een toestand waaraan geen einde meer komt, wordt de tradi-
tionele scheidingslijn tussen oorlog en politiek alsmaar vager.
Het internationaal recht verliest terrein, burgerlijke vrijheden
worden teruggeschroefd, er lijkt geen onderscheid meer te
bestaan tussen vredeshandhaving en oorlogsdaden, zoals
Negri en Hart het stellen in hun boek “De Menigte”. De strijd
tegen het terrorisme is een permanente oorlog waarin de neo-
conservatieve denkers die vandaag nog altijd de regering Bush
beïnvloeden, een vooraanstaande rol zien weggelegd voor de
Verenigde Staten. De VS zijn in hun ogen met name het land
dat de roeping heeft om de grote “waarden van democratie
(meerpartijenverkiezingen), (individuele) mensenrechten, en
vrijhandel” desnoods met geweld overal in de wereld te instal-
leren. Het regime streeft een volledige maatschappelijke con-
trole na (Patriot Act). Iedereen die op een van deze terreinen
tegenstand biedt is een vijand, en kan mogelijk door een pre-
ventieve militaire aanval tot de orde worden geroepen.
Tegenstanders – ware of vermeende - hebben geen rechten
(Guantanamo-basis op Cuba, Bagram in Afghanistan, CIA-
gevangenissen in Europa en elders), conventies over oorlogs-
misdaden (gebruik van napalm en witte fosfor in Falluja) wor-
den genegeerd, wie niet mee in de pas loopt wordt op de
schopstoel gezet zoals Iran.

Dit concept van oorlog moet de economische, politieke en
ideologische dominantie van de Verenigde Staten en een paar
bondgenoten veilig stellen. Het internationaal dollarsysteem

moet ten alle prijze onaangetast blijven.
In de eerste plaats moeten de cruciale
bouwstenen van economische welvaart
onder VS controle worden gebracht.
Vandaag staan energiegrondstoffen
daarbij op nummer één. Het Midden-
Oosten vormt het kruispunt waar deze
wereldverhoudingen gekristalliseerd
worden. De oorlog in Irak is bijzonder
lucratief voor een aantal Amerikaanse
bedrijven actief in de logistiek of in de
privatisering van de zogenaamde beveili-

gingsbusiness. Maar als de privatisering van de petroleumont-
ginning kan worden doorgezet volgens de plannen van
Washington, zal de Iraakse staat jaarlijks miljarden inkomsten
mislopen en zullen buitenlandse investeringen in de oliepro-
ductie recordpercentages aan winsten opleveren voor de multi-
nationals.
Het fiasco van dit beleid voor de bevolking van de betrokken
gebieden is duidelijk. De bezetting van Irak leidt naar totale
chaos in dat land, met mogelijke destabiliserende uitlopers
naar buurlanden. Irak dreigt te imploderen onder de aanhou-
dende golven van geweld: vanwege de aanvaller en bezetter,
vanwege het verzet, vanwege opstandige groepen onderling.
De vredesbeweging wereldwijd is ervan overtuigd dat dit
debacle moet worden gestopt. Dat kan alleen maar door de
bezetting te stoppen. Daarom komt er opnieuw een internatio-
naal actieweekend tegen de oorlog in Irak. Op 19 maart zal het
drie jaar geleden zijn dat de bombardementen een aanvang
namen. De Amerikaanse vredesbeweging mobiliseert tegen
deze bezettingsoorlog. In vele landen wordt gehoor gegeven
aan hun oproep om het beleid van de regering Bush en zijn
bondgenoten te veroordelen. Ook in Brussel. Het anti-oorlogs-
platform verzamelt opnieuw tientallen sociale organisaties, de
grote vakbonden, de milieu- en derdewereldbeweging, de
beweging voor mensenrechten en zovele andere groepen om
hun eis voor een stopzetting van de oorlog en bezetting in Irak,
en hun verzet tegen elke Belgische of NAVO-medewerking aan
de bezetting, kracht bij te zetten.
U stapt toch mee op met Vrede? Afspraak om halfeen aan de
Albert II-laan. Doen.

■

editoriaal

I  Georges Spriet I

neen aan de permanente oorlog
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De beleidsnota opent optimistisch met “het
feit dat de doelstellingen van Helsinki van
1975 (waar de Slotakte is opgesteld, nvdr.)
grotendeels gehaald zijn. De coëxistentie
heeft plaats geruimd voor politieke samen-
werking”. Het klopt dat Europa sinds begin
jaren negentig drastisch is veranderd, maar
de NGO Coalitie vindt de bewering van de
regering nogal voorbarig. Helsinki gaat over
meer dan het wegwerken van de grote mili-
taire dreigingen. De NGO’s brengen een pas-
sage van de slotakte van Helsinki in herinne-
ring die spreekt over een “algemene en volle-
dige ontwapening onder een strikte en effec-
tieve internationale controle die zou moeten
leiden tot een versterking van de vrede en
veiligheid in de wereld”. De groei van de
bewapening en de sterke stijging van de mili-
taire budgetten in verschillende OVSE-staten
zijn duidelijk niet in overeenstemming met
dit engagement uit de Slotakte. Afgaande op
de beleidsnota vormt de bewapening binnen
OVSE-zone blijkbaar geen groot probleem. De
regering betreurt weliswaar de “verontrus-
tende proliferatie” van nucleaire wapens bui-
ten de OVSE-zone, maar rept met geen
woord over de modernisering van deze
wapens en de daarbij horende strategische
keuzes die de inzetbaarheid ervan moeten
vergemakkelijken.

De beleidsnota van de regering pleit voor
een hechtere samenwerking met andere
‘Europese’ organisaties zoals de Europese
Unie, de NAVO en de Raad van Europa. Het
betrekken van andere multilaterale instellin-
gen vinden de NGO’s op zich een goede zaak.
Samenwerking met de NAVO, een militaire
verdragsorganisatie die nog stamt uit het
Koude Oorlogstijdperk, is minder vanzelfspre-

kend. Niet alleen brengt dit de OVSE in
gevaarlijk militair vaarwater.Volgens de NGO
Coalitie dreigt dit de toch al verzuurde OVSE-
relaties met Rusland verder te verslechteren.

In haar beleidsnota schuift de Belgische
regering vier prioriteiten voor de termijn van
het voorzitterschap naar voor. Het gaat om (1)
de institutionele hervorming van de OVSE, (2)
De versterking van de economische dimensie
met accent op transport dat de economische
integratie bevordert, maar ook met risico’s te
maken heeft (terrorisme, illegale migratie,

mensenhandel, drugshandel,…), (3) de strijd
tegen de internationale criminaliteit en de
promotie van de rechtsstaat en tenslotte, (4)
het aanpakken van de zogenaamde ‘bevroren
conflicten’. Het valt op dat het deels om een
vrij typische ‘Westerse’ agenda gaat, die de
bestaande vernieuwde breuk tussen Oost en
West eerder zou kunnen versterken dan
afzwakken.‘Ten oosten van Wenen’ loopt
men al behoorlijk zenuwachtig over de voort-
durende terechtwijzingen van mensenrech-
tenschendingen, hoewel er op dat vlak ook
wel wat te vertellen valt aan de andere kant
(cfr. de folteringen in de Amerikaanse buiten-
landse gevangenissen). De NGO Coalitie zegt
in haar reactie dat “elke manifestatie van
‘twee-maten en twee-gewichten’ in strijd is
met de geest zelf van een organisatie die
gebaseerd is op samenwerking en consen-
sus”.

Terrorisme krijgt in dit post-11 september-

tijdperk veel aandacht van de Belgische voor-
zitter.“Terrorisme wordt erkend als één van
de belangrijkste nieuwe dreigingen” aldus de
nota. De OVSE heeft al in 2001 een eigen
actieplan tegen het terrorisme ontworpen.
“Het Belgisch voorzitterschap wil al deze ver-
wezenlijkingen binnen de OVSE met kracht
voortzetten”. Onlangs heeft een onderzoek
van de Universiteit Gent onder leiding van
Rik Coolsaet de terrorismedreiging sterk
genuanceerd.(2) De NGO Coalitie stelt daar-
enboven dat veiligheidsaspecten niet ten

koste mogen gaan van mensenrechten.
Zonder concrete maatregelen is de passage
uit de beleidsnota dat “de strijd tegen het
terrorisme geen schade” mag berokkenen
aan de rechtsstaat, een holle frase.

Legt onze regering verkeerde prioritei-
ten? In elk geval gaapt er een kloof tussen de
beleidsnota en de ondertoon in de slotakte
van Helsinki, die toch een brede en evenwich-
tige kijk op het veiligheidsbeleid trachtte te
formuleren.

Ludo De Brabander is stafmedewerker bij Vrede.

De website van de NGO Coalitie is bereikbaar
via: http://www.osce-ngo.be/

■

––––
(1) Organisatie voor Veiligheid en Samen-
werking in Euorpa.
(2) Zie ook p. 13 Evolutie van het Terrorisme.

ovse(1) voorzitter belgië kijkt met

te selectieve westerse bril

I  Ludo De Brabander  I

Sinds 1 januari van dit jaar neemt België het voorzitterschap waar van de OVSE.
De krachtlijnen van het Belgische voorzitterschap staan in een beleidsnota van de regering.
Enkele organisaties, die hun krachten hebben gebundeld om het voorzitterschap kritisch te

volgen,reageren met gemengde gevoelens op deze nota.

Helsinki gaat over meer dan het wegwer-
ken van de grote militaire dreigingen.
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Waarom beslist Hamas, in tegenstelling
tot vorige keren nu plots om deel te nemen
aan de verkiezingen?

Al-Zboun: We willen niet langer zomaar
aan de kant blijven staan. We willen onze
verantwoordelijkheid opnemen met onze
aanwezigheid in het Palestijnse parle-
ment (de Palestijnse Wetgevende Raad,
PLC) en als het meezit ook de Palestijnse
regering. We hebben veel moeite met de
manier waarop de Palestijnse Autoriteit

bestuurt. De huidige machthebbers stape-
len op administratief en financieel vlak de
ene fout na de andere op. Bovendien zijn
er steeds meer aanwijzingen van regel-
rechte corruptie. Eens we vertegenwoor-
digd zijn in de PLC, willen we aan die prak-
tijken een einde stellen. Voor zij die schrik
hebben van Hamas: we zijn er voor alle
mensen en niet alleen voor de militanten
van de islamitische beweging.

De VS en de EU zijn niet meteen gelukkig
met de deelname van uw partij aan de ver-
kiezingen

Al-Zboun: De VS moeten ophouden zich
voortdurend te moeien met het leven van
de Palestijnen. Hun dreigement om de
fondsen aan de Palestijnse instellingen
stop te zetten indien Hamas aan de
macht zou komen, staat in sterk contrast
met hun appèl voor een democratisch
Midden-Oosten. De VS willen geen demo-
cratie, maar de mensen verplichten om te
stemmen op partijen die in Washington
wat beter liggen. We zijn dan ook ontgoo-
cheld in de Europese Unie die bij monde
van Javier Solana er mee dreigde de
Europese steun in te trekken van zodra
Hamas in het Parlement zou zetelen. We
hopen dat de Europese Unie zich onafhan-
kelijker zal opstellen en niet zomaar ach-
ter de VS gaat aanhollen.

“ik heb israël nooit het recht gegeven om

mijn land te bezitten”

Interview met Anwar Mohammed Al-Zboun (Hamas)

I  Ludo De Brabander  I

Anwar Mohammed Al-Zboun is afkomstig van Allar, een dorp in de buurt van Betlehem, dat samen met meer dan 
400 andere dorpen na de oorlog van 1948 door Israël werd bezet en inmiddels van de kaart is geveegd.

Hij studeerde in Groot-Brittannië en haalde het diploma van fysicus. Hij geeft onder meer les aan een afdeling van de 
Al Quds universiteit in Betlehem. Op het ogenblik dat we hem spreken prijkt hij op de 14e plaats van de 

nationale Hamas-lijst. In middels is hij verkozen in het parlement.

Hamas is niet erg geliefd. Niet alleen in
Europa of de Verenigde Staten. Ook
veel seculiere en linkse Palestijnse poli-
tici en intellectuelen hebben het
behoorlijk moeilijk met het succes van
Hamas. Maar Hamas is een realiteit en
daarom kan de partij niet langer gene-
geerd worden, zo beseffen ze.
Veel Palestijnen stemmen Hamas uit
protest tegen de gecorrumpeerde Fatah
van wijlen Yasser Arafat, maar ook
omwille van de harde opstelling tegen-
over Israël en haar stevige inplanting
aan de basis. We kennen Hamas van de
zelfmoordaanslagen. Wellicht daarom
krijgen Hamas-woordvoerders niet
gemakkelijk een platform. Een
Belgische delegatie zocht een kandi-
daat van Hamas op in het vluchtelin-
genkamp Deheishe (Betlehem) en had
een gesprek met hem. Anwar
Mohammed AL-Zboun is niet meteen
het cliché-protoype van een Hamas-
vertegenwoordiger. Westers gekleed in
grijs pak, modern kapsel en met char-
mant voorkomen steekt hij meteen van
wal: “in het Westen heeft men een ver-
keerd beeld van Hamas”.
Het valt op dat Hamas aan een char-
me-offensief bezig is, althans dat is
onze indruk. De deelname van Hamas
aan de Parlementaire verkiezingen oogt
vrij professioneel. Ook op PR-vlak sco-
ren de islamisten goed. Hamas maakt
zich klaar voor deelname aan de macht
en dat betekent, zo lijkt het, dat het
imago wat moet worden bijgestuurd.

Anwar Mohammed Al-Zboun (Hamas)
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Een van de verwijten is dat Hamas de
Sharia willen invoeren.

Al-Zboun: Kijk, daar ligt een van de mis-
verstanden. Eerst en vooral, 90 procent
van de Palestijnse bevolking is moslim.
De Islam beschikt over sociale, politieke en
economische wetten. Mensen hebben
schrik van de islam en de Sharia uit onwe-
tendheid. Indien mensen bijvoorbeeld
sterven van de honger dan is het absoluut
onislamitisch om als straf de handen af te
hakken. Tot nu toe zie ik geen enkele staat
die de Sharia toepast op een manier zoals
Hamas dat voorstaat. In Saudi-Arabië is de
islamitische wetgeving enkel geldig voor
de armen, de rijken blijven daarvan
gespaard. Het feit dat Saudi-Arabië de VS
toelating heeft gegeven voor een militaire
aanwezigheid in het land is in strijd met
de islam. Ook in Afghanistan zijn er heel
wat zaken gebeurd in naam van de islam
die niets met onze religie te maken heb-
ben. Wij willen een veel flexibelere en
gezondere manier van de toepassing van
de Sharia. Als u me vraagt voor wanneer
we de Sharia in ons bestel hebben inge-
voerd, dan kan ik daar niet op antwoor-
den. Maar zonder twijfel zal dat nog heel
lang duren. Zo lang we onder de bezetting
leven en onze rechten niet worden gere-
specteerd, is er geen islamitische staat
met een op de islam gebaseerde wetge-
ving mogelijk.

Een ander verwijt is dat Hamas het
bestaansrecht van Israël ontkent.

Al-Zboun: Hamas verzet zich tegen de
bezetting van heel historisch Palestina en
het internationaal recht erkent dat recht.
Ik ben vluchteling. De Israëli’s hebben
mijn huis en grond in 1948 gestolen. Wat
verlangt men van ons? Dat wanneer een
dief komt, die je huis inpalmt en later
zegt, je mag in 20 procent van je huis
leven, de rest is van mij, dat ik dan de
rechten op mijn eigendom zomaar zal
afstaan? Dat is niet realistisch. Ik heb
Israël nooit het recht gegeven om mijn
land te bezitten en er een Israëlische staat
op te bouwen. We kunnen dat recht niet
afstaan, de islam staat ons dat trouwens
niet toe.

Maar is het bijna zestig jaar later nog
realistisch om Israël op te doeken?
Bovendien zijn de machtsverhoudingen
danig ongelijk dat zoiets wel een zeer verre
droom zal blijven.

Ik besef dat de situatie complex is. De
joden hebben geen staat om naar terug te
keren. Maar dat neemt anderzijds niet
weg dat ik hen het recht geef om mijn
land te bezetten. Dat is onbespreekbaar
en daar valt ook niet over te onderhande-
len. Wel kunnen we leven met een Hudna
(letterlijk ‘kalmte’, in deze context te ver-
talen als wapenstilstand, nvdr.). De eerste
stap voor een Hudna is dat Israël ons het
recht geeft op een eigen staat.

In de veronderstelling dat Hamas in de
regering zou zetelen, zijn jullie bereid om
met Israël te onderhandelen?

Al-Zboun: We kunnen onderhandelen
over, zeg maar, de Hudna-grenzen. We zijn
ook bereid om te onderhandelen over
praktische zaken, zoals de levering van
elektriciteit, transport, enz. Maar onder-
handelingen over definitieve grenzen zijn
uitgesloten. Dat is een stap te ver.

Welk voordeel halen de vrouwen onder
een islamitische regering?

Al-Zboun: In de islam hebben de vrouwen
wel degelijk rechten. Geloof me ze hebben
zelfs meer rechten dan wij mannen
(lacht). De vrouw heeft een belangrijke
positie in het huis en draagt een grote
verantwoordelijkheid voor de familie. De
islam erkent ook het recht van de vrouw
om te gaan werken. We kunnen de men-
sen ook niet verplichten om zich op een
bepaalde manier te kleden. Maar nog-
maals, het is niet omdat Hamas in het
parlement komt en mogelijks zelfs in de
regering, dat we dan al een islamitische
staat hebben. De weg daartoe is nog veel

te lang, wat niet wil zeggen dat we daar
zo vlug als mogelijk toe willen komen.
Eerst moeten de Palestijnen hun rechten
terugkrijgen, pas als dat is gebeurd kun-
nen we werken aan een islamitische staat.

Wat met de religieuze en niet-islamitische
minderheden?

Al-Zboun: Toen ik 34 jaar geleden mijn
huis kocht in Betlehem waarschuwden
mijn vrienden me dat ik te midden van
christenen zou wonen. Maar al die tijd
heb ik geen enkel probleem ervaren.
Ik leef op goede voet met mijn buren. In
de islam beschikken joodse of Christelijke
minoriteiten over rechten. De profeet
Mohammed heeft zelfs gezegd dat als

hun rechten worden geschonden, dit zou
overkomen alsof zijn eigen rechten wor-
den aangetast. We kunnen hen dus ook
niet verplichten om als moslim te leven.
Zij die daarentegen als moslim zijn gebo-
ren moeten zich schikken naar de islam
eens de islamitische staat een feit is.
D.w.z. dat een moslim geen alcohol mag
drinken of dat we het gewoon samen
gaan wonen zoals dat bij jullie het geval
is, niet kunnen tolereren. Moslims dienen
te trouwen. Indien niet, gaat het om
Hudud, een zware overtreding die dient
gestraft te worden.

Hamas blijft vooralsnog kiezen voor de
strategie van zelfmoordaanslagen, ook op
onschuldige burgers. Zolang Hamas hier-
aan vasthoudt is het begrijpelijk dat jullie
deelname aan de verkiezingen niet wordt
aanvaard.
Al-Zboun: Hamas is niet begonnen met
het doden van burgers. De ‘Martelaars-
operatie’ is pas gestart na de slachtpartij
in de moskee van Hebron door Baruch
Goldstein in 1994 (29 moslims werden tij-
dens het gebed door deze joodse extre-
mist gedood en hij verwondde tientallen
anderen, nvdr.) Tot dan kon Hamas enkel

INTERVIEW6
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Hamas verzet zich tegen de bezetting
van het historisch Palestina en het
internationaal recht erkent dat.
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verantwoordelijk worden gemaakt voor de
dood van 24 Israëlische soldaten. We
doden niet zomaar, we verzetten ons.

Maar het internationaal recht verbiedt het
doden van burgers.

Maar dat geldt evenzeer voor Israël dat
veruit meer burgers heeft gedood. Laat
me het volgende daarover zeggen. Twee
jaar geleden toonde Hamas zijn goede wil
en kondigde een staakt-het-vuren af. Wat
deed Israël? Het gooide een vijf ton zware
bom in een dichtbevolkte wijk in Gaza en
dode niet alleen een van onze leiders,

we dit.

Opgetekend door Ludo De Brabander
(Enkele Belgische delegatieleden van de
verkiezingsmissie in Palestina hielden dit
gesprek op 24 januari 2006, juist voor de
verkiezingen)

■

–––––
(1) Midden maart 2005 sloten de verschillende
Palestijnse partijen, inclusief Hamas, het Cairo-
akkoord, waarin ze beloven een staakt-het-vuren te
respecteren onder voorwaarde dat ook Israël zich
terughoudend opstelt. De Islamitische Jihad als
eerste al heel gauw laten verstaan dat het akkoord,
wat hen betreft, niet meer geldig is.

maar ook heel wat burgers inclusief kin-
deren. Een tweede staakt-het-vuren ging
van start in maart 2005 als een gevolg
van het Cairo-akkoord. (1) Dat hield stand
tot 1 januari van 2006. Tijdens dit staakt-
het-vuren doodde het Israëlische leger
200 Palestijnen. Nog eens 1.200 mensen
geraakten gewond en er waren naar
schatting 3.000 arrestaties. Het probleem
is niet Hamas of het Palestijns verzet,
maar de Israëlische regering. Al verschil-
lende keren heeft Hamas de Israëlische
regering voorgesteld om de burgers bui-
ten het conflict te houden, maar dit werd
telkens geweigerd. Tot vandaag herhalen

INTERVIEW 7
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Elke vrijdag houden de bewoners van
Bil’in, samen met Israëlische vredesactivis-
ten en internationalen een manifestatie
tegen de confiscatie van hun land en de
bouw van de muur op hun grond. Bil’in is
een klein dorpje met een 2000-tal inwo-
ners.

Met een delegatie van onze verkie-
zingsmissie zoeken we de actievoerders
van Bil’in op om de campagne die we het
afgelopen jaar met het Actieplatform
Palestina (APP) tegen de muur gevoerd
hebben uit de doeken te doen. We over-
handigen Mohammed Khatib van het
Volkscomité, dat de acties leidt, een sym-
bolische collage van onze meer dan
24.000 verzamelde hoofden.

Bil’in telt 4000 dunum land (1 dunum
= 1000 m2), maar door de bouw van de
muur en de uitbreidingen van een joodse
nederzetting is 2300 dunum in beslag
genomen. Het werkt altijd op dezelfde
manier. Eerst komt er een militaire zone,

“we ageren tegen de confiscaties en de

muur”

(Interview met Mohammed Khatib van het Volkscomité in Bil’in)

I  Ilse Fannes & Ludo De Brabander  I

Mohammed Khatib
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vervolgens wordt er op gebouwd en gaan
de gronden voor de Palestijnse eigenaars
definitief verloren. In de buurt van Bil’in
zijn er zeven nederzettingen die op
Palestijns gebied achter de Groene lijn zijn
gebouwd. De dichtst bijzijnde is Kyriat
Sefer.

We hebben een gesprek met Mohammed
Khatib van het Volkscomité dat zich tegen
de inbeslagnames van de Bil’in gronden
verzet. 

Mohammed Khatib: Het Israëlische minis-
terie van Huisvesting wil op termijn alle
nederzettingen aan elkaar laten sluiten
tot een stad van 150.000 inwoners tegen
2020. Over deze plannen wordt openlijk
gepraat. Officieel spreekt men trouwens
niet over een Joodse nederzetting. Omdat
de nederzettingengordel ‘slechts’ net over

de Groene demarcatielijn ligt, spreken de
autoriteiten van een ‘Israëlische stad.’ Ze
bouwen dan ook grote appartementsge-
bouwen van 8 verdiepingen. De mensen
die er wonen zijn orthodoxe Joden die
meer met religie bezig zijn dan met poli-
tiek. Het land waarop de nederzettingen
gebouwd zijn is niet alleen van ons dorp,
maar ook van vijf andere omliggende dor-
pen. De mensen zijn hun land al kwijt
want de olijfbomen zijn ontworteld en de
werken zijn gestart.

De dorpsbewoners voeren nu al maan-
den actie. Elke vrijdag roepen ze daartoe
op, maar het Israëlische leger slaat hard
terug. Als we aankomen, loopt de beto-
ging naar zijn einde. Op verschillende
plaatsen branden er banden en stijgt er
zwarte rook op. Aan de overkant, hoger op
de heuvel staan Israëlische militairen.
Geregeld schieten ze traangasgranaten in
onze richting, enkele keren ook rubberko-
gels (in werkelijkheid is enkel het omhul-
sel rubber, binnenin zit een metalen bolle-
tje). We kennen het mengsel niet dat ze
gebruiken, maar het brandt heel erg in
neus en ogen. Wat opvalt is dat er heel
wat internationalen en Israëli’s aanwezig

zijn. Mohammad Khatib: “We voeren een
gezamenlijke strijd. Dat is onze kracht.
Hier zijn Israëli’s en Palestijnen partners.
Als soldaten schieten, dan maken ze geen
verschil. Tot nu toe tellen we 400 gewon-
den, onder wie tal van Israëli’s. Nochtans
kiezen we voor geweldloze actiemiddelen
die zich tegen de muur en de confiscaties
richten. Het gaat ons niet om de militai-
ren die tegenover ons staan. We willen
hen geen kwaad doen. Maar in uniform
beschouwen we hen wel als bezettende
macht. In het begin was het zeer moeilijk
om te betogen. De soldaten kwamen
geregeld in het dorp, vielen onze huizen
binnen en oefenden terreur uit. We kre-
gen collectieve straffen opgelegd. Nu kun-
nen we betogen. Dat heeft te maken met
de groeiende media-aandacht. We tonen
de soldaten ook onze situatie en daar zijn
ze niet altijd ongevoelig voor. Dat is ook

het doel van onze actie. We willen media-
aandacht en slagen daar nu ook in.
Daarnaast is het uiteraard de bedoeling
dat we de vernietiging van ons land effec-
tief stoppen.”

De bewoners kiezen bewust voor een
geweldloze strategie. Op een paar stenen-
gooiers na is er van de kant van de beto-
gers geen geweld te bespeuren. Khatib:
“Met onze geweldloze acties kunnen we
veel meer bereiken. We zien het als een
nieuwe methode waarbij we proberen te
zorgen voor sterke mediaboodschappen.
In het begin ketenden we ons met een
twintigtal mensen vast aan olijfbomen
vlak voor de Israëli’s ze wilden ontworte-
len. De media waren massaal aanwezig.
Onze creativiteit zorgde ervoor dat de pers
bleef komen. Onlangs verscheen er een
heel stuk in The International Herald
Tribune. De Israëlische publieke omroep
maakte een dertig minuten durende
documentaire over onze strijd. De bood-
schap daarin was voor de eerste keer dat
de muur niet voor de veiligheid dient,
maar er is voor de nederzettingen. Op een
gegeven moment schreef de Israëlische
krant Haaretz dat de nederzettingen en

muur er illegaal zijn, dat het gewoon om
landroof gaat. De krant steunt nu onze
zaak. We gebruiken tegenwoordig ook de
tactiek van de kolonisten en hebben ach-
ter de muur een ‘buitenpost’ gebouwd,
waar constant mensen in verblijven. We
hebben die gebouwd in één nacht. De
Israëlische wetgeving verbiedt om huizen
zomaar af te breken in een militaire zone
en moet een tijdrovende procedure
opstarten. Voor de rechtbank kunnen we
dan stellen dat ons huis even illegaal is als
alle andere nederzettingen die op onze
grond zijn gebouwd. Het is een symboli-
sche zaak, want het is alsof we de muur 
hebben vernietigd.”
Naast de geweldloze acties wordt ook de
legale weg gevolgd. Hun zaak wordt ver-
dedigd door drie Israëlische advocaten,
van wie twee volledig onbezoldigd wer-
ken en de derde voor een kleine vergoe-
ding. Khatib: “We zijn er inmiddels in
geslaagd om de werken te laten stopzet-
ten. Op 1 februari start een nieuwe proce-
dure over de route van de muur. We kun-
nen rekenen op de steun van tal van
Israëlische organisaties zoals Ta’ayush of
Gush Shalom en dat op verschillende
niveaus: media, directe acties, fondsen-
werving, het juridische werk, enz. We pro-
beren onze strategie uit te voeren naar
andere dorpen. Eind volgende maand hou-
den we daarover een conferentie in ons
dorp. Bedoeling is om ons sterker en effi-
ciënter te maken.”

Met giften wordt zorgvuldig omge-
gaan. Khatib benadrukt dat het geen zin
heeft om de dorpelingen zomaar geld te
geven. “In eerste instantie moeten we
ervoor zorgen dat de bewoners in het
dorp blijven. Er is veel werkloosheid, zeker
sinds de inbeslagname van onze gronden
zijn velen hun inkomen kwijt. Een aantal
werkt in Israël, ja zelfs in de nederzettin-
gen die we bevechten. Ze hebben geen
keus. In eerste instantie moeten we de
lokale economie ontwikkelen. Kleine
bedrijfjes, coöperatieven,… dat is wat we
nodig hebben en waar in geïnvesteerd kan
worden.

Ilse fannes is stafmedewerker bij Oxfam.
Ludo De Brabander is stafmedewerker bij
Vrede.

■
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De vernietiging van ons land moet
effectief stoppen.
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Mochten de weste-
lijke leiders belang
hechten aan de
legitieme
Palestijnse belan-
gen en ze duidelijk
bij naam noemen,
dan zouden ze de
bevolking in de
autonome gebie-
den het gevoel
geven dat ze niet
alleen staan.
Waarom niet de
eis aan Hamas, om
het terrorisme
duurzaam af te
zweren verbinden
met de eis aan
Israël om af te zien
van de gerichte
doding van de Hamas-leiders en het bom-
barderen van Palestijnse woongebieden?
Tot zo een signaal en houding, dat voor
meer geloofwaardigheid zou zorgen, is de
EU niet in staat. Wanneer we na de verkie-
zingsoverwinning van Hamas de verkla-
ringen van de ministers van Buitenlandse
Zaken van de Europese Unie aanhoren,
dan is de eenzijdigheid van de EU duide-
lijk herkenbaar. De Europeanen zien hier-
bij blijkbaar over het hoofd dat ze met
hun honderd procent partijdigheid voor
de staat Israël, gelijktijdig partij kiezen
voor de bezettingsmacht Israël.

De hemeltergende eenzijdigheid van
het Westen en de misachting van de legi-
tieme belangen en rechten van de
Palestijnse bevolking, met daar bovenop
nog de bestendige vernedering van de
moslims in het algemeen, vormen een
belangrijke aanzet voor de woedende
reacties van de islamitische wereld op de
kwetsende cartoons van Mohammed.
Wanneer de ministers van Buitenlandse
zaken van de EU te kennen geven dat

gezien de “verkiezingsoverwinning van de
extremisten “ er geen andere houding
denkbaar is, dan negeren ze het feit dat
Hamas niet alleen gewonnen heeft
wegens zijn extremistische standpunten,
maar ook wegens het feit dat de
Europeanen, aan de gematigde krachten
in de autonomieregering niets substan-
tieel aan te bieden hebben.

De EU steunde zich uitsluitend op de
“Road Map” die de Palestijnen eerst na
een eenzijdige nakoming van de opgeleg-
de voorwaarden, een staat in het vooruit-
zicht stelt. Wie zich  alleen op de “ Road
Map “ baseert, neemt het principe van
Sharon over, die er nooit aan denkt de
bezettingspolitiek te beëindigen. Indien
de EU en het Westen bij deze eenzijdige
en dwaze politiek blijven dan is een volle-
dige islamisering van het gebied niet uit
te sluiten Men moet dan rekening houden
dat het radicalisme zich regionaliseert
omdat het fundamentalisme zoals in Iran
aan invloed wint. Met het voor de hand
liggend gevolg dat het conflict tussen de

Palestijnen en Israël
zich zal “islamise-
ren“. Israël geraakt
in deze omstandig-
heden in een dilem-
ma dat op dit ogen-
blik nog vermeden
kan worden.

Tot op heden was
het voor Israël nog
mogelijk zijn bezet-
tingsregime in de
autonomiegebieden
te legitimeren en in
stand te houden,
omdat Hamas in de
oppositie direct of
indirect door zijn
terreuraanslagen
hiervoor het voor-
wendsel leverde.

Met Hamas in de regering ontstaat er een
gans andere toestand. Hamas heeft nu de
historische mogelijkheid om als legitieme
vertegenwoordiger van het Palestijnse
volk te tonen dat ze in staat is om te leren
haar starre en vijandige houding te wijzi-
gen. Als dit gebeurt heeft geen enkele
Israëlische  regering, welke partij ze ook
mag leiden, theoretisch gezien nog een
andere keuze dan de dialoog aan te gaan.
Maar blijft Hamas door het Westen stand-
vastig gestigmatiseerd en wordt het door
Israël blijvend geboycot, door onderhan-
delingen te weigeren, tenzij dat er eenzij-
dige gedicteerde voorwaarden aangeno-
men worden, dan bestaat het gevaar van
een radicalisering. Dan  is het denkbaar
dat Hamas bij de eerste gelegenheid, het
wapenbestand opzegt dat nu reeds meer
dan zes maanden stand houdt

Vertaald en bewerkt : AU

Bron: – www.freitag.de
■

een derde intifada is mogelijk

I  Mohssen Massarrat I

09/ma-ap  08-03-2006 16:14  Pagina 9



MIDDEN-OOSTEN10

Vrede | nr. 378 | maart-april 2006

Als er een raamwerk was voor de guerrilla,
dat in staat was de distributie van wapens,
van geld en van technische vaardigheid te
organiseren, waarom lijkt er dan geen
politiek front te hangen aan het Iraakse
verzet. Waarom zijn er geen duidelijk poli-
tieke eisen en doelstellingen?

Cockburn: Je hebt gelijk, het is een opval-
lend element van het verzet. Een ander
gerelateerd aspect is dat het politiek
gezien merkwaardig archaïsch blijft. En
daar bedoel ik niet alleen mee dat het
neo-salafisme - fundamentalistische
soennitische islamitische militanten vast-
besloten zowel te strijden tegen de
Iraakse sjiieten als tegen de vreemdelin-
gen- een belangrijke strekking is binnen
het verzet. Ik denk ook aan de manier
waarop ze de media benaderen. Zelfs tij-
dens de burgeroorlog in Libanon was het
veiliger een journalist te zijn dan gelijk
wat anders, want hoe vurig de militiele-
den ook waren, ze hadden bijna allemaal
wel een persverantwoordelijke onder hen
die heel graag met je wou spreken. […]
Maar Irak was de eerste opstand die ik
versloeg waar de militanten helemaal
geen intentie hadden de media te cultive-
ren. Het verzet heeft er een zware prijs
voor betaald. Eén van de redenen waarom
Fallujah zo extreem vernietigd kon wor-
den door de Amerikanen, is omdat er geen
televisiecamera’s in de stad waren. Dit
omdat de militanten dreigden de hoofden
af te hakken van iedereen die erin wou.

Dit doet de vraag rijzen naar de rol van de
jihadi-component van het verzet. Waar
komt die zo plots vandaan?

Cockburn: Neo-salafistische militanten
bestonden al op het einde van Saddam’s
regime en werden er vervolgd. De zelf-
moordterroristen zijn meestal buitenlan-
ders. Saoedi’s leveren het grootste deel,

misschien de helft ervan. Maar de infrast-
ructuur voor deze aanslagen is wel Iraaks.
Er moet op een bepaald moment een
overeenkomst geweest zijn tussen ex-
Baathisten en neo-salafisten om een cam-
pagne van zelfmoordaanslagen te lance-
ren met als doel het creëren van een
atmosfeer van permanente crisis. Het is
zeer doeltreffend daarin.

Waarom denkt u dat het doeltreffend is?
Sommige van de aanslagen zijn nauwkeu-
rig gericht, maar de meeste lijken willekeu-
rige onzinnige moorden te zijn, op mark-
ten en in moskeeën zonder enige betekenis
behalve sektarisch fanatisme? 

Cockburn: Het zijn zeker producten van
salafi fanatisme. Maar als een politiek
wapen zijn ze zeer doeltreffend omdat ze
de autoriteit van de regering ondermij-
nen. Ze maken namelijk voor iedereen dui-
delijk dat de regering de aanslagen niet
kan tegenhouden. Op langere termijn
hebben ze verzekerd dat een verenigd
gewapend verzet gebaseerd op Iraaks
nationalisme niet zal ontstaan. Bijna alle
Arabieren in Irak -dit is niet zo voor alle
Koerden- zeggen dat ze een einde willen
van de Bezetting. En toen de Amerikanen
voor het eerst Fallujah belegerden in april
2003 was er bij de sjiieten veel medeleven

voor de soennitische inwoners [van
Fallujah]. Ik herinner me nog dat ik toen
naar de bloedbank ben gegaan in Bagdad
waar zowel sji’itische als soennitische dor-
pelingen toekwamen in oude bussen.
Maar daarna pleegden de zelfmoordterro-
risten uit Fallujah geregeld aanslagen op
sji’itische burgers in Bagdad, dus toen de
VS-mariniers Fallujah zes maanden later
bestormden, moedigden de meeste sjiie-
ten hen aan. Ze wilden dat Fallujah volle-
dig vernietigd werd. Er is dus geen twijfel
over dat deze aanslagen de sektarische
verdeeldheid in Irak alleen maar vergro-
ten. Maar ze hebben het ook moeilijk
gemaakt voor de regering om hun autori-
teit te laten gelden, door de onmogelijk-
heid om de mensen te beschermen, bloot
te leggen.

Je zegt dat de zelfmoordaanslagen de sji’i-
tische gemeenschap tegen het verzet kant-
te. Je suggereert dus dat dit een keerpunt
was. Maar in hoeverre strookt dit met de
chronologie? De sji’itische politieke en reli-
gieuze leiders hebben immers veel vroeger
de keuze gemaakt te collaboreren met de
Bezetting. Als ze in de zomer van 2003, na
de val van Saddam, duidelijk gemaakt
hadden aan de Amerikanen dat ze
bedankt waren maar ook niet gewenst.
Wat zouden de Amerikanen hebben kun-
nen beginnen tegen een gezamenlijk ver-
zet van zowel de soennieten als de sjiie-
ten? In april 2004 was er meer bepaald
zo’n gezamenlijk verzet in de maak toen
de sjiiet Muqtada al-Sadr opriep om de
Amerikanen te verdrijven. De vlag van het
verzet werd gehesen in Najaf met grote
steun van de bevolking in Bagdad en de
meer zuidelijke gebieden. Maar wat deden
Sistani en de sji’itische politici rond hem?
Ze werkten samen met de Verenigde
Staten om de opstand te onderdrukken,
net op het moment dat het soennitische
verzet in Fallujah op zijn hoogtepunt was.

een poel van wanhoop in irak

Vervolg van het interview met Patrick Cockburn1

Patrick Cockburn
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Ongetwijfeld voelde Sistani dat zijn macht
ondermijnd werd door Muqtada, maar dit
was toch het echte keerpunt, toen de
keuze gemaakt werd te collaboreren in
plaats van een einde te maken aan de
Bezetting?

Cockburn: De sji’itische geestelijken lijken
lang op voorhand besloten te hebben wat
ze zouden doen. De les uit het verleden
waar Sistani op kauwde, was de fout die
de sjiieten maakten toen ze zich verzetten
tegen de Britten in 1920. Toen werden ze
verpletterd en bleven ze met lege handen
achter. Ze besloten deze keer om de
Amerikanen op hun woord te nemen en
beloofden geen steun te verlenen aan
gewapend verzet in ruil voor verkiezingen
die eigenlijk alleen maar door de sjiieten
gewonnen konden worden [door de grote
meerderheid van de sjiieten in het land].
Eerst dachten de Amerikanen wel zonder
de sjiieten te kunnen in Irak. Dan zagen ze
dat ze amper de rebellie van de 5 miljoen
soennieten konden controleren en dat er
dus zeker geen opstand van 16 miljoen sji-
ieten bij kon. Het was pas in april-mei
2004 dat ze beseften dat ze verkiezingen
moesten houden zoals Sistani wilde.

De afkeer van de Bezetting is bij de
gewone sjiieten niet minder groot dan de
afkeer bij de gewone soennieten. Je kan
wel een sji’itische politieke elite hebben
die bereid is samen te werken met de
Amerikanen, maar op langere termijn
denk ik niet dat de sji’itische bevolkings-
groep dit wil, en het lijkt me zeer onwaar-
schijnlijk dat de religieuze hiërarchie dit
wil. De Amerikanen zijn te verschillend en
eigenlijk wil niemand bezet worden. De
collaborerende sji’itische elite heeft zeker
geen 70 a 80% steun bij de Iraakse bevol-
king [het percentage sjiieten in Irak].

Maar als de Amerikanen inzagen dat het
onmogelijk was om een opstand te contro-
leren van 16 miljoen sjiieten toegevoegd
aan 5 miljoen soennieten, moet de sji’iti-
sche geestelijkheid dat toch even goed
ingezien hebben?

Cockburn: Dit was in de tijd niet noodza-
kelijk duidelijk voor de sji’itische geestelij-
ken, evenmin als voor de Amerikanen.
Herinner u dat de doeltreffendheid van

het verzet een even grote verassing was
voor de Irakezen als voor de rest van de
wereld. Voor de oorlog waren vele sjiieten
bang dat de Amerikanen niet echt zouden
binnenvallen, maar alleen een verande-
ring aan de top zouden aanmoedigen, wat
de sjiieten met een soennitisch regime
zou achterlaten geleid door een pro-
Amerikaanse generaal. Hun prioriteit is
altijd geweest de soennieten van de
macht te verdringen. Ze waren bang dat
als ze zich te vroeg tegen de Amerikanen
zouden keren, ze toch met een soenni-
regime zouden eindigen, omdat de soen-
nieten zo verstrengeld waren met de
staat. Ze dachten ook dat ze verkiezingen
konden krijgen die ze zouden winnen, dat
de Amerikanen zich dan op hen zouden
moeten verlaten en dat ze dan van de
Amerikanen af konden geraken wanneer
ze dat zelf wilden. Niet noodzakelijk een
stom plan als je het mij vraagt.

De berekeningen die jij beschrijft zijn puur
sektarisch. Het ultieme doel is de sjiieten
kost wat kost aan de macht brengen. Wat
soort van stabiliteit kan verwacht worden
van een regime dat langs deze lijnen
geconstrueerd wordt? Er was toch een deel
van de shia-opinie die van in het begin
wou samenwerken met landgenoten in
plaats van met vreemdelingen. Deze rich-
ting werd echter verpletterd door de steel-
se deal tussen Sistani en de Amerikanen.  

Cockburn: Maar het hing er ook van af
wat voor deal mogelijk was met het ver-
zet. Van in het begin waren er aanslagen
gericht tegen sjiieten. De meest militant
religieuze soennieten zien de sjiieten als
ketters die even gevaarlijk zijn als de chris-
tenen of de Amerikanen. Je mag niet ver-
geten dat het verzet nooit een puur natio-
nalistische beweging is geweest, hoewel
de sympathie waar ze op kan rekenen
alles te doen heeft met nationalisme. Het
heeft altijd een zeer sterke religieuze com-
ponent gehad. Er bestaat geen twijfel over
dat sommige elementen in het verzet de
religieuze verdeeldheid alleen maar ver-
sterkt hebben. Maar de sji’itische geeste-
lijken hebben voor een groot stuk verhin-
derd dat er wraak genomen werd voor de
salafi-aanslagen. Ze dachten waarschijn-
lijk ook dat de aanslagen een val waren

die alle politieke ontwikkeling moest
ondermijnen door sektarische animositeit
uit te lokken. […] Tot nu toe hebben de
sji’iten zich tamelijk verantwoordelijk
gedragen. Het is waar dat er shia doodses-
kaders aan het werk zijn in de stad, maar
er worden nog altijd veel meer sjiieten
vermoord door soennieten dan omge-
keerd. Wraakacties tegen de soennieten
zijn tamelijk beperkt gebleven op bevel
van de religieuze hiërarchie.

Ja, de sjiieten vermoorden de soennieten
niet op grote schaal, maar ze laten die
taak over aan de Amerikanen. De tol in de
soennitische gemeenschap is vooralsnog
veel hoger dan in de sji’itische. Waarom
zou je die verantwoordelijkheid op je
nemen als je hoogtechnologische handlan-
gers hebt om dat werk voor je te laten
doen?

Cockburn: Er zit daar een zekere graad van
waarheid in, maar het is zeker geen mas-
sale sektarische uitroeiing, wat het even-
goed wel had kunnen zijn. Soms wordt
een soennitische boer opgepakt en dood
teruggevonden, maar het ziet er niet uit
als een coherente campagne. Nog tijdens
de invasie zelf kwamen duizenden strij-
ders van de in Iran gevestigde Badr-bri-
gades, de gewapende vleugel van de
SCIRI, het land binnen om de coalitietroe-
pen bij te staan bij de omverwerping van
het regime van Saddam.De doodseskaders
focussen zich nog altijd op ex-Baathisten.
Soms gebeurt dit allemaal vrij openlijk.
Politiecommando’s in Bagdad, die bijna
allemaal sji’itisch zijn, pakken mensen op
en laten hun lijken op straat achter.
Hoeveel er effectief vermoord zijn is zeer
onduidelijk, maar het gaat zeker niet om
de enorme aantallen die de soennieten
zelf denken.

Wat is dan de relatie tussen de shia-identi-
teit en de Iraakse identiteit? De oorlog
tegen Iran, waarin vele sjiieten vurig mee-
vochten levert het bewijs dat er toch een
soort patriottisch idee bestaat in Irak. Is
dat er nog altijd of hebben de rivaliserende
religieuze identiteiten deze overtroefd?

Cockburn: Ik zou het niet zo stellen. De sji-
ieten vochten pas echt tegen de Iraniërs
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vanaf 1982. Toen Saddam Iran binnenviel
in 1980, gaven ze zich nog met tienduizen-
den tegelijk over. Het was pas toen het
Iraanse leger de Iraakse grens overstak dat
ze begonnen te vechten. Dus dat was een
duidelijk rode lijn. Is dat nationaal gevoel
verdwenen vandaag? Ik denk het niet. Een
typisch sji’itisch concept van de Iraakse
identiteit sluit de soennieten zeker niet
uit, maar het vermengt sji’itische en
Iraakse elementen op zo’n manier dat de
grenzen tussen de loyaliteit ten opzichte
van een religieuze groep en de natie zeer
vaag zijn. Als je bijvoorbeeld aan sjiieten
vraagt of ze anti-soenni zijn zullen ze
“absoluut niet” antwoorden. Maar als ze
dan over bepaalde soennitische gebieden
spreken zullen ze zeggen: “het zijn daar
allemaal Baathisten”. Op een gelijkaardige
manier zullen de soennieten over de sjiie-
ten zeggen dat ze één volk, allemaal
Iraki’s, zijn. Maar zeggen ze: “het probleem
is het Ministerie van Binnenlandse Zaken
dat vol zit met Iraniërs”. Dus er is wel een
Iraakse identiteit, maar die verschuift en
ze is vaag -op sommige momenten
belangrijker dan op andere. Ze is zeker
geen garantie voor een soort samenleving
gebaseerd op wederzijds respect tussen
de twee grote Arabische gemeenschappen
in Irak.

Als de sji’itische religieuze leiders wraakac-
ties tegenhouden, wil dat dan zeggen
denkt u, dat ze hun coalitie met de
Koerden hopen te bevestigen na nieuwe
verkiezingen [voorbije verkiezingen van
december 2005] en dat ze een warme hand
zullen uitstrekken naar de soennieten en
hen zeggen dat ze blij moeten zijn met de
Amerikaanse aanwezigheid? Dat lijkt me
helemaal niet overtuigend?

Cockburn: Nee, maar de sterkte van de sji-
ieten groeit toch. Ze hebben de verkiezin-
gen gewonnen; ze zullen het nationaal
parlement domineren. Ze hebben de
grondwet die ze wilden. De volgende
vraag is of Sistani een ultimatum gaat
stellen om de Bezetting te beëindigen
over zeg maar 18 maanden, en indien ja,
op welke manier? Er zijn verschillende gra-
daties waarin hij met de buitenwereld
communiceert. Hij kan zoiets indirect
laten weten via zijn medewerkers, dan

zou de boodschap nog te ontwijken zijn.
Maar als hij een fatwa zou uitvaardigen
waarin direct gesteld wordt dat de
Bezetting moet eindigen tegen een wel-
bepaald tijdstip of waarin opgeroepen
wordt tot vreedzaam protest, dan zou dat
onmiddellijk een crisis veroorzaken. Want
als het er op aankomt zal het grootste
deel van het leger en de inlichtingendien-
sten hem gehoorzamen. De Britten en de
Amerikanen weten goed genoeg dat een-
der wat de sji’itische politici nu ook maar
doen of zeggen, als de grootayatollah een
oproep doet tot de beëindiging van de
Bezetting, dan is het gedaan.

Het verzet wil de Amerikanen uit het land,
dat is duidelijk, maar wat erna moet
gebeuren wordt nergens uitgesproken.
Wat vinden de verschillende sji’itische lei-
ders? Net voor de verkiezingen in januari
[2005] verdween de eis dat de VS troepen

het land moeten verlaten nog mysterieus
van het [politieke] programma van het
Shia-front.

Cockburn: Het was niet zoals vaak wordt
aangenomen Sistani die de eis tot terug-
trekking heeft doen schrappen, maar de
VS ambassade. Het is een zeer opvallend
kenmerk van de postinvasie- regering dat
ze mogelijk meer afhankelijk is van de
Amerikanen dan nodig is. Door de zwak-
heid van de regering zou de doeltreffend-
heid van het verzet wel eens overschat
kunnen worden. De zwakte is vrij ongelo-
felijk gezien er de laatste 2,5 jaar massale
militaire Amerikaanse steun was en een
serieuze inkomstenstroom van de olie. Zo
ver als het oog kan kijken, zie je het ene
gigantische corruptievoorbeeld na het
andere. Niet alleen wordt bij elk vet con-
tract 15 à 25 % aan commissie in de zakken
gestoken, maar het hele militaire provisie-
budget verdwijnt op buitenlandse bankre-
keningen. Het is een normaal zicht om
Iraakse legereenheden opeengepakt te

zien zitten in vrachtwagens die normaal
bestemd zijn voor het transport van kolen
en andere groenten. Ze rijden in konvooi,
met aan het begin en het einde van de
stoet Amerikaanse zwaar gepantserde
voertuigen. Nochtans is dit een land dat
2,2 miljard dollar aan olie-inkomsten per
maand ter beschikking heeft. Het is duide-
lijk geworden dat de oude Arabische
oppositie die de macht in handen heeft
gekregen van de Amerikanen, er totaal
niet in geslaagd is een coherente regering
te creëren. Vele ministers en hun mede-
werkers woonden al lange tijd in het bui-
tenland en verlaten Irak nog altijd voort-
durend. Fraude komt niet alleen op enor-
me schaal voor, maar er wordt vaak zelfs
geen moeite gedaan om de sporen uit
wissen. Ze gaan er van uit dat deze rege-
ringen geen lang leven beschoren zijn, dus
de logica is zoveel mogelijk geld opstrij-
ken en dan terugkeren naar huis, ergens

buiten Irak. Deze mentaliteit heeft hen zo
mogelijk nog afhankelijker gemaakt van
de Amerikanen. De meeste politici slaan
doodsangsten uit bij de gedachte dat de
Amerikanen zouden weggaan.

Zolang de sji’itische politieke leiders zelf
niet over een militaire macht beschikken
die in staat is om het verzet te verplette-
ren, blijven ze min of meer afhankelijk van
de Amerikanen. Ze moeten toch bang zijn
voor de retributies voor de openlijke colla-
boratie met de Amerikaanse bezetter. Van
hun standpunt bekeken zijn het toch de
Amerikanen die retributies beletten? 

Cockburn: Ja, maar de aanwezigheid van
de Amerikanen en de Britten verzekerd
ook dat het verzet blijft voortduren. De
soennieten controleren bepaalde toe-
gangswegen tot Bagdad in het noorden
en het westen en tot nu toe zitten ze ver-
schanst in de stad zelf. Ze kunnen, net
zoals de Koerden deden ten tijde van
Saddam, zeker beletten dat Irak gestabili-

Irak is een land dat 2,2 miljard dollar
aan olie-inkomsten per maand ter
beschikking heeft.
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seerd wordt. Maar dit wil niet zeggen dat
ze zullen overwinnen. Het wil ook niet
zeggen dat ze zullen stoppen met strij-
den. Als de troepen wegtrekken zal de
mobiliserende factor van het nationalisti-
sche verzet wel wegvallen. De verkiezin-
gen zullen het nationalistisch verzet daar-
entegen niet verzwakken [dit is ondertus-
sen waar gebleken]. De soennieten zullen
ongetwijfeld naar de stembussen trekken
in december. De wapens zijn zowel het
geweer als de stembus. Het verzet weet
ook wel waarom de Amerikaanse ambas-
sadeur deze zomer zo veel tijd besteed
heeft aan het bewerken van soennitische
leiders, aan het proberen betrekken van
die leiders bij het constitutionele proces
en aan het laattijdig wijzigen van de -door
de VS opgestelde- grondwet. Ze wilden de
soennitische woede temperen. Ze zijn
namelijk bang van de opstand. De soenni-
tische gemeenschap steunt tot op bepaal-
de hoogte op het gewapend verzet om
zijn politieke gewicht te vergroten.
Soennieten die zich kandidaat wilden stel-
len voor de verkiezingen vroegen in hun
gebied aan alle verschillende elementen
van het verzet de toestemming, omdat ze
natuurlijk in leven wilden blijven.
Iedereen, ook de Zarqawi-elementen, zei-
den: “doe maar!”. De verkiezing op zich is
voor hen gewoon het openen van een
extra front. Ze zullen vechten en praten
tegelijkertijd.

Vertaling en bewerking SVM

–––––––
1 Zie voor het eerste deel Vrede jan-febr nr.
376 pp. 5-7

■

de evolutie van internationaal terrorisme  

2005 2004 2003 2002
Aantal aanslagen 266 396
Totaal Aantal doden 443 733 470 970
Aantal doden in het MO / 394 405 327 375
(Irak) (321) (352) (172) (*)
Aantal doden in Zuid Azië 35 74 30 105
Aantal doden in Zuidoost Azië en Oceanië 0 10 42 214
Aantal doden in Noord Amerika 0 * * 3
Aantal doden in West Europa 0 192 1 0

*data niet beschikbaar
Conclusie: negen op de tien slachtoffers van internationaal terrorisme vallen in Irak.

de evolutie van binnenlands terrorisme

2005 2004 2003 2002
Aantal aanslagen 4217 2247
Aantal doden 7041 4333
Aantal doden in Irak 7041 4333 1877 1793
Aantal doden in het MO / 5831 2290 557 189
(Irak) 5679 2120 367 3
Aantal doden in Zuid Azië 764 803 773 918
(Afghanistan / Pakistan) 307 396 284 159
Aantal doden in Zuidoost Azië en Oceanië 71 192 30 137
Aantal doden in Noord Amerika 0 0 0 0
Aantal doden in West Europa 56* 2 6 15

*aanslagen in Londen juli 2005
Conclusie: het binnenlands terrorisme maakt het grootste gevaar uit. Terrorisme is niet
globaal maar concentreert zich in één regio, in het Midden Oosten. Het westen is niet
het primaire doelwit van het jihad terrorisme. In 2005 waren Iraakse sunnieten en jihad
groepen verantwoordelijk voor 80% van de slachtoffers van binnenlands terrorisme. De
concentratie in die regio wijst erop dat de moslims de belangrijkste slachtoffers zijn van
terrorisme begaan in de naam van de islam. De oorlog in Irak heeft het terrorisme dras-
tisch doen toenemen.

Bron: The Evolution of Terrorism in 2005. A statistical assessment, by Prof. dr. Rik Coolsaet &
Teun Van de Voorde, Ghent University (Belguim), Department of Political Science, February
2006.

terrorisme
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Aantal of percentage Bron/datum
Amerikaanse soldaten gedood in Irak Aantal: 2 108 DOD*/ 27.11.2005
Amerikaanse soldaten gewond in Irak Aantal: 15.568 DOD*/ 5.11.2005
Amerikaanse troepen in Irak Aantal: 158 000 CNN/ 1.11.2005
Soldaten van andere coalitielanden in Irak Aantal: 23 000 Globalsecurity. Org/ 16/08/2005
Amerikaanse soldaten sinds 9/11 overzee ingezet Aantal: Meer dan 1 miljoen
Amerikaanse Soldaten die uit Irak terugkeren met Percentage: 19,5% Combat Duty in Irak and Afghanistan,
depressies, veralgemeende angst en postraumatische mental Health Problems and Barriers 
stresssymptomen to Care. Carl W. Hoge; The New 

England Journal of Medicine/ 1.12.2003
Soldaten dat meer dan een keer naar Irak of Percentage: 33% How Many Have Gone to War?” Mark 
Afghanistan werd gezonden Benjamin, (Salon) /12.4.2005
Irakezen gedood vanaf het begin van de oorlog Geschat aantal:

27 115 tot 30 559 Iraqbodycount.org / 28.11.2005
100 00 Mortality Before and After the 2003 

Invasion of Iraq. Les Roberts;
he Lancet/ 20.11.2004

Aanslagen per dag The Brookings Institution “Iraq Index/ 
Aantal: 61 10/2004
Aantal: 100 10/2005

Bevolkingsdichtheid van stad of dorp vanwaar de omge- Stad: 29% US Governement Accountability
komen soldaten in Irak en Afghanistan afkomstig zijn. Voorsteden 18% Office/ 09.2005

Kleine dorpen/ rurale 
gemeenschap 
(≤ 500inw.) :51%

Percentage soldaten in 2004 afkomstig van regio’s waar 66% Youths in rural area’s are drawn to
het gemiddelde huishoudelijk inkomen onder het Military; Job Worries Outweigh
Amerikaans gemiddelde ligt War Fears. Ann Scott Tyson;

Washington Post 4.11.2005
Journalisten gedood in Irak Geschat aantal: 60 cpj.org (Committee to protect

journalists): 29.11.2005
Oorlogsuitgaven (VS) Geschat: 251 miljard $ Congressional Research Service/ okt.

2005
De totale kost van de oorlog in Vietnam (in dollars, 600 miljard $ “The Iraq Quagmire”, Phyllis Bennis
waarde van vandaag) en Erik Leaver, Institute for Policy 

Studies and Foreign Policy in Focus 
(31.08.2005

Oorlogsuitgaven per dag (VS) Geschat: 195 miljoen $

* Departement of Defence
Bron: The Nation

de irak-index

Lawrence Lindsey , de economische advi-
seur van het Witte Huis kreeg toentertijd
de bons toen hij voorspelde dat de oorlog
in Irak meer dan 200 miljard dollar zou
kosten. De neocons in de administratie
wuifde de opmerking in de lucht met de
bewering dat een jaar inkomsten uit de
olie-export (volgens Patrick Cockburn 2,2
miljard dollar  per maand) de ganse oor-
logsrekening zou betalen. Twee jaar later
blijkt de rekening nog hoger. Tot nu toe
keurde het Congres 251 miljard dollar
goed voor militaire operaties maar de
reële kosten zullen nog veel hoger gaan.
Dat voorspellen twee recente, onafhanke-

lijke economische studies. Deze schatten
de totale kostprijs voor de oorlog, in de
veronderstelling dat deze doorgaat tot in
2015, op meer dan 1000 miljard dollar. De
studies, van de hand van Scott Wallsten,
van het Brookings Institution , en van

Joseph Stiglitz, Nobelprijs winnaar,
samen met Linda Bilmes van Harvard-
sluiten in hun berekening ook de waarde
van elke gedode militair en burger, de
kosten voor de zorg en levensonderhoud
voor de meer dan 16 000 duizenden
gehandicapte veteranen, waarvan één
vijfde met zware hersen- en ruggen-
mergletsels. De studie van Joseph Stiglitz
gaat ook het effect na van de hogere
olieprijzen ten gevolge van de oorlog in
Irak en het impact op de economie wan-
neer het geld, gespendeerd aan de oor-
log, in de Verenigde Staten zou geïnves-
teerd zijn.
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DD EE GGOOUUDDDDEEKKKKIINNGG

In het begin van de 20ste eeuw begon de
Amerikaanse economie de wereldecono-
mie te domineren. De Amerikaanse dollar
was gebonden aan het goud, dat betekent
dat de Amerikaanse munt gedekt was
door een bepaalde hoeveelheid goud.
De wereldwijde economische crisis van de
jaren 1921 tot 1929 met zijn enorme inflatie
en de daarop volgende begrotingstekorten
verhoogde significant de in omloop zijnde
hoeveelheid geld, wat de dekking van de
dollar door goud onmogelijk maakte.
Bijgevolg ontkoppelde Roosevelt in 1932
voor de eerste maal de koppeling van de
dollar aan het goud. Tot dan had de VS wel
de wereldeconomie gedomineerd, maar
het was nog geen imperium. Door de bin-
ding van de Amerikaanse munt aan de
goudstandaard was het voor de
Amerikanen niet mogelijk om zich op kos-
ten van andere landen te verrijken.

Het begin van de Amerikaanse impe-
riale macht begon met de Bretton-Woods
akkoorden in 1945. De VS-dollar was voor
de andere landen alleen nog converteer-
baar in goud. Dat motiveerde de status
van de dollar als wereldreservemunt. Dat
was mogelijk omdat tijdens de tweede
wereldoorlog de levering van goederen
door Verenigde Staten aan zijn bondgeno-
ten in goud werd betaald. De VS accumu-
leerden aldus een groot deel van het
beschikbare goud in de wereld. De vor-
ming tot een imperium zou nooit moge-
lijk geweest zijn, indien, zoals in de
Bretton-Woodsakkoorden staat geschre-
ven, de hoeveelheid goud ten opzichte van
de dollar begrensd zou gebleven zijn.

GGEELLDDMMAASSSSAA OOPPDDRRIIJJVVEENN

Weliswaar beantwoordde de “ boter en
kanonnenpolitiek “ van de jaren 1960 al
aan een imperiale politiek: de geldmassa
van Amerikaanse dollars werd meedogen-
loos opgedreven, om de Vietnam oorlog
en de politiek van “ Great Society” van
Lyndon B.Johnson (Amerikaanse president
van 1963-68) te financieren. Het grootste
gedeelte van dollars diende om de goede-
ren uit het buitenland te bekostigen, zon-
der het engagement van de Verenigde
Staten dat ze deze dollars aan dezelfde
waarde zouden terugkopen. De voortdu-
rende tekorten van de Amerikaanse han-

delsbalans leidde tot de toename van dol-
lars in buitenlands bezit. Dat is een vorm
van klassieke inflatiebelasting dat een
land aan zijn burgers oplegt. Dit is een
Amerikaanse belastingsinning van de rest
van de wereld.

WWEEIIGGEERRIINNGG VVAANN DD EE VV SS OO MM

DD EE DDOOLLLLAARR II NN GGOOUUDD UUIITT TT EE

BBEETTAALLEENN

Toen de buitenlanders in 1970/71 hun dol-
lars in goud wilden omwisselen, weigerde
de VS-regering vanaf 15 augustus 1971
haar schulden nog verder te betalen. In de
realiteit is dit een vorm van bankroet.

Belangrijk hierbij is dat de VS zich hier-
door verheft tot een imperium.

De VS consumeert een enorme massa
buitenlandse goederen, zonder dat ze ooit
het voornemen of de mogelijkheid heb-
ben deze goederen in hun reële waarde
terug te betalen. De wereld heeft niet de
macht om zijn aanspraken kracht bij te
zetten. De rest van de wereld wordt belast
en heeft geen verweer.

OOLLIIEE VVOOOORR DDOOLLLLAARRSS

In 1971 werd het steeds maar duidelijker
dat de Verenigde Staten niet meer in de
mogelijkheid waren om hun dollars met

goud terug te kopen en daarom sloot ze
met Saudi-Arabië  in 1972/73 het onom-
stotelijke akkoord dat de VS het Saudische
vorstenhuis zouden steunen wanneer
deze uitsluitend de dollar als betalings-
middel voor de aardolie zou aanvaarden.
De andere Opec-lidstaten volgden  Saudi-
Arabië  en aanvaarden op hun beurt de
dollar als betaalmiddel. Omdat de rest van
de wereld aardolie in een steeds grotere
hoeveelheid uit de Arabische wereld
moest importeren zou de vraag naar dol-
lars stijgen.

De economische kwintessens van dit
akkoord was, dat de dollar vanaf dan door

de iraanse oliebeurs - 

doodsteek voor de amerikaanse dollar?

I  Dr. Krassimir Petro  I

De geschiedenis van imperiums, van de Grieken, de Romeinen tot bij het Ottomaans en Brits imperium leert ons,
dat hun economische fundamenten  berusten op het belasten van andere staten. Een deel van de belastingen diende voor
de verhoging van hun levensstandaard terwijl een ander deel bestemd was voor het versterken van de militaire macht om

de belastingen te innen. In de 20ste eeuw is Amerika erin geslaagd onze wereld  door middel van inflatie te belasten.

Indien om één of andere reden de dollar
de oliedekking zou verliezen, dan zou het
Amerikaans Imperium ten onder gaan.
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olie gedekt werd. Zolang dit akkoord blijft,
moet de wereld enorme hoeveelheid dol-
lars accumuleren, om de olieaankopen te
financieren. Zolang de dollar de enige
aanvaardbare munt blijft in de oliehandel,
is de dominantie van de Amerikaanse
munt verzekerd en het Amerikaanse
imperium kan de rest van onze planeet
verder belasten. Moest voor de één of
andere reden de dollar de oliedekking ver-
liezen, dan zal het Amerikaanse imperium
ten onder gaan. De overleveringsdrang
van het imperium dicteert daarom dat de
aardolie alleen maar in dollars verhandeld
kan worden. Het dicteert ook dat verschil-
lende landen met aardoliereserves niet te
sterk mogen worden, politiek noch mili-

tair, zodat ze voor hun olieverkopen geen
andere munt zouden aanvaarden. Moest
het één of ander land het toch in zijn
hoofd halen om de olietransacties in een
andere munt door te voeren, dan moet
het ofwel met politieke druk of met mili-
taire middelen overtuigd worden om van
zijn voornemens af te zien.

OOLLIIEE VVOOOORR EEUURROO’’SS

De man die daadwerkelijk euro’s voor zijn
olie verlangde was Saddam. In het begin
werd zijn voornemen op spot en hoon
onthaald, later met onverschilligheid.
Maar toen het duidelijk werd dat hij het
meende, werd politieke druk op hem uit-
geoefend. De Bush operatie in Irak,
“Schock and Awe“, draaide niet om het
“nucleair wapenpotentieel” van Saddam

of om de verdediging van de mensenrech-
ten. Ook niet om de invoering van demo-
cratie en ook niet in de eerste plaats om
de olievelden te veroveren. De operatie
moest de dollar verdedigen, het bestaan
van het imperium verzekeren. Er moest
een duidelijk voorbeeld gesteld worden:
iedereen die een andere munt zou aan-
vaarden in de plaats van de dollar zou op
dezelfde wijze bestraft worden.

OOOORRLLOOGG VVOOOORR HH EE TT DDOOLLLLAARR--

IIMMPPEERRIIUUMM

Velen bekritiseren Bush voor zijn aanval
op Irak omdat ze van mening zijn dat
Bush de Iraakse olievelden wou veroveren.
Weliswaar kunnen deze critici niet verkla-

ren, waarom Bush zonodig de controle
over deze olievelden wou in handen heb-
ben: hij kan toch kostenvrij dollars druk-
ken om de olie te kopen die hij nodig
heeft? Er moeten bijgevolg andere rede-
nen geweest zijn voor de militaire invasie.
De geschiedenis leert ons, dat een imperi-
um voor twee redenen ten oorlog trekt:
om zich te verdedigen en om van de oor-
log te profiteren. Economisch gezien moet
het nut van een oorlog de militaire en
sociale kosten overtreffen, wil het imperi-
um ten oorlog trekken. De winst uit de
olievelden van Irak dekt nauwelijks de
oorlogskosten gespreid over vele jaren.
Neen, Bush moest Irak aanvallen om het
Amerikaanse imperium te verdedigen.
Juist dat is de ware reden.

Twee maanden nadat de VS in Irak

binnenrukten, werd het programma “ Oil
for Food“ beëindigd en konden de olie-
eurorekeningen terug in dollarrekeningen
omgezet worden. De olie uit Irak moest
vanaf dan terug in dollars betaald wor-
den. De globale alleenheerschappij van de
dollar was hersteld. Triomferend daalde
Bush uit een gevechtsvliegtuig en ver-
klaarde de zending volbracht. Hij had de
dollar met succes verdedigd alsook het
Amerikaanse imperium.

DD EE IIRRAAAANNSSEE OOLLIIEEBBEEUURRSS

De Iraanse regering heeft hieruit het
besluit genomen een wapen te ontwikke-
len dat het financieel systeem waarop het
Amerikaanse imperium is gebouwd, kan
vernietigen. Dit wapen is een Iraanse olie-
beurs, die volgens geruchten in 2006 van
start zal gaan. Deze beurs zou zich base-
ren op een euro/olie handelssysteem, wat
natuurlijk de betaling in euro impliceert.
Dit is een veel grotere bedreiging voor de
hegemonie van de dollar dan dat van
Saddam. Omdat het aan iedereen de
mogelijkheid biedt olie met euro’s te
kopen en te verkopen en zo de VS-dollar
te omzeilen. Het is meer dan waarschijn-
lijk dat praktisch iedereen dit euro/olie
systeem zal overnemen.
• De Europeanen moeten geen dollars

meer kopen voor hun olieaankopen, ze
betalen nu in hun eigen munt. Door
de verhandeling in euro voor de olie-
transacties krijgt de Europese munt de
status van een reservemunt, die de
Europeanen een voordeel geeft op
kosten van de Amerikanen.

• De Chinezen en Japanners zullen met
veel ijver deze nieuwe beurs aanne-
men, omdat het hen toelaat hun dol-
larreserves drastisch te verminderen
en met de euro te diversifiëren, waar-
door ze zich beschermen tegen al te
hoge verliezen ten gevolge van de
waardevermindering van de dollar.
Een deel van hun dollars zullen ze
beslist in de toekomst aanhouden, een
tweede deel van hun dollars zullen ze
op de markt brengen en een ander
deel zullen ze nog gebruiken voor hun
latere betalingen. De dollarvoorraad
zullen ze niet meer aanvullen omdat
hun euroreserves zullen aangroeien.

• De Russen hebben eigen economische
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belangen om de oliehandel in euro te
laten verlopen omdat een groot deel
van hun omzet met Europa gebeurt
alsook met China en met Japan. De
invoering van de euro zal de handel
tussen deze beide blokken voldoening
geven en in de loop van tijd de handel
met China en Japan vereenvoudigen.
Daarenboven verafschuwt Rusland
openlijk het verder in stand houden
van de steeds in waarde dalende dol-
lar. Ze willen zo spoedig mogelijk naar
de goudstandaard terug. De Russen
hebben bovendien hun nationalisme
nieuw leven ingeblazen. Een sterke
euro als internationaal betalingsmid-
del zal de Amerikanen verzwakken.

• De Arabische olie-exporterende lan-
den zullen de euro begerig overnemen
om de groter wordende hoeveelheid
van de aan waarde verliezende dollar
te compenseren. Zoals in het geval van
Rusland gebeurt een groot deel van
hun handel met Europese landen.
Daarom geven ze ook de voorkeur aan
de euro als betalingsmiddel voor zijn
stabiliteit en bescherming tegen de
schommelingen van de wisselpariteit.

• Alleen de Britten bevinden zich in een
benarde situatie. Ze hebben sinds een
eeuwigheid een strategisch partner-
schap met de Verenigde Staten maar
bespeuren ook een aantrekkings-
kracht tot het Europese vasteland.
We mogen ook niet uit het oog verlie-
zen  dat de beide belangrijkste olie-
beurzen, de NYMEX in New York en de
in Londen gevestigde  “International
Petroleum Exchange – IPE“ in
Amerikaanse handen zijn. Het lijkt
waarschijnlijker dat de Britten met het
zinkende schip zullen ondergaan,
want anders zouden ze tegen hun
nationale belangen en deze van de IPE
ingaan. Trouwens de discussie over
het behoud van het Britse pond ver-
zwijgt de ware toedracht waarom de
Britten niet toetraden tot de euro:
omdat de Amerikanen hen vroegen er
van af te zien. Want anders had de
oliebeurs in Londen de euro moeten
aannemen, wat de dollar en de Britse
strategische partner dodelijk verwond
zou hebben.

MMOOEESSTT DD EE IIRRAAAANNSSEE OOLLIIEEBBEEUURRSS

MMEETT SSUUCCCCEESS VVAANN SSTTAARRTT GGAAAANN……

Als de Iraanse oliebeurs met succes van
start gaat, is de interesse van de Europese
landen, de Chinezen, Japanners, Russen en
Arabieren primordiaal. Ze zullen de euro
zo vlug mogelijk overnemen en aldus het
lot van de dollar bezegelen. Dat kunnen
de Amerikanen zich niet veroorloven en
indien nodig zullen ze een ganse reeks
strategieën op gang brengen om de start
van deze oliebeurs te verhinderen en te
stoppen.
• Sabotagehandelingen tegen de beurs:

dat kan een computervirus zijn, een
aanval op het netwerk tegen de com-
municatiestructuren of tegen de ser-
ver, tot zelfs een aanval op de kanto-
ren en bijgebouwen.

• Een staatsgreep is op termijn de beste
strategie. Het geeft hen ook de garan-
tie geeft dat de oliebeurs niet van

start kan en zal gaan en dat bijgevolg
de Amerikaanse belangen gevrijwaard
blijven. Als een sabotage of een
staatsgreep niet uitvoerbaar blijkt,
blijven alleen nog onderhandelingen
als een mogelijke optie. Een gezamen-
lijke VN-resolutie is zonder twijfel
moeilijk en niet haalbaar, gezien de
nationale belangen van iedere lidstaat
in de Veiligheidsraad. De verhitte reto-
riek over het Iraanse kernprogramma
dient ongetwijfeld als voorbereiding
om deze weg op te gaan

• Een unilaterale aanval met kernwa-
pens - dat zou ongetwijfeld de slecht-
ste strategie zijn. Bij deze keuze zullen
de Amerikanen naar alle waarschijn-
lijkheid beroep doen op Israël.

• Unilaterale totale oorlog - zou een
rampzalige keuze zijn. Ten eerste
omdat de Amerikaanse strijdkrachten
al in twee oorlogen uitgeput zijn. Ten
tweede, omdat de Amerikanen zich

dan verder van de andere machtige
staten vervreemden. Ten derde, omdat
landen met een aanzienlijke reserve
aan dollars, kunnen besluiten om stil
en geluidloos vergelding nemen. Ze
gooien hun dollars op de markt en
belemmeren op deze manier de verde-
re militaire ambities van de Verenigde
Staten. Ten slotte heeft Iran strategi-
sche allianties met andere machtige
landen, die bij een aanval aan de zijde
van Iran in de oorlog zouden kunnen
gaan. Naar men zegt, heeft Iran derge-
lijke alliantie met China, India en
Rusland, meer gekend onder de naam
“ Shangai Cooperative Group “, alsook
een afzonderlijk pact met Syrië.

DD EE EEIIGGEENN DDYYNNAAMMIIEEKK VVAANN DD EE

EECCOONNOOMMIIEE

Welke optie men ook kiest, van econo-
misch standpunt bekeken, zal de oliebeurs

van Iran, als ze ooit in gebruik zou komen
door de belangrijkste economische mach-
ten gebruikt worden en zo de ondergang
van de dollar inluiden. De aftakelende dol-
lar zal de Amerikaanse inflatie dramatisch
aanwakkeren. Aan dit punt aangekomen
zal de Amerikaanse Centrale Bank
gedwongen worden de klassieke therapie
van deflatie door te voeren, namelijk door
de rente te verhogen. Ze zal daardoor een
grote economische crisis van het ganse
financiële systeem uitlokken.

Vertaald en bewerkt: AU

Bron: Krassimir Petrov Professor  Economie aan
de American University in Bulgarije“ The
Proposed Iranien Oil Bourse “ van 18.0.06
–www.EnergyBulltin.net F.F William Engdahl –
Neo-Conned ! Again Hypocrisy, Lawlessness and
the Rape of Iraq  

■
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Een Iraanse oliebeurs gebaseerd op een
euro/olie handelssysteem biedt aan
iedereen de mogelijkheid de VS-dollar te
omzeilen.
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Maar de countdown loopt verder. De EU-
diplomatie heeft het commando aan de
VN-Veiligheidsraad, dat wil zeggen aan de
VS, overgedragen. George Bush kan nu
optreden eerst met oplegging van sanc-
ties door de Veiligheidsraad, dan de span-
ning verhogen door een verdere conflic-
tescalatie en tenslotte dreigen met een
luchtaanval. De Amerikaanse staatssecre-
taris voor defensie, Rumsfeld, pleitte, tij-
dens zijn tussenkomst op de veiligheids-
conferentie in Munchen, openlijk voor
deze militaire optie indien de diplomatie
niet tot een voor de Amerikanen bevredi-
gende oplossing zou leiden. Washington is
ijverig bezig de media voor te schotelen
dat acties tegen Iran ook zonder de toe-
stemming van de VN-Veiligheidsraad
mogelijk zijn. De Westelijke staten hebben
hun strategische oliereserves opgedreven.
De financiële wereld werkt, volgens “ver-
trouwelijke mededeling nr. 3840 “ van een
Duitse onderneming, aan een plan om in
geval van oorlog een olie – muntcrisis van
de dollar te vermijden. Dat plan beant-
woordt aan de Amerikaanse strategie die
een oorlog tegen Iran in de nabije toe-
komst voor mogelijk houdt.

PPSSYYCCHHOOLLOOGGIISSCCHHEE

OOOORRLLOOGGSSVVOOOORRBBEERREEIIDDIINNGG

Ook de psychologische oorlogsvoering
draait op volle toeren. Daarbij behoren de
“onthullingen” over geheime plannen
voor de bouw van een atoombom of ver-
wijten als zou Iran de leidende staats-
sponsor zijn van het terrorisme. Als notoi-
re leugenaar gestigmatiseerd, zit Teheran
altijd op de beklaagdenbank. Haar reac-
ties en argumenten vallen in dovemans-
oren. De houding van Duitsland, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk sleurt de

Europese Unie mee in de hetze. En dat is
op zijn minst zorgwekkend. Ze vergelijken
de moslimstaat met het Nazi-regime en
de president met Hitler. De parallel tussen
Hitler enerzijds en Milosevic en Saddam
Hoessein anderzijds werd ook getrokken,
weken voor de Joegoslavische oorlog en
de oorlog in Irak begonnen. Nu gaan
Angela Merkel en C° even nonchalant met
de waarheid om, als Mahmoud

Ahmadinesjad met zijn verloochening van
de holocaust en zijn anti-Israëlische ver-
bale aanvallen. Men kan zeggen dat
Ahmadinedsjad de islamitische wereld wil
mobiliseren voor dag X. Merkel en C°
trommelen van hun kant, bewust of onbe-
wust, op voor een aanvalsoorlog. Als we
hierbij de kernwapendreiging van Chirac
en diverse verklaringen van Blair voegen,
kunnen we ons afvragen of het EU-trio
daarmee al niet zijn instemming betuigt
met de oorlogsplannen van de VS?  Zetten
ze zich daarom aan het hoofd van de psy-
chologische oorlogsdreiging?

EESSCCAALLAATTIIEE

De aanwijzingen voor een op komst zijnde
luchtaanval nemen ondertussen toe. Het
verschil met Irak is dat de strategen van
Washington er nu in geslaagd zijn, niet
alleen de EU maar ook Rusland, China en
enkele blokvrije staten voor hun stand-
punt te hebben gewonnen.

Het probleem van de Iraanse kernpro-

blematiek kan dus met brede ondersteu-
ning voor de Veiligheidsraad gebracht
worden en het escalatieconcept kan op
gedreven worden zover zelfs dat
Washington eventueel ook zonder VN-
mandaat en in overleg met Israël bom-
men zou kunnen gooien op Iran.

Daartoe zijn ze militair-technisch
gezien in staat. Grondtroepen zijn in dit
aanvalsscenario niet nodig. Alle nodige

militaire capaciteiten zijn rond Iran in stel-
ling gebracht. De VS kunnen vanuit hun
militaire steunpunten in Saudi-Arabië,
Qatar of vanuit Bahrein, waar hun oor-
logsvloot voor anker ligt,of vanuit hun
militaire basis op het eiland Diego Garcia
in de Indische oceaan hun lange afstands-
raketten van het type B-52  afvuren. Ook
kunnen ze gebruik maken van hun basis-
sen in Irak en Afghanistan om hun doel-
witten vanuit de lucht aan te grijpen. De
officiële motivering voor de aanval, Iran
verhinderen atoombommen te bouwen, is
ongeloofwaardig.

Pakistaanse kernwapens, die al lang
voorhanden zijn en gemakkelijk in de han-
den van extremisten kunnen vallen, zijn
een veel groter probleem en gevaar dan
Iran die slechts binnen tien jaar een kern-
bom zou kunnen bouwen. Voor die reden
een nieuwe oorlog voeren
zou nog absurder dan  de leugen over de
massavernietigingswapens van Irak  

een immorele oorlogscoalitie

I  Mohsen Massarat I

Iraanse kernwapens zouden een wapenwedloop in het Midden-Oosten op gang brengen.
Een oorlog zou met grote waarschijnlijkheid de Iraanse leiders er toe aanzetten om het non-proliferatieverdrag op te zeggen.

Hierdoor zouden ze de club van Israël, Pakistan en India vervoegen om in het bezit van kernwapens te komen.

Iran is naast Afghanistan en Irak de 
laatste hindernis voor het vestigen van
VS-protectoraten in het Midden-Oosten
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GGRROOOOTT MMIIDDDDEENN--OOOOSSTTEENN

Met Iran staat er aanzienlijk meer op de
dagorde dan met Irak.

Ten eerste wordt door een gerichte
vernietiging van alle kerninstallaties op
verschillende plaatsen van het land, het
Iraanse kernprogramma onderbroken. Zo
wordt de atomaire alleenheerschappij
van Israël in de regio en de hegemoniale
positie van de VS onaantastbaar gemaakt.

Ten tweede, wordt Iran in de regio, als
machtsfactor, plat gebombardeerd. De
luchtbombardementen zullen
ook conventionele militaire
kampementen, pantsers,
vliegvelden, wapenfabrieken,
alsook dichtbevolkte woonge-
bieden, bruggen, en andere
civiele infrastructuren treffen.
Zoals we weten is er in het
Amerikaanse plan voor het
“Groot Midden-Oosten“ geen
plaats voor een sterke Iraanse
staat.

Ten derde wil men met
een oorlog chaos teweeg
brengen, om de ontevreden
Iraanse bevolking en etnische
minderheden te stimuleren
voor een regimewissel. Om dit
doel te bereiken is ook de verwoesting van
olieraffinaderijen niet uit te sluiten met
de bedoeling de Iraanse economie en
infrastructuur te paralyseren. Een implosie
van de staat Iran valt ook niet uit te slui-
ten. Moest dit scenario werkelijkheid wor-
den, dan controleert Washington de olie
en gasreserves in het Midden-Oosten. Het
zou ook de start van de geplande Iraanse
oliebeurs, waar de dollar als oliemunt zou
vervangen worden, dwarsbomen. Zoals we
nu al weten, was het ook de politiek van
Saddam, om de Iraakse olie te verkopen
tegen euro, de belangrijkste reden om
hem door een invasie ten val te brengen.

Ten vierde, kan men zo een precedent
scheppen voor een nieuwe interpretatie
van het non-proliferatieverdrag. Het recht
op het verrijken van het uranium zou uit-
sluitend een privilege blijven van de vijf
legale atoommachten. Alle andere landen,
vooral deze met groeiende economieën,
krijgen hierdoor de handen gebonden, om
een eigen nucleaire brandstoffenkring-
loop uit te bouwen. Ze blijven afhankelijk

van de vijf atoommachten, in het bijzon-
der de VS. Die zijn ondertussen druk bezig
nieuwe generaties van grote kernreactors
te ontwikkelen die in de post-olieperiode
wereldwijd strategische alternatieven
voor energie zullen doordrijven.

MMIISSLLUUKKTTEE EEUURROOPPEESSEE DDIIPPLLOOMMAATTIIEE

De bovenvermelde redenen verklaren voor
een groot deel de Amerikaanse buiten-
landse politiek. Iran is naast Afghanistan
en Irak de laatste hindernis  voor het ves-

tigen van VS-protectoraten 
in het Midden-Oosten. De Amerikaanse
neoconservatieven schrikken zelfs niet
terug voor een uitgestrekte brand.
Radicale sjiieten in Irak zullen naar alle
waarschijnlijkheid partij kiezen voor Iran.
De Arabische landen zoals Saudi-Arabië,
die soennitisch zijn, zouden zich aan de
zijde van de Iraakse soennieten scharen.
Een nieuwe burgeroorlog in Libanon is
dan ook niet meer uit te sluiten. Ook in
Syrië, dat in het Midden-Oosten na Israël,
over het grootste leger beschikt en met
Iran een militair bijstandspact heeft afge-
sloten zou in de oorlogshandelingen
betrokken worden. Hiermede krijgt de
oorlog tegen Iran niet te overziene gevol-
gen. Niet alleen voor de volkeren uit het
Midden-Oosten maar ook voor het verde-
re bestaan van Israël, voor Europa en de
uitbreiding van het terrorisme en voor de
wereldvrede. Juist daarom heeft Bush een
brede consensus en de morele legitimatie
van de EU nodig. Om deze consensus te
verkrijgen bewerkt Washington al meer

dan een jaar de Europese hoofdsteden.
Het EU-trio was zelf zo dom om zich aan
de Amerikaanse bedreigingen van ‘ofwel
bent u met ons ofwel bent u tegen ons’ te
onderwerpen en mee te stappen in de
wurgplannen voor Iran. Met hun ‘compro-
misvoorstel’ van 5 augustus 2005 aan
Teheran was de EU tot mislukken
gedoemd, omdat het voor de andere kant
van de tafel niets substantieel inhield. Er
werd van Iran verlangd, zoals met het
Ramboullet-dictaat van 1999 tegen

Joegoslavië, vernederende
concessies te doen zoals het
afzien van de verrijking van
uranium en de uittreding uit
het non-proliferatieverdrag.

Europa heeft zich als een
nuttige idioot gedragen,
zoals de haviken in de Bush-
administratie het hadden uit-
gedacht.
Al in januari 2005 onthulde
Seymour Hersh de tactiek
van de Verenigde Staten: ‘We
zullen tot de daad overgaan
van zodra de EU met haar
diplomatie mislukt en die is
inderdaad al lang mislukt. Op
de gemeenschappelijke pers-

conferentie in Washington, sprak Merkel
tijdens haat bezoek, zich honderd procent
uit om het kernprogramma van Iran te
verhinderen, waarbij de Bush, zonder dat
Merkel zich ervan distantieerde, de oor-
logsoptie niet uitsloot. De ondertussen
samen geknutselde “morele “ oorlogsal-
liantie is een sterke maar ook een zwakke
schakel in de oorlogsstrategie van Bush.
Voor de vredesbeweging wordt het
belangrijk of ze in staat zal zijn om de
regeringen in de EU op het standpunt te
brengen om in ieder geval niet aan een
oorlog deel te nemen. Pas dan zal het
“morele “ front afbrokkelen en zullen de
oorlogsplannen van Bush in elkaar vallen
als een kaartenhuis. Daarin ligt de kans
voor de vredesbeweging om, in tegenstel-
ling tot Irak, de oorlog daadwerkelijk te
verhinderen.

Vertaling en bewerking AU
Mohsen Massarat is politiek wetenschapper.
Bron: Freitag 07 van 17.02.06 

■
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De Algemene vergadering van de
Verenigde Naties heeft op 8 november
2005 voor de 14de keer de Verenigde
Staten aangemaand om de door
Washington ingestelde handelsboycot
tegen Cuba zo vlug mogelijk te beëindi-
gen. De meerderheid was nog indrukwek-
kender dan tijdens de stemming van vorig
jaar. Van de 191 tellende lidstaten in de VN
hebben 182 voor de resolutie gestemd. De
tegenstemmers waren de VS en Israël als-
ook de piepkleine staat Palau in de
Zuidzee en de Marshalleilanden, die vroe-
ger onder Amerikaans bestuur vielen.
Micronesië en nog een Zuidzee eiland ont-
hielden zich. Vier lidstaten namen niet
deel aan de stemming, onder andere het
door de Amerikaanse troepen bezette Irak
en Marokko. Dit is een duidelijk oordeel
van de overgrote meerderheid van de VN-
lidstaten. Sinds deze eis voor de eerste
keer in de Algemene vergadering ter dis-
cussie werd gesteld, is de meerderheid
tegen de boycot van Washington altijd
maar groter geworden. De vraag van de
eensgezinde internationale statenge-
meenschap interesseert Washington niet
in het minste. De VN is voor de Verenigde
Staten maar zolang nuttig en interessant,
wanneer de beslissingen van de VN in de
lijn van hun belangen liggen. Als dat bij
toeval niet het geval is dan wordt de VN
met een openlijke verachting bestraft.

DD EE VV SS WWIILLLLEENN DD EE VV NN DDOOOORR

EELLKKAAAARR SSCCHHUUDDDDEENN

De VS ambassadeur bij de VN, John
Bolton, noemde de Cuba-resolutie van de
Algemene Vergadering van de VN,
honend: “a complete exercise in irrelevan-
cy”, een onbeduidende oefening. Bolton
dankt nu juist zijn positie aan zijn afwij-
zende houding ten opzichte van de VN en
de internationale statengemeenschap. De

stramme neoconservatief, die vroeger
voor het ministerie voor buitenlandse
zaken werkte, heeft een ellenlang register
van denigrerende uitlatingen over de VN-
instellingen. Daarom blokkeerde het
Amerikaans congres meerdere maanden
haar toestemming om Bolton tot ambas-
sadeur bij de VN te benoemen. Maar in de
ogen van Condoleeza Rice was hij juist de
geschikte man om de VN door elkaar te
schudden.

Wat dat betekent demonstreerde John
Bolton op 9 november 2005 met de ver-

klaring: “De VS-regering kijkt wereldwijd
rond naar de meest geschikte kandidaat
om Kofi Annan, wiens mandaat in 2006
afloopt, als generaalsecretaris op te vol-
gen. Men mag zich aan kandidaturen uit
alle werelddelen verwachten”. Bolton
sprak deze woorden tijdens zijn optreden
op de Amerikaanse Anti Diffamation Liga
(ADL), een organisatie die de laatste jaren
evolueerde van een actiegroep tegen anti-
semitisme naar een belangenverdediging
van de regering van Sharon. Niet onte-
recht zag het dagblad de Frankfurter
Rundschau in het optreden van Bolton
een inspanning van de VS-regering om de
Amerikaanse Joodse gemeenschap de ver-
zekering te geven dat Washington geen
generaalsecretaris zal aanvaarden die kri-
tisch ten opzichte van Israël zou staan.
Het is de traditie binnen de VN dat de
post van generaalsecretaris tussen de con-

tinenten roteert. De beurt is nu aan een
land uit Azië dat met de Birmaan U Thant
(1961-1971) voor het eerst deze hoge VN-
functie waarnam. De aankondiging van
Bolton dat hij van dit beurtsysteem wil
afstappen is een werkelijke oorlogsverkla-
ring. Rusland en China hebben al aange-
kondigd, dat ze in de VN-Veiligheidsraad
alleen maar voor een Aziatische kandidaat
zal stemmen. Men kan zich de vraag stel-
len of zij hun positie hard zullen maken
wanneer er over de nieuwe aanstelling zal
gedebatteerd en gestemd worden.

AAGGRREESSSSIIEE ZZII JJNN ZZEEGGEENN GGEEVVEENN

Op 8 november, de dag dat de Algemene
Vergadering van de VN de resolutie over
Cuba stemde, kon de VS-regering in de
Veiligheidsraad zijn slag thuishalen. De
raad stemde éénparig voor de verlenging
van het mandaat van de “multinationale
strijdmacht “ in Irak. Dat kan menige
wereldburger verwonderen, wanneer we
moeten vaststellen dat de Amerikaanse
bezettingsmacht in Irak talrijke oorlogs-
misdaden begaat en dit in opdracht van
de VN. In werkelijkheid oefent de VN
–Veiligheidsraad geen enkele controle uit
op het optreden van de door Washington
geleide “multinationale strijdmacht”.
Meer nog, ze doet er ook geen enkele
poging voor. De situatie is volledig absurd
en illegaal: de VS-regering heeft in de
praktijk een blanco check, die elk jaar, met
instemming van China en Rusland

blanco volmacht voor oorlogsmisdaden

I  Antoine Uytterhaeghe  I

De VN-Veiligheidsraad in dienst van de imperialistische buitenlandse politiek van Washington?

Terugblikkend is het zeer duidelijk dat
Irak, met instemming van Rusland en
China, gedwongen werd voorwaarden te
aanvaarden die ze niet kon nakomen.
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opnieuw wordt verlengd.
Over Abu Ghraib, over de vernieling

van Falluja, over het inzetten van chemi-
sche wapens zoals fosfoor, waarvan het
gebruik in tegenspraak is met de interna-
tionale conventies, over de vooraf geplan-
de bombardementen van woonhuizen als
deel van een strategie tegen opstand en
verzet, over dat alles wordt in de VN-
Veiligheidsraad niet gesproken. Zelfs geen
voorzichtige kritiek wordt in de resolutie
teruggevonden.

Het staat buiten alle kijf dat de
Verenigde Staten in de lente van 2003,
tegen de wil in van Frankrijk, Rusland en
China, in strijd met het VN-charta en zon-
der VN-mandaat en zonder concrete
bewijzen Irak zijn binnen gevallen. Maar
na volbrachte militaire daad, heeft
Washington geen grote problemen met
de VN ondervonden en haalde het nadien
de zegen van het VN-gremium binnen. Op
16 oktober 2003 gaf de Veiligheidsraad
voor de eerste maal zijn zegen om de
bezettingsmacht als gemandateerde mul-
tinationale strijdmacht te laten opereren
in het twee stromenland. Meer nog, het
riep de VN-lidstaten uitdrukkelijk op, om
de bezettingstroepen op alle gebied de
nodige steun te geven, het zenden van
militairen incluis. Bovendien bevatte de
resolutie 1511 de oproep om te helpen bij
de opleiding en de uitrusting van het
nieuw te vormen Iraakse leger en de poli-
tie.

De mandatering van het bezettingsle-
ger was oorspronkelijk maar voor een jaar.
Dat mandaat werd op 8 juni 2004 met
resolutie 1546 voor een periode van een
jaar verlengd. Deze resolutie bevatte, na
een jaar praktische ervaring op het ter-
rein, geen enkele kritische bemerking en
aanwijzing voor het gedrag van de bezet-
tingsmacht. Ze loofde de bereidwilligheid
en de inspanningen om de stabiliteit en
de veiligheid van Irak te verzekeren. We
weten en ervaren dagelijks dat er van sta-
biliteit en veiligheid in Irak geen sprake is,
dat de toestand er iedere dag erger wordt.
De VS-regering moet weliswaar om de zes
maand aan de Veiligheidsraad een verslag
voorleggen, maar verder wordt daar geen
debat of vraag voor verduidelijking over
gevoerd.

De op 8 november 2005 eenstemmig

aangenomen resolutie verlengde het
mandaat nog eens voor een jaar.
Voorafgaand waren er gesprekken tussen
de VS enerzijds en Rusland en China
anderzijds maar deze gingen alleen over
de duur van de verlenging. Rusland en
China willen de periode van het mandaat
beperken, zoals deze in de twee vorige
resoluties bepaald is, tot aan de vorming
van een legitiem Iraakse regering na de
parlementsverkiezingen van december
2005. Ze namen er ten slotte genoegen
mee dat in juni 2006 het mandaat aan

een controleonderzoek onderworpen
wordt. Oorspronkelijk had de VS-regering
getracht om het VN-mandaat onbegrensd
te verlengen, tot een Iraakse regering de
terugtrekking van de bezettingstroepen
vraagt.

OONNUUIITTVVOOEERRBBAARREE RREESSOOLLUUTTIIEE

De woordvoerder van de soennitische
bevolkingsgroepen commentarieerde de
resolutie met volgende verklaring: “Deze
resolutie kan niet functioneren, omdat
Washington geen toelating zal geven tot
de terugtrekking van zijn troepenmacht.
In feite is het onzinnig en ondenkbaar dat
de VS hun troepenmacht zouden terug-
trekken, als de VN-Veiligheidsraad  het
mandaat om de een of andere reden niet
zou verlengen. Wat China en Rusland door
het gebruik van hun vetorecht op een zeer

eenvoudige wijze zouden kunnen berei-
ken.”

SSTTEEUUNN VVOOOORR VV SS--LLEEUUGGEENNSS

Het mandaat voor de Amerikaanse bezet-
ting van Irak met instemming van Rusland
en China, is nader bekeken geen breuk
met het voorafgaande optreden. De
Amerikaanse agressie in de lente van
2003 ging verder op de eenstemmig aan-
genomen resolutie 1441 van 8 november
2002 dat door de VS en Groot-Brittannië
werd voorgelegd. Deze resolutie verweet

Irak dat ze de vroegere VN-resoluties met
betrekking tot haar “massavernietigings-
wapens “ niet was nagekomen. De rege-
ring van Irak werd voor het ultimatum
gesteld om binnen de week, tot 15 novem-
ber, samen te werken met de VN-inspec-
teurs en dat ze de opslagplaatsen van
haar chemische, biologische en nucleaire
wapenarsenalen ter inspectie moest vrij-
geven. Twee dagen voor het verloop van
het ultimatum ( 3 nov.), stemde de Iraakse
regering toe, ondanks de aantasting van
haar soevereiniteit.

Terugblikkend is het zeer duidelijk,
dat Irak met de instemming van Rusland
en China, gedwongen werd voorwaarden
te aanvaarden die ze niet kon nakomen:
het blootleggen van wapenarsenalen die
ze op dat tijdstip niet eens bezat en maar
alleen bestonden in de leugenpropaganda

Blijf daar niet liggen. Geef mij je hand (z magazine)
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van Washington. Bij de oorlogsvoorberei-
ding van de VS-regering, vervulde de reso-
lutie 1441 een centrale rol: de definitieve
isolatie en stigmatisering van Irak die de
optimale voorwaarden creëerden voor de
daaropvolgende militaire aanval. De facto
maakte de VN-Veiligheidsraad zich de
Amerikaanse bewering eigen door de
resolutie over de “vernietigingswapens “
van Saddam Hoessein, en in akkoord met
de internationale publieke opinie, te aan-
vaarden. Nu deze leugen ontmaskerd is,
vraagt men zich natuurlijk af, of de kennis
en inzicht van de Russische geheime dien-
sten over de situatie in Irak zo miserabel
waren, dat ze niets tegen de goedkeuring
van de resolutie 1441 hebben kunnen
inbrengen. De Russische – Iraakse betrek-
kingen waren op dat tijdstip niet slecht.
Russische instellingen hadden een goed
beeld over de werkelijke toestand in Irak.
De implicaties van de resolutie 1441 waren
niet in overeenstemming met de toenma-
lige kennis van zaken. De vraag blijft
waarom heeft Rusland haar toestemming
voor deze resolutie in de Veiligheidsraad
gegeven? Toen het al te laat was, hebben
Rusland, Frankrijk en Duitsland in een
gemeenschappelijke verklaring het mili-
taire optreden tegen Irak veroordeeld. Als
permanente leden van de Veiligheidsraad
konden Frankrijk en Rusland het inzetten
van militaire dwang niet aanvaarden. Op
7 maart 2003 legden de VS en Groot-
Brittannië een ontwerp van resolutie voor
in de Raad, die gelijk stond met een oor-
logsverklaring. Als ze geen toestemming
van de VN-veiligheidsraad kregen, opende
ze zonder rekening te houden met de VN
hun aanval op een soevereine staat.

WW AA SS HH EE TT DD EE PPRRIIJJSS WWAAAARRDD??

In deze samenhang moeten we ons herin-
neren dat vanin het begin de eerste
Golfoorlog in 1991, door de resolutie 678
van 29 november 1990, op een mandaat
van de VN-veiligheidsraad kon rekenen.
Door de resolutie werd later de bezetting
van Irak en de annexatie van Koeweit
gedekt. Er is geen ander geval gekend
waarbij de Veiligheidsraad  op dezelfde
manier optrad. Hoogstens zou men het
ingrijpen van de VS in de Koreaanse oor-
log van 1950 als vergelijking kunnen
nemen. Maar toen verschafte Washington

zich een VN-mandaat tegen de wil van
Rusland en China in.

Het weergaloze harde optreden van
de Veiligheidsraad tegen Irak staat in con-
trast met het optreden van het VN-college
dat sinds 1967 nog nooit de minste poging
heeft ondernomen om Israël te dwingen
zich terug te trekken uit de bezette
Palestijnse gebieden. De Irak oorlog van
1991 eindigde met een resolutie van de
Veiligheidsraad, die het tweestromenland
dwong tot ontwapening. Zolang deze niet
volledig was doorgevoerd bleven de opge-
legde economische sancties van kracht.
De toenmalige Amerikaanse staatssecre-
taris, Madeleine Albright, werd eind 1990
in een interview geconfronteerd met de
schatting dat ongeveer een half miljoen
Iraakse kinderen door deze sancties het
leven hadden verloren. Er werd haar
gevraagd of deze onderwerping van het
Iraakse volk deze prijs waard was
geweest. Haar antwoord was laconiek ja.

De verantwoordelijken voor deze sanc-
ties waren niet alleen de VS-regering,
maar ook de toenmalige Veiligheidsraad
in zijn geheel. Pas in 1995 en 1996 begon-
nen Rusland en Frankrijk zich van het
optreden van de Verenigde Staten te dis-
tantiëren. China had zich toen al bij de
meeste stemmingen in de Veiligheidsraad
onthouden.

HHEERRHHAALLIINNGG VVAANN DD EE FFOOUUTTEENN

Sinds de herfst van vorig jaar onderneemt
de VS-regering  pogingen om Syrië inter-
nationaal te isoleren en de nodige maat-
regelen te treffen voor een regimewissel
of voor een militair ingrijpen. Frankrijk als
gewezen koloniale macht van Syrië en
Libanon is nu ook van de partij. Hun
gemeenschappelijk optreden tegen de
regering in Damascus moet onder andere
ook dienen om de Amerikaanse – Franse
betrekkingen die de jongste jaren zwaar
onder druk stonden, aanzienlijk te verbe-
teren. De eerste stap was de aanvaarding
van de door Washington en Parijs
gemeenschappelijk voorgelegde resolutie
1559 van 2 september 2004. Deze vorderde
van Syrië, met gemeenschappelijk akkoord
van Damascus en Beiroet, de terugtrek-
king van haar 15.000 soldaten in Libanon.
Daarenboven verlangde ze van Libanon de
ontwapening van alle milities. Dit laatste

richtte zich in de eerste plaats tegen de
sjiïtische Hezbollah in het zuiden van
Libanon, maar ook tegen de gewapende
Palestijnse groepen  in de vluchtelingen-
kampen.

De resolutie 1559 is uniek in haar aard
in de geschiedenis van de VN. Ze is op een
zeer eclatante wijze in tegenspraak met
het VN-charta. Ze mengt zich en grijpt in
op de betrekkingen van twee soevereine
staten en ook in de binnenlandse aangele-
genheden van een land. Maar in plaats
van hun vetorecht te gebruiken om deze
resolutie te stoppen, maakte Rusland en
China door hun stemonthouding de aan-
vaarding mogelijk.

Na de moord op de gewezen Libanese
Minister-president Rafik Harirri op 14
februari 2005 richtte de Veiligheidsraad
een onderzoekscommissie op die zich
vooral moest toespitsen op een mogelijke
betrokkenheid van Syrië bij deze moord.
Op 25 oktober 2005 nam de Veiligheids-
raad eenstemmig de resolutie 1636 aan.
In deze resolutie werd Syrië een gebrek
aan samenwerking met de onderzoeks-
commissie verweten. Ze legde aan
Damascus een termijn op (tot 15 decem-
ber 2005) om beterschap te tonen en zich
te onderwerpen aan al de vragen van de
VN-commissie.

Belangrijk is vooral de zin: “…dat de
Veiligheidsraad met deze resolutie in de
zin van het hoofdstuk VII van het VN-char-
ta handelt..”, wat betekent dat militaire
middelen ingezet kunnen worden.
Volgens artikel 12 van het VN-charta
wordt van Syrië verlangd dat het zich niet
direct of indirect mengt in de innerlijke aan-
gelegenheden van Libanon, dat het zich ont-
houdt om Libanon te destabiliseren.
Formuleringen die voor vele interpretaties
vatbaar zijn.

De Syrische president Bashar al-Assad
heeft vermoedelijk gelijk, wanneer hij in zijn
rede van 10 november 2005 zijn uitdrukkelij-
ke bereidheid tot samenwerking met de
onderzoekscommissie verkondigde, maar er
sceptisch aan toe voegde:“Wat we ook
mogen doen, hoe we ook samenwerken, het
resultaat zal toch de bewering zijn dat Syrië
weigert mee te werken”.
Antoine Uytterhaeghe is lid van de redactieraad
Bron: art. Knut Mellentin – Jungewelt 16.11.05

■
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IINNHHUUMMAANNEE WWAAPPEENNSS

Net zoals dat het geval was bij de wet op de
antipersoonsmijnen, gaat het om een uit-
breiding van de verbodsbepalingen in de
wapenwet van 1933, die kaderen in de con-
ventie op inhumane wapens. Het betreft
een verbod of beperking van wapens die
buitengewoon leed veroorzaken, of geen
onderscheid maken tussen militairen en
burgers. Of anderzijds, ook soldaten
beschermen tegen wapens die onnodig
schadelijk zijn, in vergelijking met de nor-
male militaire vereisten.
De tekst voert een totaal verbod in op clus-
terbommen. Dat zijn bommen die na het
afvuren in talloze onderdelen uit elkaar
spatten en vele nieuwe bommetjes,‘submu-
nitie’, verspreiden.“Dat betreft dus alle
munitie of explosieve ladingen die na lance-
ring of uitstoting uit een moederbom met
verspreidingsammunitie tot ontploffing
worden gebracht.”

Aangezien die niet altijd allemaal explo-
deren, kunnen ze jaren later nog een gevaar
vormen.

IINNDDUUSSTTRRIIEE

De industrie wilde geen algemeen verbod
maar pleitte voor slimme munitie. Ze wilde
spelen op de definitie: uitsluiten van bom-
men met minder dan 10 subelementen bij-
voorbeeld, verder ook verplichte sturings- en
zelfdestructiemechanismes. In NGO-kringen
verwerpt men de doeltreffendheid van deze
“slimme” munitie.

De wet heeft geen betrekking op FN in
Herstal maar wel op Mecar uit Nivelles wat
lichtbommen aangaat alsook op Forges de
Zeebruges (FZ) uit Herstal met zijn pro-
gramma voor 70 mm raketten. Deze raket-
ten bevatten acht submunities uitgerust
met systemen voor zelfvernietiging en ver-
hoging van de precisie.

Vakbonden en de Belgian Security en
Defence Industry (BSDI - afdeling van de
patroonsorganisatie Agoria) trokken volop
de kaart van de tewerkstelling in dit dossier.
Volgens Lacroix1 van BSDI gaat het in totaal
om 250 directe en indirecte arbeidsplaatsen.
Bij FZ werken rechtstreeks 50 werknemers;
dit beantwoordt aan 200 indirecte arbeids-
plaatsen (bv. productie van het aërodyna-

misch geleidingssysteem). Voor FZ, waarvan
20 ingenieurs en technici betrokken zijn bij
de ontwikkeling van nieuwe producten en
systemen, vertegenwoordigt het door
Duitsland toevertrouwde programma2 40%
van zijn omzet (qua submunitieprogram-
ma) gedurende ten minste vier jaar. Wat de
werkgelegenheid betreft, betekent dat 10
000 uren bij FZ en ten minste 8000 uren bij
de voornaamste toeleveranciers, waaronder
de firma Seyntex. Het stopzetten van dit
programma zou het hele Tigre-programma
op de helling zetten door de concurrenten
in Duitsland, Australië en Spanje te herposi-
tioneren. Wanneer FZ niet meer gekwalifi-
ceerd is voor het geheel van het Duitse
Tigre-programma, zou dit 70% van het
zakencijfer aantasten, waarmee 150 arbeids-
plaatsen zijn betrokken.

UUIITTZZOONNDDEERRIINNGGEENN

De volksvertegenwoordigers stemden ech-
ter de tekst die al door de Senaat was goed-
gekeurd, en plaatsten de ethische bekom-

mernissen boven de tewerkstellingsproble-
matiek, waarvan sommigen meenden dat
de cijfers wat ruim waren voorgesteld.
Ondertussen werkten de vier meerderheids-
partijen wel een wetsvoorstel uit dat
bepaalt dat het verbod niet geldt voor
“vriendelijke” clusterbommen. Het gaat dan
om fragmentatiebommen die bestaan uit
kleinere licht- en rookbommen, om cluster-
bommen die enkel pantsers doorboren en
niet exploderen in de aanwezigheid van
personen – bestaan die wel ? -, of om sube-
lementen die het elektronisch verkeer ver-
storen.

De heer Bryant van Handicap
International preciseerde in de
Kamercommissie dat clusterbommen
bedoeld zijn om een bepaalde zone te tref-
fen (area effect weapon).“Het afgeven van
rook of licht of het ontregelen van elektri-
sche installaties valt daar bijgevolg niet
onder”, zei hij nog.

Sp-a fractieleider, een van de bezielers
van deze wet, blijft erbij dat het om een his-
torische doorbraak gaat, zeker ook als men
“de ongerustheid ziet bij het militair-indus-
trieel complex en in de diplomatieke salons
van Washington en elders”.“België kan nu
een voortrekkersrol spelen in de wereld,
zoals zij dat in de jaren ’90 gedaan heeft in
de strijd tegen de antipersoonsmijnen”.

Georges Spriet is stafmedewerker bij Vrede.

–––––
1 Verslag van de Kamercommissie
Buitenlandse Zaken, 10 februari 2006 
2 Tegen 2000 slaagde FZ erin, in concurrentie
met General Dynamics en het Canadese Bristol,
een contract in de wacht te slepen voor de kwali-
ficatie van zijn raketsysteem op de Tigre-aanvals-
helikopter voor Duitsland en vervolgens een con-
tract voor de industrialisatie van een kop met acht
submunities met een globale betrouwbaarheids-
graad van 99%.

■

belgië verbiedt clusterbommen

I  Georges Spriet I

De Kamer heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat een algemeen verbod instelt op de productie, de opslag, het bezit en 
de verkoop van clusterbommen. Hiermee haalt België een wereldprimeur. Er komt echter nog een nieuw wetsvoorstel dat

preciezer zal bepalen wat men onder fragmentatiebommen verstaat, en dus eigenlijk uitzonderingen zal toestaan.
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Vroegere CIA-agent Michaël Scheuer
bevestigde in een interview met het
Duitse weekblad, Die Zeit ( 01/07/2005)
dat Duitsland nauw samenwerkt met de
CIA vluchten, nog voor de aanslagen van 11
september 2001. Hij vertelt de geschiede-
nis van de CIA-vluchten voor de overbren-
ging van gevangenen naar andere
bestemmingen als volgt:

President Clinton, zijn veiligheidsadviseur
Sandy Berger en zijn terrorisme raadgever
Richard Clarke gaven in september 1995 het
bevel aan de CIA om Al-Qaeda uit te roei-
en. We vroegen de president wat we met
de gevangenen moesten beginnen? Clinton
antwoordde dat dit ons probleem was. De
CIA antwoordde dat zij geen gevangenisbe-
wakers waren. Er werd voorgesteld dat we
een oplossing zouden uitdokteren. En dat is
het wat we deden: we zetten een structuur
op touw waarvan ik zelf deel uitmaakte.
We concentreerden ons op deze leden van
al Qaeda die het doelwit waren van de
politie in hun respectievelijke landen van
oorsprong of dezen die al veroordeeld
waren tijdens hun afwezigheid.

HHYYPPOOCCRRIISSIIEE

De CIA –agent Michaël Scheuer (MS)
beschuldigde ook de  Europese regeringen
van hypocrisie in hun ontkenning van
deze CIA operaties:

M.S.: Voor mijn part is de heftige kritiek op
deze operaties vanwege de Europese rege-
ringen onterecht omdat we alle informatie
die uit de ondervragingen zijn voortgeko-

men aan de Spaanse, Italiaanse, Duitse,
Franse en Engelse diensten hebben overge-
maakt. En als U zich tot deze diensten zult
wenden zullen ze allen antwoorden: “De
informatie die we uit dit “buitengewoon
arrestatieprogramma” hebben vernomen
zijn uiterst bruikbaar gebleken”.

Die informatie spreekt de eerdere gedane
verklaring van de Minister van Binnen-
landse Zaken, Otto Schily en van de
Minister van Binnenlandse Zaken, Joschka
Fisher tegen, die beiden ontkenden dat ze
enige kennis hadden van de CIA vluchten
doorheen Europa en van arrestaties van
Duitse burgers op het ogenblik dat deze
feiten begin 2005 bekend werden. De
samenwerking tussen de EU en de CIA
gaat duidelijk verder dan enkel een groen
licht geven voor de landing van een
Boeing. Volgens politiebronnen is er dui-
delijk een samenwerking over de grenzen
heen waarbij in een Anti-Terrorisme
Centrum in Parijs zulke arrestaties door
Amerikaanse, Duitse, Franse, Britse,
Canadese en Australische politionele en
geheime diensten worden voorbereid.

DD EE GGEEKKEENNDDEE GGEEVVAALLLLEENN::   

AAFFGGHHAANNIISSTTAANN,,   DDAAMMAASSCCUUSS,,   

BBEEIIRROOEETT EE NN GGUUAANNTTAANNAAMMOO..   

Vooreerst was er de arrestatie van Khaled
el-Masri, een Duitse burger van Libanese
afkomst en Mohammed Haydar Zammar ,
een Duist onderdaan van Syrische
afkomst.

AAFFGGHHAANNIISSTTAANN

De recente onthullingen werden naar voor
gebracht door verschillende getuigenissen
en een getuigenis van een lid van het
Duitse Kriminal Amt (BKA). Mr. El Masri ,
een Duits burger van Libanese afkomst,
werd op 23 december 2003 aan de
Macedonische grens door de
Macedonische politie opgepakt en op
24 januari 2004 door de CIA naar
Afghanistan overgebracht. Daar hij werd
door een niet-geïdentificeerd Duits amb-
tenaar ondervraagd. In juni 2004 werd hij
teruggevlogen naar Europa en aan de
Albanese grens gedropt. Van daaruit reis-
de hij terug naar Duitsland waar hij zijn
verhaal vertelde aan de pers. De regering
ontkende op dat moment elke betrokken-
heid aan zijn kidnapping. Later kwam uit
dat Schily over de “zaak el Masri” gebriefd
was door de Amerikaanse ambassadeur
ten laatste op 31 mei 2005.

DDAAMMAASSCCUUSS

Mohammed Haydar Zammar, een Duits
onderdaan van Syrische afkomst, werd op
21 december 2001 aangehouden in
Marokko en sindsdien werd het bevestigd
dat hij overgebracht werd naar de militai-
re gevangenis Far’ Falastin in Damascus
(Syrië) waar hij gemarteld werd. Zijn
Duitse advocate, Gül Pinar, zegt dat ze
herhaaldelijk het Duitse Ministerie van
Buitenlandse Zaken om hulp heeft
gevraagd. Die verklaarde op 25 april 2005
dat zij geen kennis had van Zammar’s dos-
sier. De adcocate vroeg sinds begin 2002
ook informatie aan de Syrische autoritei-

hoe duitsland gebruik maakt van marteling

in het buitenland

I  Marie Jeanne Vanmol  I

De Duitse regering kwam onlangs fel onder vuur omdat het eerst ontkend had dat ze enige kennis had van de 
geheime CIA-vluchten. Een insider, in dit geval een vroegere CIA-agent, bevestigt reeds  gekende feiten over de

‘speciale arrestatiemethodes’ en de Europese medewerking aan deze praktijken. Er is ook toenemend bewijsmateriaal over
de politionele samenwerking in de aanhouding en ondervraging van Duitse staatsburgers in gevangenissen in Beiroet,

Damascus en Guantanamo.

24-26/ma-ap  08-03-2006 16:18  Pagina 24



DUITSLAND 25

Vrede | nr. 378 | maart-april 2006

ten over de wettelijke situatie en het
bezoek van de consul aan deze Duitse
onderdaan. Maar zonder gevolg. Nochtans
gaf de Duitse Minister van Buitenlandse
Zaken op 14 december 2005 in het parle-
ment toe dat Duitse ambtenaren eind
2002 Zammar in Damascus hadden
ondervraagd. Dit bewijst dat Buitenlandse
Zaken gelogen heeft of onwetend was van
de BKA activiteiten in Syrië. Volgens Pinar
is dit laatste onmogelijk.

BBEEIIRROOEETT

Nog meer feiten komen nu naar boven
naar aanleiding van een geval in Beiroet.
Een voormalige officier van de Duitse BKA
zegt dat Duitsland tijdens de aan-
houding van Zammar en zijn vrien-
den (één van hen is Duits staatsbur-
ger) samenwerkte met de Libanese
geheime diensten. Ralf Trede, die
volgens zijn zeggen deel uitmaakte
van een BKA observatieteam die de
verdachten op hun reis naar Libanon
volgde, vertelt dat lokale specialis-
ten Zammar en zijn vrienden aan-
hielden en hen in de gevangenis
gooiden op Duits verzoek. Wanneer
Trede zijn verwondering uitdrukte
dat de verdachten zo vlug tot
bekentenissen waren over gegaan,
vertelde een Libanese veiligheidsof-
ficier aan het BKA team dat ze elek-
trische shocks op de testikels had-
den uitgevoerd. Volgens het Duitse
televisie onderzoeksprogramma
“Contraste” werd de Duitse procu-
reur hiervan op de hoogte gebracht.
Toch bleef het BKA vragenlijsten door-
sturen naar de Libanezen.
Trede zegt dat de informatie ingewonnen
tijdens martelsessies aan de basis lag voor
een grootschalige politieraid van
Moslimorganisaties in Duitsland in febru-
ari 2003. Het leidde tot geen enkele ver-
oordeling. Trede zegt ook dat op het ogen-
blik van de feiten hij een Duits hoog amb-
tenaar op bezoek in Beiroet informeerde
van de marteltechnieken en dat hij in
oktober 2004 het hoofd van het BKA Jörg
Zierke eveneens op de hoogte bracht.
Einde 2005 ondervroeg de federale procu-
reur in Karlsruhe, Ralf Trede over zijn aan-
klachten. De perswoordvoerder van het
parket deelde echter mee dat de aantij-

gingen ontoereikend waren en dat er
geen verder gevolg zou aan gegeven wor-
den. De BKA startte ondertussen een dis-
ciplinair onderzoek tegen Trede omdat hij
vanuit Beiroet teveel privé-telefoons zou
hebben gevoerd 

GGUUAANNTTAANNAAMMOO

Ten laatste is er het geval van Murat
Kurnaz, een Turks staatsburger, geboren
en opgevoed in Duitsland, die ten onrech-
te wordt vastgehouden op Guantanamo
waar hij in september 2002 door de
Duitse geheime diensten werd onder-
vraagd. Dat heeft minister Schäuble toe-
gegeven. Wanneer ze dit hoorde beschul-

digde Gesine Lösch, parlementslid voor
“Die Linke”, de regering van bewust valse
verklaringen af te leggen aan het parle-
ment over Guantanamo. In juni 2003 had
ze een parlementaire vraag gesteld of de
regering enige kennis had over de situatie
van de gevangenen in Guantanamo. Het
geschreven antwoord van de regering
luidde als volgt.: Vermits geen Duitse
staatsburgers op Guantanamo gevangen
worden gehouden hebben Duitse vertegen-
woordigers geen recht om op Gunatanamo
binnen te komen. Daarom heeft de Duitse
regering ook geen informatie over de
behandeling van de gevangenen.
De drie leden van de geheime diensten
die Murat Kurnaz ondervroegen in

Guantanamo in 2002 schreven nochtans
een rapport waarin te lezen stond dat
Kurnaz naar de ondervragingsruimte werd
gebracht met zijn voeten in de boeien en
dat de Amerikaanse soldaat zijn hoofd
gewelddadig achterover had getrokken
zodat hij niet kon bewegen. Lösch heeft
nu een geschreven verzoek aan de nieuwe
regering voorgelegd waarin ze vraagt
waarom het parlement de waarheid niet
heeft verteld.

EEUURROOPPEESSEE SSAANNCCTTIIEESS

Het valt nog af te wachten wat soort
informatie de parlementaire onderzoeks-
commissie van de geheime diensten, van

de leden van de vorige regering en
het BKA over deze aanklachten kan
verkrijgen. Dick Marty van de Raad
van Europa, die op 9/11/2005 de
opdracht kreeg de geheime CIA
vluchten te onderzoeken, heeft de
gevraagde satellietbeelden en regis-
ter van de vluchten die nodig zijn
voor het onderzoek, nog niet in han-
den gekregen. Het lijkt erop dat er
politieke onwil in het spel is. De
bedreiging van het Europese com-
missieraadslid Franco Frattini dat de
lidstaten sancties riskeren of zelfs
hun stemrecht zouden kunnen kwijt-
spelen indien ze niet samenwerken
met het onderzoek, heeft geen
indruk gemaakt op de lidstaten. De
vragenlijst van de Raad van Europa
aan de lidstaten over enige mogelij-
ke samenwerking met het bijzonde-
re arrestatieprogramma van de CIA

lijkt meer op een formaliteit. Duitsland zal
deze zaak niet alleen kunnen oplossen.

“Sinds het publiek maken van deze
vluchten zullen de Europeanen er wel op
letten nog enige samenwerking met de
geheime diensten te leveren uit schrik hun
naam te zien verschijnen in de Washington
Post,”
zegt Michaël Scheuer en daarbij   
“is er daar nog die ruziemaker in de Senaat,
John McCain die bekende, maar dat is niet
waar natuurlijk, dat de CIA martelt. En dus
zal het programma vernietigd worden“.

Bron: Statewatch nov-december 2005 

■

Ik maak mij een beetje
bezorgd over de gehei-
me gevangenissen van
de CIA in Europa.

Ik begrijp U. We tole-
reren zulke zaken ook
niet op Amerikaans
grondgebied.
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DOSSIER

dossier
kernwapenvrije zones

Een beleid van twee maten en twee gewichten kenmerkt het dossier van nucleaire wapens. De kernwapenstaten
die vermeld werden in het Non-Proliferatieverdrag mogen ongestoord hun arsenalen moderniseren, terwijl niet-
bevriende landen tot schurkenstaten worden gedegradeerd als dezen (militaire) nucleaire kennis trachten te ver-
werven. Wie tot de westerse vriendenkring behoort (Israël), of volop de westerse antiterreur aanpak steunt
(Pakistan, India) wordt het illegaal verwerven van kernwapens vergeven.
De vredesbeweging is het er wereldwijd over eens dat alleen een totale eliminatie van alle kernwapens een oplos-
sing kan brengen.
Iran zit vandaag op de schopstoel. Het land eist zijn volle ‘recht’ te kunnen uitoefenen qua ontwikkeling van de
nucleaire cyclus in functie van energieopwekking. Omdat bepaalde zaken echter kennelijk stiekem werden uitge-
werkt, beschuldigt men Iran ervan op zoek te zijn naar kernwapens. De geopolitieke situatie dreigt daarbij scherp
te polariseren. En dat heeft een regio als het Midden-Oosten zeker niet nodig.
Zou onze politieke wereld het geweer niet van schouder kunnen veranderen, en een initiatief nemen om de regio
van het Midden-Oosten een kernwapenvrije zone te laten worden? 

Georges Spriet, David Krieger, Joren Caemerlinckx

“Op 19 januari van dit jaar 
verklaarde de Franse president
Chirac dat Frankrijk niet zou
terugschrikken om zijn 
kernwapens te gebruiken
tegen terroristische staten”.



Een kernwapenvrije zone is een afgebakende regio waarin de
betrokken staten zich engageren om geen nucleaire wapens
aan te maken, te verwerven, te testen of te bezitten.
Het verdrag van dergelijke atoomwapenvrije zones behelst een
extra protocol dat geratificeerd moet worden door de vijf
atoomwapenstaten « erkend » volgens het Non Proliferatie
Verdrag, met name de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk,
Groot-Brittannië en China. In een dergelijk
protocol dat wettelijk bindend is, zeggen de
kernwapenstaten de status van de zone te
respecteren, en geen kernwapens in te zullen
zetten, of er ook niet mee te dreigen ze in te
zetten, tegen lidstaten van een dergelijke
kernwapenvrije zone. Dat is het principe.
De eerste inspanningen om een zone zonder
kernwapens te creëren dateren van de late
jaren vijftig. Zij behelsden verschillende voor-
stellen om dergelijke gebieden te installeren in Centraal- en
Oost-Europa. Polen deed in 1958 het eerste voorstel, het
Rapacki Plan, genoemd naar hun Minister van Buitenlandse
Zaken. Dit Rapacki Plan wilde in eerste instantie kernwapens
weg houden uit Polen, Tsjechoslowakije, West-Duitsland en
Oost-Duitsland, met de mogelijkheid van uitbreiding naar
andere Europese landen. De Sovjet Unie, Zweden, Finland,
Roemenië en Bulgarije hebben gelijkaardige voorstellen gelan-
ceerd. Maar al deze inspanningen geraakten niet over de hin-
dernis van het conflict onder de grootmachten, USA en SU. Dit
Rapacki Plan heeft echter wel als basis gediend voor de latere
kernwapenvrije zones in andere delen van de wereld.
Vandaag bestaan er drie dergelijke zones, en twee andere wer-
den al onderhandeld maar zijn nog niet in voege getreden. De
landen van Latijns Amerika en de Caraïben tekenden in 1967
het Verdrag van Tlatelolco, in de Zuidelijke Stille Zuidzee werd
in 1985 het Verdrag van Rarotonga getekend, en Zuid-Oost-Azië
heeft in 1995 met het verdrag van Bangkok atoomwapens
afgezworen. De Afrikaanse landen onderhandelden in 1996 het
Verdrag van Pelindaba, maar dat is nog niet van kracht. Ook in
Centraal-Azië is er in principe een akkoord tussen vijf voormali-
ge sovjetrepublieken maar het Verdrag is nog niet opengesteld
voor ondertekening.
Artikel VII van het Non Proliferatie Verdrag erkent het recht dat
landen welomschreven zones kernwapenvrij verklaren. De
Algemene Vergadering van de VN heeft dat recht in 1975 beves-

tigd, en somde criteria voor dergelijke zones op. In dergelijke
zones mogen de landen nucleaire energie gebruiken voor civie-
le doeleinden.

Het protocol voor de erkende atoomwapenstaten klasseert
men onder de « negatieve veiligheidsgaranties ». Maar dat
principe kent een moeilijke praktische toepassing. De vijf kern-
wapenstaten hebben dergelijke protocols inderdaad al gete-

kend met een « onder voorbehoud » toevoeging. Bijvoorbeeld.
De Verenigde Staten tekenden het protocol voor de Afrikaanse
kernwapenvrije zone in april 1996 met een verklaring dat hun
recht van reactie met alle opties open hield, -dus inclusief een
reactie met kernwapens -, tegen een aanval met chemische of
biologische wapens vanwege een lidstaat uit deze zone. Geen
van de vijf erkende kernwapenstaten ondertekende het proto-
col bij de creatie van dergelijke zone in Zuidoost-Azië vanwege
de bezorgdheid dat dit tegengesteld is aan het recht van vrij-
heid van beweging van hun schepen en vliegtuigen in interna-
tionale wateren en in het luchtruim. De andere drie zones ver-
bieden niet uitdrukkelijk de doorgang van kernwapens door
kernwapenstaten in het gebied. De algemene praktijk is
immers dat kernwapenstaten geen melding maken van nucle-
aire wapens aan boord van hun vaartuigen.
Bovendien werd het concept ‘zelfstandige kernwapenvrije
natie’ in 1988 erkend door de internationale gemeenschap,
toen de Algemene Vergadering de verklaring van Mongolië
steunde waarbij het land verklaarde dat zijn grondgebied vol-
ledig kernwapenvrij was. Verder is ook Antarctica, de zeebo-
dem en de ruimte per verdrag atoomwapenvrij.

BBAASSIISSEELLEEMMEENNTTEENN

De verdragen zijn afgesloten voor een onbepaalde duur. Elk
verdrag heeft echter een clausule waarin de mogelijke uitstap
is geregeld. Het Verdrag van Tlatelolco bepaalt een vooropzeg
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zones van de wereld zonder kernwapens

I  Georges Spriet I

Meer dan honderd landen in de wereld situeren zich in een zone die door hen zelf kernwapenvrij is verklaard,
al dan niet ten volle erkend door de wereldleiders.

Artikel VII van het Non-Proliferatieverdrag
erkent het recht dat landen welomschreven
zones kernwapenvrij verklaren.
De Algemene Vergadering van de VN heeft
dat recht in 1975 bevestigd.



van drie maanden vooraleer de terugtrekking effectief wordt.
In de andere verdragen bedraagt de opzegtermijn twaalf
maanden vooraleer een lidstaat van zijn verdragsverplichtin-
gen kan worden ontslaan.

De ondertekenende niet-kernwapenstaten kunnen geen
voorwaarden bedingen bij deze verdragen.

De controle berust op veiligheidsmaatregelen die elke lid-
staat aanneemt en ter controle open stelt voor het
Internationaal Atoomenergie Agentschap om na te gaan of er
geen illegale zoektocht naar kernwapens gaande is.

Elke zone beslaat
het geheel van alle
grondgebied van de
partijen bij het ver-
drag. Grondgebied
moet worden begre-
pen als alle stukken
land van die staat, de
interne wateren, de
territoriale zeeën en
de archipel-wateren.
Het Verdrag van
Tlatelolco strekt zich
ook uit over honder-
den kilometers in de
Stille en Atlantische
Oceaan, maar de
kernwapenstaten
stellen op basis van
de vrijheid ter zee dat deze regeling niet van toepassing is op
hun schepen en vliegtuigen met kernwapencapaciteit. Er is ook
onenigheid over het meerekenen van de Chagos Archipel in de
Indische Oceaan, waarin de Amerikaanse militaire basis Diego
Garcia ligt in het grondgebied dat gedekt wordt door de Afri-
kaanse kernwapenvrije zone. De VS en ook Groot-Brittannië (als
koloniale eigenaar van het verhuurde Diego Garcia) weigeren te
erkennen dat Diego Garcia onder het Pelindaba Verdrag valt.

MMIIDDDDEENN--OOOOSSTTEENN

Er zijn veel mogelijke tussenstappen naar nucleaire ontwape-
ning. Het teststopverdrag is er een van, verbod op verhande-
ling van splijtstoffen een ander. Kernwapenvrije zones heeft
een voordeel op de andere overgangsmaatregelen. Het gaat
om een overlegde inspanning vanwege een ganse regio naar
een gemeenschappelijke veiligheid. Potentieel bieden ze de
kans om niet-ondertekenaars van het Non Proliferatie Verdrag
en het Algemeen Teststop Verdrag bij deze zaak te betrekken.
Op die manier wordt het instellen van dergelijke zones niet
alleen een non-proliferatie maatregel maar een proactief mid-
del voor nucleaire ontwapening. Men zal voornamelijk
bestaande arsenalen moeten verwijderen en ontmantelen wil
men het Midden-Oosten atoomwapenvrij kunnen verklaren.
Het perspectief van dergelijke zones en een evenwichtige, cor-
recte, grondige verificatie ervan moet een einde kunnen stellen
aan het beleid van twee maten en twee gewichten in verband

met atoomwapens, naargelang het om westerse vrienden gaat
of niet.

RREEAALLIISSTTIISSCCHH??

Sommige waarnemers wezen erop dat intussen alle « makkelij-
ke » gebieden van de wereld nu kernwapenvrij zijn verklaard.
In die bestaande zones zijn er geen kernwapenstaten, of de
zaak ging maar echt aan het rollen toen bepaalde landen offi-
cieel hun kernwapenpolitiek wijzigden (bijvoorbeeld Brazilië,
Zuid-Afrika). Deze zones liggen ook op die plaatsen van de

aardbol waar de kernwapen-
staten niet direct zitten te
zoeken om hun kernwapens
te ontplooien. In de resteren-
de regio’s – Zuid-Azië,
Noordoost-Azië, Midden-
Oosten, Centraal-Azië,
Noord-Amerika en Europa –
zijn er kernwapenstaten of
ze grenzen eraan. Aangezien
de kernwapenstaten in de
genoemde regio’s behoorlijk
wat geopolitieke en econo-
mische belangen hebben,
zullen zij de vorming ervan
niet stimuleren.

Inderdaad, een eventueel
verdrag voor een kernwapen-
vrij Midden-Oosten is niet

zomaar een non-proliferatie akkoord maar een ontwapenings-
overeenkomst, aangezien Israël een « niet-erkende » kernwa-
penstaat is. Een ijzersterk verificatieregime zal dan zeker nodig
zijn om het politiek vertrouwen een kans te geven. Een en
ander wordt nog ingewikkelder door de nabijheid van andere
« niet-erkende » kernwapenstaten als Pakistan. Een verdrag
voor een kernwapenvrije zone moet gezien worden in de con-
text van een regionaal veiligheidssysteem. Het is moeilijk voor
te stellen om zomaar uit het luchtledige een dergelijke zone
tevoorschijn te toveren. De regionale veiligheid moet rekening
kunnen houden met de veiligheidsverlangens van alle staten
uit de betreffende regio. Het is echter een politiek voorstel dat
een perspectief inhoudt op minder bewapening, op meer
akkoorden van samenwerking, op respect en erkenning van
mekaars rechten. Het is vooral een alternatief voor de huidige
negatieve ontwikkeling, voor het verder stimuleren en uitver-
groten van vijandbeelden, een alternatief voor oorlog.

Mochten de diplomatencorpsen van de EU-lidstaten zich
allemaal volop inzetten voor een onpartijdige toepassing van
het EU-beleid ter bestrijding van proliferatie van massavernie-
tigingswapens, door concrete voorstellen te doen zoals een
oproep voor de Israëlische toetreding tot het IAEA bijvoorbeeld,
of zoals een openlijke politieke steun voor de vraag uit
Arabische Golfstaten voor een kernwapenvrije zone, dan is er
kans uit de conflictspiraal van vandaag te stappen.

Democraten aller landen, waar wachten we op?
■
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De Amerikaanse militaire basis Diego Garcia ligt in de kernwapenvrije zone rond
Afrika (Pelindaba verdrag)
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Kunnen in de huidige internationale omgeving internationale
akkoorden nog enige rol van betekenis spelen? De militaire
supermacht van de wereld, de VS, is eigenlijk van een non-pro-
liferatiebeleid overgestapt naar een counterproliferatiebeleid1,
waar de eigen vrijheid van handelen centraal staat, ‘pre-empti-
ve strikes’ incluis.

Door de dubbelzinnige politiek van de wereldleiders die
hun deel van het getekende contract weigeren uit te voeren,
wordt in vele kringen het contract zelf in vraag gesteld. Het
contract waar ik het hier over heb is het Non Proliferatie
Verdrag. Daarbij engageert elk land dat toetreedt er zich toe
geen kernwapens te willen verwerven, terwijl de vijf die reeds
nucleair waren op het ogenblik van de ondertekening, ver-
klaarden te zullen ontwapenen. Intussen is Israël,India,
Pakistan, en wellicht ook Noord-Korea toegetreden tot de kring
van kernwapenstaten. Van Iran wordt verondersteld dat het op
zoek is naar de technologie om nucleaire wapens te produce-
ren.

De dubbelzinnigheid in het omgaan met het Non
Proliferatie Verdrag kan niet beter aangetoond worden dan

met de woorden van El Baradei, directeur van het
Internationaal Atoomenergieagentschap: “We moeten de
onhoudbare notie achterwege laten dat het moreel verwerpe-
lijk is dat sommige landen massavernietigingswapens willen
verwerven, en tegelijk moreel aanvaardbaard dat anderen op
kernbewapening vertrouwen voor hun veiligheid”.

Heeft het dus nog zin om over kernwapenvrije zones te
onderhandelen? De moeilijkheden die de staten van Centraal-
Azië ondervonden in hun poging om in de tweede helft van de
jaren 1990 dergelijke zone af te kondigen, spreken boekdelen.
De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, die ook de
vijf ‘erkende’ kernwapenstaten zijn, willen geen garantie geven
dat ze de regio niet zullen doorkruisen met (duik)boten of
vliegtuigen die nucleaire bewapend zijn. Dat is uiteraard een
zeer cruciaal probleem. Als de top van de VN Veiligheidsraad al
niet wil meewerken wordt de internationale gemeenschap
echt door hen als gijzelaar genomen.

Maar de vredesbeweging wil zich bij zo een situatie niet
neerleggen.
Wat het Midden Oosten betreft heeft een beleid dat naar een

zin en onzin van nucleair wapenvrije zones

I  Georges Spriet I

Verdrag van Centraal-Azië (nog niet in uitvoering) Mongolië kernwapenvrij (2000)

Verdrag van Bangkok (1995)

Verdrag van Pelindaba (1996)
Verdrag van Rarotonga (1985)

Verdrag van Antarctica (1959)
Verdrag van Tlatelolco (1967)
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HHEETT  VVEERRDDRRAAGG  VVAANN  TTLLAATTEELLOOLLCCOO::

(( LLAATTIIJJNNSS-- AAMMEERRIIKKAA EE NN DD EE CCAARRAAÏÏBBEENN))

Geopend om te tekenen: 14 februari 1967

In werking getreden: 23 oktober 2002
(Het verdrag specificeerde dat het pas in voege zou treden op
het ogenblik dat het door alle staten binnen het gebied werd
bekrachtigd. Dat gebeurde pas in 2002 wanneer Cuba tot het
verdrag toetrad. Het verdrag liet nochtans aan individuele sta-
ten toe om deze voorwaarde op te schorten en zichzelf tot het
verdrag te verbinden. Wat velen in begin van 1968 deden)
Staten: (33) 
Antigua en Barbuda, Argentinië, Bahama’s, Barbados, Belize,
Bolivië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica,
Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Grenada,
Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïca, Mexico,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts en Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Suriname, Trinidad en
Tobago, Uruguay en Venezuela.

De bekrachtiging van het protocol door nucleaire staten:
Protocol II: negatieve beveiligingsverzekering: dit houdt in dat
de vijf Non-Proliferatieverdrag (NPT) staten (China, Frankrijk,
Rusland, Engeland, en de Verenigde Staten) zich er toe verbin-
den de kernwapenvrije staten te respecteren. Ze verbinden er
zich dus toe geen nucleaire wapens te gebruiken, of ermee te
dreigen.
- bekrachtigd door: China, Frankrijk, Engeland, Verenigde

Staten en Rusland.

HHEETT  VVEERRDDRRAAGG  VVAANN  RRAARROOTTOONNGGAA

(( ZZUUIIDDEELLIIJJKKEE SSTTIILLLLEE OOCCEEAAAANN))   

Geopend om te tekenen: 6 augustus 1985

In werking getreden: 11 december 1986

Staten: (13) 
Australië, de Cookeilanden, Fiji, Kiribati, Nauru, Nieuw Zeeland,

kernwapenvrije regio leidt zeker zin. De Arabische Golfstaten
zijn vragende partij. Dat hebben Saudi-Arabië, Oman, Qatar,
Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein met
zoveel woorden gezegd op een bijeenkomst in Abu Dhabi eind
december 2005. Mochten nu bijvoorbeeld een reeks niet-kern-
wapenstaten van de EU hier een gezamenlijke steun ontwikke-
len voor dit Arabisch voorstel dan zou dat een ware ommekeer
kunnen betekenen. Voor het eerst zouden Westerse landen
immers de Israëlische atoombommen mee in rekening bren-
gen in hun politiek beleid ten opzichte van de regio. Dit feit
alleen al zou waarschijnlijk voldoende kunnen zijn om die
krachten in de Iraanse beleidskringen die er niet op uit zijn om
een kernwapen te verwerven - zoals het officiële discours nog
altijd luidt – volop de bovenhand te laten nemen. Voor Israël
zou dit ook een positieve situatie opleveren: een globaal regio-
naal veiligheidsakkoord waarin alle staten uit de regio zich
engageren om vreedzame relaties met elkaar te ontwikkelen.
Welke betere veiligheidsgaranties kan een land wensen? Maar
dit is uiteraard niet mogelijk zonder een fundamentele oplos-
sing voor Palestina: een onafhankelijke, leefbare staat.

Er is ook een brede steun wereldwijd voor dergelijke idee.
De laatste dertig jaar werden er geregeld resoluties in de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gestemd die
oproepen voor een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten.
Er werden ook resoluties hierover in de Veiligheidsraad
gestemd. Tijdens een bijeenkomst van de naties die nu al tot
een kernwapenvrije zone behoren, in de maand april 2005 in
Mexico, werd daar ook nog voor opgeroepen.

De centrale vraag blijft echter of onze leiders wel durven,
kunnen of mogen opkomen voor dergelijk beleid. De druk van
Washington, Londen en Parijs om een “realistisch beleid” te
volgen, - dit wil zeggen de vijanden verder isoleren, de vrien-
den niet tegen de haren in strijken, en de eigen slagkracht vei-
lig stellen -, is ontegensprekelijk zeer groot. Wie echter naar
een duurzame vrede streeft, zal deze heilige huisjes wel ooit
eens moeten afbreken.

■

––––––
1 Counterproliferatie: Eind 1993 maakt het Pentagon een nieuwe

Strategie voor de Verspreiding van ABC-wapens bekend. Die base-
ren zich op de geheime directieven van Bill Clinton. Die hebben
betrekking op 

• de oprichting van een CIA afdeling “Counterproliferation” die zich
toelegt op het opsporen van programma’s voor Atoom-,
Biologische en Chemische wapens en hun dragers.

• Het opstellen van een militair plan dat de Amerikaanse troepen
beschermt tegen aanvallers uitgerust met ABC-wapens.

• Het ontwerpen van nieuwe wapensystemen waarmee onderaard-
se militaire faciliteiten kunnen vernietigd worden.

• De opbouw van een anti-rakettenschild
Het belangrijkste doel van de counterproliferatie is de
Amerikaanse interventietroepen en hun geallieerden te bescher-
men tegen ABC-wapens met daarin begrepen de pre-emptieve
aanvallen op vermoedelijke productie-eenheden of militaire facili-
teiten.
Van in het begin was er veel controverse rond deze politiek omdat
ze de Amerikaanse militairen het gebruik van nucleaire wapens
toeliet tegen de ABC wapens van de vijand. De Bush-administratie
heeft de counterproliferatiepolitiek centraal gesteld. (red.)

bestaande kernwapenvrije zones
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Niue, Papoea-Nieuw-Guinea, Samoa, de Salomonseilanden,
Tonga, Tuvalu, en Vanuatu

De bekrachtiging van het protocol door nucleaire staten:
Protocol II: negatieve beveiligingsverzekering
- bekrachtigd door: China, Frankrijk, Engeland, Verenigde

Staten en Rusland.
Protocol III: ban op nucleaire testen in de kernwapenvrije zone
• bekrachtigd door: China, Frankrijk, Engeland en Rusland.

HHEETT  VVEERRDDRRAAGG  VVAANN  BBAANNGGKKOOKK

(( ZZUUIIDDOOOOSSTT-- AAZZIIËË))

Geopend om te tekenen: 15 december 1995

In werking getreden: 27 Maart 1997

Staten: (10) 
Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië,
Myanmar, Filipijnen, Singapore,Thailand, en
Vietnam.

De bekrachtiging van het protocol door nucleaire
staten: Niet gebeurd

HHEETT  VVEERRDDRRAAGG  VVAANN  PPEELLIINNDDAABBAA  ((AAFFRRIIKKAA))

Geopend om te tekenen: April 11,1996

In werking getreden:
Het verdrag is niet in werking getreden. Het verdrag zal in werking
treden van zodra 28 landen hebben geratificeerd. 18 van de 50
ondertekenende partijen hebben het akkoord geratificeerd.

Staten: De ondertekenende partijen die het verdrag hebben
bekrachtigd zijn 
Algerije, Botswana, Burkina Faso, Ivoorkust, Equatoriaal Guinea,
Gambia, Guinea, Kenia, Lesotho, Madagaskar, Mali, Mauritanië,
Mauritius, Nigeria, Zuid-Afrika, Swaziland, Togo, Tanzania, en
Zimbabwe.

De bekrachtiging van het protocol door nucleaire staten:
Protocol I: negatieve beveiligingsverzekering
• bekrachtigd door: China, Frankrijk en Engeland 
Protocol II: ban op nucleaire testen in de kernwapenvrije zone
• bekrachtigd door: China, Frankrijk en Engeland

HHEETT  VVEERRDDRRAAGG  VVAANN  CCEENNTTRRAAAALL  AAZZIIËË

KKEERRNNWWAAPPEENNVVRRIIJJEE  ZZOONNEE  

Op 27 september 2002 rondden vijf centraalaziatische landen
onderhandelingen over de tekst van een verdrag af om een

centraalaziatische kernwapenvrije zone te vestigen. De over-
eenkomst komt vijf jaar nadat Kazachstan, Kirgizstan,
Tadzjikistan, Turkmenistan, en Oezbekistan zich ertoe verbon-
den om zulk een zone tot stand te brengen, die de volledige
gebieden in de Verklaring van Alma Ata van februari 1997
omringt. De vijf   centraalaziatische landen hebben het offi-
cieel ondertekenen van het verdrag vertraagd omdat zij op de
vijf NPT-erkende kernwapenstaten wachten om het te onder-
schrijven. Hoewel de goedkeuring van de kernwapenstaten
niet wordt vereist, vinden de centraalaziatische landen dit
wenselijk. De Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk hebben sommige bezwaren over het verdrag geuit.
Ondermeer over de gevolgen van de verzending van splijtbare
materialen voor de bouw van kernwapens door de streek en de
manier waarop dit met bestaande regionale veiligheidspacten

in wisselwerking komt. Er is ook bezorgdheid over het verband tus-
sen de verdragsbepaling dat in de streek zou kunnen worden uitge-
breid en het feit dat de landen die aan de streek grenzen kernwa-
pens hebben en verondersteld worden dit op te volgen.

HHEETT  VVEERRDDRRAAGG  VVAANN  AANNTTAARRCCTTIICCAA

In 1959 werd het onbewoonde continent Antarctica benoemd
tot een gedemilitariseerde zone en een zone vrij van nucleaire
wapens. Gelijkaardig aan dit akkoord, dat het verspreiden van
nucleaire wapens en massavernietigingswapens aan banden
legt in specifieke gebieden en het milieu, zijn het
Ruimteverdrag (1967) en het Zeebodemverdrag (1971) 

DDEE  MMOONNGGOOOOLLSSEE  KKEERRNNWWAAPPEENNVVRRIIJJEE

SSTTAATTUUSS

Toen de laatste Russische troepen in 1992 Mongolië verlieten
maakte Mongolië bekend dat ze een kernwapenvrije zone zou
worden. Deze bekendmaking werd door de buren China en
Rusland warm onthaald. Deze beslissing is zeer begrijpelijk
wetende dat bijna alle vier geregistreerde nucleaire wapen-
tests in de wereld in hun nabijheid uitgevoerd werden.
Hun initiatief is vrij uniek aangezien het een individuele staat
is dat zichzelf kernwapenvrij uitroept en het geen verdrag tus-
sen staten onderling betreft.

Samenstelling: Joren Caemerlinckx
■

De Arabische Golfstaten zijn vragende 
partij voor een kernwapenvrije zone in het
Midden-Oosten. Een globaal regionaal
veiligheidsakkoord kan echter niet zonder
een onafhankelijke Palestijnse staat.



HH EE TT NNOONN--PPRROOLLIIFFEERRAATTIIEEVVEERRDDRRAAGG ((NN PP TT))

Als gevolg van de rakettencrisis op Cuba in 1962, namen de
Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie het initia-
tief tot het opstellen van een verdrag dat de verspreiding van
kernwapens zou moeten verhinderen. Ze vreesden dat de ver-
spreiding van het bezit van kernwapens de wereld gevaarlijk
en onstabiel zou maken. Tijdens de onderhandelingen met de
niet-kernmogendheden werd een wederzijds akkoord gete-
kend. De niet-kernmachtstaten beloofden geen kernwapens te
ontwikkelen. De kernmachtstaten maakten van hun kant drie
belangrijke toezeggingen. Ze verzekerden 
1 – dat ze de kernwapenwedloop zouden beëindigen.
2 – dat ze onderhandelingen voor nucleaire ontwapening
zouden opgang brengen.
3 – dat ze de  niet-kernwapenstaten zouden  bijstaan in de
ontwikkeling voor het vreedzame gebruik van de  nucleaire
technologie.

Het Non-Proliferatieverdrag ( NPT) werd in 1968 onderte-
kend en trad in voege in 1970. Ondanks het tot stand komen
van dit verdrag toonde de kernmachten weinig bereidheid om
de kernwapenwedloop te beëindigen en nucleaire ontwape-
ningsonderhandelingen op gang te brengen. In de plaats daar-
van concentreerden ze hun inspanningen op bewapeningscon-
trole zoals de beperking van strategische wapens ( SALT)1 en
het tot stand komen van een verdrag over de vermindering van
de strategische wapens (START)2. De nucleaire wapenwedloop
ging in de praktijk dus onverminderd door. Het derde punt,
namelijk de steun voor de ontwikkeling voor het vreedzame
gebruik van nucleaire technologie interesseerden de kern-
machten duidelijk meer, vooral wanneer door de verkoop van
atoomreactoren grote winsten konden gerealiseerd worden.
Het probleem met dit deel van de overeenkomst is, dat atoom-
reactoren verrijkt uranium verbruiken en plutonium produce-
ren, dat voor kernwapenprogramma’s kan gebruikt worden. In
de loop der jaren traden vele landen tot het Non-Proliferatie-
verdrag toe. Enkele staten zoals Israël ondertekenden het ver-
drag niet. Hoewel geen officiële bekentenis voorligt, schat men
het nucleaire arsenaal van Israël op 200 of meer kernwapens.
Israël loochent nog steeds het bestaan van zijn kernwapenar-
senaal. Ook India en Pakistan hebben het Non-Proliferatie-
verdrag niet ondertekend. India heeft steeds duidelijk haar
standpunt in deze materie bepaald, namelijk dat het slechts
bereid is te ontwapenen in een wereld waar geen kernwapens
zijn en niet in een wereld, waar sommige staten zich zelf het

recht op het bezit van kernwapens toeëigenen en anderen dat
recht ontzeggen. India testte zijn eerste kernbom in 1974 en
voerde in 1998 proefnemingen van grotere omvang door.
Onmiddellijk na India bracht Pakistan zijn eerste kernbomproef
tot uitvoering, om India aan te tonen dat het eveneens de
kaart van de kernwapens kon trekken. India en Pakistan zijn
twee rivaliserende staten die meermaals wegens het omstre-
den gebied van Kasjmir een oorlog uitvochten. Noord-Korea,
waarvan men aanneemt dat het geen atoomwapenarsenaal
bezit, is het land dat in januari 2003 uit het Non-Proliferatie-
verdrag is gestapt. Niemand is zeker of Noord-Korea werkelijk
over een kernwapenarsenaal beschikt. Maar er wordt beweerd
dat het land een kernbom heeft ontwikkeld. Het beschikt
inderdaad over de nodige technologische bekwaamheid om
vanuit zijn atoomreactoren kernwapenmateriaal te produce-
ren.

CCOONNFFEERREENNTTIIEE TTEERR CCOONNTTRROOLLEE

Het Non-Proliferatieverdrag bepaalde dat in 1995, 25 jaar na
het in voege treden van het verdrag, een controle zou uitge-
voerd worden en dat er een aanvullende conferentie zou bij-
eengeroepen worden. Enkele staten die tot het verdrag waren
toegetreden en vele civiele organisatie waren van oordeel dat
het onbegrensd verlengen van het verdrag een blanco check
zou zijn voor de kernmachtstaten die aan de ontwapeningsver-
plichtingen een zeer laks gevolg hadden gegeven. Ze waren
van oordeel dat het verdrag slechts kon verlengd worden
indien concrete vooruitgang op het gebied van ontwapening
zou geboekt worden. Onder druk van de VS en dank zij stevig
lobbywerk werd het verdrag dan toch onbeperkt verlengd.
Om tot dit resultaat te komen werden een reeks bijkomende
beloftes gedaan zoals:
1 – de onderhandelingen voor de oprichting van een uni-
verseel en controleerbaar nucleair Teststopverdrag moeten ten
laatste tegen 1996 aanvangen
2 – de onderhandelingen en het afsluiten van een akkoord
over een verdrag aangaande het verbod en de productie van
splijtbaar materiaal moeten onmiddellijk opgestart worden.
3 – de kernmachtstaten moeten systematische inspannin-
gen leveren om het aantal kernwapens wereldwijd te vermin-
deren met als einddoel de vernietiging van alle nucleaire
wapens.

Het document verwijst ook naar de resolutie 984 (1995)
van de VN-Veiligheidsraad, die de veiligheidsgaranties voor
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nucleaire apartheid

I  David Krieger  I

In dit artikel schetst de auteur enkele perspectieven voor de non-proliferatie van atoomwapens.(red.)



niet-kernwapenstaten opsomt en verdere stappen eist die interna-
tionaal juridische erkenning moeten krijgen.

Hoewel de internationale gemeenschap in 1996 er in slaagde
een veel omvattend Teststopverdrag (CTBT3) uit te werken en voor
ondertekening voor te leggen, verlangt dit verdrag dat alle 44 toetre-
dende nucleaire staten de overeenkomst zouden ratificeren.Tot op
heden hebben een vierde van de 44 staten die in deze categorie zijn
opgenomen het akkoord nog steeds niet geratificeerd. De Verenigde
Staten waren de eerste die het bovenvermelde verdrag hebben
ondertekend, maar in 1999 weigerde de VS-senaat de ratificering. De
Bush-administratie staat er afwijzend tegenover en heeft het docu-
ment nog niet ter ratificering aan het Congres voorgelegd. Het verzet
van de Bush-administratie tegen het CTBT is
begrijpelijk gezien hun grote interesse voor
het ontwikkelen van een nieuwe generatie
atoomwapens, zoals de bunkerbusters en
atoomwapens met een lagere atoomstra-
ling. De Bush-administratie wil de kernwa-
penproeven hervatten en geeft aldus te ver-
staan dat ze de mogelijke opzegging van
het huidige moratorium voor ondergrondse kernwapenproeven
overweegt. In het kader van de VN-ontwapeningsconferentie kwa-
men er geen onderhandelingen over een mogelijk verdrag voor de
stopzetting van de productie van splijtbaar materiaal en ook geen
enkele verbintenis en garanties dat het inzetten van kernwapens
tegen kernwapenvrije staten internationaal strafbaar zou maken.

NNPPTT--CCOONNFFEERREENNTTIIEESS 22000000  EENN 22000055

Op de NPT-Conferentie 2000 werden de verdragstaten het eens rond
13 praktische stappen voor een nucleaire ontwapening. De verschil-
lende punten van het akkoord omvatten het spoedig in voege treden
van het Teststopverdrag, alsook een overeenkomst voor het beëindi-
gen van de productie van splijtbaar materiaal en het instellen van
een ondergeschikt college dat de genomen beslissingen moet opvol-
gen.Verder wou men het NPT-verdrag in stand houden door de kern-
machten te verbieden aangegane verplichtingen te herroepen en
door de totale uitroeiing van kernwapens af te dwingen.

Spijtig genoeg hebben de kernwapenmachten deze voornemens
niet ernstig genomen. De Verenigde Staten zijn het minst op deze
aanbevelingen ingegaan door voor alle bepalingen van deze confe-
rentie obstakels op tafel te leggen. Zij verzetten zich tegen het alles
omvattende Teststopverdrag en tegen een verdrag dat zou moeten
toezien op de stopzetting van de productie van splijtbaar materiaal.
Ze kantten zich ook tegen het college dat de kernontwapening moet
opvolgen en ze trokken zich terug uit het antirakettenverdrag waar-
door ze het nucleaire ontwapeningakkoord met Rusland ongedaan
maakten.

De recente NPT-conferentie van 2005 eindigde zonder een con-
creet resultaat en zonder een eindrapport. De Verenigde Staten blij-
ven zich verzetten tegen het opnemen van de 13 praktische punten
voor een kernontwapening in de agenda van de conferentie, waar-
door ze de indruk nalieten dat ze de geschiedenis over het NPT wil-
len herschrijven en de vooruitgang van het jaar 2000 naast zich
neerleggen.

DDUUBBBBEELLEE SSTTAANNDDAAAARRDD VVAANN DDEE KKEERRNNWWAAPPEENNPPOOLLIITTIIEEKK

Op 28 april 2004, stemde de VN-Veiligheidsraad de resolutie 1540, die de
staten oproept geen steun te geven aan niet- gouvernementele groepe-
ringen die proberen kern-, chemische - of biologische wapens en hun
draagsystemen te ontwikkelen, te verwerven of te produceren. De reso-
lutie spoort de staten aan tot scherpere controles en toezicht op export-
en transportactiviteiten. De resolutie 1540 van de VN-Veiligheidsraad
bewijst de bezorgdheid van deze instelling over de verspreiding van
kernwapens en haar poging om dit te verhinderen door het instellen
van controles. Deze resolutie 1540 wil de verspreiding van deze massa-
vernietigingswapens verhinderen, maar daarmee wordt ook zeer duide-
lijk gesteld dat de dubbele standaard van de kernwapenpolitiek

gehandhaafd blijft: de resolutie verwijst niet naar de bestaande kern-
wapenarsenalen of de afbouw hiervan.Voor de internationale gemeen-
schap en voor ieder weldenkend mens stelt zich tenslotte de beslissen-
de vraag of de verspreiding van kernwapens kan verhinderd worden in
een wereld die verdeeld is tussen bezitters en niet-bezitters van kernwa-
pens. De verdedigers van de dubbele standaard schijnen te geloven dat
zij de verspreiding van kernwapens onder controle hebben terwijl zij
voor hun eigen veiligheid blijven beroep doen op kernwapens. In deze
logica is er geen speelruimte voor onvermijdelijke vergissingen en ver-
keerde inschattingen.

NNUULLTTOOLLEERRAANNTTIIEE

Zolang kernwapens en nucleair materiaal in deze wereld voorhanden
zijn,bestaat de mogelijkheid dat andere staten of niet-gouvernementele
spelers ze in handen krijgen. Nultolerantie vereist nul kernwapens en de
eerbiediging van de internationale controle. Het vereist het doorvoeren
van de ontwapeningsverplichtingen zoals vermeld in artikel VI van het
Non-Proliferatieverdrag. In deze context bekeken komen de VN-resoluties
over als een pleister op een houten been.

Vertaling en bewerking: Antoine Uytterhaeghe

Dr David Krieger (VS) is jurist en rechter, stichter en voorzitter van
Nuclear Age Peace Foundation en ondervoorzitter van INES 
(International Network of Engineers and Scientists for Global
Responsability)

■
–––––
1 SALT: Strategic Arms Limitation Talks: bilaterale onderhandelingen in de
periode 1969-1979 tussen de VS en Sovjet Unie over beperking van kernwapens.
2 START: Strategic Arms Reduction Talks volgen de SALT-akkoorden op: bilate-
rale onderhandelingen (1982-1991) tussen de VS en de Sovjet-Unie. Het wapenar-
senaal van de Britten en de Fransen waren niet in de akkoorden opgenomen.
3 CTBT: Comprehensive Test Ban Treaty  (1996)– van de 44 staten  hebben er
drie – India, Pakistan, en Noord-Korea het verdrag niet ondertekend. Acht andere
staten – China, Colombia, Egypte, Iran, Israël, de VS en Vietnam hebben het ver-
drag ondertekend maar niet geratificeerd.
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Voor de internationale gemeenschap en voor ieder wel-
denkend mens stelt zich de beslissende vraag of de ver-
spreiding van kernwapens kan verhinderd worden in een
wereld die verdeeld is tussen bezitters en niet-bezitters.
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Volgens de berichten van de agentschap-
pen hebben gewapende mannen in de
bondsstaat Rivers de oliepijplijn opgebla-
zen. De Brits-Nederlandse oliemaatschap-
pij zag zich ten gevolge van de explosie
verplicht haar dagproductie van 180.000
barrel per dag gevoelig te verminderen.

Deze gewelddaden zijn niet onver-
wacht. De regio is extreem olierijk, de
bevolking straatarm. Aan de monding van
de Niger leven ongeveer 20 miljoen men-
sen in grote armoede naast de miljarden-

rijke olie-industrie. Van de rijkdom onder
hun voeten, blijft voor hen alleen maar de
vervuiling van de uitlopende olie en het
affakkelen van het aardgas over. De nieu-
we offshore pompinstallatie in het zoge-
noemde Bonga-veld zal daar niets aan
veranderen. Shell-Nigeria, de dochter
maatschappij van het Brits-Nederlandse
concern, nam onlangs het 120 km voor de
kust gelegen Bonga-veld in gebruik.

OOFFFFSSHHOORREE PPRROODDUUCCTTIIEE

Op een diepte van 1000 meter wil het

derde grootste olieconcern van de wereld
16 boringen uitvoeren en zo 225.000 bar-
rel per dag uit zee oppompen, alsook een
grote hoeveelheid aardgas. De eerste olie
werd al in november vorig jaar aan de
oppervlakte gepompt en vervolgens opge-
slagen in een drijvende tank om het
nadien over te hevelen in tankschepen die
de lading rechtstreeks naar Europa en de
Verenigde Staten verschepen.

Wanneer het olieveld van Bonga zijn
volle capaciteit zal bereiken zal de dagpro-
ductie van Nigeria 2,75 miljoen barrel
bedragen. De regering van het land wil
tegen 2010 een olieproductie van onge-
veer 4 miljoen barrel per dag bereiken. Er
zijn al bijkomende licenties verstrekt aan
de olieconcerns Chevron (VS), Exxon (VS)
en Total (Frankrijk).

Enkele cijfers maken duidelijk over
welke rijkdom het gaat: vier miljoen barrel
aan een marktprijs van 60 dollar per vat
maken 240 miljoen dollar inkomsten per
dag. Op jaarbasis brengt dat 87,5 miljard

in de kassa van de oliemaatschappijen. De
goedkope productiekosten, 5 tot 7 dollar
op zee en 2 dollar aan land, verzekeren
enorme winstmarges voor de olieprodu-
centen.

Een deel van deze winst zal naar de
centrale regering in Abuja gaan, die daar
ondermeer haar buitenlandse schuld en
de schulden van de militaire dictatuur
afbetalen. De Nigeriaanse armen, die 70
procent van de bevolking uitmaken, zullen
niets krijgen. Wanneer de voorraden bin-
nen tien tot twintig jaar uitgeput zullen

de dodelijke olie van nigeria

I  Antoine Uytterhaeghe  I

De laatste tijd horen we vaker dat de oliepijplijnen in de Niger-delta opgeblazen worden en niemand weet door wie.

Aan de monding van de Niger leven
20 miljoen mensen in grote armoede
naast de miljardenrijke olie-industrie.

SSTTEEMMMMEENN VVAANN PPRROOTTEESSTTEERREENN--

DD EE VVRROOUUWWEENN

Gedurende de laatste 40 jaar werden
meer dan 4000 olielekken in de Niger-
delta gerapporteerd. In mei 2000 werd
een olielek van Chevron in de staat
Ondo vastgesteld. In juli 2002 bezetten
3000 protesterende Ijaw vrouwen van
de Gbaramatu clan en andere gemeen-
schappen in de Niger Delta de Chevron
oliebasis.
“Chevron heeft ons altijd verwaarloosd.
Elke keer dat er olie uit de pijplijnen
lekt weigert de oliemaatschappij op te
kuisen of schadevergoeding te betalen.
Onze daken zijn verwoest door hun
chemicaliën. Het water van de rivier is
niet meer drinkbaar. De vissen zijn ver-
giftigd en de vissen die we vangen rui-
ken en proeven naar olie. Als we nu vis
willen vangen moeten we naar diepere
zeewaters gaan en daarvoor hebben
we niet het nodige materiaal. Chevron
weet wat ze moet doen: ze intimideren
ons met soldaten, politie en zeggen dat
wij de olielekken veroorzaken. We zijn
het beu van ons beklag te doen, zelfs
de Nigeriaanse staat behandelt ons als
slaven. Chevron dreigt met de stopzet-
ting van de productie en ons aan ons
lot over te laten. Alsof we ooit iets van
hen hebben gekregen. Vroeger, wan-
neer Chevron hier nog niet was, visten
we in de rivieren en gingen we op jacht
in de bossen. Nu is de situatie hope-
loos. We leven in diepe armoede. We
hebben geen hospitaal, geen drinkbaar
water. Al 30 jaar ondergaan we het
gebulder van de machines, de vervui-
ling van onze bossen, rivieren en water-
bossen. Er zijn geen wegen, geen elek-
triciteit, en andere dagelijkse beno-
digdheden. Wij vrouwen bezetten
Chevron, we eisen onze rechten op
voor werk en een veilig milieu. We blij-
ven hier tot Chevron aan onze eisen
tegemoet komt. “

(Environmental Rights Action, ERA;
www.minesandcommunities.org)
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zijn, blijft hen niets anders over dan ver-
roeste en verkommerde pompinstallaties,
die verder hun giftige chemicaliën in het
milieu zullen verspreiden.

Dergelijke vooruitzichten kunnen het
geweld in de Niger-delta verklaren. In de
negentigerjaren heeft de schrijver Ken
Saro Wiwa een geweldvrije protestbewe-
ging tegen deze milieuverontreiniging
door Shell georganiseerd. Maar de toen-
malige junta liet hem opknopen.
Sindsdien hebben velen naar de wapens
gegrepen, ontvoeringen op touw gezet
om zich te verzetten als individu of om
ook hun deel van de oliekoek op te strij-
ken. Sommige aanslagen hebben tot
gevolg gehad dat een derde van de olie-
productie werd lamgelegd . Oorspronkelijk
was het één van de redenen om de kust
en de Niger-delta te verlaten en verder
landinwaarts naar olie te zoeken. De hui-
dige olieprijzen op de wereldmarkt belo-
ven ook onder deze moeilijkere ontgin-
ningsomstandigheden lucratieve winsten.

DD EE AAMMEERRIIKKAAAANNSSEE BBEESSCCHHEERRMM--

MMAACCHHTT

Van Gabon over Equatoriaal-Afrika, Siera
Leone en Liberia, overal worden offshore

vindplaatsen vermoed. De ongewone geolo-
gische evolutie van deze regio heeft grote
hoeveelheden olie en aardgas in de bodem
tot gevolg gehad. Daarom is het gebied geo-
strategisch interessant. De Verenigde Staten
hebben al met hun oorlogsvloot de kust en
de delta’s onder controle en houden daar
gemeenschappelijke militaire manoeuvres. In
december van het voorbije jaar hielden John
Cambell, de Amerikaanse ambassadeur in
Nigeria samen met Funso Kupoukun, de baas
van de Nigeriaanse staatsoliemaatschappij,
een persconferentie.Washington heeft geen
plannen om een militaire basis in de Golf van
Guinea te bouwen, verklaarde Cambell. Men
biedt de Nigeriaanse regering slechts hulp bij
de militaire opleiding en uitwisseling van
gedachten over het conflict in de delta. De
uitdaging is, volgens de VS-ambassadeur, uit-
sluitend de beveiliging van de olieproductie.
Maar de VS staat niet bekend als een vrede-
stichter. En het Nigeriaans militair apparaat
dat Ken Saro Wiwa heeft vermoord, zal verder
de politionele taken voor de olieconcerns ver-
zekeren.

Antoine Uytterhaeghe is lid van de redac-
tieraad.

■

NNIIGGEERRIIAA  ––  LLAANNDDPPRROOFFIIEELL

Hoofdstad: Abuja
Oppervlakte: 926.768 km
Administratieve opdeling: 36 bondsstaten
Bevolking: 130.235 642 inwoners
1 Hausa & Fulani: 29% 
2 Yoruba: 21% 
3 Ibo: 18% 
4 8.395 vluchtelingen 
Stadsbevolking: 47%
Jongeren onder 15 jaar: 44%
Bevolkingsdichtheid: 150 inwoners per km2
Bevolkingsgroei: 2,53%
Vruchtbaarheid percentage: 5,5 geboortes
per vrouw
Taal: Engels – Yoruba –Hausa – Ibo
Religie: 50% moslim, 40%christen, 10% tradi-
tionele religies 
Grote steden:
Lagos – 10.50.300 inwoners
Kano - 2.762.800 inwoners 
Ibadan – 2.284.400 inwoners
Kaduna – 1.272.500 inwoners
Politiek systeem: onafhankelijk sedert 1960
– presidentiële republiek sedert 1979.
Twee kamerparlement: kamer met 360
zetels – senaat 109 senatoren - verkiezingen
om de 4 jaar – Om de  vier jaar wordt de pre-
sident rechtstreeks gekozen. Kiesrecht vanaf
21 jaar 
Militairestructuur: geen dienstplicht – strijd-
krachten: 78.500 man ( 62.000 landstrijd-
krachten, 9.500 luchtmacht en marine
7.000) – defensie-uitgaven 1% van het BIP
Gezondheid –  onderwijs – sociale infrastruc-
tuur
Openbare gezondheidsuitgaven: 1,2% van
het BIP
Uitgaven voor ouderdomsverzorging: 0,1%
van het BIP
Medische verzorging: aantal artsen 0,3/
1.000
Zuigelingensterfte : 98/1000 geboortes 
Sterfte vrouwen in het kraambed:
800/100.000
Kinderondervoeding: 29%
Kinderarbeid: 23%
Armoede: 70,2%
HIV infectie percentage: 5,4%
Levensverwachting :
mannen 44 jaar
Vrouwen 45 jaar
Analfabetisme:
mannen 26 %
Vrouwen 41 %
Economie : Munt 1 Naira = 100 koto
Landbouw 26 %  - industrie 49%  - diensten
24%
Inflatie: 14,0%
Staatsinkomsten: 11.437 miljard $
Staatsuitgaven: 11.872 miljard $
Landbouw: bewerkte opp. 36,3 % , rijst, maïs,
katoen, cacao .
Beboste opp.: 135.000 km2 
Industrietakken: olie-industrie – voeding –
textiel – meststoffen
Grondstoffen: Olie –aardgas – steenkool – tin
–ijzer
Handel: export: 17.151 miljard $, waarvan
aardolie 95,6 % (2000) 

import: 15.526 miljard $
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TT EE MMAARRGGIINNAAAALL VVOOOORR EEEENN RROOLL

VVAANN BBEETTEEKKEENNIISS

Het argument dat kernenergie ons zal hel-
pen om onze Kyotonormen te halen,
houdt geen steek. Ook al stapt de hele
wereld over op kernenergie, dan nog los-
sen we het klimaatprobleem niet op.
Elektriciteit is slechts één van de vele
menselijke activiteiten die broeikasgassen
veroorzaken. Andere oorzaken van de toe-
nemende broeikasgassen in de atmosfeer
zijn onder meer transport en verwarming,
landbouw en ontbossing. In België is
ongeveer 55 % van de elektriciteit afkom-
stig uit kerncentrales. Maar wereldwijd
bekeken, is kernenergie een marginale
energiebron. Amper 2% van het finale
energieverbruik komt van kernenergie. Te
weinig dus om een rol van betekenis te
spelen voor een globaal probleem als kli-
maatverandering. Als we alle elektriciteit
die nu met fossiele brandstof wordt opge-
werkt zouden vervangen door kernener-
gie, dan zouden we een hele reeks nieuwe
kerncentrales moeten bouwen. Dat lijkt
niet erg realistisch gezien er de afgelopen
20 jaar wereldwijd maar 15 nieuwe kern-
centrales gebouwd werden. Bovendien
zou de mondiale uraniumvoorraad binnen
3 à 4 jaar uitgeput zijn. Ook zonder de
aanbouw van nieuwe centrales gaat de
huidige voorraad uranium nog maar enke-
le decennia mee. Kernenergie is ook niet
CO2 vrij, zoals voorstanders beweren. Als
je de totale productieketen beschouwt,
komt er wel heel wat CO2 vrij bij de ont-
ginning, de raffinage en de verrijking van
de splijtstof uranium, alsook bij de ont-
manteling van de centrales en het stocke-
ren van het afval. Recente studies wijzen
uit dat kernenergie niet minder dan 30%

CO2 uitstoot in vergelijking met moderne
gasgestookte centrales. De emissies van
kernenergie zijn in hoge mate afhankelijk
van het percentage uranium in het erts
dat wordt gebruikt als brandstof. Bij het
schaarser worden van uranium zal dit per-
centage snel dalen en de emissies zullen
toenemen.

KKEERRNNEENNEERRGGIIEE II SS VVUUIILL,,   DDUUUURR EE NN

GGEEVVAAAARRLLIIJJKK

Kernenergie is ook een dure optie, die
enkel kan overleven via publieke subsidies
en geen kansen heeft in een vrije markt.
Tussen 1974 en 1998 ontving de nucleaire
industrie in Europa 55 miljard dollar subsi-
dies. De Europese Unie zelf blijft de nucle-
aire industrie steunen, via haar EURATOM
programma en gaf 1,2 miljard euro aan
atoomenergie via haar zesde kaderpro-
gramma 2002-2006 ter bevordering van
onderzoek en ontwikkeling. Voor her-
nieuwbare energiebronnen wordt amper
een fractie van dergelijke bedragen vrijge-
maakt. De kosten voor nucleaire energie
blijven stijgen, terwijl die voor hernieuw-
bare energiebronnen dalen, omdat ze nog
relatief nieuw zijn, er nog een groot
potentieel is voor technologische vooruit-
gang en ook schaalvergroting de kostprijs

doet dalen. Wat de kosten van kernener-
gie betreft zijn de volledige kosten nooit
in rekening gebracht. Ook de klassieke
bezwaren dat kernenergie gevaarlijk en
milieuvervuilend is, blijven natuurlijk gel-
den. Als een kerncentrale het doelwit zou
zijn van een terroristische actie, dan zullen
de problemen niet te overzien zijn. Ook
voor het radioactief afval is na 50 jaar zoe-

ken nog steeds geen oplossing gevonden;
straling van radioactief afval kan 240.000
jaar gevaarlijk blijven.

KKYYOOTTOO II SS HHAAAALLBBAAAARR ZZOONNDDEERR

KKEERRNNEENNEERRGGIIEE

Een rapport dat op vraag van de Europese
Unie geschreven werd, toont aan dat het
haalbaar is om onze CO2-uitstoot tegen
2050 met 90% terug te dringen, zonder
een beroep te doen op kernenergie. De
reducties kunnen behaald worden door de
inzet van hernieuwbare energie en ener-
gie-efficiëntie. Een rapport dat op vraag
van Greenpeace door het Duitse Instituut
voor Thermodynamica geschreven werd,
zet een mogelijk energiescenario uit voor
de 25 Europese landen. Tegen 2050 kan de
helft van de Europese energievraag beant-
woord worden met hernieuwbare energie
en tegelijk kan onze CO2-uitstoot met 75

kernenergie:

geen oplossing voor klimaatverandering

I  Karen Janssens  I

Kernenergie is een probleem en kan geen enkel soelaas bieden in de strijd tegen klimaatverandering omdat het een margi-
nale, dure, gevaarlijke en milieuvervuilende energiebron is.

Recente studies wijzen uit dat kern-
energie niet minder dan 30 % CO2
uitstoot in vergelijking met moderne 
gasgestookte centrales.
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procent verminderd zijn. Dit alles zonder
beroep te doen op kernenergie. Méér
energie-efficiëntie is een cruciaal element
in deze strategie, want het is natuurlijk al
te eenvoudig om te laten geloven dat we
met enkele windmolens alleen onze
nucleaire installaties kunnen vervangen.
Tot nog toe is België wat energie efficiën-
tie betreft zowat de slechtste leerling in
de Europese klas. Hoog tijd dus dat België
werk maakt van de leuze ‘de properste
energie is de energie die niet verbruikt
wordt’. België beschikt immers over een
enorm potentieel voor energiebesparing,
zoals een studie van het studiebureau 
E-ster vorig jaar nog bevestigde. Op korte
termijn (2 jaar) kunnen we 9.510 Gigawatt
uur (GWh) elektriciteit besparen. Dit
potentieel komt overeen met een
energieverbruik van ongeveer 2,3
miljoen huishoudens of 12% van het
elektriciteitsverbruik in België. De
maatregelen die de overheid moet
nemen om deze besparingen te
realiseren, hebben te maken met
energiebeheersing op het vlak van
verlichting, informatie- en communi-
catietechnologie en verwarming in
administratieve en industriële een-
heden en huishoudens... Op langere
termijn, kan men ook door energie
ëfficiëntie een extra 14.260 GWh
besparen, ofwel 30% van onze huidige
energieconsumptie. Door energieverspil-
ling tegen te gaan, kan België haar Kyoto
engagement honoreren, de kernuitstap
voorbereiden en veel tewerkstelling creë-
ren. In Vlaanderen, net als in Brussel,
begint de overheid in te zien dat ‘energie-
besparing’ een goudmijn is. Ook heel wat
gezinnen kiezen duidelijk voor meer
propere energie, en voor energiebesparing
en een lagere energiefactuur.

KKEERRNNEENNEERRGGIIEE BBLLOOKKKKEEEERRTT

OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGG HHEERRNNIIEEUUWWBBAARREE

EENNEERRGGIIEE

Kernenergie is niet alleen geen oplossing
voor klimaatverandering, maar vormt ook
een belemmering voor de ontwikkeling
van de echte oplossing: hernieuwbare
energie. Kernenergie is één van de voor-
naamste oorzaken van de moeilijkheden
waarmee de sector van de hernieuwbare
energie kampt: het ontbreken van subsi-

dies en een moeilijke toegang tot het net.
Zoals hierboven al vermeld, slokt de nucle-
aire sector het merendeel van de subsidies
op. Wat het distributienetwerk betreft,
zijn kernenergie en hernieuwbare energie
allerminst complementair. Grote volumes
windenergie en grote volumes kernener-
gie gaan bijvoorbeeld niet hand in hand.
Omdat het erg duur is om een kerncentra-
le stil te leggen en weer op te starten, krij-
gen kerncentrales voorrang op andere
energiebronnen om de  constante vraag
(in tegenstelling tot de vraag tijdens piek-
uren) naar elektriciteit te dekken. Eens
hernieuwbare energie op kruissnelheid
komt, zullen hernieuwbare energie en
kernenergie vechten om de toegang tot

het net. Kernenergie heeft nood aan een
sterk gecentraliseerd distributienetwerk.
Voor hernieuwbare energie is een gede-
centraliseerd, flexibel netwerk met meer
elektriciteitsproductie op lokaal niveau
een absolute voorwaarde voor ontwikke-
ling.

HH EE TT MMOOMMEENNTT II SS NN UU!!

Het moment is rijp om beslissingen te
nemen. De centrales en reactoren in
Europa worden oud: meer dan de helft
van de elektriciteitscentrales is ouder dan
twintig jaar. De komende tien jaar zal de
elektriciteitssector beslissen hoe de toe-
komst van Europa eruit ziet: een vuile toe-
komst met fossiele en nucleaire energie of
een propere toekomst met meer energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie. De
keuze voor de laatste optie is niet alleen
logisch vanuit ecologisch maar ook vanuit
economisch oogpunt. De toekomst ligt
evenzeer bij windenergie, als bij warmte-

krachtkoppeling, biomassa, en zonne-
energie.

Als we – zoals voorzien – kernenergie
achterwege laten, zullen we aansluiting
vinden bij de rest van Europa. Kijk maar
naar Duitsland, Spanje en Denemarken,
Europese koplopers wat hernieuwbare
energie betreft. In deze landen gaat indus-
triële ontwikkeling in het domein van de
energie, hand in hand met milieubescher-
ming en tewerkstelling. Op wereldvlak
voltrekt de evolutie zich eveneens zonder
kernenergie.

In België hebben de investeerders net
zo min als in andere landen gewacht op
het einde van het nucleaire tijdperk. Sinds
het in werking treden van de wet op de

kernuitstap, vonden er investe-
ringen plaats, of werden er
investeringen gepland in cen-
trales met hoog rendement en
in propere en hernieuwbare
energie. Deze investeringen zijn
goed voor een capaciteit van
bijna 2500 MW. Ze kunnen
ongeveer 20.000 GWh elektrici-
teit opwekken, ofwel meer dan
wat de oudste kerncentrales
samen produceren (ongeveer
14.000 GWh). Op papier zijn de
reactoren van Doel 1, Doel 2 en
Tihange, die ten laatste tegen

2015 hun deuren moeten sluiten, eigenlijk
al vervangen. Die vervanging wordt verze-
kerd door efficiënte centrales met warm-
tekrachtkoppeling (gecombineerde pro-
ductie van warmte en elektriciteit) en
windmolenparken op zee. Investeerders
bereiden zich dus voor op de kernuit-
stap.... en het zou een misvatting zijn om
te denken dat ze draaien als een wind-
haan. Het economische belang van indus-
triële groepen valt samen met het belang
van de grote massa. Kernenergie en fos-
siele brandstoffen de rug toekeren, bete-
kent kiezen voor een meer duurzame eco-
nomische en industriële ontwikkeling,
met meer respect voor het leefmilieu en
voor de mensen.

Karen Janssens is campagneleider Milieu bij
Greenpeace België.

■

Foto: Greenpeace 
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Onderzoekers die onlangs uit de regio
terugkeerden, waren tot de bevinding geko-
men dat een permafrost gebied van een
miljoen vierkante kilometer (meer dan 300
keer België, of meer dan de gezamenlijke
oppervlakte van Duitsland en Frankrijk) voor
de allereerste keer is beginnen ontdooien
sedert het 11 000 jaar geleden op het einde
van de laatste ijstijd werd gevormd.

Het gebied beslaat de gehele
subpolaire regio van West-Siberië,
en bezit de grootste turfmoerassen
van de wereld. Wetenschappers
vrezen nu dat door de dooi het
gebied miljarden ton methaan zal
uitstoten, een opwarmingsgas dat
20 maal gevaarlijker voor de atmo-
sfeer is dan CO2 (koolstofdioxide).

De wetenschappers Sergei
Kirpotin van de Staatsuniversiteit
van Tomsk en Judith Marquand van
Oxford University zagen dat het
voormalige desolate landschap van
bevroren turfgronden nu was
omgevormd tot een onderbroken
landschap van modder en meren
die soms meer dan een kilometer
doorsnee telden. Volgens dr.
Kirpotin gaat het om een ecologische ver-
schuiving die waarschijnlijk onomkeerbaar
is en zonder twijfel te maken heeft met de
klimaatopwarming van de aarde. Hij meent
dat de dooi reeds een jaar of drie vier gele-
den moet zijn begonnen.

Klimaatwetenschappers reageerden zeer
bezorgd op deze bevindingen, en waar-
schuwden dat voorspellingen over toekom-
stige temperatuurschema’s zullen moeten
herzien worden. In zijn laatste grote rapport
van 2001 voorzag het Intergouvernementeel
Panel voor Klimaatwijziging een globale tem-
peratuurstijging tussen 1990 en 2100 van 1,4
tot 5,8 graden Celsius. Maar dan was alleen
rekening gehouden natuurlijk met de geken-

de uitstoot van de opwarmingsgassen.
“Wie met natuurlijke systemen begint

te spelen kan in situaties geraken die eigen-
lijk niet meer kunnen worden tegengehou-
den of teruggedraaid”, aldus David Viner
van de East Anglia Universiteit.“Dit is heel
ernstig. Je kan de permafrost niet opnieuw
installeren eens het weg is. De invloed van
deze nieuwe uitstoot zal nog groter zijn dan

die van de menselijke activiteit.” De
Siberische turfmoerassen hebben methaan
uitgestoten sinds ze werden gevormd aan
het einde van de laatste ijstijd, maar het
grootste deel van het gas zit in de permaf-
rost gevangen. Sommige vorsers menen dat
deze permafrostgebieden zo’n 70 miljard
ton methaan bevatten, dat is een kwart van
het methaan dat wereldwijd in de grond is
opgeslagen.

West-Siberië warmt veel sneller op dan
welk gebied ook in de wereld, namelijk met
zo’n 3°C in de laatste 40 jaar. Maar er zijn
ook rapporten over beschadiging van de
permafrost in Oost-Siberië, waar ook uitzon-
derlijke methaanconcentraties werden

gemeten.
Nu de permafrost begint te dooien

komt hij in een spiraal terecht, want de ont-
dooide grond warmt op zich weer sneller op
dan ijs en sneeuw, waardoor het smelten
van de permafrost weer wordt versneld. Nu
zal alles niet in een keer smelten, en het
methaan ook niet in een uitbarsting vrijko-
men. Maar zelfs een zeer geleidelijk vrijko-

men van het gas in de komende
100 jaar zou jaarlijks zo’n 700 mil-
joen ton koolstof in de atmosfeer
doen bijkomen, wat kan neerko-
men op een verhoging van 10 tot
25% van de globale opwarming.

Omdat de permafrost bedekt is
met sneeuw en ijs wordt het zon-
licht weerkaatst vooraleer het de
aarde kan verwarmen. Door de glo-
bale opwarming is echter een
langzame dooi ingetreden. Als het
dooiwater wegvloeit kunnen de
moerassen uitdrogen zodat het
methaangas oxideert tot koolfstof-
dioxide (CO2) en het in de atmo-
sfeer komt. Indien de moerassen
echter nat blijven zal het gas naar

boven komen als methaan. Aangezien
methaan meer warmte kan absorberen dan
CO2 draagt het meer bij tot de globale
opwarming. Wetenschappers vrezen dat we
in een spiraalbeweging terecht komen van
steeds stijgende temperaturen, waardoor
de globale opwarming een niveau zou kun-
nen bereiken die vernietigende gevolgen
heeft voor de wereldeconomie en voor het
milieu.

Georges Spriet is secretaris van Vrede vzw.

Bron : Ian Sample, Warning hits ‘tipping
point’. The Guardian Weekly augustus 2005

■

dooi in siberië

I  Georges Spriet I

Een nooit geziene dooi van het permafrostgebied (waar de grond dus altijd bevroren blijft) in een groot deel van 
West-Siberië kan een dramatische verhoging van de opwarming van de aarde teweeg brengen, menen klimaatspecialisten.
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Maar was er eigenlijk wel reden tot vie-
ren? Na 30 jaar wordt de Westelijke
Sahara nog altijd militair bezet door
Marokko en in de vluchtelingenkampen in
het zuiden van Algerije wachten 158.000
mannen, vrouwen en kinderen nog altijd
op een definitieve oplossing voor het con-
flict. We keren terug naar het jaar 1975 en
wat volgt is het relaas van 30 jaar strijd.

3300  JJAAAARR SSTTRRIIJJDD

Het jaar 1975 is een beslissend jaar voor de
Westelijke Sahara. Spanje lijkt, onder druk
van de internationale opinie en de gewa-
pende schermutselingen tussen zijn troe-
pen en de guerrillero’s van het Polisario
Front (1), bereid te zijn om afstand te doen
van zijn kolonie en de plaatselijke bevol-
king te raadplegen over de toekomst van
het land. De weg naar dekolonisatie lijkt
open maar de gebeurtenissen nemen een
andere wending.

Spanje ondertekent de Akkoorden van
Madrid (2) en de Westelijk Sahara wordt
verdeeld onder Mauritanië en Marokko.
Daarop mobiliseert koning Hassan II meer
dan 300.000 Marokkaanse « vrijwilligers »
die de Westelijke Sahara binnentrekken.
Deze « Groene Mars » is de voorbode van
de militaire bezetting van de Westelijke
Sahara die eind 1975 een feit wordt.
Mohammed Beissat, de Sahrawi ambassa-
deur in Algerije, zegt daarover het volgen-
de: « De Groene Mars is de herinnering
aan een tragedie, de massale exodus en
de « nakba » van het Sahrawi volk». Een
groot deel van de Sahrawi bevolking slaat
op de vlucht en Algerije biedt deze men-
sen gastvrijheid aan in de streek van
Tindouf. De vluchtelingen komen terecht

in vier vluchtelingenkampen die genoemd
worden naar de belangrijkste steden in de
Westelijke Sahara: El Ayoun, Smara,
Ausserd en Dakhla.
Op 27 februari 1976 roept het Polisario
Front de onafhankelijke republiek uit: de
DARS, Democratische Arabische Republiek
Sahrawi. De guerrillero’s van het Polisario
Front beginnen een woestijnoorlog op
twee fronten : in het noorden tegen
Marokko en in het zuiden tegen
Mauretanië. In augustus 1979 trekt
Mauritanië zich terug uit de oorlog en
ondertekent een vredesverdrag met de

DARS. Marokko bezet daarop ook het zui-
den van de Westelijke Sahara.

……   EE NN HHOOOOPP

In 1991 slaagt de VN erin om de strijdende
partijen achter een vredesplan te krijgen
dat ze samen met de Organisatie voor
Afrikaanse Eenheid (OAE) hebben uitge-
werkt. Dit leidt tot een staakt-het-vuren
en had moeten uitmonden in een volksre-
ferendum met als enige vraag: onafhanke-
lijkheid voor de Westelijke Sahara of inte-
gratie bij Marokko? De vredesplannen vol-
gen elkaar op, het referendum wordt her-
haalde malen uitgesteld maar komt er

nooit. In zijn laatste plan stelt de VN-
gezant, James Baker, voor om de
Westelijke Sahara een semi-autonomie te
geven voor 5 jaar. Daarna kunnen de
stemgerechtigde inwoners in een referen-
dum bepalen wat ze willen: onafhankelijk-
heid, semi-autonomie of integratie bij
Marokko. Het Polisario Front aanvaardt
het plan, Marokko weigert het. Een defini-
tieve oplossing is verder weg dan ooit.

IINNTTIIFFAADDAA

Al die jaren zijn voorbij en Marokko bezet
nog steeds de Westelijke Sahara ondanks

een staakt-het-vuren, de beloften voor
een referendum en de aanwezigheid van
de VN. In de vluchtelingenkampen wordt
het geduld van de bevolking extreem op
de proef gesteld en eind 2004 wordt er
zelfs gespeculeerd over een nieuwe oor-
log. In de bezette gebieden groeit de
onvrede en het besef dat men het lot in
eigen handen moet nemen.
En dan, in mei 2005, breekt in de bezette
Westelijke Sahara een spontane, geweld-
loze volksopstand uit. In de steden Dakhla,
Smara, El Ayoun en Boujdour wordt er elke
dag vreedzaam gemanifesteerd. Volgens
getuigenissen zijn deze steden  het

de westelijke sahara:

30 jaar strijd, 30 jaar hoop, 30 jaar is genoeg!

I  Greet De Causmaecker  I

Op 27 februari 2006, vierde de Democratische Arabische Republiek Sahrawi haar 30ste verjaardag.
Honderden sympathisanten uit de hele wereld kwamen samen in Tifariti, een klein stukje bevrijd gebied,

om deel te nemen aan de feestelijkheden.

Foto Eric De Mildt
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schouwspel van nog nooit eerder geziene
scènes: de Sahrawi vlag wordt aan elektri-
citeitspalen en publieke gebouwen gehesen
en de Sahrawi bevolking scandeert slogans
zoals « onafhankelijkheid », « zelfbeschik-
king », « vrijheid », « Marokko buiten ». De
intifada heeft zich ondertussen verspreid
naar de Marokkaanse steden Assa en Tan
Tan en naar de Marokkaanse universiteiten.
De Marokkaanse veiligheidsdiensten reage-
ren met terreur en repressie. Studenten en
mensenrechtenactivisten worden gearres-
teerd, gefolterd en in onmenselijke omstan-
digheden gevangen gehouden in de beruch-
te Marokkaanse gevangenis « La prison
noire ».

37 Gewetensgevangenen, waaronder de
bekende mensenrechtenactiviste Aminatou
Haidar, houden een hongerstaking die meer
dan 50 dagen duurt. Amnesty International
start eind augustus met een briefschrijf-
campagne die gericht is aan de
Marokkaanse minister van Justitie.
L’Organisation Mondiale Contre la Torture
(OMCT) uit in een rapport zijn bezorgdheid
over de toestand van de politieke gevange-
nen en vraagt de internationale gemeen-
schap om in te grijpen. De bezette gebieden
worden door het Marokkaanse leger voor
de buitenwereld hermetisch afgesloten en
sinds een paar weken worden alle Sahrawi
websites geblokkeerd.

3300  JJAAAARR IISS GGEENNOOEEGG!!

Marokko slaagt er al die jaren in om elke
diplomatieke oplossing met allerlei vertra-
gingstechnieken te dwarsbomen. Telkens
opnieuw wordt de uitvoering van het refe-
rendum uitgesteld. Eventjes is er hoop als
Mohammed VI zijn vader Hassan II opvolgt
maar al vlug blijkt dat de nieuwe koning de
politiek van vertragingsmanoeuvres rustig
verder zet. Marokko blijft de eigen bevolking
vertellen dat de annexatie van de Westelijke
Sahara een historisch recht is. Met andere
woorden: de Sahara is Marokkaans, blijft
Marokkaans en zal eeuwig Marokkaans blij-
ven. Rabat heeft gedurende al die jaren van
uitstel van het referendum zijn politiek van
bezetting en bevolkingskolonialisme in de
Westelijke Sahara versterkt.
Het is natuurlijk ook zo dat de Westelijke
Sahara voor Marokko van een enorm econo-
misch belang is. 10 % van Marokko’s fosfa-
ten wordt ontgonnen in illegale mijnen in

de Westelijke Sahara. De Amerikaanse
petroleummaatschappij Kerr McGee heeft
met Marokko een akkoord ondertekend
voor de exploratie van olie. En nergens ter
wereld zwemmen er zoveel vissen en
schaaldieren als aan de 1500 km lange
Atlantische kust van de Westelijke Sahara.

Het vraagstuk van de Westelijke Sahara
is nochtans heel eenvoudig op te lossen. De
Westelijke Sahara is een niet autonoom en
dus een nog te dekoloniseren gebied. Alle
instanties van de VN en het Internationaal
Gerechtshof bevestigen en herbevestigen
het recht op zelfbeschikking van het
Sahrawi volk. Toch ontbreekt het de VN aan
moed om het internationaal recht te doen
toepassen.

Ook Europa kan niet langer zijn histori-

sche verantwoordelijkheid ontlopen en
moet initiatieven nemen om de impasse in
het dossier te doorbreken. Het Europees
Parlement heeft eind oktober 2005 een
resolutie aangenomen die de repressie van
het Marokkaanse leger in de bezette gebie-
den veroordeelt. Maar de Europese
Commissie heeft ook een nieuw visserijak-
koord met Marokko ondertekend waarin de
Westelijke Sahara niet expliciet wordt uit-
gesloten. Als dit akkoord in mei van dit jaar
geratificeerd wordt, is Europa medeplichtig
aan de illegale exploitatie van de natuurlijke
rijkdommen van de Westelijke Sahara.

Frankrijk, als trouwste bondgenoot in
Europa van Marokko, is ook een belangrijke
factor voor de impasse in de Westelijke
Sahara. Frankrijk heeft de oorlogsinspannin-
gen van Marokko altijd gesteund en levert
wapens aan Rabat. Ook de Spaanse rege-
ring neemt nog altijd een zeer dubbelzinni-
ge houding aan en blokkeert het dossier. Dit
kan verklaard worden door de sterke
Spaans-Marokkaanse handelsrelaties en
door het feit dat Spanje ook nog steeds
twee enclaves bezit in Marokko: Ceuta en
Melilla. Het Spaanse volk denkt er echter

anders over. Bij de herdenking van de
Madrid Akkoorden in november 2005 heb-
ben 30.000 mensen, vooral Spanjaarden,
deelgenomen aan wat ze de «Mars voor
vrijheid van het Sahrawi volk» noemen. De
tijd speelt in het nadeel van Marokko.
Ondanks de brutale repressie van het
Marokkaanse leger in de bezette gebieden
blijft de Sahrawi bevolking massaal de
straat opkomen voor vrijheid en onafhanke-
lijkheid. Deze volksopstand zal misschien
leiden tot nieuwe diplomatieke initiatieven.
Op dit moment is er een humanitaire nood-
situatie in de Sahrawi vluchtelingenkam-
pen. Hevige stortregens gevolgd door overs-
tromingen hebben meer dan 50 % van de
infrastructuur in de kampen verwoest,
80.000 mensen zijn dakloos geworden.

Deze catastrofe zal ongetwijfeld het con-
flict van de Westelijke Sahara opnieuw op
de agenda plaatsen. We mogen er in ieder
geval van uitgaan dat het Marokkaanse
koloniale bewind verder alle middelen zal
gebruiken om de Westelijke Sahara in zijn
ijzeren greep te houden. Maar op welke
manier dan ook, uiteindelijk zal het
Sahrawi volk overwinnen. Dat heeft de
geschiedenis van de verdrukte volkeren al
meerdere malen aangetoond.
.–––––––––
(1) Op 10 mei 1973 ontstaat het Polisario Front
(het Volksfront voor de Bevrijding van Saguiet El
Hamra en Rio de Oro). De stichter is El Ouali
Mustapha Sayed. Op 20 mei 1973 zet de gewa-
pende vleugel van het Polisario Front zijn eerste
aanval in tegen het Spaanse leger.
(2) De Akkoorden van Madrid worden niet
gelegitimeerd door het internationaal recht en
waren en zijn nog altijd onwettig. De Westelijke
Sahara staat nog altijd op de lijst van « nog niet
autonome » en dus te dekoloniseren gebieden
en juridisch gezien behoudt Spanje het admini-
stratieve gezag over dit gebied.

Greet De Causmaecker is medewerker bij
het Belgisch Comité voor Steun aan het
Sahrawi Volk.

■
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Het Europees parlement heeft eind oktober
2005 een resolutie aangenomen die de 
repressie van het Marokkaanse leger in
de bezette gebieden veroordeelt.
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Om de overwinning van Bachelet te kade-
ren en te begrijpen waarom de Bush
administratie er rustig bij blijft moeten
we de achtergrond bekijken van de zoge-
naamde centrumlinkse regeringen die
Chili gedurende 16 jaar hebben bestuurd.
In 1988 versloeg de Concertación de dicta-
tor Pinochet in een plebisciet en versloeg
het daaropvolgende jaar een pro-Pinochet
kandidaat tijdens de presidentsverkiezin-
gen. Van 1989 tot nu werd Chili geregeerd
door een autoritaire grondwet opgelegd
in 1980 door de dictatuur. De Concertación
regimes en hun presidenten (zowel chris-
tendemocraten als de socialisten) aan-
vaardden niet alleen de frauduleuze priva-
tiseringen ter waarde van miljarden dol-
lars die onder de dictatuur werden utge-
voerd maar ze verspreidden de praktijk
naar alle sectoren in de economie,
gezondheid, onderwijs en pensioensys-
teem. Een parlementaire onderzoekscom-
missie (20 juli 2005) bracht aan het licht
dat openbare gronden en eigendommen
ter waarde van 6 miljard dollar illegaal
naar Pinochet functionarissen waren
getransfereerd. Hooggeplaatste militaire
ambtenaren, betrokken in schendingen
tegen de mensenrechten, waaronder
Pinochet, behielden nog tien jaar hun
mandaat in de hoogste politieke functies.
Onder de Concertación had Chili de dubi-
euze onderscheiding het land met de
grofste ongelijkheden van het ganse con-
tinent te zijn. De militairen krijgen tot op
de dag van vandaag nog steeds 10% van
de koperinkomsten, een maatregel die
Bachelet destijds als minister van defensie

(2002-2004) volledig ondersteu
Beperkende arbeidsmaatregele
de vakbonden en arbeidersbew
om in gelijk welke industrietak
schalige stakingen te organiser
meeste boeren en houthakkers
weinig of geen verdediging teg
bouw van de agro-business, en 

centen van wijn en timmerhou
tegen domineert een nieuwe k
multimiljonairen een sterk gem
seerde economie  in samenwer
de Europese en Amerikaanse m
nals. Ze plunderen de Chileense
de bossen, het water en de gron
Ze verdrijven de inheemse volke
hun grondgebied en criminalise
bewegingen van de Mapuche In

De bewering van de Concer
ze de armoede van 48% naar 18
teruggebracht is statistisch kun
vliegwerk: het resultaat van de 
tie van armoede tot het hoogst
levensminimum. Meer realistisc
gen gebaseerd op een adequat
standaard schat de armoede op
40-45% van de bevolking. Nog 
is dat de Concertación in navolg
VS – in  tegenstelling met de re
continent- zich als de meest vo

de nieuwe presiden

de beste bondgenoot van 

I  James Petras  I

Het Chileense neoliberaal economisch mirakel kan zijn achterkant nie
moeten het stellen met een minimumloon. Het gepriva

Het onderwijs en gezondheidsysteem zijn in verval. De nieuwe pres

Onder de Conc
dubieuze onde
de grofste ong
continent te zij
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vroegere DDR en was een aanhangster
van het regime van Erich Honecker. Toen
er opnieuw verkiezingen in Chili doorgin-
gen  keerde Bachelet terug en werd lid
van het Centraal Committee van de “ver-
nieuwde” socialistische partij. Vanaf haar
terugkeer naar Chili tot aan haar verkie-
zing als president heeft ze nooit de straf-
feloosheid van de militairen, verantwoor-
delijk voor de dood van haar vader, in
vraag gesteld maar stemde integendeel
volledig in met hun doctrine van nationa-
le veiligheid. Ze promoveerde talloze mid-
delrang officieren die destijds in de gehei-
me diensten van Pinochet hadden
gewerkt. Het is een bewijs van haar hech-
te samenwerking met het militair esta-
blishment.

Bachelets overgang van de DDR naar
de VS werd afgerond met een eenjarige
opleiding aan de militaire school Fort
McNair waar ze zich specialiseerde in de
Amerikaanse doctrine van binnenlandse
oorlog en strategieën om verzet te onder-
drukken. In tegenstelling met haar vader
die imperialisme verwierp en een aanhan-
ger was van een socialistische verdeelpoli-
tiek van de welvaart volgde Bachelet een
weg “in overeenstemming met de super-
macht” (“convergence with the hegemo-
nic power” –haar eigen woorden). In
essentie komt het neer op een onderwer-
ping aan de Amerikaanse strategische dic-
taten. Haar ambtstermijn als minister van
gezondheid bracht geen verbetering aan
de afbrokkelende gezondheidszorg, zette
geen belangrijk programma op touw voor
de 50%  Chilenen die de kosten in de
geprivatiseerde gezondheidszorg niet kon-
den betalen. Ze deed geen inspanning om
het rampzalige privé pensioensysteem te
herstructureren. De private pensioenplan-
nen zijn voor het ogenblik voor 1 miljard
dollar in het deficit. Van de pensioentoela-
gen worden tot 20% beheerskosten en
andere variabele uitgaven afgetrokken. De
Internationale Arbeidsorganisaties (ILO)
heeft Bachelet en haar voorgangers erop
gewezen dat enkel 58% van de gepensio-
neerden slechts 120$ per maand zouden
krijgen terwijl de andere 42 % bijna niets
zouden uitbetaald worden.

Gedurende haar ambtstermijn als
Minister van Defensie stegen de militaire
uitgaven tot een nieuwe recordhoogte: de

uitgaven per hoofd van de bevolki
ken met kop en schouders boven d
taire uitgaven per capita in de rest
continent. Miljarden dollars werde
gespendeerd aan een nieuwe vloo
gevechtstoestellen, helikopters, oo
schepen, en fotografische spionag
men via satelliet. Chili werd klaar
gestoomd als bondgenoot voor  de
Amerikaanse politiek in de woelig
Andesstaten.

Bachelet was eveneens een he
voorstander van een militaire expe
naar Haïti om de Amerikaanse mil
bij te staan in het onderdrukken v
sympathisanten van Aristide. Mee

400 zwaar gewapende Chileense 
ren patrouilleerden in de lompenw
van Port au Prince ter ondersteuni
de door de Amerikanen geïnstallee
marionettenregering. Bachelet ver
komde elke kans om zich te engag
militaire oefeningen met de VS. De
samenwerking dateert van de UN
operaties. In een interview met he
se blad El Mercurio bevestigde ze a
Minister van Defensie haar toewij
aan het neoliberale model, het be
van de 19% belasting op de toegev
waarde, haar verzet tegen elke pro
ve belasting of een politiek voor d
verdeling van de welvaart. Het ont
haar ook aan enige doordachte po
voor het wegwerken van de grove
ongelijkheden. Apart van het toeg
maken van het onderwijs voor de 
klasse zegt Bachelet dat er geen w
formules zijn om de ongelijkheid t
arm en rijk op te lossen, zoals bvb 
uren week. Voor Bachelet is de ver
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NN OONN--PPRROOLLIIFFEERRAATTIIEEVVEERRDDRRAAGG

Bush rept in zijn jaarlijkse “State of the
Union” met geen woord over de ver-
plichtingen opgetekend in het Non-
Proliferatieverdrag (NPV) dat de grote
kernwapenmogendheden verplicht om
hun kernwapenarsenalen af te bouwen en
te ontmantelen. In tegendeel, de VS zijn
druk bezig om nieuwe kernwapens te ont-
wikkelen. Ook spreekt de president niet
over de Israëlische kernwapens, die een
groot gevaar vormen voor de vrede in de
regio. Iran heeft het recht om zoals ieder
ander land aan kernonderzoek te doen en
een programma voor kernenergie voor
niet militaire doeleinden te ontwikkelen.
Dat is niet in tegenspraak met het NPV.
Door het voortdurend stigmatiseren van
Teheran als ongeloofwaardige partij,
opent Bush de deur naar een eventueel
optreden naar Iran wanneer het
Washington past.

Want verliezen we toch niet uit het
oog dat de ophef met Iran niet alleen
betrekking heeft op de nucleaire proble-
matiek. Voor de VS is de regio van het
Midden-Oosten van groot belang om de
belangrijke handelswegen naar China en
India onder controle te hebben. De rede-
naar van het Witte Huis liet de oorlogs-
dreiging voorlopig achterwege en verpak-
te zijn gedachten handig door te zeggen
dat hij hoopte op een regimewissel dat
een democratisch Iran tot stand zou bren-
gen. Dit is een retoriek waarmee de VS
vaak haar politiek van nationale onder-
werping keurig omschrijft.

DDEEMMOOCCRRAATTIIEE

Aansluitend kwam Bush dan op het
thema van de verspreiding van de demo-
cratie in het Midden-Oosten. Met deze

legitimatie-ideologie die aan de
Amerikaanse machtspolitiek tegemoet
komt, wil de Bush-administratie de verkie-
zingen in Palestina als een Amerikaanse
verworvenheid laten overkomen. Hamas
als verkiezingsoverwinnaar zal hiermee
rekening houden. Nu de Palestijnen heb-

ben gekozen moeten de leiders van
Hamas Israël erkennen, ontwapenen, het
terrorisme afzweren en zich inzetten voor
een duurzame vrede. Dat is het gebod van
de imperator. Maar zijn retoriek wordt
niet aangevuld met een duidelijk en con-
creet project om de miserie van de
Palestijnen te beëindigen. Noch hebben
we van Bush een duidelijke eis gehoord
aan het adres van Israël om de bezetting
te beëindigen en het Israëlische staatster-
rorisme tegen de Palestijnse bevolking te
stoppen. Wat Bush wel weet maar niet
zegt is dat de aanslagen van bepaalde

Palestijnen hun oorzaak vinden in de
bezetting en het arrogante en brutale
optreden van de bezetter. Het zijn niet de
Palestijnen die onrechtmatig land bezet-
ten. Wat Bush ook niet zegt en zeker niet
zal eisen is dat Israël alle resoluties van de
VN-Veiligheidsraad moet respecteren die
haar aanmanen tot terugtrekking van de
door hen veroverde gebieden. De vrede in
de regio zou een stuk vooruitgaan moest
de VS en de EU eindelijk ophouden met
hun houding van twee maten en twee
gewichten.

De Palestijnen hebben hun vastbera-
denheid voor de strijd tegen de Israëlische
bezetting getoond door te stemmen op
Hamas. Dat schema was niet voorzien in
het Amerikaanse reglement voor de
democratie in het Midden-Oosten.

IIRRAAKK

Deze voorstelling van democratie willen
de VS in Irak verder verspreiden en bijge-
volg is het voor Bush uitgesloten dat er
snel een troepenterugtrekking zal gebeu-
ren. De oorlog moet tot de totale overwin-
ning voortgezet worden. Maar zijn land
toont steeds minder en minder de bereid-
heid om de zendeling van het Witte Huis
te volgen. De bevolking heeft steeds min-
der oren naar het discours van zijn presi-
dent. De onzekerheden reiken tot in de
hoogste machtskringen van Washington.

de redekunstenaar van het witte huis kan

niet langer meer overtuigen

I  Antoine Uytterhaeghe  I

Een retorische machtsdemonstratie van Washington. Maar de VS-president slaagt er niet in om de natie te overtuigen.

Bush breekt het bewapeningsrecord:
439 miljard dollar voor defensie in 2007
plus 50 miljard voor de oorlog.
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De neoconservatieve haviken voorspelden
bij de aanvang van hun militair optreden
een snelle doorbraak op alle fronten. Nu
duidelijk is gebleken dat hun bliksemstra-
tegie een mislukking is, wordt hierover in
de rede van de Amerikaanse president
met geen woord gesproken. De “mislukte
staten” willen zich niet laten onder de
voet lopen door een buitenlandse inter-
ventie en bezettingsmacht.

OOLLIIEE

Dit moest George W. Bush tijdens zijn
rede in een min of meer gesluierde vorm
erkennen.

De Verenigde Staten, zei hij, hebben
zich afhankelijk gemaakt van instabiele
regio’s in de wereld. Daarom moeten ze
op termijn hun afhankelijkheid van olie-
importen uit het Midden-Oosten beëindi-
gen. Bush beveelt een ontwenningskuur
aan om de verslaving aan de olie uit het
Midden-Oosten te verminderen. Bush wil
tegen 2025 de import van olie uit het
Midden-Oosten met 75 procent verminde-
ren. Hier verliest de Amerikaanse presi-
dent uit het oog dat de landen van de
OPEC 35 % van de internationale olie-
markt in handen hebben en dat dit aan-
deel in de toekomst nog zal vergroten.
Bush houdt geen rekening met de mening
van deskundigen die zeer sceptisch staan
ten aanzien van de bewering dat de
Verenigde Staten zich kunnen bevrijden
van hun afhankelijkheid van olie-import
uit het Midden-Oosten.

Zelfs als de Verenigde Staten erin zou-
den slagen geen druppel olie uit deze lan-
den te importeren, dan nog zullen deze
oliestaten een grote invloed hebben om te
bepalen hoeveel we de olie zullen betalen.
Dus het doet er niet toe waar u de olie
koopt, men moet de wereldprijs betalen.
Bijgevolg mag men over de redenering
van Bush gerust zeggen, dat die alleen
maar bijkomende moeilijkheden voor de
toekomst van de Amerikaanse energie-
politiek als gevolg zal hebben.

De Oostenrijkse minister voor energie
vindt het plan van Bush onrealistisch.
Volgens hem zal het Midden-Oosten als
leverancier van olie en gas nog belangrij-
ker worden. Door zijn stelling zullen de
investeerders twijfelen om in nieuwe
technologieën en modernisering van oude

VERENIGDE STATEN44

Vrede | nr. 378 | maart-april 2006

7700  MMIILLJJAARRDD DDOOLLLLAARR MMEEEERR VVOOOORR DDEE IINNZZEETT IINN IIRRAAKK EENN AAFFGGAANNIISSTTAANN..

In het verdelgingsbudget zijn niet begrepen de 50 miljard dollar voor hun optreden in
Irak en Afghanistan dat Washington nodig heeft voor de het jaar 2007. Voor dit jaar
worden de kosten geschat op 120 miljard dollar.
Wanneer we alles samentellen zijn de volledige uitgaven voor oorlogvoering en bewa-
pening goed voor een bedrag van ongeveer 560 miljard dollar. Hierbij moet nog gere-
kend worden de bewapeningskosten die in de budgetten van andere ministeries
geboekt staan. Zo is het ministerie voor energie verantwoordelijk voor de nucleaire
kernwapenprogramma’s. De kosten hiervoor woorden jaarlijks geschat op 30 miljard
dollar.

OO MM HH EE TT BBEEGGRROOTTIINNGGSSTTEEKKOORRTT TT EE VVEERRMMIINNDDEERREENN,,   ZZEETT MMEENN HH EE TT MM EE SS

II NN DD EE HHUULLPP AA AA NN DD EE MMIINNSSTTBBEEDDEEEELLDDEENN..

De Bush-administratie wil in de komende vijf jaar 40 miljard besparen in de sociale
zekerheid voor de minst bedeelde (Medicaid) en de steun voor de studenten.
De republikeinen hebben al laten verstaan dat er nog meer besparingen zullen vol-
gen.
Bush zal zijn budget begin februari voorleggen, waarbij hij besparingen voorstelt in
de uitgaven voor de voedselhulp aan de armen (food stamps), de hulp aan de land-
bouwers en in het medisch programma bestemd voor de senioren ( Medicare ) .
Er zijn al protesten gekomen uit de bevolking, gesteund door de democraten en diver-
se verenigingen. Ze vestigen er de aandacht op dat deze besparingen in het budget
maar een druppel zijn in de diepe oceaan van het staatsdeficit, die een bedrag culmi-
neert van 1.300 miljard dollar ( 1.100 euro ).
De Bush-administratie bespaart bij de zwakkere en laat deze die verwikkeld zijn in
allerlei financiële schandalen en corruptie uit de ondernemerswereld en politiek met
rust. Maar dat is de Amerikaanse democratie in praktijk.

olieontginningsgebieden te beleggen.
Een investeringstop in de olievelden van
het Midden-Oosten kan en zal alleen de
krapheid van olie op de oliemarkt nog
verscherpen en zo de prijs naar omhoog
jagen. Door het enorme begrotingstekort
van 400 miljard dollar voor dit jaar, kan
de Amerikaanse president zich ook geen
dure initiatieven veroorloven.

OOOORRLLOOGGSSPPOOLLIITTIIEEKK II NN CCRRIISSIISS??

Bush wil zijn doelstelling bereiken door
een mix van nieuwe brandstoffen. Bill
Prindle, vice-directeur van “ American
Council for Energy – Efficient Economy “
vestigde er in een interview de aandacht
op, dat het gevraagde budget voor dit
jaar voor onderzoek naar energie-efficiën-
te 14 % lager ligt dan in 2002.
Daarmee voert hij de Amerikaanse oor-
logsstrategie van zijn administratie in het
absurde. Want deze is juist gericht op het
bereiken van de totale controle van de

energiebronnen, waarbij de heerschappij
over het Midden-Oosten de absolute prio-
riteit heeft. Maar nu wordt juist aange-
toond dat een eenzijdige onafhankelijk-
heidsverhouding zich toch niet zo gemak-
kelijk tot stand laat brengen zoals oor-
spronkelijk gepland. De Amerikaanse oor-
logspolitiek van Washington is in een ern-
stige crisis gekomen. Niet alleen omdat
de Amerikaanse bevolking steeds meer
en meer oorlogsmoe wordt. Ook de oor-
logsvoerende krachten zullen op de duur
met beloften van een democratisch
Midden-Oosten niet meer tevreden te
stellen zijn. Vooral omdat de democratie
in dit deel van de wereld zijn eigen regels
volgt.

Antonie Uytterhaeghe is lid van de reactie-
raad.

■
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IINNTTEERRVVEENNTTIIEE

Alle huidige ontwikkelingen op het vlak van
militaire samenwerking in Europa gaan over
een interventiepolitiek. Het betreft dus geen
verdediging van het Europees grondgebied,
maar taken die gaan van vredeshandhaving
tot peace-enforcement. Als we de tendens
van de EU-grondwet mee in ogenschouw
nemen gaat het ook om ontwapeningsop-
drachten te velde, en een inpassing in de
strijd tegen het terrorisme. Dit alles volgens
de principes van de VN.

Wij hebben het daar behoorlijk moeilijk
mee. De toenmalige president van de VS, Bill
Clinton, verklaarde voor de VN dat de wereld
veel probleemhaarden kende die niet alle-
maal door de legers van de democratieën zul-
len kunnen worden aangepakt; hij stelde:
“We zullen een keuze moeten maken waar
we gaan optreden”.Waardoor zal deze keuze
bepaald worden? Wij vrezen dat de economi-
sche belangen hier wel doorslaggevend zou-
den kunnen zijn.

Onze bewindslui spreken altijd over de
principes van de VN, en niet over een man-
daat van de VN. Principes zijn door elke actor
interpreteerbaar…

MMOODDEERRNNEE LLEEGGEERRSS

Daarbij komt nog dat er zich in legerkringen
wereldwijd een enorme evolutie aankondigt
naar structuren met hoogtechnologisch
materieel, superieure vuurkracht en met
minder mensen. Snelle interventie heet het
in die milieus. De doctrine van vredestichting
doet de nood aan communicatie en logistiek
enorm verhogen. Dat is precies het deel waar
Sp.a voor België een rol ziet. Het is gewoon
zich een plaatsje zoeken in de militaire
modernisering.

NNAAVVOO

“De NAVO is een samenwerking waarbinnen
de EU als één geheel moet optreden, samen
met andere partners”, aldus Vande Lanotte.

Of een gezamenlijk EU-optreden progressie-
ver zal zijn dan lidstaten die zich min of meer
tegen een oorlogsavontuur afzetten, is hele-
maal niet zeker.“Een transformatie van de
NAVO tot een internationale brandweer
onder Amerikaanse leiding is een onzinnig en
onaanvaardbaar idee.” En wat is de NAVO
vandaag anders dan de onderaanneming van
wat Washington en Londen uitspoken, met
nog altijd een nucleaire first strike doctrine? 

MMIILLIITTAAIIRR IINNDDUUSSTTRRIIEEEELL CCOOMMPPLLEEXX

De Europese Defensie is nog lang geen feit.
Vandaag zien we dat de funderingen aange-
legd worden voor de toekomstige militaire
architectuur van de Unie. Er is nu al een inter-
ventieleger op basis van gedetacheerde
nationale troepen, er bestaat een Militair
Commando van de Unie, er is een Politiek en
Veiligheidscomité, we hebben de

Hoogvertegenwoordiger van de Unie, we
hebben het Europees Defensie Agentschap.
Een heus militair industrieel complex staat in
de steigers.Wie zal zo’n raderwerkmachine
kunnen tegenhouden?

NNUUCCLLEEAAIIRR??

Wie over een reëel Unieleger praat moet zich
ook positioneren tegenover het nucleaire
aanbod dat Chirac vorige maand nog her-
haalde:“Ik blijf er van overtuigd dat we op het
gepaste moment ons de vraag moeten stellen
van een gemeenschappelijke defensie die reke-
ning houdt met de bestaande systemen van
{nucleaire, red.} afschrikking, in het perspectief
van een sterk Europa, dat zelf verantwoorde-
lijk is voor haar veiligheid” .

WWIIEE BBEESSLLIISSTT??

Eenmaal een Unieleger een feit zou zijn blijft
de centrale vraag van democratische controle
onbeantwoord.Vandaag is er niet de minste
reden om aan te nemen dat in een nabije
toekomst het Europees Parlement daar enige
beslissingsmacht zou in krijgen. De tekst van
de grondwet had het enkel over “het
Parlement word regelmatig geïnformeerd”.

Welke beslissingsruimte zal anderzijds
een nationale regering nog hebben op het
vlak van (gedeelde) financiële verantwoorde-
lijkheid voor zo’n Unieleger.Wordt het bud-
get dan geregeld vanuit de gemeenschappe-
lijke middelen?

U ziet, een heleboel vraagtekens die ons ini-
tieel enthousiasme helemaal bekoelen.

Georges Spriet is stafmedewerker bij Vrede.

■

sp.a wil belgische leger halveren

I  Georges Spriet I

Sp.a wil het Belgisch leger volledig overhevelen naar een Europees niveau.
Het aantal manschappen wordt gehalveerd naar 20.000, het budget ingekrompen met 40%, en 

ontwikkelingssamenwerking met dat bedrag verhoogd. “Wij vinden 1 procent extra aan ontwikkelingssamenwerking
belangrijker dan de NAVO-verplichtingen”.Wie stelt dat veiligheid meer bevorderd wordt door ontwikkeling 

dan door militaire instituten zit, wat ons betreft, op een juist spoor.
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Of anders geformuleerd:“Het is de
taak van de journalist om de leu-
gens van staatslieden te ontmaske-
ren, om die leugens vervolgens te
veroordelen”. Een journalist van het
kaliber Fisk weet dat schijn
bedriegt en dat er – wat de macht-
hebbers betreft – weinig nieuws is
onder de zon. Hij kent de geschie-
denis en gebruikt die om naar het
heden en de toekomst te kijken.

De tweede categorie journalis-
ten heeft geen stelregels. Hij/zij
loopt trends achterna, die door de
macht en de machthebbers wor-
den bepaald. Vaak schrijft hij/zij de
machthebbers gewoon naar de
mond en zijn/haar historische
bagage reikt niet verder dan wat er
bij de grote internationale pers-
agentschappen te vinden is of in de
knipselmap, die hij/zij van de juf-
frouw van de documentatiedienst
van zijn/haar redactie krijgt toege-
stopt en die zelden verder terug
gaat in de tijd dan vijftien of twin-
tig jaar.

De Brit Robert Fisk is één van de weini-
gen, die tot de eerste categorie behoort. In
zijn magnum opus ‘De grote beschavings-
oorlog. De verovering van het Midden-
Oosten’ maakt hij een balans op van dertig
jaar werk als oorlogscorrespondent (voorna-

melijk) in het Midden-Oosten. 1437 bladzij-
den terugblik op de oorlogen, die het
Midden-Oosten de voorbije dertig jaar te
vuur en te vlam hebben gezet: de Libanese
burgeroorlog (Fisks standplaats is Beiroet),
de slachtpartijen in de Palestijnse vluchte-
lingenkampen Sabra en Shatila, een kwart-

eeuw oorlog in Afghanistan, het gru-
welijke acht jaar aanslepende conflict
tussen de Iraakse leider Saddam
Hoessein en de Iraanse ayatollahs, de
tweede Golfoorlog in 1991, de burger-
oorlog in ex-Joegoslavië, de oorlog van
de NATO tegen Servië, de derde
Golfoorlog van 2003, de gruwelen die
de Irakezen moeten ondergaan na de
‘bevrijding van hun land’ door de
Anglo-Amerikaanse coalitie, de ‘war on
terror’ van George W. Bush junior, de
genadeloze repressie van de staat Israël
tegen twee Palestijnse volksopstanden
en het ‘vredesproces’ van Palestijnse en
Israëlische leiders, gechaperonneerd
door de president van de Verenigde
Staten (“waar Kafka een puntje kan
aan zuigen”, aldus Fisk).

In de stroom van de recente geschie-
denis van het Midden-Oosten neemt
Fisk zijn lezers ook mee naar de Turkse
genocide tegen het Armeense volk (de
eerste ‘Holocaust’ van de twintigste
eeuw), de folterkamers van de sjah,
waar agenten van de Iraanse geheime

politie SAVAK en van de Amerikaanse CIA
samen kantoor hielden, het slachthuis van
de Baathpartij en haar leider Saddam
Hoessein in Irak en de mensonterende bur-
geroorlog, die in de jaren negentig aan
meer dan 200.000 Algerijnen het leven
kostte.

boekbesprekingen

het magnum opus van robert fisk over het midden-oosten

I  Wim De Neuter  I

Wat is het verschil tussen een grote reporter, die van journalistiek met een grote ‘J’ zijn vak heeft gemaakt,
en een doorsnee journalist, die door het geglobaliseerde, multinationale persbedrijf wordt tewerkgesteld? 

De eerste heeft één belangrijke stelregel.
“Waar het in de journalistiek werkelijk om draait is het volgen van de macht en de machthebbers.”

Zo luidt het credo van de Britse oorlogscorrespondent Robert Fisk.

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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DD EE ‘‘GGRROOTTEE OOOORRLLOOGG’’

‘De Grote Beschavingsoorlog’ is eigenlijk
geen boek, het zijn meerdere boeken
samengebracht in een band van 1437 pagi-
na’s. De jonge Robert Fisk groeide op in
Maidstone, een dorp in het Zuid-Engelse
graafschap Kent. Hij is geboren in 1946 en
zijn ouders zijn een wat vreemd stel: moe-
der Peggy is vijfentwintig, vader Bill is zes-
enveertig en oud-strijder van de loopgra-
venoorlog van 1914-1918 aan de Somme in
Frankrijk. Bill Fisk heeft een vervelende kan-
toorbaan, maar de ‘Grote Oorlog’ laat hem
nooit meer los. Hij is er erg zwijgzaam over,
maar hij verslindt alle boeken die hij over dit
thema te pakken kan krijgen. De jonge
Robert Fisk trekt in zijn jeugdjaren herhaal-
delijk met zijn ouders mee op vakantie naar
de slagvelden en soldatenkerkhoven aan de
Somme, in Verdun en in Ieper en omstreken.
Bill Fisk heeft een eremedaille uit de Eerste
Wereldoorlog meegebracht. Daarin staat
een inscriptie gegraveerd:“De Grote
Beschavingsoorlog”. De oude Fisk is een
nukkige man, een Britse patriot, aanhanger
van het ‘Empire’ en een racist, die Afrikanen
‘nikkers’ noemt. De relatie tussen vader is
zoon is uiterst koel, maar Bill Fisk brengt zijn
zoon wel de liefde voor het boek en de
geschiedenis bij.

Wanneer hij in de jaren ’70 voor The
Times aan de slag gaat in Noord-Ierland en

in 1976 gevraagd wordt om naar zijn nieu-
we standplaats Beiroet te vertrekken om
correspondent voor het Midden-Oosten te
worden, komt Robert Fisk er al snel achter
dat de historische bagage, die hij van vader
Bill heeft geërfd, allesbehalve ballast is.
“Niemand ontsnapt aan de geschiedenis”,
weet Fisk, zeker een journalist die zich in de
door de Britten bezette steden van Noord-
Ierland begeeft of naar een van de vele
fronten in het Midden-Oosten trekt. Dat is

de rode draad die door het hele Fiskiaanse
verhaal loopt.

De ‘Grote Oorlog’ van Bill Fisk had gevol-
gen, die zijn zoon zes, zeven, acht decennia
later op elk terrein, dat hij betrad met eigen
ogen en met alle gruwel zou zien.

De ‘Grote Oorlog’ was een gigantische
slachtpartij op Europese bodem, die de kaar-
ten van Europa en het Midden-Oosten
grondig hertekende.“In het totaal heeft het
de generatie van mijn vader iets meer dan
23 maanden gekost om de naoorlogse,
kunstmatige grenzen en de al even kunst-
matige naties daarbinnen te creëren,”
schrijft Fisk. In het Midden-Oosten vochten
de Arabieren samen met de Britten tegen
de troepen van het Ottomaanse rijk, dat de
kant van Duitsland had gekozen. Londen
beloofde hen onafhankelijkheid na de oor-
log, maar in 1916 sloten de Franse diplomaat
François Georges Picot en zijn Britse even-
knie Sir Mark Sykes een geheim verdrag
waardoor de Arabische wereld netjes onder
de geallieerden werd verdeeld.

“De nieuwe staat van Groot Libanon
werd afgescheurd van Syrië en op 30 augus-
tus 1920 ingehuldigd door generaal Henri
Gouraud. De oprichting van Joegoslavië, het
zogenoemde Koninkrijk van Serviërs,
Kroaten en Slovenen, werd afgekondigd op
28 juni 1921. En het Engels-Iers verdrag dat
Ierland opdeelde, werd minder dan zes

maanden later ondertekend op 6 december.
De Volkenbond keurde het Britse mandaat
voor Palestina – waarin de voorwaarden van
de Balfourdeclaratie waren geïntegreerd –
goed op 22 juli 1922, elf maanden nadat
koning Faisal, de zoon van Sjarif Hossein,
door de Britten tot koning van Irak was
geïnstalleerd. En ik moet vaak denken dat,
hoe je het ook wendt of keert, mijn eigen
leven en mijn loopbaan als journalist – eerst
in ierland, vervolgens in het Midden-Oosten

en de Balkan – volledig is gewijd aan de
berichtgeving over de brandhaarden die zijn
ontstaan rondom deze grenzen, de ineen-
storting van ministaatjes die door mijn
vaders oorlog konden worden opgericht, en
aan het doden van hun volkeren. Het zegt
nog altijd veel over de geest van dat tijdperk
dat het grootste deel van de invulling van
de kaarten en het creëren van naties zoge-
naamd werd gedaan ten behoeve van aller-
lei minderheden. Minderheden die in prak-
tisch alle gevallen op twee na – namelijk de
joden in Palestina en de protestanten in
Noord-Ierland – geen enkele behoefte had-
den aan een wijziging van hun landsgren-
zen.”

“De Kroaten en Serviërs,” vervolgt Fisk,
“kregen meteen al ruzie. Er braken felle sek-
tarische onlusten uit in Ierland en Ierse
nationalisten raakten slaags met elkaar in
een nietsontziende burgeroorlog. De
Fransen hakten het Arabische leger in Syrië
in de pan en sloegen op wrede wijze
opstanden neer in zowel Syrië als Libanon.
Het Verenigd Koninkrijk kreeg te maken
met een nationalistische revolte in Irak. En
tegen de jaren dertig van de twintigste
eeuw vochten de Britten in Palestina tegen
een opstand van Arabieren die woest waren
dat hun land zou worden verdeeld en aan
de joden gegeven als thuisland.”

De brandhaarden met hun miljoenen
slachtoffers, die Robert Fisk de voorbije der-
tig jaar als reporter heeft beleefd, zijn het
gevolg van verraad, valse beloften en impe-
riale machtswellust van het Westen.
“Ik ga altijd terug naar oude oorlogen en
praat met oude soldaten,” legt Fisk uit.“Ik
ga terug naar Noord-Ierland, naar Bosnië,
naar Servië, naar Algerije en Zuid-Libanon
en Koeweit, en naar het Bagdad van na de
invasie. Ik denk dat ik probeer datgene waar
ik getuige van ben geweest te begrijpen,
om het in een context te plaatsen die niet
voor mij bestond toen ik het te druk had
met in leven blijven, om nog een keer te
praten met mensen met wie ik – hoe kort-
stondig ook – deze nachtmerries had
gedeeld. Ik denk dat ik gewoon zit te wach-
ten tot de caleidoscoop ophoudt met draai-
en, zodat ik al die losse herinneringsfrag-
menten kan overzien in een bepaald, defini-
tief en onherroepelijk patroon: aha, dus
dáár ging het uiteindelijk allemaal om!”

Die caleidoscopische aanpak van Robert

De brandhaarden met hun miljoenen
slachtoffers, die Robert Fisk de voorbije
dertig jaar als reporter heeft beleefd, zijn
het gevolg van verraad, valse beloften en
imperiale machtswellust van het Westen.
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Fisk levert een extreem gruwelijk en apoca-
lyptisch boek op (aan massaslachtingen,
bloedvergieten, moorddadige bombarde-
menten, aan flarden geschoten menselijke
lichamen gaan honderden pagina’s op).
Maar tegelijk een meesterwerk, dat zelfs de
meest geoefende lezer met tal van nieuwe
inzichten confronteert.

‘‘LLIITTTTLLEE BBEELLGGIIUUMM’’

In de rugzak van oorlogsreporter Fisk zitten
altijd dezelfde onmisbare dingen: wat kle-
ren, notitieboekjes, pennen, een camera, en
wat geschiedenisboeken over het land of de
regio waar hij neerstrijkt. Telkens opnieuw
doet hij verrassende ontdekkingen.
Ontelbare malen moet Fisk zijn verontwaar-
diging en woede kwijt over de hypocrisie en
het absolute gebrek aan moraliteit van
machthebbers, presidenten, koningen, pre-
miers, potentaten, dictatoren. Zelfs een
dwergstaat als België ontsnapt niet aan zijn
diepe aversie voor schijnheiligheid en dub-
bele moraal. Na de vlucht van de sjah in
januari 1979 bezoekt Fisk met Iraanse revo-
lutionairen het pronkpaleis van de dictator
in dienst van Washington. Hij staat paf van
de onvoorstelbare weelde waarin de Iraanse
keizer baadde. Hij werpt een blik in de bibli-
otheek van Zijne Majesteit. Werken van
Voltaire, Verlaine, Flaubert, Shakespeare.
Geschriften van generaal Charles De Gaulle,
Churchill, de autobiografie van de voormali-
ge Israëlische premier Abba Eban (met
handtekening van de auteur en de vermel-
ding “Voor zijne Keizerlijke Hoogheid, de
sjah der sjahs”), naast de dagboeken van
het nazi-monster Goebbels. In het woonver-
trek tokkelt Fisk enkele noten van Sebastian
Bach op een juweel van een klavecimbel.
Een geschenk van koning Boudewijn en
koningin Fabiola van België.

Fisk beschrijft met een ondraaglijke pre-
cisie de gruwelen aan het Iraaks-Iraanse
front, waar meer dan een miljoen soldaten
omkwamen. In de moerassen aan de grens
sneuvelden tienduizenden Iraanse jonge
soldaten. De moerassen werden – onder
toezicht van Amerikaanse experts – door de
troepen van Saddam Hoessein onder
stroom gezet. De Iraniërs werden allemaal
geëlektrocuteerd. Saddam Hoessein zette
chemische wapens in, massavernietigings-
wapens geleverd door het Westen. Saddam
was toen ‘our man’, die het revolutionaire

Iran ‘voor ons’ aanpakte. Later toen hij niet
langer ‘our man’ was, toen heel zijn wapen-
arsenaal door de VN was ontmanteld, wer-
den niet langer bestaande massavernieti-
gingswapens de leugen waarmee Bush en
Blair tegen ‘het monster van Bagdad’ ten
oorlog trokken. Maar tijdens de acht jaar
aanslepende massamoord aan de grens tus-
sen Irak en Iran was Saddam Hoessein ‘onze
bondgenoot’. De Amerikanen zochten weer
toenadering tot hem en Donald Rumsfeld,

de huidige minister van Defensie van de
regering Bush, werd met alle égards ontvan-
gen in één van Saddams paleizen.
Washington had in het grootste geheim
weer betrekkingen aangeknoopt met
Bagdad. En waar was deze operatie tot in de
puntjes voorbereid? “Op de belangenafde-
ling van de VS in Irak, de Belgische ambassa-
de in Bagdad,” schampert Fisk.

VVEERRRRAASSSSEENNDDEE PPAARRAALLLLEELLLLEENN

Het eeuwige aha-Erlebnis van Fisk bij zijn
talrijke (en vaak levensgevaarlijke) ver-
plaatsingen in oorlogsgebied levert tiental-
len verrassende historische parallellen op.

In maart 1917 peuterde de tweeëntwin-
tigjarige soldaat Charles Dickens een affiche
los van een muur in het pas door de Britse
troepen veroverde Bagdad. Zesentachtig
jaar later ontmoet Fisk de dochter van sol-
daat Dickens, Hilda. Zij geeft hem het door
vocht zwaar gehavende, maar nog steeds
goed leesbare stuk papier. Het is de procla-
matie van luitenant-generaal, Stanley
Maude, de opperbevelhebber van de Britse
strijdkrachten in Irak, gericht aan de bevol-
king van Bagdad.

“Onze militaire operaties hebben tot
doel het verslaan van de vijand en hem uit
deze gebieden te verdrijven,” orakelde de
opperbevelhebber.“Om deze taak te vervul-
len ben ik belast met de volstrekte en

opperste macht in alle streken waarin de
Britse troepen operationeel zijn, maar onze
legers komen uw steden en gebieden niet
binnen als veroveraars of vijanden, maar als
bevrijders. U, volk van Bagdad, moet begrij-
pen dat het niet de wens van de Britse rege-
ring is u vreemde instituties op te dringen…
Daarom is het mijn opdracht u uit te nodi-
gen om, door middel van uw edelen, oud-
sten en vertegenwoordigers, deel te nemen
aan het beheer van uw burgerlijke aangele-

genheden, in samenwerking met de politie-
ke vertegenwoordiger van Groot-Brittannië,
zodat u zich kunt verenigen met uw ver-
wanten in het noorden, oosten, zuiden en
westen, om de aspiraties van uw volk te ver-
werkelijken”.

Van de nobele aspiraties van luitenant-
generaal Maude kwam niets in huis. De
Britten installeerden een koloniaal bestuur,
waarin wat Iraakse marionetten mee het
decor mochten vormen. In 1920 brak er in
heel het land een anti-Britse opstand uit.
The Times kon de tragedie alleen maar vast-
stellen en schreef op 7 augustus 1920:“Hoe
lang nog zullen er kostbare levens worden
opgeofferd in een vergeefse poging de
Arabische bevolking een uitgebreid en duur
bestuur op te dringen waar ze nooit om
gevraagd heeft en helemaal niet wil?”

Vervang de proclamatie van 1917 door
een of ander decreet van de Amerikaanse
pro-consul in Irak, Paul Bremer, of door een
toespraak van president Bush uit 2003 en
de cirkel is rond. Ook Bremer, Bush en Blair
trokken als “bevrijders” Bagdad binnen.
Deze keer duurde het echter veel minder
dan drie jaar vooraleer ze met hun verplet-
terende overmacht tegenover een over heel
het land verspreide volksopstand stonden.

Fisk stelt met voortdurende verbazing
vast hoe de leiders van het westerse imperi-
um steeds de politieke lessen uit voorbije

Fisk was aanwezig op alle belangrijke
afspraken met de geschiedenis in het
Midden-Oosten. Weinig verslaggevers
hebben zo accuraat de grote zwendel van
de ‘war on terror’ aan het licht gebracht.
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tragedies straal negeren. Militaire lessen
daarentegen worden echter wel grondig
bekeken, zij het steeds met hetzelfde resul-
taat.“Het zou interessant zijn na te gaan
hoe vaak conflicten in het Midden-Oosten
als lesmateriaal gediend hebben voor ande-
re, latere militaire campagnes,” stelt hij vast.

“Tijdens de Algerijnse onafhankelijk-
heidsoorlog kreeg de Israëlische regering
van Frankrijk ongebruikelijk veel informatie
over haar oorlog met de Algerijnse bevrij-
dingsbeweging FLN. Yitzhak Rabin, die toen
stafchef van het Israëlische leger was, Uzi
Narkiss, de Israëlische militaire attaché in
Parijs en Chaim Herzog, de toenmalige
directeur van de Israëlische militaire gehei-
me dienst, mochten een commando-een-
heid van de marine bezoeken in Zuid-
Frankrijk, het Franse commandotrainings-
centrum op Corsica, en Algerije zelf, waar ze
volgens Herzog ‘de bittere strijd bekeken
tegen het FLN’. Veertig jaar later zond het
Pentagon een delegatie naar Israël om de
tactiek van het Israëlische leger te bestude-
ren tijdens de Palestijnse Intifada, zodat ze
dezelfde lessen konden toepassen in hun
eigen strijd tegen de Iraakse opstandelin-
gen. De Amerikanen moeten in Irak op een
niet originele manier Frankrijks even deplo-
rabele tactiek in de Algerijnse onafhanke-
lijkheidsoorlog gekopieerd hebben.” Dat
wordt dagelijks op het terrein in Bagdad,
Fallujah, Basra en andere steden in Irak geïl-
lustreerd.

En Robert Fisk werd helemaal in deze
overtuiging gesterkt, toen hij er achter kwam
dat in het Pentagon de legendarische film
van Gillo Pontecorvo uit de jaren zestig, ‘La
bataille d’Alger’, werd vertoond aan een select
kransje topmedewerkers. Het is een prent
over de Algerijnse guerrilla tijdens de onaf-
hankelijkheidsoorlog, die door de Franse kolo-
niale troepen in een vuile oorlog, een nacht-
merrie voor het Algerijnse volk werd herscha-
pen. Eén miljoen Algerijnen (de overgrote
meerderheid burgers) verloren er het leven
bij. Niet zonder sarcasme stelt Fisk vast:“De
uitnodiging aan de bobo’s van het Pentagon
om deze schitterende, pijnlijke film te komen
bekijken, begon met de woorden:’Hoe win je
een veldslag tegen het terrorisme terwijl je
tegelijkertijd de oorlog om de ideeën ver-
liest’… Ze hadden er nog aan toe kunnen voe-
gen:‘Hoe moedig je elke verzetsbeweging in
het Midden-Oosten aan’.”

DD EE AANNGGSSTT VVOOOORRBBIIJJ

En dat is de vaste overtuiging van Robert
Fisk, die uit elk van zijn oorlogsverhalen
spreekt. Of het nu om het huidige verzet
tegen het Amerikaans-Britse invasieleger in
Irak gaat, de hopeloze toestand in
Afghanistan, waar de bevolking ondanks
alle mooie beloften na 11 september en de
militaire operaties tegen Osama Bin Laden
en de Taliban verder blijft lijden, of de gena-
deloze repressie van het Israëlische leger
(“de laatste koloniale oorlog”, zo noemt Fisk
het) tegen het Palestijnse volk: het ‘imperi-
um’ verliest de strijd om de ideeën.

“Achter dit alles gaat echter een heel
belangrijke verandering schuil binnen de
Arabische samenleving. Die grote verschui-
ving, die ik in 30 jaar verslaggeving vanuit
het Midden-Oosten heb zien plaatsvinden.
Toen ik voor het eerst de Westelijke
Jordaanoever bezocht, nog geen negen jaar
na de oorlog van 1967, was er in de bezette
gebieden een onder Israëlisch gezag staan-
de Palestijnse politiemacht aanwezig, een
leger van collaborateurs – ze droegen zelfs
zwarte baretten – die een inactief en verne-
derd Palestijns volk ‘onder de duim moesten
houden’. Ten noorden van de Israëlische
grens leefde een Libanese bevolking in
angst voor een Israëlische militaire invasie.
De Israëlische troepen hoefden maar de
grens over te trekken of een kwart miljoen
Libanezen zouden in paniek naar Beiroet
vluchten. In het oosten leefden miljoenen
Irakezen in slaafse gehoorzaamheid aan de
Baathpartij. De Arabieren van nu zijn niet
langer bang. De regimes blijven even gere-
serveerd als altijd, loyale en schijnbaar
‘gematigde’ bondgenoten die Washingtons
bevelen opvolgen, omvangrijke financiële
steun aannemen van de Verenigde Staten,
absurde verkiezingen houden en bevend
van angst vrezen dat hun volk ten langen
leste tot de conclusie komt dat er al lang
een ander regime had moeten komen –
vanuit hun eigen samenleving, niet de wes-
terse versie die door de invasie wordt opge-
legd. Het zijn de Arabieren als volk, tiental-
len jaren lang onderdrukt en klein gehou-
den door corrupte dictators, die niet langer
wegrennen. In Beiroet leerden de Libanezen
tijdens de Israëlische bezetting dat ze de
bevelen van de bezettende macht naast
zich neer konden leggen. De Hezbollah
toonde aan dat het mogelijk was om het

machtige Israëlische leger op de knieën te
krijgen. De twee Palestijnse Intifada’s lieten
zien dat Israël een bezet land niet langer
zijn wil kon opleggen, zonder daarvoor een
vreselijk prijs te betalen. De Irakezen kwa-
men eerst in opstand tegen Saddam en ver-
volgens, na de Anglo-Amerikaanse invasie
tegen de bezettingslegers. De Arabieren
renden niet langer weg. Het oude beleid
van Sharon, waar de Amerikaanse neocon-
servatieven zo volkomen achter stonden
voor de invasie van Irak in 2003 – dat
inhoudt dat Arabieren geslagen moeten
worden totdat ze in het gelid springen of
totdat ze zich gedragen of totdat er een
Arabische leider gevonden wordt ‘die zijn
eigen volk onder de duim kan houden’ – zit
nu net zozeer aan de grond als de Arabische
regimes die zich blijven inspannen voor ’s
werelds grootste supermacht. Hiermee wil
ik niet de sociale en militaire revoluties ‘van
het volk’ aanbevelen die we in het Midden-
Oosten gezien hebben. Maar in Libanon,
Palestina en Irak is de zelfmoordenaar het
symbool geworden van deze nieuwe onver-
schrokkenheid. Als een bezet volk eenmaal
zijn angst voor de dood is kwijtgeraakt,
betekent dit het einde voor de bezetter. Als
mannen en vrouwen niet langer bang zijn,
kun je hen geen angst meer inboezemen.
Angst is geen product waarmee je een
bevolking opnieuw kunt injecteren door een
nieuwe invasie of een hardere aanpak of
luchtaanvallen of muren of martelingen.”

“Toen de puinhopen van de Oslo-
akkoorden lagen weg te roesten, werden de
ooit zo plausibele alternatieven ook lang-
zaam aan de kant geschoven. Jarenlang
wezen diegenen die kritiek hadden op de
Oslo-akkoorden op de zo belangrijke resolu-
tie 242 van de VN-Veiligheidsraad. Maar nu
heeft zelfs dit alternatief zijn aantrekkings-
kracht verloren. Ik hoor de Palestijnen
steeds vaker de woorden uitspreken waar
Israëliërs zo bang voor zijn: dat ze ‘heel’
Palestina willen bezitten en niet slechts het
land dat Israël in 1967 innam.”

GGRRIIEEZZEELLKKRROONNIIEEKK

“De Grote Beschavingsoorlog” is één grote
griezelkroniek. Fisk is een uitermate geta-
lenteerde journalist, met een briljante ver-
telstijl. Niemand heeft zoals hij de gruwel
van de opeenvolgende oorlogen in de Golf
beschreven. De massaslachting van de
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In heel wat Europese landen worstelen
sociaal-democratische partijen met
rechtspopulistische concurrenten. Tot die
conclusie komt NOS-journalist Rinke van
den Brink in zijn boek ‘In de greep van de
angst’. Ruim tweeëneenhalf jaar lang
onderzocht Rinke van den Brink in zes
Europese landen hoe de sociaal-democra-
ten reageerden tegenover de opkomst van
het rechtspopulisme, met name in België,
Denemarken, Frankrijk, Nederland,
Oostenrijk en Zweden. Hij sprak er met
tientallen kenners en bestudeerde de par-
tijprogramma’s. Het resultaat is een
uiterst leesbaar schrijfstuk, waarin de
auteur een aantal relevante inzichten uit-
werkt en staaft met ‘tastbaar’ gespreks-
materiaal uit verschillende landen.
Daarom alleen al is het boek een must
voor al diegenen die zich vandaag willen
wagen aan avontuurlijke bespiegelingen

m.b.t. de toekomst van de [Europese] soci-
aal-democratie. Graag zet ik de belangrijk-
ste aandachtspunten uit het boek op een
rijtje.

richt onder ogen gekregen en werpt zich
eerst een half uur op de Arabische kranten
die Fisk uit Beiroet heeft meegebracht. Om
deze man uit te schakelen bracht George
Bush een nog nooit geziene militaire machi-
ne op gang.“De Grote Beschavingsoorlog” is
een meesterwerk van de moderne journalis-
tiek en een historisch document dat nog
vele generaties en vele presidenten van het
imperium zal overleven.

Bron: (Uitpers, nr. 71, 7de jg., januari 2006)

Wim De Neuter is journalist.

Robert Fisk,
‘De grote beschavingsoorlog.

De verovering van het Midden-Oosten’,
Uitgeverij Anthos, Amsterdam,

De Standaard Uitgeverij,
Antwerpen, 2005, 1437 blz., 39,95 euro, ISBN

90-8549-001-4.
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Iraaks-Iraanse oorlog van 1980-1988,
Saddams invasie van Koeweit, de verplette-
rende nederlaag van Saddams troepen in
1991, de afgrijselijke gevolgen van het VN-
embargo (zijn verhalen over van ontbering
stervende kankerpatiëntjes in de ziekenhui-
zen van Bagdad, de verpaupering van een
heel volk zijn verbijsterend) Niemand heeft
treffender het fiasco van de invasie van
Bagdad van 2003 aangeklaagd: de moord-
partijen, de leugens en de echte redenen
waarvoor Bush ten strijde trok (olie!), de
massale plunderingen van het duizenden
jaren oude cultuurpatrimonium van het
Iraakse volk, de vernietiging van heel de
infrastructuur, onder het waakzame oog en
zelfs medewerking van het bezettingsleger.
Geen enkele westerse journalist heeft de
meer dan vijfentwintig jaar aanslepende
verwoesting van Afghanistan in beeld
gebracht. Fisk zet met een zelden geziene
precisie het mes in het bedrog van het

zogenaamde ‘vredesproces’ van Ameri-
kanen, Israëli’s en de Palestijnse oude elite,
terwijl de bezetting van nog meer Palestijns
land onverminderd doorging. Fisk was aan-
wezig op alle belangrijke afspraken met de
geschiedenis in het Midden-Oosten. En er
zijn maar weinig verslaggevers die zo accu-
raat de grote zwendel van de ‘war on terror’
aan het licht hebben gebracht. Zijn ontmoe-
tingen met de vijand nummer één van
Washington, Osama Bin Laden, de verant-
woordelijke van de misdaad tegen de mens-
heid van 11 september 2001 in New York en
Washington zijn uniek in de geschiedenis
van de moderne journalistiek. Alles netjes
tot zijn ware proporties teruggebracht: een
religieuze fundamentalist, miljardair en ooit
een belangrijk handlanger van de CIA, een
man die tot massamoord in staat bleek,
ontmoet Fisk in een Afghaanse grot. Hij is
zo geïsoleerd van de rest van de wereld,
heeft in maanden geen krant of televisiebe-

HHEETT EEIINNDDEE VVAANN DDEE LLIINNKKSS--RREECCHHTTSS

TTEEGGEENNSSTTEELLLLIINNGG..

In zowat alle onderzochte landen, met uit-
zondering van Zweden, is de tegenstelling
tussen arbeid en kapitaal vandaag zowat
onbelangrijk geworden in de nationale
politiek. Vanaf het einde van de jaren
zeventig maakten de verschillende arbei-
derspartijen, mede daartoe aangestuurd
onder invloed van hun eigen succes, een
shift door in de richting van de midden-
klasse. Die verandering werd nog versterkt
door het einde van het klassengebonden
stemgedrag. Grote groepen arbeiders
voelden zich opeens minder thuis bij de
verruimde linkse partijen, waarin kosmo-
politische kaders de dienst gingen uitma-
ken. Een groot deel van het linkse electo-
raat laat zich in zijn stemgedrag niet lan-
ger leiden door de tegenstelling tussen
arbeid en kapitaal, maar wel door die tus-

in de greep van de angst
(r. van den brink)

I  Willem De Klerck  I
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sen allochtonen en autochtonen en de
problematiek van de multiculturele
samenleving.

DD EE OOPPMMAARRSS VVAANN HHEETT RREECCHHTTSSPPOOPP--

UULLIISSMMEE

Het gebrek aan aandacht ter linkerzijde
voor de problemen van de multiculturele
samenleving gaf misschien geen geboorte
aan rechtspopulistische partijen, het gaf het
radicale rechtspopulisme wel de electorale
wind in de zeilen. In Vlaanderen betekent
dat de sp.a zich moet verzoenen met de
pijnlijke vaststelling dat het Vlaams Belang
een kwart van de kiezers aan zich weet te
binden en dus in absolute termen groter is
dan zichzelf. Die laatste vaststelling gaat
sinds juni 2004 overigens op voor alle partij-
en. Maar lang niet alleen in Vlaanderen is
de opmars van het rechtspopulisme een
probleem. Ook in Oostenrijk, Frankrijk,
Denemarken en Nederland moeten sociaal-
democraten zich herpositioneren tegenover
de achtergrond van enorme scores voor
extreemrechts. Uitzondering op de regel is
Zweden, waar de samenwerking tussen de
SAP en de machtige vakcentrales
Landsorganisationen(??) een verregaande
erosie van de sociaal-democratie in de weg
staat.

HHEETT DDIISSCCOOUURRSS VVAANN HHEETT RREECCHHTTSS--

PPOOPPUULLIISSMMEE SSIIJJPPEELLTT DDOOOORR..   

Hier en daar, maar eigenlijk overal in zekere
mate, resulteert de herpositionering in een
overname van de rechtspopulistische items.
Of het nu om werkloosheid, immigratie of
veiligheid gaat, je kan niet om de vaststel-
ling heen dat de rechtspopulistische kern-
thematiek zich ook tot in sociaal-democrati-
sche programma’s doet gevoelen.“Boer, pas
op uw kippen”, luidt de boodschap van van
den Brink, wanneer hij waarschuwt voor
deze evolutie. Van sociaaldemocratische
partijen verwacht van den Brink dan ook
dat ze de problemen i.v.m. de multiculturele
samenleving bij naam noemen, maar dat ze
daarin wel een ideologische hygiëne aan de
dag leggen. Meestappen in het ‘Eigen volk
eerst’ discours zou immers niet alleen de
fundamentele waarden van de sociaal-
democratie op de helling zetten. Electoraal
zou de strategie ook weinig renderen,
gezien de keuze van de kiezer voor het origi-
neel i.p.v. de keuze voor de kopie.

Hoewel bijzonder verfrissend, kan je toch
een aantal bedenkingen maken bij de ana-
lyse van Van den Brink.

IISS EERR SSPPRRAAKKEE VVAANN EEEENN NNIIEEUUWWEE

PPOOLLIITTIIEEKKEE BBRREEUUKKLLIIJJNN??   

Van den Brink waarschuwt ongetwijfeld met
de beste bedoelingen voor ideologische ver-
troebeling. Hij geeft aan dat rechtspopulisme
haaks staat op de sociaal-democratische
inrichting van de samenleving, op het streven
naar gelijke vrijheid, internationalisme en
solidariteit. Niettemin doet hij dat standpunt
onrecht aan door de multiculturele proble-
matiek als inrijpoort te nemen voor tal van
analyses. Daarmee lijkt de auteur althans
gedeeltelijk mee te gaan in het discours over
de problemen van de multiculturele samen-
leving, waarvan hij gelooft dat ze angstvallig
en onterecht geweerd werden [en worden]
uit sociaal-democratische programma’s en
beleidsmaatregelen. De indruk ontstaat op
die manier dat sociaal-democraten de nieu-
we [vermeende] breuklijn treffend van ant-
woord moeten dienen, om enigszins over-
eind te blijven in het politieke landschap. Net
in die overschatting van het integratievraag-
stuk gaat van den Brink misschien wat kort
door de bocht. Nergens wordt deze breuklijn
grondig ontmaskerd als een valse breuklijn,
die de echte tegenstellingen in de samenle-
ving moet verdoezelen.Te weinig wordt het
verband tussen vreemdelingenhaat en angst
voor sociale afbraak onderzocht.Te veel
wordt de nieuwe breuklijn voor waar aange-
nomen en afzonderlijk gepostuleerd in een
analyse, die er net op gericht was te waar-
schuwen voor principiële verloochening.

IISS EENNKKEELL SSPPRRAAKKEE VVAANN PPOOLLIITTIIEEKK

TTEERRRREEIINNVVEERRLLIIEESS BBIIJJ SSOOCCIIAAAALL--

DDEEMMOOCCRRAATTEENN??   

Heel wat wetenschappers en auteurs spre-
ken deze stelling tegen. Alle partijen in
Vlaanderen zouden immers kiezers verloren
hebben aan extreem-rechtse populisten.
“Maar het kiezerskorps dat de extreem-recht-
se pomp echt in beweging heeft gezet, was
wel degelijk het electoraat dat op haast
natuurlijke wijze bij de socialistische partij
hoorde”, zegt politicoloog Kris Deschouwer
nog in het boek. Zo komt het dat sociaal-
democraten zich overal in Europa (moeten)
bezinnen over de manier waarop men deze
kiezers terug kan halen.

IISS LLIINNKKSSPPOOPPUULLIISSMMEE DDAANN EEEENN

OOPPTTIIEE??   

Het boek vertrekt vanuit de vaststelling dat
heel wat angst aanwezig is bij grote groe-
pen mensen: angst voor de criminaliteit,
angst voor terrorisme, angst voor Europese
integratie, angst voor de globalisering, enz.
Rechtspopulisten zouden daarop inspelen
met simplistische oplossingen, waartegen
vanuit de (linkse) redelijkheid weinig in te
brengen is.“Angstgevoelens zijn immers
niet of nauwelijks weg te nemen met een
beroep op de rede”, aldus van den Brink, die
daarmee een belangrijk debat aanraakt.
Met name vraagt hij zich stilzwijgend af of
we het populisme aan rechts mogen overla-
ten. Zelf formuleert de auteur niet meer
dan een aanzet tot antwoord. Zo laat hij
Stevaert aan het woord met diens pleidooi
voor “een anti-establishment component
voor linkse partijen, omdat je er met ideolo-
gie alleen niet zou komen.” En ook de
Nederlander René Cuperus, wetenschappe-
lijk medewerker van de denktank van de
PVDA, brak recent nog een lans voor linkse
vorm van populisme:“Willen sociaal-demo-
cratische volkspartijen de voedingsbodem
ontnemen aan het riskante rechtse populis-
me, dan moeten ze ‘met grote urgentie’, wat
hun programma, stijl en communicatie
betreft, een links populistische kniebuiging
maken voor hun constituency van lagerop-
geleiden.”

Eigenlijk heeft Cuperus gelijk. Sociaal-demo-
craten kunnen niet langer blind blijven voor
de angsten waarmee een groot deel van
haar natuurlijke achterban lijkt te worste-
len. Eigenlijk moeten uitgerekend sociaal-
democraten inspelen op de angst voor een
rauw kapitalisme, dat de levens van miljoe-
nen voorstructureert in de richting van
armoede en hongersnood, van oorlog –en
natuurgeweld. Eigenlijk moeten moderne
sociaal-democraten de bekommernis van
velen om de vernietigende kracht van een
mondiaal wereldsysteem, ter harte nemen.
Als dat populisme is, is links populisme wel-
licht nodig. Als links populisme een excuus
wordt om valse tegenstellingen in de
samenleving aan te wakkeren (bijv. door
een repressief immigratieprogramma) of
begrepen wordt als een vraag naar autori-
tair leiderschap, lijkt het voorbehoud me
terecht te zijn.

■
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Leuke invalshoeken vind je wel geregeld
in dit boek. Zo zegt ie al in het begin: “de
eenzame supermacht kan bijna overal
ter wereld Jan en alleman omkopen, inti-
mideren of zijn wil opleggen, maar als
hij even niet oplet neemt zijn overwicht
snel af”. Meteen krijg je hier een belang-
rijke basislijn van het denken van Mark
Leonard. Macht alleen op basis van mili-
taire actie is geen lang leven beschoren.

Dan zijn we ook snel bij de titel
“waarom Europa de 21ste eeuw zal
domineren”. Hij stelt vast dat Europa –
auteur bedoelt de Unie - op een andere
wijze functioneert dan de Verenigde
Staten. “We moeten constateren dat er
een nieuw soort macht is ontstaan, die
niet steunt op ‘slimme’ raketten maar
gericht is op het opnieuw vormgeven
van de wereld. De macht van Europa is
een ‘transformerende’ macht.” Hij meent
dat Europa als een soort onzichtbare
hand functioneert, onder de paraplu van
traditionele nationale politieke structu-
ren. “Het Britse Lagerhuis, Britse recht-
banken en Britse ambtenaren bestaan
nog steeds, maar het zijn allemaal ins-
trumenten van de Europese Unie gewor-
den”. Dank zij de Unie gaan burgers uit
verschillende lidstaten de prestatie van
hun eigen regering vergelijken met
anderen en bekritiseren.

Dat is hoe hij het “netwerk” Europa
omschrijft met intern meerdere machts-
centra, waardoor de burger eigenlijk niet
voelt dat er een overkoepelende macht
bezig is. Leonard meent dat de Unie een
laboratorium is waarin de democratie
opnieuw wordt uitgevonden. Het pro-
bleem is echter, stelt hij nog, dat de bur-
gers de democratische revolutie niet
opmerken. De reden waarom mensen

niet in drommen gaan stemmen voor
het Europees Parlement is niet omdat
dat geen macht heeft. Het komt doordat
de thema’s waarin de EU gespecialiseerd
is – liberalisering van de handel, mone-
tair beleid, douane, milieu, buitenlandse
afspraken – in het geheel niet voorko-
men op de lijst van interesses van de
burger – gezondheidszorg, onderwijs,
justitie, pensioen, sociale zekerheid,
belastingen – waar de EU niet het beleid
bepaalt. Aldus de auteur.

Mark Leonard beschouwt de Unie
hoofdzakelijk als een institutioneel ins-
trument. En dank zij het overleg, de net-
werking onder de verschillende lidstaten
is het een instelling met aantrekkings-
kracht naar de buitenwereld (nieuwe lid-
staten), meent hij. Dat die instelling van-
daag de motor is van het neoliberalisme
waarin de concurrentie van de vrije
markt centraal staat, en de door hem
geprezen sociale verwezenlijkingen
afbreekt, is in dit boek in elk geval, geen
punt voor Leonard. Hij is een pleitbezor-
ger van het Zweedse model, waarbij hij
enerzijds de verzorgingsstaat en het
meer egalitair karakter van de samenle-
ving onderstreept, en tegelijkertijd ver-
wijst naar de wereldwonderen als Ikea,
Ericsson, Volov, Saab, Vodka Absolut,
Astra Zeneca en Hennes & Maurits. Hij
vindt de evoluties in Ierland, Finland
schitterend, meent dat Nederland en

Denemarken banen scheppen dankzij
parttimewerk en loonmatiging, en dat
Polen en Estland hun economie in een
waanzinnig tempo hebben gemoderni-
seerd.

Een andere kritiek op dit boek
betreft de positie naar buiten uit van de
Unie, het hebben van “macht”. Zoals
gezegd zet hij zich af tegen de brute
militaire macht, en pleit hij voor macht
door toezicht, wetgeving als instrument
van transformerende macht. Hij heeft
het over de passieve agressie als hij over
de toetredingsevolutie van Turkije
spreekt, maar ook over de humanitaire
interventie, de preventieve betrokken-
heid. Dat de Unie zich als grootmacht
gedraagt is absoluut normaal voor
Leonard. Dat het andere landen aan zich
bindt en zijn voorwaarden oplegt is de
evidentie zelve. Alleen doet de EU het
via wetgeving en niet via brutale militai-
re agressie, zeg hij lovend. De
Europeanen hebben de harde les geleerd
dat je omwille van de vrede soms ten
oorlog moet trekken, maar de Unie zal
toch meer steunen op de handel en ont-
wikkelingshulp dan op haar militaire
kracht om de wereld vorm te geven. En
daar draait het ook Leonard om, dat
Europa in staat is de wereld vorm te
geven naar eigen inzicht.

Waarom Europa de 21ste eeuw zal 
domineren.

Mark Leonard
2005 Uitgeverij De Arbeiderspers

Amsterdam Antwerpen

■
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leve de eu

I  Georges Spriet I

De Europese Unie als revolutionair model voor de nieuwe wereldorde en als belangrijkste promotor van de democratise-
ringsprocessen in de wereld, stelt de achterflap. Dat de wereldorde neoliberaal is, en dat “ons vorm geven aan de wereld”

toch maar “onze” vorm van machtsuitoefening is, lijkt niet het minste bezwaar.

Mark Leonard
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Vier uur voor Venezuela
15 april 2005 om 13u
Algemene Centrale Antwerpen Waasland
Van Arteveldestraat 17
2060 Antwerpen
Film, discussie en informatie
Het doel van deze solidariteitsdag is het breder ken-
baar maken van de Bolivariaanse revolutie (het poli-
tieke proces, de volks - arbeiders - en boerenbewe-
ging) de sociale verworvenheden, de impact op
Latijns Amerika, de banden met Cuba, de inmenging
van het VS-imperialisme) in Vlaanderen door middel
van getuigenissen, debat, filmvoorstelling enz.
Een initiatief van  Handen af van Venezuela, Vonk,
Oxfam-Solidariteit, ACOD Limburg, AC Antwperen,
Antwerps Protestants Centrum, Vrienden van Cuba,Lef,
Comac, Vrede e.a.
Meer info : www.vonk.org; www.vrede.be

Sociaal forum  -  22 april 2005
Brussel
voorbereiding Europees Sociaal Forum van
Athene
•  Openbare diensten
•  Fiscaliteit en duurzame ontwikkeling
•  Sociale zekerheid

meer info: www.wsf.be

agenda

% ATTAC GENT %
organiseert i.s.m. Rode Pomp

Dinsdag 28 maart, 19u45
Concertzaal De Rode Pomp

Nieuwpoort 59 (dicht bij Sint-Jacobs)
9000 Gent.

Grenzeloos India: de achterkant van de globalisering.
“Hindoenationalisme en de globalisering als botsing tussen traditie en moderniteit”.
Door Patrick De Vos, doctor in de politieke en sociale wetenschappen en politicoloog.

We zien in het geliberaliseerd India niet alleen een nieuwe stedelijke middenklasse ontstaan, temidden van
een enorme groep straatarmen, maar ook de opkomst van een radicaal hindoenationalisme dat de BJP van
Atal Bihari Vajpayee naar de hoogste regionen van de politieke macht stuwde.
Patrick De Vos behandelt de globalisering als een botsing tussen traditie en moderniteit, en waagt zich aan
een vergelijking met het Vlaams Blok/Belang. Liberale globalisering en haar politieke consequenties in de
kern en de periferie van de wereldeconomie vergeleken.
Het boek “Grenzeloos India: de achterkant van de globalisering” zal aan de infostand van Attac Gent te koop zijn.
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steunfonds vrede januari en februari 06

000-0956015-80

Doe zoals deze mensen en steun onze vredesbeweging. Een permanente opdracht bespaart u een hoop adminis-
tratie. Hartelijk dank bij voorbaat.
MLV Pollare 6,- ; NVV Assebroek 12,4 ; JDL Aalst 5,18 ; MTDC De Pinte 9,92 ; UC Torhout 5,- ; AV Ninove 5,- ;
MC Bredene 2,49 ; EDB St Michiels 4,96 : MDS Aalst 10,- ; RVN Ranst 4,96 ; ED Veldegem 4,96 ; T-H.A’pen 14,88 ;
LB Wilrijk 4,96 ; EM Drongen 24,78 ; DSP Aalst 5,- ; HDS Assebroek 8,- ; WDR Gravenwezel 12,4 ; EL Oostende 14,96 ;
EM Gent 4,96 ; WW Kortrijk 4,96 ; DSC Gent 114,96 ; MVH Gent 5,-; JPE Gent 20,- ; MT Zwalm 24,78 ; AC Mariakerke 14,-;
LV A’pen 9,92 ; LB St Eloois Vijve 9,92 ; VC Iddeggem 10,- : YG Hoevenen 4,96 ; BP Oostende 9,92 ; KL Gentbrugge 5,- :
GR Kontich 10,- : WW Ruiselede 250,- ; AV Westerlo 10,- ; JB Hove 10,- ; VZ Bornem 4,96 ; NB A’pen 20 ;
EC Zwijnaarde 10,- ; LVDB Gent 10,- : JS 10-; BD Dilbeek 10,- ; DB Eeklo 10,- ; JJ Wolvertem 10,- ; MVDH Gent 10,- ;
PC Hoboeken 10,- ; JDS Liège 4,96 ;
Totaal 784,05 euro. Hartelijk dank.
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