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H
et schandaal van het “voedsel-voor-
olie” programma dat de VN beheerde

tijdens de periode van sancties tegen Irak,
is goed in de pers gekomen. De zoon van
Kofi Annan werd hier genoemd. Er blijft
een niet bewezen beschuldiging hangen
dat hij over een periode vier jaar 160.000
dollar “duister” inkomen zou hebben
verworven. Veel minder nieuws horen we
over het financiële beheer tijdens de
huidige bezetting van Irak. Volgens een
democraat uit California, Henry Waxman,
heeft de Coaliton Provisional Authority,
onder leiding van Paul Bremer, meer dan 12
miljard dollar van het Develop Fund voor
Irak opgenomen. Op het einde van zijn
beleidsperiode haalde de CPA zelfs 2,4
miljard af in baar geld, cash inderdaad. In
een partiële controle over 120 van de 600
miljoen dollar die aan het VS militair
apparaat in Irak werd gegeven, bleek dat
80% niet kon worden verantwoord, en dat
er simpelweg 7 miljoen dollar waren
verdwenen.
(The Washington Report on Middle East
Affairs, march 2006)

G
eorges Forrest is een belangrijk
Belgisch zakenman, die in de

Democratische Republiek Congo actief is.
Hij beheert het niet beursgenoteerd
familiebedrijf met een zakencijfer van
350 miljoen dollar in 2003. Hij doet in
wegentransport, mijnuitbating, cement,
metaalbewerking, buizenconstructie,
ingenieursdiensten, trading, industriële en
elektrische assemblage, enzovoort. Hij is
de belangrijkste privé werkgever in Congo
met zo’n 7000 arbeidsplaatsen. Hij is een
ondernemer die de politieke instabiliteit
heeft overleefd, de oorlogen, de
plunderingen. Hij is consul voor Frankrijk in
Lubumbashi, en raadgever buitenlandse
handel voor België. Hij zat in de kringen
rond maarschalk Mobutu, was een
vertrouwensman van Laurent-Désiré
Kabila, en nu officieus adviseur van de
huidige president Joseph Kabila. Duidelijk
een man met een overtuiging.
(Afrique-Asie avril 2006)

H
et aantal Britse uitvoervergunningen
naar landen die beschuldigd worden

van mensenrechtenschendingen, stijgt. De
Foreign Office omschrijft Israël, Saoedi-
Arabië en Indonesië als “landen waar we
ons bezorgd om maken”. Dat belet niet dat
er met wapenleveringen kwistig wordt
omgesprongen. De uitvoervergunningen
naar Saoedi-Arabië stegen met 25% ten
opzichte van het vorige jaar. Het zou vooral

gaan om de verkoop van Typhoon
gevechtsvliegtuigen van BAE Systems. De
uitvoer naar Israël verdubbelde zelfs. Het
gaat om pantservoertuigen en
raketonderdelen. Ook Indonesië behoort
tot de goede klanten. Amnesty
International had het vorig jaar over
buitenrechterlijke executies vanwege de
Indonesische veiligheidstroepen in Aceh en
West-Papoea. Britse pantservoertuigen
werden daarbij ingezet.
(The guardian weekly, 14 april)

I
n 2003 en 2004 gaf de farmaceutische
industrie in de USA meer dan 44 miljoen

dollar uit om staten te belobbyen geen
maatregelen te nemen om de prijzen te
doen dalen en de geneesmiddelen-
budgetten te doen zakken. Deze
industriesector sluisde ook meer dan
8 miljoen dollar naar de verkiezingskassen
van de partijen. De “staten” zijn de
grootste klanten van de farmaceutische
industrie, zij financieren zowat 16% van de
geneesmiddelenconsumptie, en dekken de
medische uitgaven van hun ambtenaren,
gepensioneerden, en gevangenen. De
uitgavenpost voor geneesmiddelen is
zowat de snelst groeiende kostenplaats.
Mochten de Staten volop hun
koopkrachtgewicht gebruiken om de beste
prijzen te bekomen, zouden de inkomsten
voor de farmasector met 2 tot 4 miljard
dollar kunnen zakken tegen 2008, zegt een
consultant groep.
(www.public-i.org)

E
r groeit onrust over de politiek van
Bush in Somalië. Het lijkt erop dat het

Witte Huis en het Pentagon een Somali-
politiek leiden waar het Congres geen
inzage heeft. Bush zou opdracht gegeven
hebben om een “antiterroristische alliantie
te bewapenen” wat in overtreding is met
het VN-wapenembargo. De Alliance for the
Restoration of Peace and Counter-
terrorism (ARPCT) werd officieel opgericht
op 18 februari en verkrijgt via ingewikkelde
kanalen wapens uit Ethiopië en Jemen  die
door de VS met goedkeuring van het
Pentagon  worden betaald. De wapens
worden gebruikt tegen de groeiende
milities van de machtige Islamitische
Gerechtshoven (te vergelijken met de
Taliban in Afghanistan). De gewapende
conflicten hebben al tot vele doden geleid.
Bronnen in Mogadishu zeggen dat in de
maanden januari en februari de waarde
van de Somalische munt met 25%  steeg
toen de militanten van het ARPCT
verondersteld werden Amerikaanse
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MORGENLICHT

Ik ruik de adem van de morgen

als een pasgeboren kind

dat vrij en ongedeerd

blootsvoets de aarde raakt.

Met woorden van geluk

begroet ik de morgen in mijn tuin

terwijl een vroege vogel als dagelijks

ritueel een maagdelijk deuntje fluit.

Blij dank ik elke morgen

roerloos wacht ik bij het open raam

tot de eerste zonnestralen

mijn gelaat zachtjes raken.

Jozef Vandromme

fondsen te krijgen. Deze parallelle Somali-
politiek vanuit het Witte Huis doet niet
alleen de gevechten in Mogadishu weer
oplaaien maar het lijkt erop dat de
Islamitische gerechtshoven hierdoor
versterkt worden en de verzetsgroepen
verzwakken. De mensen zijn de oorlog beu
en de islamitische groeperingen die zich
focussen op sociaal en educatief werk
winnen vast en zeker aan populariteit.
Maar dat de islamitische gerechtshoven
nog geen vaste greep hebben gekregen op
het ganse land is volgens de International
Crisis Group te danken aan lokaal verzet
van de bevolking en niet aan buitenlands
counterterrorisme. Daarbij is elke
Amerikaanse interventie onpopulair.
De ARPCT wordt geleid door warlords die
zich van de regering van Abdullah Yussef
afkeerden en nu de terugkeer van de
president verhinderen. Eerste minister
Mohammed Gedi suggereerde dat de
recente gevechten een populaire opstand
waren tegen het ARPCT.
(Africa Confidential, 14 april 2006

Filippijnen - foto:Wim De Ceukelaire
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Wij, Palestijnse NGO’s, veroordelen ten zeerste deze willekeuri-
ge maatregelen gericht tegen de Palestijnse autoriteit en het
volk.

We wensen volgende punten te benadrukken:
1. De Palestijnse verkiezingen, die de lokale en internationale

gemeenschap als democratisch, rechtvaardig en
geloofwaardig bestempelde, waren een uitdrukking van de
eerlijke wil van het Palestijnse volk en hun democratische
keuze. De kiesresultaten moeten door de internationale
gemeenschap erkend en gerespecteerd worden.

2. De keuze voor politieke verandering is een intern Palestijns
probleem en elke poging om het proces en de resultaten te
beïnvloeden is onaanvaardbaar en wordt categorisch
verworpen door de Palestijnse samenleving en onze
organisaties en instellingen.

3. De internationale hulp om de Palestijnse Nationale
Autoriteit (PNA) te steunen en de inspanningen om zijn
sociale, economische en veiligheidsverantwoordelijkheden
voor de Palestijnse maatschappij te vervullen werden
vastgelegd in bereikte overeenkomsten en moeten niet
beschouwd worden als liefdadigheid; dit zijn verplichtingen
waartoe de internationale gemeenschap zich engageerde.

4. Het proces van financiële hulpverlening onder politieke
voorwaarden en agendapunten valt buiten de bepalingen
van de internationale overeenkomsten, regels en verdragen
en betekent een zware overtreding van het internationale
recht en van het internationale humanitaire recht.
Daarenboven wordt dit beschouwd als een verklaring van
een boycotoorlog tegen de Palestijnse samenleving
waarvoor er geen enkele wettelijke verantwoording is.

5. Het stopzetten van de internationale financiële hulp aan de
Palestijnse autoriteit zal de humanitaire toestand van deze
grondgebieden, die al door de ononderbroken Israëlische
bezetting aan het vervallen is, sterk verslechteren.

6. De inspanningen die enkele internationale instellingen
leveren om Palestijnse NGO’s te gebruiken om hun politieke
agenda door te drukken en zo de Palestijnse Autoriteit te
omzeilen, worden resoluut verworpen. We verzekeren ons
respect ten aanzien van het Palestijnse recht, van de
onafhankelijkheid van onze civiele instellingen en we
bevestigen ons engagement ten aanzien van de Palestijnse
nationale agenda.

7. De Palestijnse NGO’s verzekeren het solidariteits- en
samenwerkingsbeginsel met de verschillende overheids- en
privésectoren in het kader van duurzame en echte
ontwikkeling. Elke poging om de civiele maatschappij te
beïnvloeden en een rol toe te kennen die aan een overheids-
apparaat toekomt, is volkomen te verwerpen. In deze
context, willen we ons engagement ten aanzien van onze
welgedefinieerde rol en het respect van de rol van andere
sectoren benadrukken voor wat betreft de diensten die wij
leveren aan de Palestijnse samenleving.

8. De Palestijnse NGO’s bevestigen hun engagement ten
aanzien van de publieke nationale positieverklaring zoals
uitgedrukt in de Caïro-verklaring; we bevestigen onze
instemming met de Palestine Liberation Organisation (PLO)
als enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk.

9. We roepen elke instelling van de Palestijnse regering (de
uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke
macht) op om samen en conform weerwerk te bieden aan
de beperkingen die opgelegd werden en die onvermijdelijk
tot de politieke, sociale en economische vernieling van het
land zullen leiden.
De Palestijnse NGO’s roepen alle leden van de

overheidssector en de civiele maatschappij op om samen te
strijden tegen het opleggen van politiek gemotiveerde
beperkingen inzake internationale steun die een verslechtering
van de politieke, sociale en economische toestand tot gevolg
zullen hebben.

Ten slotte roepen we ook alle Palestijnen en de vrienden van
de internationale gemeenschap op om door te gaan met het
steunen van de volksbeweging die zich verzet tegen de
Israëlische afscheidingsmuur en de nederzettingen, om de
Israëlische regering, die eenzijdige oplossingen oplegt, in zijn
plannen te dwarsbomen en om de stille medeplichtigheid van
de internationale gemeenschap te verwerpen in een poging om
de vorming van een soevereine Palestijnse staat, met Jeruzalem
als hoofdstad, te verhinderen.

The Palestinian Non-Governmental Organizations’ Network
(PNGO)
General Union of Charitable Societies
National Commission for NGOs 
Civil Action Forum
15 april 2006

■
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verklaring van palestijnse NGO’s betreffende de
financiële hulp aan de palestijnse autoriteit

In het licht van de resultaten van de recente verkiezingen van de Palestijnse Wetgevende Raad (PWR), bepaalden tal van
internationale instellingen hun houding waarbij politieke voorwaarden aan de pas verkozen regering opgelegd werden.

Veel internationale partijen besloten om praktische maatregelen in te voeren met de stopzetting van de internationale hulp
als gevolg van beslissingen om geen verdere steun aan de Palestijnse autoriteit te verlenen. Tegelijkertijd nam de Israëlische

regering een aantal maatregelen en blokkeerde de overdracht van de Palestijnse fiscale opbrengsten verschuldigd aan de
Palestijnse autoriteit.

EEDDIITTOORRIIAAAALL – Strafexpeditie tegen Palestijnse democratie . . . . . . . . . . . . . . 3

UUIITTKKIIJJKK – Saga van een onbekwaam minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

IINNTTEERRVVIIEEWW – De situatie van het Koerdische volk is niet echt verbeterd -
met Françoise Germain-Robin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

AAFFRRIIKKAA – Prof Yves Vargas over Soudan en de crisis in Darfour . . . . . . 8

– EU wil en krijgt haar troepenmacht voor Congo . . . . . . . . . . 11

– Eritrea en Ethiopië: van bondgenoten tot aartsvijanden . . 15

WWIITT--RRUUSSLLAANNDD –  Loekasjenko is een schurk, maar niet de onze . . . . . . . . . . . . 17

VVEERREENNIIGGDDEE  SSTTAATTEENN –  Big Brother - Het Amerikaanse model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

BBUURRGGEERRRREECCHHTTEENN – Big Brother in de EU en de rest van de wereld . . . . . . . . . . . . 21

IITTAALLIIËË – Italië, de ondermijnde democratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

DDOOSSSSIIEERR::  BBEEWWAAPPEENNIINNGGSSIINNDDUUSSTTRRIIEE  IINN  DDEE  UUNNIIEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

–  Samenwerkingsverbanden in bewapening . . . . . . . . . . . . . . 27

–  De Europese bewapeningsindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

–  Het Europees bewapeningsagentschap . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

–  Halvering van het Belgisch leger? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

AAZZIIËË – Noodtoestand, politieke moorden en toenemende
repressie in de Filippijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

MMEENNSSEELLIIJJKKEE  VVEEIILLIIGGHHEEIIDD –  De ecologische voetafdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

BBEEWWAAPPEENNIINNGG –  Voorbereidingen voor een nieuw Falluja?
ING en AXA investeren in de modernisering van
witte fosfor-wapens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

MMIIDDDDEENN--OOOOSSTTEENN –  In Israël is extreemrechts aan zet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

–  Iraakse intellectuelen onder schot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

MMEEDDIIAA –  Amerikaanse media versus Frans studentenprotest:
vecht voor uw recht op ontslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

SSOOCCIIAAAALL  FFOORRUUMM –  Het wereld Sociaal Forum van Porto Alegre.
Praatbarak of laboratorium voor een nieuwe politiek . . . . 47

CCUULLTTUUUURR – Boekbespreking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

AAGGEENNDDAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

VVOOOORR  DDEE  VVUUIISSTT – Verklaring van Palestijnse NGO’s betreffende de
financiële hulp aan de Palestijnse autoriteit . . . . . . . . . . . . . . . 55

TTEE  ZZOOTT  OOMM  LLOOSS  TTEE  LLOOPPEENN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

kaft+binnenkaft+blz.2 /379  05-05-2006 16:03  Pagina 4



Vrede | nr. 379 | mei - juni 2006

EDITORIAAL 3

De Palestijnen hebben Hamas een over-
weldigende kieszege bezorgd en daarmee
een organisatie regeringsmacht gegeven
die in Europa en de VS op de terroristen-
lijst staat. De Europese Unie heeft daarom
besloten om de financiële steun aan de
Palestijnen ter waarde van 600 miljoen
Euro jaarlijks, op te schorten. Eerder deden
de Verenigde Staten en Canada al hetzelfde. Israël besliste op
zijn beurt om alle geïnde belastingsgelden die aan de
Palestijnse Autoriteit toekomen niet langer door te storten. De
achterliggende boodschap bij dit alles is niet mis te verstaan:
de Palestijnen hadden hun democratisch recht wat beter moe-
ten afstemmen op de wensen van hun broodheren.

President Bush had tot voor kort de mond vol over de
noodzaak tot meer democratie in het Midden-Oosten. Hij weet
nu wel beter. Iedere waarnemer is het er over eens dat de
Palestijnse verkiezingen perfect verlopen zijn. Maar de realiteit
is dat echte democratie in het Midden-Oosten alle opgekropte
woede over de Westerse dubbele matenpolitiek, de bevriende
en dikwijls autocratische regimes, als dominostenen zal doen
vallen. Wat wil men in Brussel en Washington eigenlijk? Dat de
Islamitische en Arabische gemeenschap de bezettingstroepen
in Irak, Afghanistan en Palestina op applaus onthalen? Dat ze
de VS-dreigingen om desnoods met kernwapens de nucleaire
installaties van Iran te ontmantelen met open armen zal ont-
vangen, terwijl Israël de enige atoommacht is in de regio?

De Europese beslissing zet de wereld op zijn kop. Het
Palestijnse volk dat slachtoffer is van de Israëlische bezetting,
wordt gestraft terwijl de Israëlische bezettingsoorlog geen
strobreed in de weg wordt gelegd. De EU eist dat Hamas de
staat Israël erkent, verzaakt aan het geweld en de reeds afge-
sloten akkoorden met Israël respecteert. Het gaat om een
schaamteloos staaltje van selectieve politiek. Israël heeft niet
alleen nog nooit een stap gezet die leidt tot de erkenning van
een Palestijnse staat, in de praktijk maakt het de vorming van
een Palestijnse staat onmogelijk. En als er één partij is die de
akkoorden uit het verleden nietig heeft verklaard (van Oslo tot
het Routeplan) dan is het Israël wel. Terwijl Hamas moet verza-
ken aan geweld leveren Europese regeringen volgens het jong-
ste verslag op de Europese Gedragscode Wapenhandel voor
240 miljoen Euro licenties af ten gunste van het Israëlische
bezettingsleger. Op het ogenblik van de Europese beslissing

viel Gaza ten prooi aan een dagenlange
Israëlische bombardementencampagne
met als balans 20 doden onder wie enke-
le kinderen. Voorts mag de Israëlische
regering blijkbaar tegen de Conventies
van Genève in, verder standrechterlijke
executies uitvoeren en Palestijnse poli-
tieke leiders ontvoeren en gevangen zet-

ten. Hamas houdt tenminste al een jaar een Hudna (wapenstil-
stand) in acht.

De EU is mee schuldig aan de impasse waarin de
Palestijnse kwestie is terecht gekomen. De Europeanen mogen
dan financiële hulp hebben geboden aan de Palestijnen, ze
hebben jarenlang getolereerd dat het internationaal recht
gedegradeerd wordt tot een vod papier. Israël laat ongestraft
een record aantal VN-resoluties onuitgevoerd liggen. Zo’n
Europese houding kan niet anders dan overkomen als politiek
applaus voor een regime dat van grondroof zijn waarmerk
heeft gemaakt.

Premier Olmert wil nu met zijn ‘Convergentieplan’ de gren-
zen van Israël definitief vastleggen tegen 2008. Het gaat om
het grootste annexatieplan sinds het ontstaan van Israël 58
jaar geleden. Olmert wil de helft van het Palestijns grondge-
bied. Het gaat om de inlijving van verschillende grote kolonies
en de hele Jordaanvallei. De Syrische Golanhoogte en Oost-
Jeruzalem zijn eerder al geannexeerd. De muur die diep in
Palestijns gebied wordt gebouwd wordt de nieuwe grens. In
Europa heerst stilzwijgen. Onze regeringen lijken te zijn verge-
ten dat ze zelf in de VN verschillende resoluties hebben
gestemd of gesteund die stellen dat dit alles niet kan. Amper
twee jaar geleden heeft het Internationaal Gerechtshof geoor-
deeld dat het traject van de muur een vergrijp vormt tegen het
internationaal recht. Dit vonnis is door de Europese Unie mee
bevestigd in een VN-resolutie van de Algemene Vergadering.
Dat vraagt Israël om te stoppen met de bouw van de muur en
de gebouwde delen op Palestijns gebied af te breken. Wat zijn
we met al deze papieren beslissingen als al op voorhand is
beslist ze niet uit te voeren? 
Vrede komt er alleen maar door rechtvaardigheid en die loopt
hier langs een erkenning van de rechten van het Palestijnse
volk. Een andere weg is er niet.

■

editoriaal
I  Ludo De Brabander  I

strafexpeditie tegen palestijnse democratie
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Onze minister van Buitenlandse Zaken laat
steken vallen, al zal hij dat zelf zo niet zien.
De Gucht zal antwoorden dat hij een conse-
quent en coherent beleid voert. Dat klopt
trouwens, alleen is hij consequent voorspel-
baar en coherent eenzijdig. In dat laatste ver-
schilt hij toch wel wat met zijn voorganger.
Louis Michel kon tenminste nog onverwacht
uit de hoek komen en op zere tenen trappen.
Michel durfde de militaire opbouw in de VS
bekritiseren net als de oorlogsplannen tegen
Irak.Toen in Oostenrijk extreemrechts aan de
macht kwam schoot hij zijn gifpijlen. Maar
hij was even consequent onvoorspelbaar met
zijn wapenlevering aan Nepal ter bescher-
ming van een ‘democratisch’ regime. Michel
was een kleurrijk en hartelijk figuur, soms
plat opportunistisch maar daarom niet syste-
matisch plat op de buik, al zou je kunnen zeg-
gen dat Michel graag Parijs volgde, een stra-
teeg dus.

De Gucht is in vele opzichten een tegen-
pool. Hij oogt grijzer en openlijk autoritair,
(daar had Michel nu ook wel last van) mist
Michels jovialiteit en zit met dat vervelende
vleugje betweterigheid. De manier waarop
hij zijn Vlaamse collega Bourgeois op de vin-
gers tikte kenmerkt zijn stijl. Bourgeois inter-
pelleerde de Turkse ambassadeur over de
moord op de ouders van Derwich Ferho, de
voorzitter van het Koerdisch Instituut.
Bourgeois is tot nader order geen federaal
minister van Buitenlandse Zaken en dus
maakte De Gucht zich terecht boos. Maar je
kan het ook zo zien: Bourgeois reageerde
omdat De Gucht zijn job niet goed deed.
Tijdens de informele Europese top in
Salzburg zei De Gucht doodleuk dat hij de
extreemlinkse militante Fehriye Erdal als ‘ter-
roriste’ best aan Turkije wilde uitleveren.
Maar haar advocaat legde hem in vijf minu-
ten uit dat er een rechtbankvonnis bestaat,
die zo’n uitlevering vooralsnog verbiedt. De
Gucht, even wijsneuzig, vond bovendien dat
we ons niet zo’n grote zorgen moeten maken
over de mensenrechtensituatie in Turkije.
Maar het zat hem niet mee: Radio 1 voerde
de speciale rapporteur van de Verenigde
Naties over Folteringen op die vraagtekens
plaatste bij die stelling.“Wat België zeker niet

moet doen, is Turkije op zijn woord geloven”,
aldus de rapporteur. Daarmee was er nog
geen einde aan het rijtje flaters rond Turkije.
In de kwestie van de moord op de ouders van
Derwich Ferho, liet De Gucht voorbarig
weten dat hij niet geloofde in doodseskaders,
zonder het onderzoek van de onafhankelijke
mensenrechtenorganisatie IHD af te wach-
ten. Een paar dagen later publiceerde de
organisatie haar bevindingen: zeer veel wijst
in de richting van een politieke moord.Toch
doodseskaders?

De Guchts beleid rond het Midden-
Oosten is dan weer om te huilen, al pleit voor
hem dat hij het niet slechter of beter doet
dan zijn Europese collega’s. Een aanslag op
een Israëlisch civiel doelwit kan vrijwel syste-
matisch rekenen op een veroordeling met
‘klem’. Het eerste zinnetje in reactie op de
jongste aanslag in Tel Aviv luidt:“Hij (De
Gucht, nvdr) geeft uitdrukking aan zijn
gevoelens van medeleven voor de families
van de slachtoffers en voor de Israëlische

regering.” Laat ons niet misverstaan, burgers
viseren en doden verdient een duidelijke
afkeuring. Maar hoe zit dat dan met ons
‘medeleven’ met de families van Palestijnse
slachtoffers? Een week voor de bewuste
bomaanslag vielen er 15 Palestijnse slacht-
offers als gevolg van grootschalige Israëlische
bombardementen in Gaza, a rato van 300
bommen per dag. Onder hen een jongetje
van 5, een meisje van 8 en nog een minderja-
rige van 14 jaar.Windstilte bij Buitenlandse
Zaken. Een kleine berekening leert ons dat
van midden 2001 tot eind vorig jaar 17 pers-
berichten het Palestijnse geweld veroordelen
tegenover slechts 4 veroordelingen van het
Israëlische geweld. De Israëlische mensen-
rechtenorganisatie Betselem houdt rigoureus
de gruwelijke statistieken bij. Sinds het uit-
breken van de tweede Intifada telt de organi-
satie 3.425 dodelijke slachtoffers aan
Palestijnse zijde tegenover 1.188 aan
Israëlische zijde. Meer dan de helft (1.816)

nam niet deel aan de gevechten van wie 593
minderjarigen. Een veroordelend persbericht-
je kan er echter niet af. België beroept zich op
‘equidistance’, maar De Gucht volgt sinds zijn
aantreden een eenzijdig risicoloos parcours
met als grootste zorg:Washington te vriend
houden. Iraakse bomaanslagen veroordelen
past daarin, het hekelen van dodelijke militai-
re campagnes van bezettingstroepen in ste-
den als Fallujah,Tal Afar of Haditha niet.VS-
troepen zijn verantwoordelijk voor 40 pro-
cent van de Iraakse slachtoffers maar
Buitenlandse Zaken maakt er niet één woord
aan vuil, niet één!!!!

Als voorzitter van de OVSE bevestigt De

Gucht zijn consequente eenzijdigheid. Onze
minister toonde zich de afgelopen maanden
uitermate bedreven in het uitspreken van
veroordelingen en kritieken op regimes ‘ten
oosten van Wenen’.Terwijl Wit-Rusland,
Kazakhstan, Kirgizië,Turkmenistan en
Oezbekistan een veeg uit de pan krijgen
hangt daar weer die vervelende windstilte
over het Amerikaans gevangenisregime van
terreurverdachten.Wachten op Godot is het
ook voor het eerste persbericht dat de groot-
schalige vernieuwing (en feitelijke uitbouw)
van het Amerikaanse kernwapenarsenaal op
de korrel neemt, wat nochtans indruist tegen
het non-proliferatieverdrag. Een geknipt dos-
sier voor een OVSE-voorzitter, maar wellicht
speelt zijn onbekwaamheid (of zijn selectivi-
teit, wat hetzelfde is) hem parten.

Ludo De Brabander is stafmedewerker bij
Vrede

■

saga van een onbekwaam minister
I  Ludo De Brabander  I

Wanneer komt het eerste kritische persbericht op de
uitbouw van het Amerikaans kernwapenarsenaal?
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Sinds wanneer houdt u zich bezig met de
Koerdische kwestie ? 

Françoise G. Robin: Ik ben mij vooral
beginnen bezig te houden met de
Koerdische kwestie in Turkije na de staats-
greep in Turkije in 1980. Dat was mijn eer-
ste contact in Turkije. Voordien was ik cor-
respondent in Algerije. Na de staatsgreep
in Turkije had ik de gelegenheid om heel
dikwijls naar Turkije af te reizen en dan
kom je onvermijdelijk in contact met de
Koerdische kwestie, want die is overal
aanwezig.

Het is niet noodzakelijk om naar
Koerdistan te reizen om de Koerdische
kwestie te ontdekken. Istanboel is een
immense Koerdische stad. In de jaren die
volgden ben ik meerdere malen naar
Diyarbakir gereisd en later in de jaren
1990 ben ik de grens met Irak overgetrok-
ken om de Iraakse Koerden te ontmoeten
die toen vervolgd werden door het leger
van Saddam Hussein.

Ik heb voor L’Humanité de grote
Koerdische exodus beschreven. Ik heb met
mijn eigen ogen gezien hoe de Koerden
van Irak de bergen invluchtten die de
grens vormden tussen Irak en Turkije. Ze
vluchtten weg in verschrikkelijke omstan-
digheden. Het was putje winter, veel
sneeuw met de repressie van het Iraakse
en het Turkse leger achter zich.

Heeft u een evolutie gezien in de levens-
omstandigheden van de Koerden, vooral
dan in Turkije? 

Françoise G. Robin: Ik heb de indruk dat er

inderdaad een evolutie gekomen is na
1999 met de arrestatie van Abdullah Öca-
lan en het staakt-het-vuren dat de PKK
afkondigde. Laat ons zeggen dat er een
relatieve kalmte gekomen is met minder
guerrilla-activiteiten in Koerdistan. De
politieke macht in Turkije toonde zich een
beetje soepeler, meer bepaald na het aan
de macht komen van Mr. Erdogan en zijn
islamitische partij. Volgens de analyses die
ik in die tijd maakte, verkreeg Erdogan ook
heel wat Koerdische stemmen. Hij toonde
hij zich wat opener ten aanzien van de eisen
van het Koerdische volk, zonder ze tege-
moet te komen. De gebeurtenissen van de
laatste weken tonen heel duidelijk aan dat
de eisen van de Koerden nog steeds niet
voldaan zijn en dat de situatie van het
Koerdische volk niet echt is verbeterd.

“de situatie van het koerdische volk is niet
echt verbeterd…”

I  Chris den Hond  I

Op 28 maart braken in Diyarbakir, de onofficiële Koerdische hoofdstad in Turkije, rellen uit, waarbij met stenen en 
molotovcocktails naar de politie werd gegooid en de slogan “leve Öcalan” werd geroepen. De onrust deinde begin april uit

over heel Koerdistan en door Koerden bevolkte wijken van de grote steden zoals Istanboel. Over het waarom van die 
uitbarsting een interview met Françoise Germain-Robin, journaliste van het Franse dagblad L’Humanité.

U schrijft dat er frustratie heerst bij de
Koerden en dat dit de rellen verklaart van
de afgelopen weken. Vindt u dat de
Koerden gelijk hebben in opstand te
komen, of moeten ze meer geduld uitoefe-
nen en wachten op een doorbraak via
diplomatieke weg tussen de Europese Unie
en Turkije? 

Françoise G. Robin: Ik moet niet aan de
Koerden zeggen wat ze moeten doen,
maar ik stel vast dat de Koerden het beu
zijn. Er werden zoveel beloften gemaakt.
Die beloften stonden in rechtstreeks in
verband met de wil van Turkije om lid te
worden van de Europese Unie. Die belof-
ten kwamen of komen neer op het
respecteren van de rechten van de min-
derheden of van de Koerden. Ondanks de

Françoise Germain-Robin
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beloften van de huidige Turkse regering
zijn die beloften nog steeds niet voldaan.
Of het nu gaat om culturele rechten, de
economische ontwikkeling van de regio,
een eventuele autonome Koerdische regio,
dat alles is besproken geweest, maar op
het terrein is er niet veel vooruitgang,
behalve enkele uren per week uitzendin-
gen op een paar televisiestations.

Er zijn enkele maatregelen getroffen
die toch wel belangrijk waren om de
gemoederen te bedaren. Ik denk meer
bepaald  aan de vrijlating van de
Koerdische parlementsleden die 15 jaar in
de gevangenis zaten, simpelweg omdat ze
Koerdisch spraken in het Turkse parle-
ment. Ik heb het hier over Leyla Zana die
ik goed ken en die ik ontmoet heb na haar
vrijlating. Dat gaf twee jaar geleden veel
hoop, want het waren gebaren die een
verandering leken in te luiden, maar uit-
eindelijk is dat niet gevolgd geweest door
feiten op het terrein. Men kan dus bijge-
volg goed begrijpen dat er een grote frus-
tratie leeft bij de Koerdische bevolking.

Sommigen zeggen dat het bestaan van een
terrorisme, het bestaan van een guerrilla-
groep PKK in de bergen een obstakel vormt
voor meer diepgaande veranderingen en
dat die groep moet verdwijnen om sneller
hervormingen te krijgen. Gaat u daarmee
akkoord? 

Françoise G. Robin: Ik denk dat men de kar
voor de paarden spant als men een groep
die men “terroristisch” noemt wil ontwa-
penen zonder toegevingen te doen. Als de
Koerden op een bepaald moment naar de
wapens gegrepen hebben, is dat omdat ze
niet gehoord werden. Dat is het geval in
vele landen. Op het moment dat ze via
hun politieke acties gehoord worden, op
het moment dat de Koerden burgemees-
terzetels in de wacht slepen met hun
Koerdische partij – ook al mogen ze dat
niet rechtstreeks Koerdische partij noe-
men – op dat moment heeft de guerrilla
zich wat teruggetrokken, heeft ze ook een
staakt-het-vuren uitgeroepen. Maar als de
zaken niet vooruitgaan via de politieke
weg, via politieke acties, dan is het evi-
dent dat de guerrilla terug meer actief
wordt en ik heb de indruk dat dit het
geval is tijdens de laatste maanden.

Turkije wil officieel lid worden van de
Europese Unie. Dat verhoogt de tegenstel-
lingen binnen de Turkse staat en samenle-
ving. Sommigen willen niet, bijvoorbeeld
delen van het leger. Ze hebben schrik om
hun voorrechten en hun dominante rol
binnen het Turkse politieke leven, te verlie-
zen. Hoe ziet u die schommelingen binnen
de Turkse samenleving ten aanzien van
een mogelijk lidmaatschap tot de Europese
Unie?

Françoise G. Robin: Men weet heel goed
dat de militairen – zeker niet allemaal,
maar toch een deel van de leiding van het
Turkse leger -  gewoon is om hun zeg te
doen in de Turkse politiek. Men weet dat
zij het zijn die de grens trekken van wat
de Turkse regering mag doen en wat ze
niet mag doen. Zoniet plegen ze een
staatsgreep. Dat is meerdere malen
gebeurd in de geschiedenis van Turkije.

Een deel van die militairen zien met
lede ogen hoe de Europese Unie eist dat
ze hun politieke macht opgeven. Dat
maakt deel uit van de taken die de
Europese Unie aan Turkije heeft opgelegd
om toe te laten dat Turkije ooit lid wordt.
Het feit dat de nationale veiligheidsraad
zou moeten opgedoekt worden, het feit
dat het Turkse leger geen enkele politieke
rol meer zou spelen, dat is één van de
eisen van de Europese Unie. Het is duide-
lijk dat niet iedereen daar gelukkig mee is.
Temeer daar de politiek van de militairen
gepaard gaat met een immense economi-
sche macht. Die economische macht blijft
dikwijls verborgen, maar het is een
publiek geheim dat het Turkse leger vele
bedrijven leidt en dat sommige militairen
betrokken zijn bij maffiahandel, bij drug-
handel en trafiek van petoleum die via de
grenzen van Iran en Irak binnengesmok-
keld worden. Het zuiden van Turkije en
meer bepaald Koerdistan is een belangrij-
ke regio voor al die maffieuze handel. En
de militairen zijn daar de eersten die er
voordeel uit halen.

Speelt de Europese Unie haar rol? Oefent
ze genoeg druk uit op Turkije? 

Françoise G. Robin: De Europese Unie
speelt een belangrijke rol in de evolutie
van Turkije gedurende de laatste 20 jaar.

Het is duidelijk dat zonder een mogelijk
Turks lidmaatschap op termijn van de
Europese Unie – ook al leidt dat tot veel
debat binnen de Europese Unie, en meer
bepaald in mijn land, Frankrijk – Turkije
misschien nog langzamer zou geëvolu-
eerd zijn en de rechten van de minderhe-
den en de mensenrechten in het alge-
meen nog meer met de voeten zou getre-
den zijn. Er zijn toch wel enkele verbete-
ringen. Ik denk dat de Europese Unie wel
een positieve rol speelt en er zijn Koerden
die zeggen dat de Europese Unie de groot-
ste of de enige oppositiepartij is in Turkije.
Dat is een boutade, maar ze is niet hele-
maal fout.

Speelt de Europese Unie tenvolle haar
rol? Dat is moeilijk te zeggen. De EU kan
altijd meer druk uitoefenen, dat is duide-
lijk. Maar wat betreft de laatste ontwikke-
lingen en het oproer van de laatste weken
in Koerdistan, maar ook in Istanbul, heeft
de Europese Unie toch wel gevraagd dat
de Turkse regering meer gematigd zou
optreden. Dat is een kleine interventie,
maar ze heeft de verdienste te bestaan.
Voor de Turkse regering is dat toch wel
een teken dat ze moet oppassen.

Als men de Europese pers erop naleest is
het toch wel opmerkelijk hoe eenzelfde
werkelijkheid zo verschillend beschreven
wordt. Liberation titelt: “Rellen uitgelokt
door de PKK.” Le Figaro beschrijft hoe de
Koerdische bevolking geklemd zit tussen
hamer en aambeeld. U schrijft in
L’Humanité dat de rellen geprovoceerd zijn
door het Turkse leger. Hoe verklaart u dat
journalisten die zich professioneel noemen,
een dergelijke verschillende analyse maken
van eenzelfde realiteit? 

Françoise G. Robin: Ik vind het eerder posi-
tief dat niet alle dagbladen hetzelfde
schrijven. Dat is het bewijs dat er een plu-
ralisme bestaat aan opinies binnen de
pers in Frankrijk. Dat is eerder een positie-
ve zaak. Wat L’Humanité betreft, wij heb-
ben altijd een grote sympathie gehad ten
aanzien van de emancipatiestrijd van alle
volkeren en minderheden. We hebben dus
een sympathie ten aanzien van de
Koerden, in Turkije of elders. Wij proberen
dus altijd te kijken achter de façade, want
als je jezelf beperkt tot het lezen van
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berichten van de grote persagentschap-
pen, dan merk je dat al die persagent-
schappen zowat hetzelfde schrijven,
namelijk “de PKK heeft de rellen uitgelokt
en het Turkse leger heeft hierop gere-
ageerd.” Dat is de geijkte en heilige for-
mule. Goed, ik stop daar niet. Ik probeer
me beter in te lichten. Ik telefoneer naar
Koerden en Turken die ik ken en ik lees
ook wat andere informatie en ik heb dui-
delijk gemerkt dat de zaken zich anders
voordeden als beschreven in de berichten
van de persagentschappen. Het is hele-
maal niet zo schematisch.

Er zijn inderdaad acties geweest van
de guerrilla, maar die werden brutaal
onderdrukt. Er vielen 14 doden bij de PKK
één week voor de rellen. Die mensen
maken deel uit van het Koerdische volk en
het feit dat ze op die manier afgeslacht
werden lokt een normale reactie uit bij de
familie, de vrienden. Het is dus vooral in
dat klimaat van frustratie en ellende dat
de rellen zijn uitgebroken. Je weet goed
genoeg dat Diyarbakir een stad is met
honderdduizenden vluchtelingen uit afge-
brande dorpen, waar de politiek van de
verschroeide aarde werd toegepast. Het is
dus normaal dat er reacties en manifesta-
ties gekomen zijn van protest tegen deze
repressie van het Turkse leger. Als je dat
niet ziet, zie je de realiteit niet en kan je
niet rationeel en correct uitleggen wat er
gebeurt.

Wat is voor u het belang om ter plaatse te
gaan, te voelen, te zien wat er gebeurt op
het terrein? Vele journalisten gaan wel
naar Istanbul en Ankara, minder gaan er
naar Diyarbakir en nog veel minder gaan
er naar Silopi? 

Françoise G. Robin (lacht): Ik heb het geluk
gehad dat ik zowat overal naartoe heb
kunnen reizen, ook naar de meest verre
uithoeken. Ik denk dat dit onontbeerlijk is.
Als je af en toe niet ter plaatse gaat, dan
verlies je de realiteit uit het oog, want de
realiteit evolueert heel snel en het contact
met de mensen ter plaatse op het terrein
is absoluut onvervangbaar.

Chris den Hond is journalist.

■
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OORRHHAANN PPAAMMUUKK::   
““WW EE MMOOEETTEENN KKUUNNNNEENN SSPPRREEKKEENN OOVVEERR DD EE VVRROOEEGGEERR

GGEEPPLLEEEEGGDDEE MMIISSDDAADDEENN VV AA NN DDIITT LLAANNDD””

Naar aanleiding van de Duitse vertaling van zijn boek Sneeuw (Kar) (maart 2005)
werd de internationaal befaamde Turkse schrijver Orhan Pamuk door het Duitse
weekblad “Der Spiegel” en de Zwitserse “Tages Anzeiger” geïnterviewd.

Der Spiegel: U portretteert een verschrikkelijke wereld van onverdraagzaamheid,
etnische en religieuze vijandigheden, geweld en moord
Orhan Pamuk: Dat zou de mensen niet mogen afschrikken. Het is waar dat
“Sneeuw” het geheel van de provinciale, intolerante politieke cultuur van Turkije
portretteert, een cultuur gedragen door fundamentalisten, politieke islamieten,
Turkse en Koerdische  nationalisten, niet-gelovigen en brutale moordenaars. Dit kan
de Europeaan, die vertrouwd is met een meer open maatschappij afschrikken. Maar
is het niet de plicht van een schrijver om de menselijke kant van dit volk te beschrij-
ven, hun gelijkenis met ons? 

Der Spiegel: Gelooft U echt dat Turkije de laatste acht tot tien jaar wezenlijk veran-
derd is?
Orhan Pamuk: Ja, ik geloof dat. Turkije zit in de overgang. De hoop op de toetreding
heeft de gemoederen bedaard. Telkenmale mij gevraagd wordt of Turkije klaar is
voor Europa antwoord ik dat dit nog maar een begin is. Turkije zal morgen niet toe-
treden. Ze hoopt binnen tien jaar lid te worden. En dan zal het land economisch,
politiek en cultureel geëvolueerd zijn.

Der Spiegel: Maar, zoals u het geportretteerd hebt zijn er nog altijd militante isla-
mieten, koppige Kemalisten en religieuze fanatici…
Orhan Pamuk:.… zoals de meeste van hen ook te vinden zijn in de rest van Europa,
misschien met een tijdsverschil van 20 tot 30 jaar. Maar die kloof vermindert.

Tages Anzeiger: Hoe zullen de Turken een tolerante samenleving realiseren?
Orhan Pamuk: Een Turk verdient gemiddeld vierduizend euro. Een Europeaan ver-
diend tien keer meer. In Turkije moeten mensen meer kunnen verdienen. Pas dan
zullen problemen zoals extreemnationalisme en fascisme uit Turkije verdwijnen. Om
die redenen moeten we bij Europa komen. Ons verleden en ons hedendaagse
bestaan ondergaat een gezamenlijke verandering. De evoluties vandaag veroorza-
ken een wijziging in onze houding ten aanzien van onze geschiedenis. We moeten
kunnen spreken over de vroeger gepleegde misdaden van dit land.

Tages Anzeiger: Maar U spreekt nog steeds verder. Wilt u absoluut problemen krij-
gen in uw land?
Orhan Pamuk: “Ja, dat zou iedereen moeten doen. Ze hebben in dit land dertigdui-
zend Koerden vermoord. In het verleden werden één miljoen Armeniërs geslacht.
Niemand durft erover te spreken. Daarom doe ik het. Dat is ook de reden waarom ze
mij haten.”

Bron: Der Spiegel en het Koerdisch Instituut

Wegens deze laatste uitspraak werd Orhan Pamuk beschuldigd  van het “opzettelijke beledi-
gen van de Turkse identiteit”. Op 23 januari werd de schrijver buiten vervolging gesteld. (red)

■
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LL’’AAPPPPEELL FFRRAANNCCOO--AARRAABBEE
Samen met een dertigtal collega-intellec-
tuelen richtte Vargas in 1990 ‘l’Appel
Franco-Arabe’ (l’Afa) op, een organisatie
die zich tot doel stelt een grotere weder-
zijdse kennis te vergaren en samenwer-
king te verkrijgen tussen Frankrijk en de
Arabische wereld. Vaak gaan de standpun-
ten van l’Appel in tegen oneerlijke
mediacampagnes. Ze hebben nooit de
bedoeling om één of ander regime te ver-
dedigen, maar zijn gebaseerd op het
respect voor de soevereiniteit van de lan-
den en niet op het principe van de mili-
tair-humanitaire inmenging, dat maar al
te vaak een voorwendsel is voor het
opdringen van de Amerikaanse politiek in
de regio. In ons gesprek met de heer
Vargas kwamen verschillende interessante
onderwerpen naar voor, maar wat ons
specifiek opviel was zijn visie op het aans-
lepende conflict in Darfour. De interesse
van l’Appel Franco-Arabe voor Soedan
werd voor het eerst gewekt in 1998, toen
de Verenigde Staten in de buitenwijken
van de hoofdstad Khartoem een far-
maceutische fabriek bombardeerden als
vergeldingsactie voor de aanslagen op
twee Amerikaanse ambassades in Afrika1.
De fabriek, de grootste van het continent,
zorgde er voor dat honderdduizenden
Afrikanen aan betaalbare medicijnen kon-
den geraken, maar werd door de
Amerikanen geviseerd omdat er volgens
hen chemische wapens werden aange-
maakt voor terroristische doeleinden.
Hoewel de CIA “de fout” achteraf erkende,
zette de desinformatie van de
Amerikanen, die vrijwel overal klakkeloos

werd overgenomen, de intellectuelen van
l’Afa aan het denken. Kleinere acties,
onderzoek, opiniestukken en verschillende
publicaties waren hier het resultaat van.
Onder meer ter voorbereiding van het
boek ‘Vivre au Sudan aujourd’hui’ (Le
Temps des Cerises, 2005) stuurde l’Afa een

delegatie naar het geplaagde land.
Volgens Vargas is er een opmerkelijke
wanverhouding tussen de onwetendheid
over Soedan en de verjaarde, voorgekauw-
de meningen die quasi door iedereen
rondgebazuind worden. Nochtans weten
de meeste mensen niet eens de naam van
de Soedanese president (el-Bachir) of van
de belangrijkste islamitische ideoloog van
het land (Al Turabi). Wat volgt is een
samenvatting van het Afa-boekje over
Soedan en alles wat Vargas ons die zon-
overgoten ochtend in maart te vertellen
had over het Afrikaanse land.

SSOOUUDDAANN
Soedan is 4,5 maal zo groot als Frankrijk
en huist 35 miljoen inwoners, samenge-
steld uit een honderdtal etnieën, stam-
men en broederschappen. Het is een fede-
raal en slecht gecentraliseerd land, waarin
de regio’s weinig contact hebben met
elkaar bij gebrek aan snelle communica-
tiemiddelen. Een regio is met andere

woorden een wereld op zich waarin een
stam, weliswaar een kleine minderheid
qua aantal, toch een zeer determinerende
rol kan spelen op lokaal vlak, en bijgevolg
dan weer een belangrijke invloed heeft op
nationaal vlak.

In 1956 werd Soedan onafhankelijk ver-
klaard en vrijwel onmiddellijk brak er een
burgeroorlog uit tussen het Noorden en
het Zuiden (1958). Na een periode van
staakt-het-vuren vanaf 1972 werd de bur-
geroorlog hervat in 1983 en na een nieuwe
pauze van 1989 tot 1992, begonnen de
rebellen onder leiding van kolonel John
Garang opnieuw aan hun strijd. In 2003
kwamen de regering in Khartoem en de
rebellen van het Zuiden eindelijk tot een
politiek akkoord, gebaseerd op de herver-
deling van de macht en de nationale ver-
deling van de rijkdom (het Zuiden produ-
ceert het merendeel van de olie, maar die
wordt dan overgeheveld naar het
Noorden om daar geraffineerd te worden).
De Verenigde Staten die de vredesonder-
handelingen georganiseerd en gevolgd
hadden, keurden het akkoord goed. Net
nu er een oplossing in de maak leek voor
de burgeroorlog, brak er in de Westelijke
regio Darfour een opstand uit (februari
2003). De Soedanese regering heeft zeker

prof. yves vargas over soudan en de crisis in
darfour
I  Soetkin Van Muylem  I

Op maandag 6 maart had de redactie van Vrede vzw een gesprek met Yves Vargas te Brugge.
De gerenommeerde gepensioneerde Franse professor filosofie is gepassioneerd door de Vlaamse primitieven en 

vertoeft daarom regelmatig in de ‘schoonste stad van Vlaanderen’. Hoewel we bij Vrede zeker een goede Van Eyck of 
van der Weyden kunnen appreciëren, is onze voornaamste gemeenschappelijke interesse uiteraard de internationale poli-

tiek.

Het conflict in Darfour is in de pers 
gereduceerd tot enkele eenvoudige
clichés.
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een beoordelingsfout gemaakt door de
onrust in Darfour in 2003 te classificeren
als een zoveelste conflict in de lange tradi-
tie van twisten tussen agrarische en nom-
adische stammen daar. In plaats van het
nationale leger onmiddellijk ter plaatse te
sturen, verkoos de regering om haar strijd-
krachten in het Zuiden van het land te
houden tot de beëindiging van de vredes-
akkoorden. Voor Darfour beperkte ze zich
tot het samenstellen van troepen
bestaande uit vrijwilligers. De rebellen
beschouwden deze troepen als de strij-
ders van vijandige stammen en beschul-
digden de regering ervan
partij te kiezen, waardoor
het conflict escaleerde. De
Soedanese regering stuur-
de in januari 2004 uitein-
delijk het leger naar
Darfour met de opdracht
de rebellen en vrijwilligers-
troepen te hergroeperen in
onbewoonde zones om ze
te ontwapenen onder toe-
zicht van controleurs van
de Afrikaanse Unie. In april
2004 werd een staakt-het-
vuren gelanceerd tussen
de regering en de twee
Darfouriaanse rebellen-
groeperingen, de
‘Mouvement de la
Libération du Soedan’
(SLM) en de ‘Mouvement
pour la justice et l’égalité’
(Jem). Maar de duidelijke
steun die de Verenigde
Staten en Groot-Brittannië
geven aan de rebellen, moedigen hen aan
om het akkoord over boord te gooien en
de gewapende strijd verder te zetten.

BBEEDDEENNKKIINNGGEENN BBII JJ DD EE ‘‘MMEEDDIIAA--
CCAAMMPPAAGGNNEE’’   RROONNDD DDAARRFFOOUURR
De media stellen zich doorgaans tevreden
met het afschilderen van de
Darfouriaanse rebellen als de slachtoffers,
omdat ze zogezegd veel zwakker zijn. Via
de berichten in de Franse pers is het heel
moeilijk om een idee te krijgen van het
programma en de doelen van de rebellen-
groepen. Vaak gaat het zelfs niet om het
ondersteunen ervan, maar om het diaboli-
seren van de regering in Khartoum, waar-

door de rebellen het voordeel van de
Westerse sympathie genieten. Het conflict
in Darfour is in de pers gereduceerd tot
enkele eenvoudige clichés.

Het eerste cliché: Het conflict is gemakke-
lijk uit te leggen. Het is een conflict tussen
de zwarten en de Arabieren waarbij de
Arabieren gelieerd zijn aan de macht en
dus sterker zijn. Ze bezitten gevechtsvlieg-
tuigen en zware wapens, bijgevolg zijn de
zwarten dus de slachtoffers. Jean-Michel
Vernochet, een politicoloog en journalist
die een hele tijd in Soedan verbleef zegt

het omgekeerde: ”[…] De Arabieren tegen-
over de Afrikanen plaatsen zoals de media
doen, is dus fout. In Darfour net zoals in de
rest van het Noorden is iedereen zowel
Arabisch als zwart. Net over de Soedanese
grens, in Tsjaad, beweren de Zagawas, de
gezworen vijanden van de ‘Arabische’
Janjaweed-milities, dat ze ook Arabisch
zijn“ 2.
Het is een tribaal conflict dat is zeker,
maar niet religieus of gebonden aan
etnie, want de bevolking van Darfour is
volledig moslim en de verschillende
etnieën zijn sinds lange tijd vermengd via
huwelijken ( je moet echt zoeken om
iemand te vinden die niet zwart is in de

regio). Er zijn weldegelijk stammen, maar
die onderscheiden zich hier eerder “socio-
logisch” dan biologisch. Stammen worden
dus bepaald door traditie, het collectieve
geheugen en de agrarische of nomadische
levensstijl. Dit maakt het conflict complex.

Het tweede cliché: In deze oorlog worden
verschrikkelijke wreedheden en oorlogs-
misdaden gepleegd door de troepen van
de regering. Deze unilaterale beschuldi-
gingen worden zonder bewijzen geuit en
zijn onder meer gebaseerd op verklarin-
gen van organisaties die zich bevinden

langs de Tsjaadse grens.
De organisaties die
echt aanwezig zijn op
het terrein zijn daaren-
tegen niet zo vlug in
het aanwijzen van de
schuldigen. Over de
kwestie van de ver-
krachtingen en geweld-
plegingen op de bur-
gerbevolking brengt
Artsen Zonder Grenzen
(AzG) een genuanceer-
der beeld. Slachtoffers
hebben het volgens
AzG over “collectieve
verkrachtingen,
gepleegd door groepen
die tot veertig man
kunnen tellen.” Andere
vrouwen zijn meegeno-
men “naar de kampen
van hun agressors”3. De
daders hebben wapens
en sommigen dragen

uniformen, anderen dan weer niet.
Als de reguliere troepen altijd de

daders waren van deze misdaden, zou
Artsen Zonder Grenzen, dat ter plaatse is,
dat toch weten. Slachtoffers zouden,
ondanks de angst voor represailles, uitein-
delijk toch praten.

Khartoum en de aan de regering
gelieerde milities, worden door de
Verenigde Staten aangewezen als dege-
nen die misdaden tegen burgers begaan.
Ook de VN en de Europese Unie hebben
de Soedanese regering er van beschuldigd
de belangrijkste verantwoordelijke te zijn
voor de situatie. Het is duidelijk dat zulke
eenzijdige visies de rebellen alleen maar

North
Darfur

Khartoum

West
Darfur

South
Darfur
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sterken in het verder zetten van de gewa-
pende strijd. Waarom zou je immers de
wapens neerleggen als je zulke machtige
bondgenoten hebt? 

Derde cliché: Het betreft hier een genoci-
de. Het woord ‘genocide’ klinkt in dit land
grenzend aan Kongo, en niet ver van
Rwanda, als een verschrikkelijke waar-
schuwing. Men herinnert zich de oorlog
tussen de Hutu’s en de Tutsi’s, en niemand
is het slagveld vergeten dat werd aange-
richt bij de intrede van het Rwandese
leger op Kongolese bodem. Vandaag ver-
wijt men de grote machten, Europa en
Amerika, niet te hebben ingegrepen.
Onder meer verschillende NGO’s stellen
de vraag of men op het punt staat om
deze misdaad van onverschilligheid ook te
begaan in Darfour4. De waarschuwing
doet huiveren. Maar de vergelijking lijkt
hier toch niet op te gaan. De oorlogen in
Kongo en Rwanda hebben meer dan 5 mil-
joen doden geëist, we zitten hier nog ver
verwijderd van dit macabere aantal.
Darfour telt ongeveer vijf miljoen inwo-
ners, waarvan er 1 miljoen woonden en
leefden in zones waar gevochten werd. De
helft (500.000) van deze mensen hebben
hun dorpen verlaten (200.000 van hen
bevinden zich in Tsjaadse vluchtelingen-
kampen) en tienduizenden zijn
gestorven5. We zouden dus eigenlijk niet
mogen spreken van genocide. Thierry
Allafort-Duverger, verantwoordelijk voor
het urgentieteam van Artsen Zonder
Grenzen stelt het volgende: “De analyses
en de feiten bekijkend, is er geen genocide
in Darfour. We hebben tegenwoordig de
neiging om deze term te pas en te onpas te
gebruiken en te assisteren aan propagan-
distische verdraaiingen […]. Het gaat er hier
niet om de doden, de moorden, de honder-
den platgebrande dorpen en de honderd-
duizenden vluchtelingen te ontkennen […].
Eén op de 20 doden is een direct slachtoffer
van de raids. De mensen worden verplicht
om te vluchten maar niet systematisch ver-
moord” 6. Dit neemt natuurlijk niet weg
dat men met de hulp van de Afrikaanse
Unie zo snel mogelijk moet proberen een
einde te maken aan het humanitaire
drama en het conflict in Darfour. Men
moet alle groepen ontwapenen en de eco-
nomische en politieke problemen waar-

over wordt getwist, oplossen. De verant-
woordelijken voor de misdaden, die zich
volgens getuigen aan beide kanten bevin-
den, moeten bestraft worden.

BBUUIITTEENNLLAANNDDSSEE BBEELLAANNGGEENN
Het Amerikaanse Congres stemde in juli
2004 toch een resolutie waarin het conflict
in Darfour als een ‘genocide’ bestempeld
wordt. Dit geeft de Verenigde Staten de
mogelijkheid om ‘unilateraal’ in te grijpen
ter plaatse. De Amerikaanse beschuldiging
van ‘genocide’, vertoont grote gelijkenissen
met die andere beschuldiging van ‘bezitter
van verschrikkelijke massavernietigings-
wapens’, die de agressie tegen Irak heeft
toegelaten, of die van ‘criminele etnische
zuiveringen in Kosovo’, die de illegale oor-
log van de NAVO in Joegoslavië tot gevolg
had. De georchestreerde verontwaardi-
ging, tot stand gekomen via leugens, over-
drijvingen, strategische berekeningen en
speculatieve neigingen, begint een beetje
te doorzichtig te worden om er nog iedere
keer in te trappen. Het wordt tijd dat de
wereld gaat beseffen dat de Verenigde
Staten hun troepen niet uitsturen om
bewijzen te zoeken, maar dat ze de bewij-
zen leveren voor ze het leger sturen. Maar
wat is nu de reden voor de verbeten inte-
resse van de Verenigde Staten voor een
land dat geenszins een bedreiging vormt
voor de veiligheid in de wereld? Lang voor
het drama in Darfour werd Soedan er door
Washington al van beschuldigd een terro-
ristische staat te zijn. Het land werd in
deze hoedanigheid van 1996 tot 2001aan
een embargo van de VN onderworpen, dat
de facto door de Verenigde Staten tot op
de dag van vandaag werd verlengd.
Officieel waren de Amerikanen geïrriteerd
omdat enkele terroristen een toevluchts-
oord gevonden hadden in Soedan. Bin
Laden, die vanaf 1991 in Soedan verbleef,
werd in 1996 uit het land gezet en Carlos
de Jakhals7, werd in 1994 al aan Frankrijk
uitgeleverd. Toch werd Soedan in 2001 nog
gerekend bij de “as van het kwaad” en
werd het op de lijst gezet van mogelijke
militaire doelwitten in de strijd tegen het
terrorisme. Als we zoeken naar een onder-
liggende motivatie, komen we terecht bij
olie. Sinds enige tijd denken de internatio-
nale experts dat Soedan één van de groot-
ste petroleumreserves ter wereld herbergt.

Er heerst geen twijfel over het feit dat de
Amerikaanse lobbies zeer geïnteresseerd
zijn in de Soedanese olie. Omwille van de
burgeroorlog en vooral omdat de
Soedanese regering van El-Bachir hun exu-
berante economische eisen weigerde in te
willigen, hadden de Amerikaanse bedrijven
de exploitatie van de olie in het verleden
stopgezet. Soedan slaagde er op het nip-
pertje in om de economische verstikking
tegen te gaan door een akkoord te sluiten
met China, dat op die manier de grootste
economische partner van Soedan werd.
Vandaag is het counteren van China een
prioritair objectief in de strategieën van
het Pentagon. Het is belangrijk om de ont-
wikkeling van alle landen te blokkeren die
in staat zijn de concurrentie aan te gaan
met de economische en politieke hegemo-
nie van de Verenigde Staten. En het part-
nerschap tussen China en Soedan, dat op
weg is één van de grootste energieprodu-
centen te worden van de 21ste eeuw, moet
natuurlijk met alle mogelijke middelen
worden uitgeroeid.

Soetkin Van Muylem is stafmedewerker bij Vrede

■
––––––
1 7 augustus 1998: bomaanslagen op de
Amerikaanse ambassades in Dar Es Salaam
(Tanzania) en Nairobi (Kenia). Er vielen 224
doden en 4500 gewonden.
2 De Zagawa-stam is net zoals 7 andere
stammen verspreid langs beide kanten van de
grens tussen Tsjaad en Soedan, wat een couran-
te situatie is in Afrika sinds de koloniale opsplit-
sing van het continent.
3 Rapport d’activité de AzG
Bruxelles/Khartoum, 13 september 2004).
4 En streven bijgevolg naar een officiële
erkenning door de VN van het conflict in
Darfour als genocide. Dit zou de VN ertoe ver-
plichten in te grijpen, zie Vrede jg. 48, nr. 375, pp.
6-8.
5 De enige grootschalige studie over het aan-
tal doden in Darfour werd gedaan door de
Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Het
aantal doden tussen maart en oktober 2004, de
slechtste periode, wordt erin geschat op 70.000.
Ondertussen is er ook al sprake van meer dan
een miljoen ontheemden.
6 Le Figaro, 27 juli, 2004.
7 Ilich Ramirez Sanchez, bijgenaamd Carlos
de Jakhals stond lange tijd op de Westerse lijst
van meest gezochte terroristen. In 1997 werd hij
in Frankrijk veroordeeld tot een levenslange
gevangenisstraf wegens zijn aandeel in ver-
schillende aanslagen.
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Drie maanden heeft de Europese Unie
nodig gehad om te beslissen dat ze
opnieuw een troepenmacht – nu EUFOR-
RDCongo genoemd - naar Congo stuurt.
De beslissing viel tijdens de Lentetop van
23-24 maart in Brussel. De eerste missie
heette Operatie-Artemis die doorging van
juni tot september 2003 in de woelige
regio Ituri in Noord-Oost-Congo. Nu gaan
zo’n 1500 manschappen uit (allicht) zeven
EU-lidstaten zogenaamd de verkiezingen
beveiligen. Het gaat om de eerste algeme-
ne verkiezingen in de Democratische
Republiek Congo sinds de onafhankelijk-
heid in 1960.

De EU-top - zo transparant is de Unie -
heeft tot nu toe amper iets gelost over de
echte bedoelingen en modaliteiten van
deze nieuwe, buiten-Europese operatie.
Aldo Ajello, de speciale EU-gezant voor het
gebied van de Grote Meren, verklaarde op
4 april dat de Europese Unie met haar
troepenmacht “vooral de negatieve krach-
ten die het verkiezingsproces in Congo
willen boycotten, wil afschrikken”. Daarom
wordt enkele weken voor de verkiezingen
een voorhoede van zo’n 400 militairen
ontplooid in de hoofdstad Kinshasa. “De
allerbelangrijkste opdracht”, meldt Belga,
“is de bewaking van de luchthaven van
Kinshasa”. Een andere taak is het eva-
cueren van verkiezingswaarnemers.

Het operationeel hoofdkwartier komt
in Potsdam en staat onder leiding van de
Duitse generaal-majoor Karlheinz Viereck.
Begin april vertrokken er al Belgische mili-
tairen naar Potsdam. De Franse generaal
Christian Damay neemt de operationele
leiding op het terrein, in Kinshasa. Die

moet op 8 mei actief worden. Het gros
van de “afschrikkingsmacht” zal zich in
een buurland van Congo klaar houden
voor mogelijke actie, dat de EU nog altijd
niet bij naam wil noemen. Ze zal overal in
Congo tussenbeide kunnen komen, tenzij
in Oost-Congo waar de VN-macht Monuc
opereert.
Er komt nog een derde component, een
“strategische reserve” in Europa.

Frankrijk en Duitsland zouden elk zo’n
500 manschappen leveren. Ook Spanje,

Portugal, Zweden (ook al in Artemis),
Polen, Ierland en Oostenrijk doen mee.
Groot-Brittannië helpt enkel met de plan-
ning. Het Belgisch leger stuurt medici,
intelligence-specialisten en teams die met
onbemande B-Hunter-spionage-vliegtui-
gen werken, naar Kinshasa. Over de duur
van de missie heeft de Duitse minister van
Defensie Franz Josef Jung op 31 maart ver-
klaard dat de EU-troepen in Congo zullen
blijven “tot een nieuwe Congolese rege-

ring geïnstalleerd is”. “De missie is klaar
en beschikt over haar tijdschema”, aldus
Jung in een regionale Duitse krant.

SSTTAABBIILLIITTEEIITT BBRREENNGGEENN
De Europese Unie als dusdanig zet maar
al te graag deze troepenmacht op poten.
Ze sluit naadloos aan bij de nieuwe Afrika-
strategie van de EU. Over die strategie is
eind 2005 beslist. Een eerste nota, getiteld
“Naar een Euro-Afrikaans pakt”, vertrekt
op 12 oktober 2005 van bij de Europese
Commissie. Zij stelt dat de Europees-
Afrikaanse relaties moeten berusten op
“partnerschip en ownership” (in het Frans:
appropriation ). “Het beleid en de strategie
voor ontwikkeling kunnen niet van bui-
tenaf worden opgelegd”, aldus de nota. De
EU ondersteunt wel de oriëntaties van de
Afrikaanse Unie en NEPAD (“de Afrikaanse
G5”), want beide blokken “delen dezelfde
waarden”, en met name de economische

groei (8% per jaar gedurende 10 jaar!) als
motor voor de vooruitgang en de integra-
tie van Afrika in de wereldeconomie.

De EU is niet zinnens politiek afzijdig
te blijven. Integendeel, ze wil wegen op
het beleid in Afrika, want “de Europese
Unie is niet enkel een verschaffer van ont-
wikkelingshulp maar ook een politieke en
commerciële partner”. De EU zal haar
invloed laten gelden via een permanente
politieke dialoog, via de hefboom van de

europese unie wil en krijgt haar 
troepenmacht voor congo

I  Raf Custers  I

De EU brengt een troepenmacht voor Congo op de been. Ze heeft daarvoor zelf het initiatief genomen, al luidt het dat de EU
door de Verenigde Naties om troepen voor Congo is gevraagd. De EU heeft een nieuwe strategie voor Afrika en de troepen-

macht is daarvan een noodzakelijk verlengstuk. De EU deed er drie maanden over voor ze besliste, bovendien “vergat” ze
Afrika te raadplegen. Maar de Europese troepenmacht komt er. Al de rest is bijzaak.

De EU wil haar investeringen in Congo
zien renderen.
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financiering en vooral via budgetsteun
(die “het voornaamste hulpmechanisme
moet worden”). Een basisvoorwaarde voor
volgehouden groei, zegt de tekst nog, is
politieke stabiliteit. Daarom is de
Europese Unie nauw betrokken bij de mili-
taire - en veiligheidssector in Afrika.
Tijdens de top van 15-16 december keurt
de Europese Raad in Brussel een aange-
paste nota voor Afrika goed, ze stelt geen
pakt maar een “strategisch partnerschap
met Afrika” als doel voorop.

Nadien wordt deze strategie verder
uitgewerkt. Vooreerst op 6 en 7 maart in
Insbrück tijdens de informele EU-raad van
ministers van Defensie waar (volgens AFP)
gediscussieerd wordt over “het idee,
gesteund door Frankrijk, om een hechter
partnerschap met de Afrikaanse Unie te
scheppen en meer bepaald in het domein
van de militaire opleiding”. Naar aanlei-
ding van deze raad publiceren de Franse
en Britse ministers, Michèle Alliot-Marie
en John Reid, een brief waarin ze verklaren
dat de NAVO “de hoeksteen van de
gemeenschappelijke defensie van Europa
blijft, maar dat de Europese Unie onmis-
kenbaar een bijzondere rol te spelen heeft
om vrede en internationale veiligheid te
doen vooruitgaan”.

GGUUHHEENNNNOO’’SS BBRRIIEEFF
Nog voor het jaareinde ziet de Europese
Unie haar kans schoon om de daad bij het
woord te voegen. Er zouden namelijk bui-
tenlandse troepen tekort zijn voor de
“beveiliging van de verkiezingen” in
Congo. Al van in september stuurt VN-
secretaris-generaal Kofi Annan aan op een
versterking van de VN-macht Monuc.
Annan zou het effectief willen opvoeren
van circa 17.000 tot zo’n 25.000 blauwhel-
men. Maar de VN-veiligheidsraad werkt
niet mee. Resolutie 1635, goedgekeurd op
28 oktober, staat maar 300 extraman-
schappen toe voor Katanga (en verlengt
het Monuc-mandaat tot 30 september
2006).

In november circuleert nog het idee
dat de Afrikaanse Unie troepen naar
Noord-Kivu zou sturen om “Hutumilities”
te ontwapenen. Maar op 27 december, zo
luidt tot dusver de officiële versie van dit
stuk histoire du présent , vragen de
Verenigde Naties dan aan de Europese

Unie of zij geen eigen vredesmacht voor
Congo op de been wil brengen. De brief
van 27 december, dat staat intussen vast,
is verstuurd door Jean-Marie Guéhenno,
de Franse diplomaat die bij de VN de func-
tie vervult van adjunct-secretaris-generaal
belast met vredeshandhavingoperaties.
Guéhenno komt van de Franse Ecole
Nationale d’Administration wiens gediplo-
meerden het Franse establishment bevol-
ken; hij heeft carrière gemaakt in de mili-
taire tak van de Franse diplomatie.

In dit geval is Guéhenno door de
Europese Unie vooruitgestuurd. Het initia-
tief om EU-troepen naar Congo te sturen
komt niet van de VN maar via Guéhenno

van de Europese Unie zelf. Dat valt nadien
af te leiden uit tal van verklaringen. Het is
bevestigd door André Flahaut, Belgisch
minister van Defensie, en zijn entourage
tijdens hun trip door Congo van 28 febru-
ari tot 4 maart. Flahaut is in opdracht van
de Europese Unie in Congo om uit te zoe-
ken wat de betrokken partijen (Monuc, de
Congolese regering en het Congolese
leger) van een Europese troepenmacht
voor Congo vinden.

Op 24 maart laten de Belgische en
Nederlandse ambassadeurs in Congo zich
tijdens een meeting onder experts aan de
Universiteit Antwerpen in dezelfde zin uit.
Ellen Van der Laan, de Nederlandse
ambassadrice, zegt dat de Europese Unie
“een aanbod” ( an offer ) gedaan heeft
voor een “afschrikkingsmacht” ( a deter-
rent force ). Johan Swinnen, de Belgische
ambassadeur, zegt daarna letterlijk dat
“het idee van Guéhenno in een brief stond
die juist voor het einde van het Britse
voorzitterschap van de Europese Unie is
verstuurd “. Hij voegt eraan toe dat een
Eurotroepenmacht voor Congo voor de EU
“mooi meegenomen” is.

De logica van de Europese Unie is min-
der moeilijk te achterhalen dan haar mili-
taire geheimen. De EU heeft de laatste
maanden voortdurend dik in de verf gezet

hoeveel honderden miljoenen ze voor de
Transitie in Congo heeft geïnvesteerd. Ze
wil die investering zien renderen. Ze tole-
reert in geen geval dat de aanloop naar en
de organisatie van de verkiezingen wordt
verstoord. Uit die verkiezingen moet een
stabiel regime komen, en tot dat regime
er is, blijft de Europese troepenmacht
zogenaamde spoilers afschrikken.
Wanneer aan EU-gezant Aldo Ajello wordt
gevraagd wie mogelijk die spoilers zijn,
aarzelt hij niet “de omgeving van de presi-
dent” te vermelden (La Libre Belgique).
Omdat president Kabila zich niet openlijk
als bondgenoot van het Westen heeft
gemanifesteerd?

De EU gedraagt zich als een groot-
macht en schrikt er niet voor terug haar
macht te gebruiken, daarover moet men
zich geen illusies maken. Ze toont het
momenteel ten aanzien van Palestina en
Wit-Rusland. Op 6 april nota bene legt de
EU aan 31 personaliteiten uit Wit-Rusland
een visaban op en bevriest hun buiten-
landse banktegoeden, omdat het regime
in Wit-Rusland door Brussel als dictatori-
aal wordt bestempeld. Op diezelfde
datum blokkeert de EU alle hulp aan de
Palestijnse regering omdat die bestaat uit
politici van Hamas, een beweging waar-
van de EU onder meer eist dat ze de
gewapende strijd tegen de Israëlische
bezetting afzweert.

Dit is kille berekening en heeft, wat de
EU ook beweert, bitter weinig met demo-
cratie te maken. Iedereen die de Transitie
in Congo gevolgd heeft, weet dat zich
daar sinds 2002-2003 een hoogst cynische
politieke kaste heeft genesteld die zich
niets van de Congolese bevolking aan-
trekt. Daaruit zal dus de nieuwe elite ver-
kozen worden waar de EU voor de volgen-
de jaren op bouwt. Op de achtergrond
spelen economische motieven mee. Die
zijn de voorbije maanden soms ook uitge-
sproken. De Duitse regering verdedigt de
Duitse deelname aan EUFor-RDC tegen-
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De Congolese media maken het verwijt
aan de internationale gemeenschap dat
ze zich met Congo’s zaken bemoeit.
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over het parlement door te wijzen op
mogelijke kosten en baten voor Duitsland.
Bondskanselier Angela Merkel zegt op 22
maart dat een nieuwe “burgeroorlog” in
Congo de Afrikaanse migratie naar Europa
kan herlanceren en dat “het probleem van
de vluchtelingen groter kan zijn dan na de
oorlog in Bosnië”. Minister Jung zegt dat
“stabiliteit in deze regio die rijk is aan
grondstoffen de Duitse industrie ten
goede komt”. Leden van de Duitse
Bundestag, die positief staan tegenover
de Europese troepenmacht, zeggen
beducht te zijn voor het feit dat “rebellen
de berylliumaders in handen zouden krij-
gen”. Dat metaal wordt namelijk in
atoomwapens gebruikt.

DDOOMMMMEE AARRRROOGGAANNTTIIEE
In al haar ijver voor een nieuwe EU-inter-
ventiemacht ziet de Europese Unie één
essentieel aspect over het hoofd. Ze ver-
geet Afrika en Congo over het Europese
plan in te lichten en te raadplegen.
Minister Flahaut legt de schuld daarvoor
bij Frankrijk. Op donderdag 2 maart
spreekt hij in zaal Concordia in Bukavu
een aantal prominenten van de Société
Civile toe en hekelt sommigen om hun
action cavaliéresque . Een bedekte aanval

op de Franse arrogantie. Daags tevoren
zegt de minister in Lubumbashi: “Als er
geen vraag is van Congo, wordt dit een
bezettingsmacht”.

Ambassadeur Swinnen verklaart in
Antwerpen dat Guéhenno zijn brief naar
het Britse voorzitterschap stuurt “zonder
de zaak evenwel met de Demokratische
Republiek Congo te bespreken”. De mooie
verklaringen over het Afrikaanse owners-
hip zijn dus amper op papier gezet, of de
Europese Unie met Frankrijk voorop slaat
ze al manifest in de wind. Congo laat blij-
ken dat het deze gang van zaken niet
accepteert. De eerste die publiek protes-
teert, is de stafchef van het Congolese
leger, generaal Kisempia, die begin febru-
ari verklaart dat de FARDC (de strijdkrach-
ten) zelf de verkiezingen kunnen beveili-
gen (en Europese versterking dus niet
nodig is).

De Congolese minister van Defensie
Onusumba  een ex-rebel die tijdens de
oorlog de met Rwanda collabarerende
RCD-beweging heeft geleid doet het nog
eens flauwtjes over. Wanneer ik hem op 3
maart in Bukavu interview, zegt hij: “De
VN (!) hebben hun fout erkend. Maar wie
zijn wij dat we hulp zouden weigeren?
Dat kunnen we ons niet veroorloven”. Ook

de publieke opinie in Congo maakt zich,
volgens de krant Le Potentiel, ongerust.
“Er gaat iets schuil achter die Europese
militaire missie, dat denkt de man in de
straat”, aldus de krant. “Sommige milieus
in Kinshasa voelen het aan alsof de
Europese soldaten gestuurd worden om
een Westers gezind kandidaat voor het
presidentschap te steunen. En vermits
veel postulanten voor het presidentschap
hun sympathieën voor deze of gene
Westerse macht niet wegsteken, wordt er
nogal wat afgespeculeerd”.

Het Afrikaans protest maakt wel dat
minister Flahaut door de EU naar Afrika
wordt gestuurd om de temperatuur te
meten. De opdracht is dat hij tijdens de
Europese ministerraad van Defensie in
Insbrück op 6 en 7 maart verslag uit-
brengt van zijn bevindingen. Op de heen-
weg naar Congo stopt minister Flahaut in
Benin en Zuid-Afrika. In Benin geven
Belgische militairen training aan het
nationale leger, 750 Beninse militairen
worden trouwens vanaf midden maart als
VN-Blauwhelmen van de Monuc in Congo
(en meer bepaald in Katanga) ingezet. In
Zuid-Afrika staat Flahaut een grote verras-
sing te wachten. Op dinsdag 28 februari
stelt de Zuid-Afrikaanse minister van
Defensie Mosiuoa Lekota namelijk zijn
veto tegen een Europese troepenmacht
voor Congo. “Buitenlandse troepen”, zegt
Lekota, “zijn niet nodig in Congo. En als ze
toch nodig mochten zijn, dan kan SADC ze
wel sturen, waarvan Congo lid is”. SADC is
de landenorganisatie van Zuidelijk Afrika.

Tot verbazing van menigeen neemt
Flahaut die toch de Europese gezant is -
Lekota’s suggestie over. De volgende
dagen doet hij in Congo vier steden aan
en hij verbergt niet dat hij ook in Insbrück
begrip zal vragen voor de Zuid-Afrikaanse
suggestie.

Op 4 maart interview ik de minister
op de terugweg naar België, tijdens een
tussenstop in Cotonou. Daar verklaart hij:
“Je kunt niets doen zonder de Afrikanen
erbij te betrekken. Het moet gebeuren
mèt Congo, de Afrikaanse Unie, de
Europese Unie en de Monuc tezamen. Zo
moeten er pistes bedacht worden. Dat
was nog niet gebeurd. Ik stel voor dat
Javier Solana en andere Europese leiders
hier iedereen komen ontmoeten. De
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Belgische Special Forces voor een Belgisch Hercules-vliegtuig in Kalemie in de provincie
Katanga, maart 2006 (foto Raf Custers) 
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Europese Unie doet hier al veel maar
moet dat komen bevestigen”.

Is dat een impliciete kritiek op
Frankrijk? vraag ik. “Nee, dit is geen kri-
tiek”, antwoordt de minister. “Het is zeer
goed dat we onze voortdurende aandacht
beklemtonen. Maar hier is eerst de vlag
geplant en dan pas bekeken wat we zou-
den doen. Ik wil gewoon de juiste volgor-
de. Het doel is hetzelfde, namelijk dat de
Europese Unie hier aanwezig is en zicht-
baar is èn expliciet zijn belangstelling laat

blijken”.
Minister Flahaut zit dus op de

Europese interventionistische lijn. Alleen:
van alle ex-koloniale moederlanden voelt
België allicht het best de Congolese licht-
geraaktheid aan. Eén voorbeeld: toen
Belgische genietroepen in november 2005
in Kalemie aankwamen, om er Congolese
militairen te trainen, botsten ze op groot
wantrouwen bij de bevolking. Deze men-
sen stonden nos oncles niet juichend op te
wachten; integendeel, heel snel verspreid-
de zich het gerucht dat “de Belgen terug-
gekomen zijn om ons te matrakeren”. Het
Belgisch leger moest er met een lokale
radio en een krantje beginnen om uit te
leggen wat het in Kalemie kwam doen.
Volgens commandant Pierre Roelandts, de
Informatieverantwoordelijke van de
Belgische eenheid in Kalemie, lag de ach-
terdocht aan het feit dat Kalemie tijdens
de oorlog (tot 2003) nagenoeg compleet
van de buitenwereld afgesneden was

geweest.
Ambassadeur Swinnen merkt tijdens

de meeting onder experts van 24 maart
het volgende op: “De Congolese media
maken meer en meer het verwijt aan de
internationale gemeenschap dat ze zich
met Congo’s zaken bemoeit. Dat is gevaar-
lijk. Het ebt nu wel wat weg, er is nu weer
meer vertrouwen. Maar het blijft gevaar-
lijk als de internationale gemeenschap
verder gaat met zaken op te leggen of als
dat op zulke manier wordt gepercipieerd.

Dan haalt onze actie niets uit”.
De EU heeft zware druk gezet op de
Congolese leiders. Dat erkent ook EU-
gezant Aldo Ajello. “Ik geef toe dat ik meer
dan eens twijfelde of dit wel verantwoord
was”, verklaart hij op 4 april aan Belga.
Kennelijk probeert België de Congolese
gevoelens op het vlak van soevereiniteit
te detecteren en aan de EU te signaleren.
Maar, zoals minister Flahaut tijdens de
top van Insbrück mag ondervinden, daar-
mee stuit het in eerste instantie op onbe-
grip. Pas nadien zal ook de Duitse bonds-
kanselier Angela Merkel in Berlijn verklaren
dat “een eventuele Europese militaire zen-
ding in Congo enkel maar met de goedkeu-
ring van de Congolese authoriteiten kan
plaatsvinden”. Zo geneest de Europese
grootmacht van haar kinderziekten.

TTAAKKTTIISSCCHHEE BBLLUUNNDDEERR
Wil de EU ook haar ‘partnerschap’ met
Afrika realiseren, dan zal ze even tactisch

moeten leren optreden als Zuid-Afrika.
Met zijn verzet tegen een Europese inter-
ventiemacht heeft Pretoria snel een
tegenzet gedaan. Zuid-Afrika beschouwt
Congo namelijk als zijn achtertuin. Van
toppolitici van de Zuid-Afrikaanse rege-
ringspartij ANC is de uitspraak opgete-
kend: the Congo is ours . Dat manifesteert
zich via een drukke economische diploma-
tie. Midden maart was president Mbeki
nog maar eens in Congo aan het hoofd
van een uitgebreide delegatie van - vol-
gens een Congolese krant - acht ministers,
twee vice-ministers en talrijke regerings-
ambtenaren. Zuid-Afrika behartigt niet
alleen de belangen van zijn eigen bedrij-
ven (zoals de electricien Eskom, de pétro-
lier PetroSA en de telefoonoperator
Vodacom) maar ook die van vooral
Angelsaksische multinationals. Vanwege
zijn wetten, banken, transport en telecom-
municatie dient Zuid-Afrika immers als
toegangspoort voor multinationals die
naar Zwart-Afrika willen expanderen.

Dit keer is de rivaliteit in Congo niet
op de spits gedreven. Daarvoor heeft de
Amerikaanse ambassadeur William Swing
gezorgd. Swing staat in Kinshasa aan het
hoofd van de VN-vredesmissie Monuc. Op
13 maart had hij in Zuid-Afrika een
gesprek met president Mbeki. Na afloop
kwam de verklaring dat Zuid-Afrika zijn
verzet tegen een Europese troepenmacht
opgaf en er integendeel mee wil samen-
werken. If you can’t beat them, join them .
Minister Lekota, zo beweerden toen enke-
le kranten, had met zijn idee van een SADC-
troepenmacht helemaal op eigen houtje
gehandeld. Met zijn tussenkomst trekt
Swing ook de Congolezen over de streep. Op
6 april zegt de Congolese Defensieminister
Onusumba gewonnen te zijn voor een gro-
tere Zuid-Afrikaanse betrokkenheid.“De
aanwezigheid overzee van Europese troe-
pen maakt ons bezorgd”, zegt hij aan het
persbureau SAPA. Daarom vraagt
Onusumba aan Zuidelijk Afrika “steun op
het vlak van logistiek en uitrusting”, maar
zegt hij ook dat het watchdogs moet sturen
om de Europese troepenmacht in de gaten
te houden! 
22/04/2006 

Raf Custers is journalist
■
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De grote twistappel in dat tweejarige conflict
was het grensdorp Badme. En nu opnieuw is
dit dorp met amper 5000 inwoners de bron
van spanningen tussen beide buurlanden.
Voor een buitenstaander lijkt een internatio-
naal conflict om ‘een stukje woestijn van 400
km2’ onbegrijpelijk. Zeker als je weet dat
Eritrea en Ethiopië in het begin van de jaren
negentig nog goede relaties onderhielden.
De meer dan 70.000 slachtoffers uit de oor-
log van 1998-2000 leren ons echter dat
Badme voor beide landen een enorme waar-
de heeft.

DDEE GGEEDDEEEELLDDEE//VVEERRDDEEEELLDDEE GGEESSCCHHIIEE--
DDEENNIISS
Ethiopië is een unicum in de geschiedenis:
het is het enige Afrikaanse land dat nooit is
gekoloniseerd. De Ethiopische koning
Menelik sloeg in 1896 het Italiaanse verove-
ringsleger terug en kreeg hierdoor voldoende
respect van de Europese kolonisatoren om
hen te doen afzien van verdere veroverings-
pogingen. Italië moest zich tevreden stellen
met de kolonisatie van Eritrea. Maar jaren
later aasde het opnieuw op dit immense
land. De nieuwe leider, Benito Mussolini,
droomde van een Italiaans imperium en
slaagde erin om Ethiopië in 1935 te bezetten.
Zijn liedje was echter snel uitgezongen. De
Britten verdreven de Italianen al in 1941 uit de
Hoorn van Afrika. Na WOII besloot de
Verenigde Naties dat Eritrea en Ethiopië een
federatie moesten aangaan.Voor de toenma-
lige Ethiopische keizer Haile Selassie voldoen-
de reden om Eritrea in 1962 te annexeren.
Ook toen de keizer in 1974 werd afgezet door
de officier Mengistu Haile Mariam, bleef
Eritrea een deel van Ethiopië.

De machtsgreep van Mengistu luidde
zowel één van de meest gewelddadige tijd-

perken van Ethiopië als de afscheuring van
Eritrea in. De splitsing zou er echter maar
komen in de jaren ’90 toen Mengistu op zijn
beurt gewapenderhand opzij werd gescho-
ven. Reeds in 1974 ontstonden er in Ethiopië
en Eritrea verschillende oppositiebewegingen
tegen het autoritaire Mengistu-regime. Het
Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) slaag-
de er al snel in om grote delen van Eritrea in

handen te krijgen. Alleen dankzij de steun
van de Sovjetunie kon Mengistu het verzet
(en een invasie van Somalië) afhouden. Maar
de oorlog tussen het regime en het verzet
bleef al die jaren aanslepen. Met de val van
de USSR liep het tijdperk van Mengistu ten
einde. In 1991 slaagde het EPLF en het ver-
enigde Ethiopische verzet (het Ethiopian
Peoples Revolutionary Democratic Front of
EPRDF) erin om de hoofstad Addis Abeba te
veroveren. Mengistu sloeg op de vlucht naar
Zimbabwe en Meles Zenawi, de leider van
het EPRDF werd de nieuwe eerste minister
van Ethiopië. Met het EPLF werd overeenge-
komen om in 1993 een referendum te voeren
over de toekomst van Eritrea. Een overweldi-
gende meerderheid koos voor de onafhanke-
lijkheid en Isaias Afewerki, de leider van het
EPLF, werd president van het nieuwe Eritrea.

DDEE OONNVVEERRWWAACCHHTTEE OOOORRLLOOGG VVAANN
11999988--22000000
Wegens de gedeelde verzetsgeschiedenis van
beide leiders leefden de landen in eerste
instantie op goede voet met elkaar. Er werd
zowel politiek als economisch nauw samen-
gewerkt. Aangezien de afscheuring van

Eritrea Ethiopië volledig afsneed van de zee,
werden de Eritrese havens intensief gebruikt
om Ethiopische goederen te exporteren. Een
open grens was voor beide landen voordelig.
Deze verbondenheid bleek op termijn echter
minder positief dan het leek. Ethiopië en
Eritrea lieten immers na hun informele ban-
den te institutionaliseren. Zo werd er geen
verdrag gesloten om hun gemeenschappelij-

ke grens te demarqueren of de nationaliteit
van de grensbewoners vast te leggen. Als
gevolg hiervan maakten beide landen vaak
tegenstrijdige claims over hun grensgebie-
den.Toen in 1997 Eritrea een eigen munt (de
nacfa) invoerde, ontstonden de eerste ernsti-
ge spanningen. Ethiopië protesteerde hevig
tegen de nacfa, die ze ondergewaardeerd
achtte en sloot als teken van verontwaardi-
ging zijn grenzen met Eritrea. Deze maatre-
gelen belemmerden de economische moge-
lijkheden van de grensbewoners en brachten
de wederzijdse irritaties naar een nieuw
hoogtepunt.

Het dorp Badme stond in het middel-
punt van deze groeiende spanningen. Het
gebied werd tot 1998 onafgebroken bestuurd
door Ethiopië. De bewoners stemden tijdens
Ethiopische verkiezingen en de Ethiopische
Birr was de gangbare munt.Tijdens de ver-
zetsperiode claimde echter zowel het EPLF als
het EPRDF Badme en de omliggende gebie-
den.Volgens Eritrea gaven de koloniale ver-
dragen (een eeuw eerder overeengekomen
tussen Italië en koning Menelik) duidelijk aan
dat Badme op Eritrees grondgebied lag.
Wederzijdse militaire manoeuvres rond de

eritrea en ethiopië: van bondgenoten tot
aartsvijanden

I  Pieter De Schepper  I

Sinds enkele maanden staan Ethiopië en Eritrea weer met getrokken messen tegenover elkaar. Langs hun 1000km lange
gemeenschappelijke grens dreigt zich een herhaling af te spelen van de loopgravenoorlog uit 1998-2000.

Beide regimes hebben deze oorlog nodig.



grens zorgden voor een escalatie van de situ-
atie. In mei 1998 bezette Eritrea Badme en de
oorlog begon. De oorlog was voor beide lan-
den een verrassing, maar daarom niet min-
der verwoestend. 70.000 doden en nog eens
zoveel gewonden werden er geteld. Hier
bovenop ontwrichtte het conflict de econo-
mieën van beide landen, met een humanitai-
re crisis als gevolg. In mei 2000 voerde
Ethiopië een groot offensief uit en sloeg het
de Eritrese troepen op verschillende plaatsen
terug (o.a. ook in Badme). Beide partijen
ondertekenden in juni een staakt-het-vuren.
Er werd een 25 km brede tijdelijke veiligheids-
zone tussen beide landen getekend die werd
beveiligd door VN-troepen (de United
Nations Mission in Ethiopië en Eritrea of
UNMEE). Onder toezicht van de VS, de EU, de
VN en de Organisatie voor Afrikaanse
Eenheid (momenteel herdoopt tot de
Afrikaanse Unie) volgde in december een bre-
der vredesakkoord.

EEEENN OONNOOPPGGEELLOOSSTTEE VVRREEDDEE
Het vredesakkoord tussen Eritrea en Ethiopië
voorzag o.a. in de samenstelling van een neu-
trale grenscommissie die de gemeenschap-
pelijke grens zou uitlijnen en demarqueren
gebaseerd op de vroegere koloniale verdra-
gen. Beide partijen gingen akkoord om de
uitspraak van de grenscommissie te aanvaar-
den als “finaal en bindend”. Maar toen de
grenscommissie in 2003 besloot dat Badme
op Eritrees grondgebied lag, bleek Ethiopië
plots weinig geneigd om het finale en bin-
dende karkater van dit besluit te aanvaarden.
Volgens Ethiopië hield de uitspraak van de
grenscommissie geen rekening met de ‘men-
selijke geografie’ in de regio. Het land eist
dan ook een nieuwe grensafbakening die
rekening houdt met de lokale realiteit in de
regio. Eritrea van zijn kant wenst geen
gesprekken te voeren voor de demarcatie is
voltooid. In december 2004 stelde het
Ethiopische leger 7 divisies op nabij de grens.
Daarop volgden Eritrese militaire voorberei-
dingen. De situatie verslechterde aanzienlijk
gedurende 2005 en sinds Eritrea in oktober
alle UNMEE-helikoptervluchten verbood, lijkt
een nieuw conflict in de maak.

DDEE IINNTTEERRNNEE DDRRIIJJFFVVEEEERR VVAANN DDEE
OOOORRLLOOGG
Een hervatting van de gevechten zou voor
beide landen rampzalige gevolgen hebben.

Beide legers zijn aan elkaar gewaagd waar-
door een snelle overwinning uitgesloten lijkt.
De economische en humanitaire overlevings-
kracht van beide landen zou, zoals tijdens het
conflict van 1998-2000, zwaar onder druk
komen te staan. Beide landen beseffen dit en
het weerhoudt hen (momenteel nog) van
een nieuwe oorlog. Dit wil echter niet zeggen
dat de samentrekking van troepen aan de
grens slechts bluf is. Beide regimes hebben
immers deze oorlog ‘nodig’.

Ethiopië is sinds 1991 een federale staat. Uit
vrees voor een nieuw autoritair regime had-
den de nieuwe machthebbers het land opge-
deeld in 9 deelstaten met een autonoom

bestuur. Deze decentralisering kan echter niet
verbergen dat het EPRDF van premier Meles
nog steeds de meeste macht in handen
heeft. Maar deze machtspositie lijkt te tanen.
Er heerst verdeeldheid binnen de partij en de
parlementsverkiezingen van mei 2005 liepen
uit op een zware nederlaag voor het EPRDF.
Tijdens de verkiezingscampagne maakte de
oppositie succesvol gebruik van de afschei-
ding van Eritrea en het verlies van Badme om
de regering te bekritiseren. Door aan te stu-
ren op een nieuw conflict lijkt Meles op zoek
naar een manier om deze kritiek te doen ver-
stommen en de populariteit van zijn partij op
te krikken.

Ook de regeringsleiders in Eritrea maken
handig gebruik van de huidige crisis. Sinds
het vorige conflict is de noodtoestand afge-

kondigd. Een handig mechanisme om brood-
nodige democratische hervormingen op te
schorten. Duizenden politieke dissidenten
zijn gearresteerd, de vrije media verbannen
en de verkiezingen uitgesteld. Indien de crisis
met Ethiopië opgelost wordt, zal de vraag om
een oplossing voor de vele interne problemen
van Eritrea zeker groter worden. Een vraag
die president Isaias blijkbaar zo lang mogelijk
wil uitstellen.

VVRREEDDEE OOFF OOOORRLLOOGG
Kan men de spanningen tussen Eritrea en
Ethiopië nu afdoen als louter bluf om de bin-
nenlandse problemen te verdoezelen? De
negatieve gevolgen bij een hervatting van

het conflict zijn voor beide landen duidelijk:
duizenden dodelijke slachtoffers, een nieuwe
humanitaire crisis rond de grens en een ramp
voor de beide nationale economieën. De
vraag is echter in hoeverre de machthebbers
van beide landen deze risico’s incalculeren.
Beide leiders zitten in de positie waar ze niet
zonder een ‘nakende oorlog’ kunnen, waar
een ‘echte oorlog’ nauwelijks oplossingen
biedt. Door het onbegrip voor de binnenland-
se dynamiek in het buurland en een over-
schatting van de eigen militaire kracht, kan
echter de kleinste vonk de aanzet zijn tot een
nieuw inferno. Een nieuwe grensoorlog blijft
dan ook gevaarlijk dichtbij.

Pieter De schepper schrijft regelmatig voor Vrede.
■
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Het regime van Loekasjenko wordt vaak
omschreven als opgekalefaterd
Sovjetbewind. Maar dat kan van veel
andere ook worden gezegd. Wat is er dan
zo specifiek aan “schurk” Loekasjenko die
in maart voor een derde ambtstermijn
werd herkozen, volgens de Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa na frauduleuze verkiezingen?

Had Loekasjenko die fraude wel
nodig? Hij controleert media en de mees-
te andere informatiekanalen – zoals zijn
Russische collega Wladimir Poetin dat ook
doet. Hij kan een redelijk gunstige econo-
mische balans voorleggen. En hij heeft
een zeer zwakke heterogene oppositie
tegenover zich.

BBAATTKKAA
Loekasjenko werd in 1994 in normale open
verkiezingen een eerste keer tot president
gekozen. Hij had een populistische cam-
pagne gevoerd, met wat nostalgie naar de
zekerheden van de Sovjettijd. Maar hij
haalde hoe dan ook meer dan 80% van de
stemmen. De zege van “Batka” (“kleine
vader”) werd niet betwist.

Het jaar daarop kwamen volgens criti-
ci de autoritaire trekken al wel naar
boven. Hij organiseerde enkele referenda
die hij allemaal overtuigend won. Daarbij
kreeg hij als president de macht het parle-
ment te ontbinden, maar dat is een
bevoegdheid die staatshoofden ook in
veel andere landen hebben. Ook werd het
Russisch naast het Witrussisch officiële
taal, maar dat was nogal logisch daar het
Russisch voor zeer veel Witrussen de eer-
ste taal is.

Vanaf 1996 voerde hij wel een uitge-

sproken autoritair bewind. Kritische pers-
organen verloren de mogelijkheid om nog
verdeeld te worden en er kwamen allerlei

wetten die opiniedelicten invoerden. Een
van die typische wetten: sinds begin dit
jaar kan men veroordeeld worden voor
het “discrediteren van de republiek”, wat
sterk doet denken aan de processen uit de
Sovjettijd voor het belasteren van de
Sovjet-Unie. Ook het verspreiden van valse
inlichtingen aan buitenlandse instanties
wordt strafbaar met zes maanden tot
twee jaar opsluiting.

BBAALLAANNSS
Loekasjenko pakt tegenover de bevolking
echter uit met zijn “realisaties”: de econo-

mie draait redelijk goed, er is nauwelijks
werkloosheid, lonen en pensioenen wor-
den op tijd betaald, kortom het land kent
stabiliteit en welvaart. Dat is grotendeels
te danken aan de lage energiefactuur.
Want Rusland levert Wit-Rusland olie en
aardgas tegen gunsttarieven, volgens het
IMF een geschenk van 4 miljard dollar per
jaar. Wit-Rusland verdient daarnaast ook
goed aan royalty’s voor de transit van
Russische olie en aardgas. Dat is hoe dan
ook het goed recht van Moskou, het
Westen doet niet anders.

De Westerse leiders nemen het
Loekasjenko ook kwalijk dat er nog
omvangrijke staatseigendommen zijn, dat
er nauwelijks is geprivatiseerd. Wie niet
privatiseert moet wel een dictator zijn. In
de sectoren die dan wel zijn geprivati-
seerd, is het bovendien vaak zo dat de
staat tot 99% van de eigendom heeft.
Daardoor zit Wit-Rusland niet zoals in
Rusland, Oekraïne enz. met een uitgebrei-
de klasse van oligarchen. Loekasjenko
tracht zelfs de Russische oligarchen buiten
te houden.

OOPPPPOOSSIITTIIEE EE NN RREEPPRREESSSSIIEE
De oppositie tegen Loekasjenko is nogal
heterogeen. Er zijn vrije vakbonden die
zwaar onder druk staan, leden van vrije
vakbonden worden sneller ontslaan. Er
zijn diverse politieke bewegingen gaande
van uiterst-rechts tot de Communistische
Partij. Er is de jongerenbeweging Zubr
(Bizon) die naar het voorbeeld van Otpor
in Servië, Kmara in Georgië en Pora in
Oekraïne een “volksopstand” wil op gang
brengen, daarbij zoals de collega’s
gesteund door Amerikaanse stichtingen

loekasjenko is een schurk, maar niet de onze
I  Freddy De Pauw  I

Alexander Grigorjevitsj Loekasjenko, president van Wit-Rusland (Belarus), is een autoritaire bewindvoerder die geen 
oppositie duldt en de pers muilkorft. Wit-Rusland heeft weinig democratische rechten, vrijheden en instellingen.

Maar waarom zetten de VS en de EU Wit-Rusland stelselmatig op het lijstje van, naargelang de modes van het ogenblik,
schurkenstaten of dictaturen? Is Loekasjenko zoveel dictatorialer dan bijv. Aliëv in Azerbeidzjan, Nazarbajev in 

Kazachstan of Niazov (Turkmenbashi, de vader van alle Turkmenen) in Turkmenistan?
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en – meer en meer – Poolse kringen. Niet
onbelangrijk, Wit-Rusland heeft een
Poolse minderheid en een deel van Wit-
Rusland was eeuwenlang onder Pools
gezag. Polen, en in minder mate Litouwen,
bieden gastvrijheid aan Witrussische
oppositiegroepen.

Voor de presidentsverkiezingen van
maart hadden diverse oppositiegroepen
front gevormd rond de kandidatuur van
Alexander Milinkevitsj, een partijloze die
wel aanleunt bij het Witrussisch
Volksfront, een rechtse nationalistische
beweging. Milinkevitsj had als campagne-
leider Sjarheï Kaliakyn, een kopstuk van de
Communistische Partij, wat meteen het
zeer heterogene karakter van die alliantie
illustreert. Bij dat oppositiefront zitten
ook nog enkele andere nationalistische en
liberale groepen.

RRUUSSSSEENN EE NN WWIITTRRUUSSSSEENN
Het Volksfront voert al twintig jaar,

van het einde van het Sovjettijdperk, cam-
pagne om de Witrussische identiteit te
beklemtonen. Er is wel een probleem,
want die Witrussische identiteit is zeer
vaag. Enkele leiders van dat Volksfront
trachtten me er in het begin van de jaren
1990 van te overtuigen dat Wit-Rusland
een grote aparte natie is en dat het
Witrussische prinsen waren die aan het

hoofd stonden van het grote Litouwse rijk.
Maar in feite was de Witrussische adel erg
verpoolst. Die leiders van het Volksfront
beweerden ook dat de Litouwse hoofd-
stad Vilnius historisch gezien een
Witrussische stad is.

Toen Wit-Rusland dan onder het gezag
van de Russische tsaar kwam, ging de rus-
sificatie zeer snel. Het Witrussisch was
bijna verdwenen bij de revolutie van 1917.
In het begin van de Sovjettijd werd een
politiek van “Bjelaroesizatsja” gevoerd, van
Witrussificering. Er werd een officiële taal

gecreëerd die via alfabetisering werd
gepopulariseerd. Maar dat duurde niet
lang. Na de Tweede Wereldoorlog werd er
opnieuw een beleid van russificatie
gevoerd waardoor het Witrussisch als
onderwijs- en cultuurtaal marginaal werd.

Onder Gorbatsjov kwam er verandering in.
In 1987 kwam er een ‘Staten-generaal’
waaraan dertig informele groepen deelna-

men. Toen in 1988 een literair tijdschrift
een artikel publiceerde over de tiendui-
zenden Witrussen die tussen 1937 en 1941
in het woud van Koerapaty bij Minsk op
bevel van Stalin waren omgebracht, kwam
er een nieuwe schok. En ook de neerslag
van de ramp in Tsjernobyl gaf veel
Witrussen het gevoel dat ze meer zeg
moesten hebben over het eigen lot.

Desondanks is er een eerder zwak
nationaal bewustzijn. De meeste
Witrussen spreken Russisch, ook in het
dagelijks leven. Er is niet, zoals in

Oekraïne, een afzonderlijke Witrussische
Orthodoxe kerk. Er zijn ook weinig histori-
sche referenties om de Witrussische iden-
titeit te bevestigen. Dat verklaart mee het
gemak waarmee Loekasjenko de Rusland-
kaart kan trekken, terwijl de zwakheid van
die eigen identiteit een hinderpaal is voor
die oppositie die Wit-Rusland westwaarts
wil trekken.

OONNZZEE SSCCHHUURRKKEENN
Loekasjenko staat ook door zijn buiten-
lands beleid bovenaan de zwarte lijsten
van Washington en Brussel (EU). Aliëv
voert in Azerbeidzjan een  bewind dat
zeker niet moet onderdoen voor dat van
Loekasjenko. Idem voor de autoritaire pre-
sident van Kazachstan, Nazarbajev. Om
nog niet te spreken over de megalomane
dictatoriale “vader van alle Turkmenen”.
Maar Azerbeidzjan, Kazachstan en
Turkmenistan hebben veel energierijk-
dommen, olie en aardgas. En zij stellen die
rijkdommen bovendien open voor westers
kapitaal, voor westerse oliemaatschappij-
en. Zij zijn schurken, maar wel “onze
schurken”.

Freddy De Pauw is journalist.

(Uitpers, nr. 75, 7de jg., mei 2006)

■

De neerslag van de ramp in Tsjernobyl gaf
veel Witrussen het gevoel dat ze meer
zeg moesten hebben over het eigen lot.
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De verdediging van het binnenland is een
integraal bestanddeel van de “preventieve
oorlogsdoctrine“ die de Amerikanen van
hun regering als een deel van een
omvangrijke nationale veiligheidsdoctrine
gepresenteerd krijgen. Deze strategie
omvat zowel militaire acties in het buiten-
land alsook operaties in de Verenigde
Staten zelf die zowel tegen de vreemde-
lingen in de VS als tegen de eigen binnen-
landse vijanden gericht zijn .

Hierdoor beperkt zich het begrip “vij-
and“ niet meer tot buitenlandse islamiti-
sche terroristen en schurkenstaten, zoals
het in de verklaring onmiddellijk na 11 sep-
tember 2001 nog heette. Het begrip “vij-
and” omvat nu ook terroristische bedrei-
gingen die uitgaan van binnenlandse
samenzweerders binnen de Verenigde
Staten. In een bericht van het Homeland
Security Council (HSC) van juli 2004 onder
de titel “Planningsscenario” wordt in
detail beschreven, hoe de Bush-adminis-
tratie zich in het geval van een terroristi-
sche aanval door de zogenoemde univer-
sele tegenstrever (Universal Adversary –
UA) voorbereidt. Deze universele tegen-
strever omvat volgende categorieën van
binnenlandse samenzweerders: buiten-
landse islamitische terroristen, locale
inheemse radicale groepen
(Burgerrechtgroepen), tegenstrevers die
door schurkenstaten en instabiele landen
gesteund worden, ontevreden werkne-
mers en vakbondsorganisaties.

Radicale groepen, ontevreden werkne-
mers en hun organisaties worden over
dezelfde kam geschoren als de buiten-
landse terroristen. Zelfs indien deze uni-
versele tegenstanders “imaginair” zijn,
mogen we niet uit het oog verliezen dat
de gesimuleerde scenario’s een generale
repetitie voor noodsituaties om alle vor-

men van politiek en sociaal verzet in de
Verenigde Staten onder handen te nemen.

CCOODDEE--RREEDD--AALLAARRMM
De planningscenario’s dekken het ganse
spectrum van potentiële bedreigingen af,
zoals een nucleaire explosie (met een
klein geïmproviseerde 10 kiloton bom),
alsook aanvallen met anthrax of biowa-
pens, het inzetten van chemische wapens
en radioactieve emissies door een radioac-

tieve aërosol. Wat aan deze draaiboeken
voor de ondergang van de wereld zo ont-
maskerend werkt is het feit dat ze vrijwel
niets te maken hebben met het soort
wapens dat ondergedoken opererende
terroristen in een stedelijke omgeving
gebruiken. Ze grijpen integendeel terug
op wapensystemen van het Amerikaans
wapenarsenaal. De aangehaalde nucleaire
wapens lijken goed op de bestaande tacti-
sche kernwapens van de VS, zoals de “
mininuke “die een springkracht van 10
kiloton hebben. Dat het US-Homeland
Security uitgaat van de veronderstelling
van een atoomaanval door binnenlandse
radicale groepen of door buitenlandse ter-
roristen, grenst aan het absurde. Ook het
aanvalsscenario met zenuwgas beschrijft
in een wrede ironische wijze het type van
aanval met mosterdgas zoals dat gebeur-
de in de Iraakse stad Falluja in 2004 en
2005.
De mogelijkheid van een noodsituatie,
teweeggebracht door een “ Code-Red-

Alarm “ wordt sinds 11 september 2001
altijd maar weer aangekondigd met de
bedoeling de publieke opinie voor te
bereiden op het invoeren van het oorlogs-
recht. Niettemin is de Amerikaanse
publieke opinie er zich tot op heden niet
van bewust dat een “ Red-Code-Alarm “
voorwaarden zal scheppen die het nor-
maal functioneren van een burgerlijke
regering  buiten spel zullen zetten.

Door Code Red wordt het burgerlijk

bestuur verregaand uitgeschakeld, het
openbaar leven wordt gedeeltelijk aan de
militaire jurisdictie onderworpen en rege-
ringsbureaus, winkels, scholen, openbare
diensten  alsook het transportwezen wor-
den grotendeels lamgelegd. Gelijktijdig
wordt een “Continuity of Governement
Council (CGC), geleid door Senatoren en
leden van het Congres, in werking gesteld
voor de verdere uitoefening van het rege-
ringsbeleid indien een terroristische aan-
val tot de dood zou leiden van de presi-
dent.
De Code-Red zal de vrijheden van de bur-
gers buiten spel zetten, zoals het recht op
samenkomst en het recht om te proteste-
ren tegen de beslissing van de regering.
Het oorlogsrecht en de noodtoestand zul-
len uitgeroepen worden. Zoals een docu-
ment van de nationale Veiligheidsraad
opgesteld in 2005 in verband met dit
noodscenario beschrijft kunnen binne-
landse “radicale groepen” en “vakbonds-
militanten” opgepakt worden.

big brother - het amerikaanse model
I  Michel Chossudovski  I

De Homeland –Securitystaat neemt als binnenlandse vijand ook de vakbondsactivisten  en  de ontevreden werknemers in
het vizier.

De Code-Red zal de vrijheden van de 
burgers buiten spel zetten.
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Bij een Code-Red-Alarm, wordt niet alleen
het burgerlijke  “ Homeland Emergency
Response System “ in werking gesteld,
maar ook het ganse apparaat van het
“Ready.Gov.“ van het ministerie voor
Homeland Security, het BIG-Brother-bur-
gerkorps alsook “USAonWatch” en het
“Neighbourhood Watch” die afhankelijk
zijn van het ministerie van justitie.

Neighbourhood Watch is  sedert 11 sep-
tember 2001 belast om overal in de
Verenigde Staten verdachte activiteiten in
de buurten te identificeren en te melden.
Dat programma is tegelijkertijd een deel
van het “Terrorism Awareness Education”,
waarmee de oprichting van burgerkorpsen
wordt gepromoot. Die burgerkorpsen, vol-
gens het Amerikaanse ministerie van justi-
tie, zullen helpen “bij het coördineren van
de vrijwillige activiteiten die onze gemeen-
tes en steden meer veilig en weerbaar zul-
len maken. (…) 

Het is vanzelfsprekend, dat deze maat-
regelen sedert 2001 voor antiterroristische
oefeningen getraind werden. Kort na de
invasie van Irak (maart 2003) hield het
departement voor binnenlandse veiligheid
een grote oefening onder de code naam
“Top Officials Exercise 2 ( TOPOFF 2). Deze
oefening baseerde zich op een Code-Red-
Alarm met een gesimuleerde terroristische
aanval. Het was de grootste en omvangrijk-
ste Homeland-security oefening die ooit in
de VS werd doorgevoerd.

Met deze oefening – een gesimuleerde
aanval met massavernietigingswapens op
Seattle (Washington) en Chicago (Illinois)-
wou men de reacties van lokale besturen
en overheidsorganen evalueren. Het scena-
rio beschreef een aanval van een fictieve
buitenlandse terroristische groep die een
fictieve Radiological Dispersal Device (RDD),
een vuile bom, in de metro van Seatle tot
ontploffing bracht. Twee jaar later, in april
2005, hield het binnenlands veiligheidsmi-
nisterie nog een grotere oefening antiter-
reur oefening  “TOPOFF 3” waaraan 10.000
ambtenaren van 275 regeringsinstellingen
en privé-organisaties moesten aan deelne-
men. Deze “drill” en “full scale” oefeningen
moeten Amerika conditioneren voor een
werkelijke bioterroristische aanslag. Bij
deze “TOPOFF 3” oefening ging het scenario
ervan uit dat men te doen had met een

universele tegenstrever, dit wil zeggen
zowel buitenlandse terroristen als binnen-
landse samenzweerders.

AANNTTIITTEERRRREEUURR CCOONNSSEENNSSUUSS
Het motief voor de bovenbeschreven anti-
terroristische “drill” is niet alleen bedoeld
voor de verdediging van de Verenigde
Staten tegen islamitische terroristen.
Veleer wil men onder de leidinggevende
ambtenaren van de federale staat en de
locale overheden alsook binnen de econo-
mische wereld en de openbare instellin-
gen de consensus verankeren: De vijand
buiten bestaat -  De bedreiging is reëel!
Daarom moeten de machtshebbers op
sleutelposities gesensibiliseerd worden.
De gesimuleerde scenario’s, de verschillen-
de types samenzweerders en dodelijke
wapens die men zich tijdens deze driloefe-
ningen voorstelt, moeten binnen de
nomenclatura het gespreksthema wor-
den. De binnenlandse samenzweerders,
waaronder zoals reeds gezegd de binnen-
landse “radicale groepen” en “de ontevre-
den werknemers” behoren, werden hierbij
zo beschreven alsof ze in het bezit zijn van
massavernietigingswapens. Hierdoor ont-
staat een model van de werkelijkheid
waar de personen met beslissingsbe-
voegdheid naar refereren. Deze fictieve
realiteiten doordringen het bewustzijn
van personen in sleutelposities, beïnvloe-
den de houding van  regeringsambtena-

ren en bouwen hun  “kennis“ op basis van
fictie in plaats van realiteit..

Onmiddellijk na 11 september 2001’
richtte de Bush-regering  het “ Total
Information Awareness Program  ( TIAP ),
zijn Big-Brother gegevensbank, op.
De opdracht luidt “zoveel mogelijk infor-
matie over iedereen op een centrale plaats
verzamelen, zodat de regering zeer vlug
inzage kan krijgen. Deze dossiers over per-
sonen moeten gegevens verstrekken  over
hun opleiding en beroepsactiviteit, over
hun ziektebeeld, gebruik van kredietkaar-
ten  en bankverrichtingen, reizen en het
gebruik van internet, e-mail, telefoon- en
fax. Dit project werd van bij de aanvang
uitgewerkt door een man die reeds een
strafregister bezat: Admiraal John
Pointdexter, ex-raadgever voor de nationa-
le veiligheid onder Reagan, en die wegens
zijn rol in de Iran-contra-affaire door het
gerecht werd veroordeeld. Pointdexter
moest aftreden en het TIAP werd officieel
afgevoerd maar de inspanningen om al
deze informatie in een BIG-Brother data-
bank op te slaan werden niet opgegeven.
Verschillende overheidsorganen zoals
Homeland Security, CIA en FBI hebben,
hun eigen databanken die zeer functio-
neel zijn. Sedert 2004 verlangt de
“National Intelligence Reform Act “ dat
een gecentraliseerd netwerk voor infor-
matie-uitwisseling opgebouwd wordt,
zodat alle gegevens op een plaats beschik-
baar zouden zijn. Zo worden de diverse
informatiebronnen van douane, financiën
en andere regeringsdiensten onder een
dak gebracht.

Daarbij komt nog dat de militarisering
van de civiele instellingen niet alleen
overwogen wordt, maar ook op diverse tv-
kanalen als “de verdediging van de
Amerikaanse democratie” wordt opge-
voerd. Wat een “Code-Red-Alarm“ in wer-
kelijkheid betekent wordt niet ter sprake
gebracht. Door desinformatie wordt de
Amerikaanse staatsburger stap voor stap
voor het ondenkbare klaar gestoomd.

Vertaald en bewerkt:
Antoine Uytterhaeghe
Bron: Freitag 31 maart 2006

Michel Chossudovski is professor in de
Wetenschappen in Ottawa.

■
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Eerste signaalpost: De registratie van de
bevolking

US-VISIT programma: alle reizigers
naar de VS  dienen digitaal gefotografeerd
te worden en hun vingerafdrukken dienen
geregistreerd alvorens ze de VS binnenko-
men. Die gegevens worden ook gelinkt
aan 20 federale databanken verspreid over
de hele Verenigde Staten alsook aan ande-
re niet gekende informatiebronnen. De
combinatie van de biometrische gegevens
van US-VISIT met deze databanken zullen
het begin vormen van een uitgebreid
nieuw systeem van dossiers over interna-
tionale reizigers.
Ook in Europa werkt een gelijkaardig regi-
stratiesysteem gelinkt aan andere gege-
vensbanken

EU-VIS: Onder dit systeem zal elke
informatie afkomstig van elke visa, fotos
en vingerafdrukken van individuen opge-
slagen worden in centrale gegevensban-
ken. Die gegevens zullen toegankelijk
gemaakt worden voor politie en veilig-
heidsinstellingen over heel de wereld.

“EU-wide foreigners’ register”: alle
geregistreerde gegevens van wettelijke
inwoners van de EU maar afkomstig van
landen buiten de EU-zone zullen over de
ganse EU‘geharmoniseerd’ worden. Die
gegevens zullen opgeslagen worden in
een centrale Europese databank. Een
geautomatiseerde procedure linkt deze
gegevensbank en de EU-VIS gegevens-
bank met andere Europese databanken.

Tweede Signaalpost: De creatie van een
globaal identificatiesysteem
Sinds september 2001 hebben vele landen
over de gehele wereld de procedure voor
een nationale identiteitskaart opgestart.
Landen die al een nationaal identiteits-
kaart systeem gebruiken zoeken middelen

voor de uitbreiding van de mogelijkheden
en van het gebruik. Op de uitdrukkelijke
vraag van de VS is er een trend voor een
biometrisch paspoort dat wereldwijd kan
gebruikt worden. De biometrische gege-
vens kunnen dan gelezen worden door
iedereen uitgerust met een lezer die de
informatie van een RFID1 chip kan ontcij-
feren. Het is de aanzet voor massale routi-
ne bewaking van de verplaatsingen van
de individuen.

Derde  signaalpost: De creatie van een
infrastructuur voor een globaal toezicht
over de mobiliteit van personen  
De autoriteiten willen de mobiliteit van
individuen traceren. door de directe inza-
ge in de passagierslijsten van vliegtuig-
maatschappijen (PNR -  passengers name
records). Tot 60 verschillende velden van
informatie waaronder naam en adres van
de reiziger, het adres waar de reiziger zal
verblijven, de reisroute, het tijdstip dat het
vliegtuigticket werd gekocht, informatie
over het gebruikte kredietkaartsysteem,
de nummer van de zitplaats op het vlieg-
tuig, de keuze van de maaltijden (wat de
religie of de etnische afkomst kan verra-
den), medische informatie, informatie
over gedrag, en de informatie of de klant
frequent het vliegtuig neemt. Vooral de VS
heeft de toegang tot deze informatie
geëist. Ze hebben vliegtuigmaatschappij-
en onder druk gezet zelfs wanneer dit het
recht op privacy van de reizigers in de EU
schond. Na uitgebreide onderhandelingen
zijn de Amerikanen erin geslaagd de
Europese ambtenaren zover te krijgen om

hun principes inzake recht op privacy te
schenden. De Europese Unie heeft onder-
tussen besloten haar eigen PNR op te zet-
ten om elke beweging en uit de EU te
registreren.

De 4 signaalpost
De creatie van een infrastructuur voor de
globale bewaking van elektronische com-
municatie en financiële transacties.
Uitgebreide wettelijke bevoegdheden

voor afluistertechnieken. Waarbij het toe-
zicht van de juridische macht op deze
praktijken wordt ingeperkt.

Uitgebreide vereisten voor privé-onderne-
mingen. Regeringen eisen dat bedrijven
en andere privaatondernemingen zich zo
uitrusten dat toezicht en bewaking vlot
verlopen.

Verplicht bijhouden van privé-gegevens 
Regeringen, vooral in Europa, willen dat de
providers verplicht worden alle communi-
catie van hun klanten gedurende drie jaar
bijhouden. Die gegevens zouden ze anders
wissen in het kader van de wet op
bescherming van de privé-sfeer. De EU
bediscussieert voor het ogenblik zo een
voorstel.

Uitbreiding van Echelon: een weinig
bekend internationaal bewakingssysteem
met de codenaam Echelon controleert het
grootste deel van de wereldwijde elektro-
nische communicatie. Een partnerschap
tussen de VS, Canada, Australië en Nieuw

big brother in de eu en de rest van de wereld
I  Tony Bunyan  I

In een gedetailleerd rapport over de globale infrastructuur voor massaregistratie en bewaking beschrijft Tony Bunyan tien
signaalposten die aantonen hoe ver we  reeds gevorderd zijn op de weg naar massale bewaking en registratie.(red)

Geen enkel van de initiatieven zijn 
effectief in de strijd tegen het terrorisme.
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Zeeland laat toe dat elk land zijn eigen
juridische inmenging betreffende afluis-
tertechnieken kan omzeilen door aan de
andere landen te vragen hun burgers te
bespioneren. Met de nieuwe bevoegdhe-
den betreffende het verplicht bijhouden
van gegevens zal Echelon in de toekomst
over veel meer informatie kunnen
beschikken.

Het opsporen en in kaart brengen van
financiële transacties.
Nieuwe wetten over heel de wereld plaat-
sen financiële instellingen en doodgewo-
ne bedrijven in een  bewakingssysteem
onder de bewering dat het witwassen van
geld en de financiering van het terrorisme
moet gestopt worden.
Doorheen deze initiatie-
ven kunnen beleidsorga-
nen over heel de wereld
zeer vlug en zonder kos-
ten toegang krijgen tot
elke e-mail, telefoonop-
roep, elke bezochte web-
site, en iedere financiële
transactie. Liefdadig-
heidsinstellingen en
ngo’s met projecten in
conflictzones of connec-
ties in Arabische - en
moslimlanden voelen nu
al de hete adem in de
nek.

Vijfde signaalpost: De fusie van nationale
en internationale gegevensbanken
De fusie van verschillende gegevensban-
ken- gouvernementeel en privaat, natio-
naal en internationaal- zet zich op ver-
schillende niveaus door. Een voorbeeld:
– het bij elkaar brengen van talloze gou-
vernementele - en private databanken in
een uitgebreid programma zoals het
MATRIX- programma2 in de VS. Dat pro-
gramma wordt dan ter beschikking
gesteld aan de politie doorheen het ganse
land. Het verzamelen van gegevens groeit
uit tot een totaal bewakingssysteem
waarbij uitgebreide activiteiten van indivi-
duen doorheen de tijd worden geregis-
treerd. Het resultaat is een globaal net-
werk van gegevens dat door de VS en
andere landen (in samenwerking met de
infrastructuur voor de globale bewaking

van mobiliteit, elektronische - en financië-
le transactie) zal gebruikt worden om uit-
gebreide en gedetailleerde dossiers van
individuen aan te leggen.

Zesde signaalpost: Het verspreiden van
een risicoprofielmodel 
De bedoeling van het verzamelen, archive-
ren en linken van zoveel informatie is de
verspreiding van een risicoprofielmodel. In
plaats van te werken vanuit gekende fei-
ten en verdachte criminelen op het ter-
rein, maakt de benadering van een misda-
diger via het risicoprofiel iedereen ver-
dacht.

De technologie om uit de massale
informatie risicoprofielen te selecteren

heet “data mining”. Dat zijn programma’s
die zich focussen op “verdachte activitei-
ten”. De gebruikte criteria zijn vaag en
weinig transparant. Het is dan ook niet te
verwonderen dat die programma’s alar-
merende niveaus van vergissingen ten
toon spreiden - niet alleen omdat ze
onschuldige mensen als gevaarlijk brand-
merken maar ook omdat gevaarlijke indi-
viduen door de mazen van het net glip-
pen. Daarbij komt nog dat onschuldige
individuen die het label van veiligheidsri-
sico opgeplakt krijgen, op geen enkele
manier te weten kunnen komen waarom
dat risicoprofiel op hen werd toegepast en
wat ze moeten doen om zich vrij te plei-
ten.

Zevende signaalpost: De integratie van
veiligheidsdiensten en het verlies van soe-

vereine “Check and Balance”.
De diepe integratie van de politie, veilig-
heidsdiensten, geheime diensten en mili-
taire instellingen verzwakt de nationale
soevereiniteit en controle. Het aantal
wederzijdse bijstandsovereenkomsten
tussen politie en geheime diensten van
verschillende landen groeit met de dag.
Onlangs werd van zo een overeenkomst
melding gemaakt toen Amerikaanse amb-
tenaren in Londen de servers van
Indymedia3 in beslag namen. Volgens een
aantal bronnen gebeurde de inbeslagna-
me op de aanvraag van de Zwitserse en
Italiaanse politie.

De gezamenlijke onderzoeksteams
opgezet tussen Canada en de VS en tus-

sen de VS en de 25 lidstaten van de EU,
wisselen informatie uit zonder dat de
regeringen van deze landen hierover offi-
cieel geraadpleegd worden. De teams
werken op vreemd grondgebied en zijn
dus wettelijk niet verantwoordelijk voor
hun acties.

Het akkoord tussen Europol en de
Verenigde Staten is afgesloten zonder
democratische controle en werd getekend
ondanks de schending van de
Europolconventie en de EU-directieven
over bescherming van de privacy. De afge-
sloten akkoorden tonen aan dat nationale
regeringen niet meer in de mogelijkheid
zijn om de activiteiten binnen deze
samenwerkingsverbanden te monitoren,
te “checken” en dat ze ook niet hun gezag
kunnen gebruiken om de macht in te per-
ken, te “balanceren”. De nationale regerin-
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gen zijn dus niet in staat om hun eigen
burgers die in het globale veiligheidsnet
terechtkomen op enigerlei wijze te
beschermen.

Achtste signaalpost: De opzet van een
nieuw industrieel veiligheidscomplex
In de eeuw van de computer wordt een
steeds groter deel van onze activiteiten
getraceerd en gestockeerd door privé-
bedrijven. En die informatie is steeds meer
beschikbaar voor regeringen. De regerin-
gen vragen toegang tot deze gegevens
maar ook vele bedrijven zijn bereid om
hun databanken en hun diensten aan de
regering te verkopen. Voor technologiebe-
drijven en databankbedrijven opende de
“war on terror” een nieuwe verhouding
tussen regering en gebruiker. Voor gouver-
nementele veiligheidsdiensten belooft de
“war on terror” een toename van hun
onderzoeks- en bewakingsmacht.
Multinationals in de VS, West-Europa en
Azië azen op enorme winsten op de glo-
bale markt voor gegevensbanken, biome-
trische lezers en andere nieuwe controle
technologie. De EU  heeft een eigen agen-
da voor wetenschappelijk onderzoek naar
veiligheidstechnologie. Een van haar
objectieven is de barrière wegwerken tus-
sen civiel en militair onderzoek zodat
beide sectoren zowel de militaire, econo-
mische en buitenlandse politiek kunnen
dienen. Ook Canada voorziet miljarden
dollars voor bewakings- en veiligheids-
technologie. De belangrijkste bewakings-
projecten in de VS zoals US-VISIT , MATRIX,
CAPPS II en Terrorism Information
Awareness programma’s zijn een goud-
mijn voor de technologiebedrijven. Ze
waren heel vlug om het verband te zien
tussen de veiligheidstechnologie hier en
in andere landen en om meer en meer
agressieve controletechnieken op punt te
zetten.

De negende signaalpost: De erosie van de
democratische waarden.
Regeringen hebben
– het juridisch toezicht op de politionele
bevoegdheden opgeheven
– een tot hiertoe nog nooit geziene
macht gelegd in de handen van de uitvoe-
rende macht.
– het democratisch toezicht en het

publiek debat normaal voorzien voor de
wetgevende macht omzeild door het vol-
gen van een politieke agenda opgelegd
door niet verkozen transnationale instel-
lingen die geen verantwoording aan de
regering moeten afleggen.
– de wet overtreden op de bescherming
van de privé-gegevens van de burgers.
– de grondwettelijke garanties van de
burgers tegenover de macht van de staat
genegeerd (zoals het vermoeden van
onschuld, habeas corpus, bevoorrechte
relatie tussen advocaat en cliënt, openba-
re rechtspraak, in kennis worden gesteld
van een aanklacht en het recht op ver-
weer, grondige redenen voor huiszoeking
en aanhouding, het recht om niet te spre-
ken, vrije meningsuiting en het recht om
zich bij een groepering aan te sluiten).
In landen met repressieve regimes hebben
massale registratie en bewakingsmetho-
den de situatie verslechterd. De voorbeel-
den in de westerse landen geven de min-
der democratische landen de vrije hand
om de macht stevig in handen te houden
en mensenrechten te schenden.

Tiende signaalpost: Het verlies van het
morele kompas 
De VS en andere landen die zichzelf als de
verdedigers van de mensenrechten zien
gebruiken onmenselijke en uitzonderlijke
praktijken voor sociale controle. Het is nu
duidelijk dat in de oorlog tegen het ter-
rorisme zowel de VS als andere landen
geëngageerd zijn in martelpraktijken,
onmenselijke behandeling en opsluiting
zonder termijn. Ze gebruiken faciliteiten
in hun eigen land of in andere landen
waar dezelfde praktijken of nog ergere
methodes worden toegepast. Maar in het
netwerk van het globale bewakingssys-
teem hebben de burgers nog veel meer te
verliezen dan hun privacy, hun burgerlijke
vrijheden of hun vrijheid van beweging.
De VS zet over heel de wereld een systeem
van gevangeniskampen op. Sommige wor-
den rechtstreek door de VS beheerd –zoals
Guantanamo in Cuba en andere gevange-
niskampen in Afghanistan, Irak, Qatar,
Pakistan, Thailand en nog andere plaat-
sen. Andere gevangenissen worden
beheerd in samenwerking met andere
instellingen in Jordanië, Marokko, Saudi
Arabië, en Pakistan, landen waarvan

bewezen is dat ze tijdens  ondervragingen
martelpraktijken gebruiken. De ergste
misbruiken gebeuren in Damascus in Syrië
en in Caïro in Egypte.

De schandelijke lijst van martelpraktij-
ken en ontvoeringen zijn een bedreiging
voor de democratische waarden en de
beschaving.

Conclusie
Wanneer je al deze evoluties hierboven
beschreven in overweging neemt wordt
het duidelijk dat de weg naar een globale
infrastructuur voor massale registratie en
bewaking een gevaarlijke richting opgaat
zowel voor de persoonlijke als voor de col-
lectieve veiligheid. Geen enkel van de ini-
tiatieven zijn effectief in de strijd tegen
het terrorisme. Verre van de grondoorza-
ken van terrorisme aan te pakken ver-
zwakken ze “de check and balance” van de
nationale staat en  bedreigen de scheiding
der machten noodzakelijk voor de demo-
cratische werking van de instellingen die
de veiligheid van de burgers moeten
garanderen. Verre van onze wereld veiliger
te maken, vermeerderen ze de globale
onveiligheid. De moslimlanden onterecht
beschuldigen en de brutale wetteloze
praktijken die zich uiten in het globale
netwerk van gevangenenkampen doet de
haat tegen het westen en hun partners
oplaaien en fomenteert nog meer fanatie-
ke oppositie.

Vertaald en bewerkt door MJV
Tony Bunyan is uitgever van Statewatch.
www.statewatch.org

■

–––––––
1 RFID Radio Frequency Identification Device
is gebaseerd op radiogolven. Het systeem geeft
zijn uniek serienummer  vrij wanneer  het een
speciaal signaal van een “reader” hoort.
2 MATRIX: Multistate Anti-Terrorism
Information Exchange 
3 De servers van Indymedia werden in beslag
genomen in oktober 2004 tijdens de aanloop
naar het Europees Sociaal Forum en in juni
2005 kort voor de G8 top in Schotland.
www.eff.org/censorship/Indymedia
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Tony Bunyan geeft een uiteenzetting op
de Internationale NGO conferentie OSCE
op 16 en 17 mei in het Egmontpaleis in
Brussel. Zie ook agenda p. 53.
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Het gaat niet zozeer om de man
Berlusconi, wel om een zeer gevaarlijk ver-
schijnsel, dat van de politiek op bedrijfs-
leest. De eind 1993 door Berlusconi’s recla-
mefirma Publitalia opgerichte Forza Italia
is in alle opzichten een gevaar voor de
democratische mechanismen en vrijhe-
den. Het gaat hier om een op bedrijfsmo-
del gebouwde partij waarin van interne
democratie uiteraard geen sprake is; de
bedrijfsleider (partijleider) beslist. In het
geval van Berlusconi zijn die beslissingen
ingegeven door bijzonder persoonlijke
belangen, getuige daarvan de diverse wet-
ten inzake justitie en media.

Dat iemand die vijf jaar lang het privé-
belang boven elk ander belang stelde,
zelfs boven het eigen klassebelang (de lei-
ding van de patronale organisatie
Confindustria is Berlusconi vijandig
gezind), toch nog bijna de helft van de
stemmen haalt, is op zichzelf wel erg ver-
ontrustend. Dat hij naast zijn eigen
mediabedrijf ook de staatsmedia contro-
leert en censureert, speelt daarbij natuur-
lijk een grote rol. Het spreekt ook de
mythische stelling tegen dat de media
een vierde macht zijn, want hier is het
toch wel duidelijk dat die media alleen
instrumenten zijn van een financiële (en
politieke) macht.

Het onbeschaamd misbruik van die
mediamacht zorgde er mede voor dat
bijna een man werd herkozen die agressi-
viteit koppelde aan grenzeloze onver-
draagzaamheid en vulgariteit, zoals de
veelvuldige uitspraak dat al wie voor de
centrumlinkse Unione stemt, een stomme
kloot is. Dat belet Wilfried Martens niet
die Berlusconi te koesteren in de schoot
van de EVP. Het enige argument dat hij
daarvoor indertijd kon aanvoeren, was dat

de EVP anders niet de grootste fractie in
het Europees Parlement zou zijn. Van plat-
te smakeloze machtspolitiek gesproken.
Die EVP is in de laatste dagen van de cam-
pagne in Rome mee gaan campagne voe-
ren ten gunste van boezemvriend
Berlusconi.

PPRROODDII??
Tijdens de campagne verzekerde Romano
Prodi dat hij als premier binnen de hon-
derd dagen voor een wet zal zorgen die
een belangenvermenging als die van
Berlusconi – zakenman en premier –
onmogelijk maakt. De voor de hand lig-
gende vraag van vele linkse Italianen was
dan ook waarom Prodi dat niet eerder
deed, na de zege van  centrumlinks in

1996 toen hij premier werd.Er waren nog
andere redenen waarom linkse kiezers
aarzelden voor Prodi te stemmen – en dat
meestal dan toch maar deden met dicht-
geknepen neus om Berlusconi te verjagen.
Want hoe links is Prodi en hoe links is zijn
coalitie?

Prodi lag als voorzitter van de EU-
Commissie (daarheen door zijn bondgeno-
ten verbannen om er in Italië vanaf te
zijn) mee aan de basis van een ultralibe-
raal beleid, onder meer bestaande uit de
richtlijnen van Lissabon 2000 en vooral uit
de richtlijnen Bolkestein. Als Commissie-
voorzitter maakte Prodi een einde aan het
moratorium op genetisch gemanipuleerde
gewassen. Een hervormingsplan van de
Franse regering om de ziekteverzekering

italie, de ondermijnde democratie
I  Freddy De Pauw  I

Prodi wordt weer premier van Italië, al is het met een bijzonder nipte zege. Zo nipt, dat centrumlinks 
(waar ook een stuk centrumrechts bijzit) geen reden heeft tot juichen.
Met dit soort zege is het gevaar à la Berlusconi zeker niet bezworen.

Hoe links is Prodi en hoe links is zijn
coalitie?

De winnaar is … !!
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te “liberaliseren” (met verdere verscher-
ping van de sociale ongelijkheden) kreeg
zijn steun. ¨Prodi steunde volop het ont-
werp voor Europese “grondwet” met al
zijn ultraliberale bepalingen. Prodi
betreurde ook dat er in die “grondwet”
niet werd verwezen naar de christelijke
wortels van Europa. Als goed katholiek is
Prodi tegen een mogelijke invoering van
het homohuwelijk.

Vergeten we trouwens niet dat Prodi
een steunpilaar was van het vroegere sys-
teem van ‘lottizzazione’ (politieke verkave-
ling) van de overheidsbedrijven. Hij

bekleedde er een toppositie namens de
christendemocratie, wat betekent dat hij
toezag op de verdeling van de posten en
van de ‘commissies’. Hij was lid van de lei-
ding van de conservatieve
Bilderberggroep, een denktank van de
liberale mondialisering. Prodi schaarde
zich achter de poging tot staatsgreep die
zakenlieden met Amerikaanse steun in
2002 tegen de progressieve en democra-
tisch gekozen president van Venezuela,
Hugo Chavez, ondernamen. Prodi liet ook
geen enkele gelegenheid voorbijgaan om
de verdediging van Israël op te nemen.

Kritiek op de oorlogszucht van Israël deed
hij af als “antisemitisme”.

Geen wonder dat Prodi in de campagne
de steun kreeg van het conservatieve week-
blad The Economist, van leiders van
Confindustria en van een eerder conserva-
tieve krant als de Corriere della Sera.
Confindustria heeft alvast aangedrongen op
‘moedige hervormingen’. Benieuwd wat
Rifondazione Comunista, lid van de zegevie-
rende Unione en goed voor bijna 6% (7,7%
voor de Senaat) daarvan zal vinden.

Freddy De Pauw is journalist. ■

italie, verkiezingsuitslagen
PPAARRTTIIJJEENN DDIIEE DDEEEELL UUIITTMMAAKKEENN VVAANN DD EE UUNNIIOONNEE (( RROOMMAANNOO PPRROODDII))

Partij Stemmen % Zetels
Olijfboomcoalitie 11.922.500 31,27% 220
Heropgerichte Communistische Partij –
Rifundazione partita della Communista 2.228.335 5,84% 41 
Roos in de vuist-Rosa nel Pugno 990.188 2,60% 18
Partij van de Italiaanse communisten 884.350 2,32 16
Italië van de waarden-Italia del Valore 876.7482?30 2,30 16
Groene Federatie 783.605 2,06 15
Volksalliantie UDEUR 532.757 1,40 10
Südtiroler Volspartei 182.703 0,84 4
Autonome Vrijheid Democratie 34.167 0,09 1

PPAARRTTIIJJEENN DDIIEE DDEEEELL UUIITTMMAAKKEENN VVAANN DD EE CCAA SSAA DDEELLLLEE LLIIBBEERRTTÁÁ (( BBEERRLLUUSSCCOONNII))
Partij Stemmen % Zetels
Forza Italia 9.039.585 23,71 137
Nationale Alliantie 4.703.256 12,34 71
Unie van Christen-Democraten en Centrum democraten 2.576.087 6,76 39
Lega Nord Beweging voor de Autonomie 1.748.030 4,58 26
Christen Democraten voor de Autonomie -
Socialistische Partij- Nieuwe PSI 285.163 0,75 4
Partij voor Italië in de wereld met Tremaglia 1
Associatie voor Italianen in het Buitenland 0,24 1

Bron Wikipedia

DDEE IITTAALLIIAAAANNSSEE EECCOONNOOMMIIEE OONNDDEERR HH EE TT TTIIJJDDPPEERRKK VVAANN BBEERRLLUUSSCCOONNII

2001 2002 2003
Groei Bruto Binnenlands Product (BBP/ in%) + 1,8 0,0 0,0
Aantal werkenden in % op het totaal van de mensen 
die in staat zijn tot werken 56 57,9 57,3
Staatsuitgaven in % van het BBP 48,1 48,5 48,5
Nieuwe schulden tav van het jaar voordien 3,1 3,4 4,1

Bron Freitag 7/04/2006
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DOSSIER

dossier
BEWAPENINGSINDUSTRIE IN DE UNIE

Dit dossier geeft ons een kijk op de ontwikkeling van een gedeelte van het Militair Industrieel Complex (MIC) in
Europa. Er werden vanuit de “Europese overheid” instellingen gecreëerd die de bouwstenen vormen van een der-
gelijk Complex. Het gaat om een reeks industriële kaderafspraken, om het Defensie Agentschap (EDA). We bespre-
ken ook een onderdeel van de militaire industrie, vooral de recentste ontwikkelingen in verband met het
European Agency voor Defence and Space, EADS.
Volgens ons vormt het Defensie Agentschap zowat het kernpunt van een MIC.
Javier Solana op de EDA conferentie van februari 2006 zei het volgende:
“Hoe kunnen we onze defensieresearch en technologie verbeteren? Vooreerst moeten we meer uitgeven.
Wanneer het algemene defensiebudget misschien niet kan stijgen, moeten we de deelbudgetten herschikken.
Vervolgens moeten we beter uitgeven. Dat betekent een focus op de sleuteltechnologie van de toekomst. Ten
derde, en dit is wellicht het belangrijkste, we moeten meer samen uitgeven.”

Georges Spriet, Simon Dauwe en Dirk Panhuis 
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PPRROOBBLLEEMMEENN
Eigenlijk is er in Europa een lange traditie in de samenwerking
voor bewapening. Een gekend project is de Eurofighter. Maar er
bestaan er nog wel enkele tientallen1 andere.

Analisten achten deze samenwerking echter helemaal geen suc-
cesverhaal. Ze wijzen erop dat de samenwerking beperkt blijft tot
de aëronautiek en de elektronica. Bewapening voor het landleger
en voor de zeemacht blijft erg op de nationale leest geschoeid,
zeggen ze. Bovendien gaat het om ad hoc samenwerkingen door
de overheden opgezet. Dat alles brengt ingewikkelde institutio-
nele en industriële afspraken met zich mee, met als gevolg vertra-

gingen in de productie en het overstijgen van de kostenramingen.
Het belangrijkste argument voor een drastische beleidswijziging,
volgens hen, is de fragmentatie of de nationale opdeling van de
Europese markt. En bovendien is er geen geld voor onderzoek,
zodat de kloof met de VS nog zal groeien.

Inderdaad, de Europese economische bewapeningskringen
zijn bezorgd om de toekomst. De ontwikkelingskosten van com-
plexe wapensystemen worden alsmaar hoger, en overstijgen dui-
delijk de financiële capaciteiten van afzonderlijke landen, of
afzonderlijke nationale industrieën. Daarbij komt dat er de laatste
jaren bij de meeste nationale legers behoorlijk wat budget wordt
weggekaapt door de buitenlandse operaties, waardoor er minder
overblijft voor het investeringsgedeelte van de defensiebegroting.
Dit alles tegen een achtergrond van sterk gedaalde militaire over-
heidsuitgaven, aldus klaagt de industriesector. Deze toestand
maakt dat het moeilijk concurreren is met de Amerikaanse bewa-
peningsindustrie die kan surfen op enorme hoge militaire bud-
getten in een beschermde lokale markt.

IINNIITTIIAATTIIEEVVEENN
Europese landen hebben al langer een reeks samenwerkingsini-
tiatieven uitgewerkt, op verschillende niveaus, met wisselende
deelname van landen wat een behoorlijk complex institutioneel

landschap produceerde.
Zo heb je van in de jaren 1990 initiatieven als WEAG (Western
European Armament Group), WEAO (Western European
Armament Organisation), OCCAR (Organisation pour une coopé-
ration commune pour l’armement), en de LOI (Letter of Intent).
Een woordje uitleg.

WEAG: een pan-Europees kader voor samenwerking inzake
bewapening waar alle NAVO- en EU-lidstaten aan participeren
behalve Ierland en IJsland Deze groep wil meer efficiëntie door
harmonisering, de lokale markten openstellen, technologische en
industriële versterking, samenwerking in onderzoek en ontwikke-

ling.

WEAO: opgericht in 1996. Is beperkt gebleven tot
een onderzoekscel die de lidstaten bijstaat in hun
Onderzoeks- en Technologieontwikkeling.

OCCAR2: opgericht in 1996 door Frankrijk,
Duitsland, Italië en Groot-Brittannië die vooruitgang willen boe-
ken via kleinere multilaterale samenwerkingsverbanden. In 2001
trad de Occar Convention in voege. Totnogtoe is het zuiver een
managementagentschap voor multilaterale uitrustingsprogram-
ma’s. De werkmethoden zijn nogal specifiek met transnationale
projectteams, vereenvoudigde goedkeuringsprocedures en een
flexibele berekening van de “correcte industriële retour” (ter ver-
vanging van de strikte toepassing van “kostendeling gelijk aan
werkverdeling” in andere multilaterale projecten). De meest
gekende projecten zijn de Tiger gevechtshelikopter, de toekomsti-
ge generatie luchtdoelraketten, en het A400M militair transport-
vliegtuig. Via de deelname aan dit A400M programma is België
lid geworden van Occar in mei 2003, en Spanje, dat ook meedoet
met de A400M, is toegetreden op 6 januari 2005. Zweden zou
ook willen toetreden maar heeft voorlopig geen programma
waarmee het in Occar kan stappen.

Letter of Intent (LoI): In 1998 wilden de defensieministers van
de zes voornaamste wapenproducerende landen in Europa de
defensie-industrie helpen herstructureren via een “Letter of
Intent”. Het gaat om Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en
Groot-Brittannië. In 2000 tekenden ze een
Raamwerkakkoordwaarbij een wettelijk en politiek kader wordt

samenwerkingsverbanden in bewapening
I  Georges Spriet I

De discussies over de Europese militaire industrie zijn op verschillende beleidsniveaus binnen de Europese Unie volop 
aan de gang. Het is duidelijk dat zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement een grotere rol zien 

voor de Unie zelf ten nadele van de afzonderlijke lidstaten.

Het Europarlement wil een meer efficiënt
Europese bewapeningsmarkt met een
transparant financieel beheer.
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opgesteld voor grensoverschrijdende industriële herstructurering.

RREECCEENNTTEE OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGGEENN
Sedert het werk van de Europese Conventie over de toekomst van
Europa, dat uiteindelijk uitmondde in een voorstel tot verdrag
voor een Grondwet voor de Unie, zijn er nieuwe belangrijke stap-
pen gezet. Zo is er de oprichting van het Europees Defensie
Agentschap (dat in het begin Bewapeningsagentschap noemde),
de instelling van een onderzoeksprogramma The European
Security Research Programma, en is er nu ook een Green Paper.

Het Defensie Agentschap dat als dusdanig opgenomen werd
in het tekstvoorstel voor de Europese Grondwet, is intussen al in
werking. (zie ook ander artikel in dit dossier). Men hoopt dat de
EDA de band kan leggen tussen militaire planning en de bewape-
ningswereld, meer specifiek wat onderzoek en bestellingen
betreft. Daardoor kan men een betere harmonisering bereiken
inzake het materieel, de standaardisering van de uitrusting en de
vertaling van gemeenschappelijke behoeften in gemeenschappe-
lijke bestellingprojecten. Zo luidt het in leidinggevende Europese
kringen. Tegelijkertijd biedt dergelijk Agentschap de mogelijkheid
om het institutionele kluwen wat betreft bewapening in een
meer coherente ordening te plaatsen. De verhouding kosten
tegenover efficiëntie zou daardoor drastisch kunnen verbeteren,
zegt men.

De Europese Commissie lanceerde in maart 2003 een actie-
programma om het Europees industrieel potentieel qua veilig-
heidsonderzoek te optimaliseren. De 65 miljoen euro moeten
eigenlijk een algemeen programma voor Veiligheidsonderzoek
voorbereiden dat vanaf 2007 zou in werking moeten treden. De
Commissie liet zich ook adviseren door een “groep van personali-
teiten”3 om de prioriteiten voor dergelijk onderzoek te helpen
bepalen. Haar rapport vormt de basis voor het volgende
Raamwerkakkoord. Ze wil voornamelijk capaciteitsgericht onder-
zoek tot op het niveau van het prototype, en anderzijds meent
deze groep dat de kloof tussen civiele en militaire research moet
worden gedicht en dat de verschillende toepassingsmogelijkhe-
den van de technologie moeten geoptimaliseerd worden.

De Europese Commissie presenteerde in november 2004 een
Groenboek over openbare aankopen van defensiematerieel. Dit
werd aangevuld met een rapport4 van het Europees Parlement
dat op 17 november 2005 werd goedgekeurd. (zie kader). Het
komt erop neer dat het Europarlement een Europese Bewape-
ningsmarkt wil instellen die meer transparantie biedt, meer effi-
ciëntie en meer verantwoording inzake financieel beheer.5

Rapporteur Joachim WUERMELING (EVP-ED, DE) 
Artikel 296 EG-Verdrag luidt:“Iedere lidstaat kan de maatrege-

len nemen die hij noodzakelijk acht voor de bescherming van de
wezenlijke belangen van zijn veiligheid en die betrekking hebben
op de productie van of de handel in wapens, munitie en oorlogs-
materiaal.” Op basis van dit artikel schermen veel lidstaten hun
markten af en gunnen zij militaire opdrachten vaak aan nationale
producenten. Volgens de rapporteur worden gunningbesluiten vaak
politiek beïnvloed. De rapporteur is het met de Commissie eens dat
er druk moet worden uitgeoefend op de nationale organen die

inzake defensie aanbestedingen uitschrijven opdat ze hun gewoon-
tes om algemene derogaties (uitzonderingen) op grond van artikel
296 toe te laten, zouden veranderen.

De rapporteur pleit voor maatregelen om ervoor te zorgen dat
defensieaanbestedingen meer onder communautaire wetgeving
zouden vallen in plaats van onder nationale wetgeving.

Volgens Wuermeling zou de Commissie met een interpretatieve
mededeling tevoorschijn moeten waaruit haar vastbeslotenheid
voor de stopzetting van het oneigenlijke gebruik van artikel 296
zou moeten blijken. Tegelijk zou de Commissie moeten beginnen
met het uitwerken van een nieuwe richtlijn voor aanbestedingen
voor wapens, munitie en oorlogsmaterieel.

De internemarktcommissie roept de lidstaten op om actief met
de Europese Commissie samen te werken met betrekking tot de
nieuwe richtlijn en als eerste stap het Europees Defensieagentschap
(EDA) te belasten met het ontwikkelen van een gedragscode voor
defensieaanbestedingen. Deze gedragscode moet onder andere:
• informeren over regels voor eerlijke concurrentie en overheids-

steun om verstoringen van de mededinging te voorkomen;
• criteria bieden voor de geschiktheid en de keuze van de contrac-

tanten.
De rapporteur stelt ten slotte dat de nieuwe EU-wetgeving

inzake overheidsopdrachten op defensiegebied niet mag worden
gebruikt als een instrument om Amerikaanse ondernemingen in
staat te stellen de Europese defensiemarkten te infiltreren.

BBEESSLLUUIITT
In EU-veiligheidskringen meent men dat de nood voor hervor-
ming van de bewapeningssector algemeen erkend wordt, en dat
bepaalde beleidsfuncties binnen het Unieraamwerk moeten wor-
den gebracht. Maar men verwijst naar de verschillende aankoop-
filosofieën en industriële strategieën in de EU lidstaten. De dis-
cussies over leveringszekerheid, het betrekken van de Commissie
en relaties met derden, heel specifiek met de USA, blijft zeer con-
troversieel, heet het daar. Daarbij komt nog dat niet-produceren-
de landen dikwijls Amerikaans militaire materieel aanschaffen, en
“aarzelen om het belang te erkennen van een Europees bewape-
ningsbeleid”. Men is er echter stellig van overtuigd dat de finan-
ciële en militaire (multilaterale operaties) argumenten de zoge-
naamde hindernissen zullen kunnen uitschakelen.

Georges Spriet is secretaris bij Vrede.
■

–––––––
1 Dit artikel is gebaseerd op “Armaments cooperation in Europe” van
Burkhard Schmitt, Institute for Security Studies van de EU
2  HYPERLINK http://www.occar-ea.org www.occar-ea.org. Wat het
A400M programma betreft, hebben de deelnemende landen gezamenlijk
180 vliegtuigen besteld: Duitsland 60, Frankrijk 50, Spanje 27, Turkije 10,
Groot-Brittannië 25, België 7 en Luxemburg 1. De leveringen zijn gespreid
van 2007 tot 2020
3 Group of Personalities (GOP) waaronder vertegenwoordigers van ver-
schillende bewapeningsindustrieën (Finmeccanica, Eads, Thales, Bae
Systems) maar ook Diehl Stiftung, Siemens, etc.
4 http://www.europarl.eu.int/news/expert/briefing_page/
5 http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Europa/gruenbuch-
ruestung.html
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EEAADDSS
EADS (European Aeronautic Defence and Space Company), vooral
gekend als producent van de Airbus, is de tweede grootste
Europese onderneming actief in de wapenproductie. Ze is op
wereldvlak ook de nummer twee voor de luchtvaart- en ruimte-
industrie. Zowel transportvliegtuigen, gevechtshelikopters, als
raketten staan er op het programma.

EADS is in hoofdzaak een samen-
gaan van de Duitse wapengigant
Daimler, met het Franse Aerospace,
Matra, Lagardère, het Italiaanse
Finmecanica, en de Spaanse wape-
nindustrie. Er was op bepaalde onder-
delen ook samenwerking met het
Britse Aerospace.

Recent werden verschuivingen in
het aandeelhoudersschap aangekon-
digd. Lagardère, een Franse vliegtuig-
bouwer die ook actief is in de media-
sector, verkoopt de helft van zijn par-
ticipatie in deze Europese luchtvaartconstructeur, dwz dat
Lagardère van 15% naar 7,5% zakt. Dat is evenveel als
DaimlerChrysler die aangekondigd heeft om zijn 30% naar 22,5%
te verminderen naar. 7,5% betekent aan de huidige waarde onge-
veer 2 miljard euro.

EADS is ook de producent van het burgervliegtuig Airbus. Hier
wil het Britse BAE Systems nu zijn 20% aandeel overlaten aan
EADS zelf, zodat BAE ruimte krijgt om zich in de VS te versterken.
Dat betekent dat Airbus voor 100% dochter van EADS zou wor-
den. Deze 20% van Airbus zou om een bedrag van 3,5 miljard euro
gaan. Hoewel bepaalde analisten menen dat er wel tot 6,5 mil-
jard euro zou kunnen onderhandeld worden. BAE directeur Mike
Turner :”Airbus was een uitstekende investering gedurende een
periode van innovatie en groei, maar nu is het tijd dat we ons
kunnen concentreren op onze transatlantische strategie van
defensie en lucht- en ruimte activiteit.” BAE Systems is de eerste
Europese defensiegroep met een omzet van 22 miljard euro. BAE
wil nu vooral sterker worden op de Amerikaanse markt, waar
hoge militaire budgetten een sterke aantrekking uitoefenen.

Airbus is de nummer één van de burgerluchtvaart, maar het
vertrek van BAE verbetert zijn concurrentiepositie ten opzichte
van Boeing zeker niet. Boeing verkocht 235 vliegtuigen type 787,
terwijl Airbus slechts 87 vaste bestellingen heeft voor zijn A350.

TTHHAALLEESS-- AALLCCAATTEELL-- LLUUCCEENNTT
Daarnaast heeft de Franse satellietbouwer Thales een toenade-
ring afgesproken met Alcatel, zonder EADS, Hiermee wordt het
nieuwe samenwerkingsverband de belangrijkste inzake satelliet-
bouw en de elektronica voor gevechtsvliegtuigen en oorlogssche-
pen. Alcatel verhoogt zijn participatie in Thales van de huidige 9,5%

naar 21,6%,door de inbreng van zijn satel-
lietafdeling en zijn transportsystemen.
Thales betaalt hiervoor 673 miljoen euro.

EADS had zich fel geweerd om in een
gemeenschappelijk akkoord te kunnen
stappen met Thales en Alcatel, en werd
daarin gesteund door het Elysée dat de
aparte afspraak zonder EADS een tijd kon
tegenhouden. Maar na het huwelijk tus-
sen Alcatel en het Amerikaanse Lucent,
werd het groen licht toch gegeven. EADS
blijft dus alleen over met zijn satellietfiliaal
Astrium.
Na het vertrek van BAE Systems uit Airbus

en de mislukking om met Thales samen te gaan, blijft EADS wat
verweesd achter in de militaire sector. Wie daar wil meespelen
moet toch behoorlijk groot zijn, wil men leidinggevend zijn in
militaire  projecten.“Een mooie gemiste kans voor ons alle drie
om een Europese defensie uit te bouwen in tijden van budgettai-
re inkrimping,” meent Noël Forgeard, topman van EADS.

Alcatel bezit 67% van de aandelen in de satellietproducent Alenia,
dat dus nu ingebracht wordt in Thales. De overige 33% is in han-
den van het Italiaanse Finmeccanica, een belangrijke aandeelhou-
der van EADS.

Analisten leggen uit dat met een samengaan van de drie
Alcatel, EADS en Thales zeer zwaar in de werkgelegenheid zou
moeten worden gesnoeid. Anderzijds wordt erop gewezen dat de
drie toch een bepaalde manier van samenwerking zullen moeten
vinden, aangezien er niet zo veel spelers meer over blijven. Er is
BAE Systems, Saab (maar die hebben nooit veel heil gezien in coö-
peratie met EADS) en dus de vernoemde drie.

Of hoe de mondialisering ook toeslaat in de Europese wapenin-
dustrie.

Georges Spriet is secretaris bij Vrede.
■

de europese bewapeningsindustrie
I  Georges Spriet I

De ontwikkelingen in de industriële wereld volgen hun eigen winstlogica. Iedereen gaat de weg op van schaalvergroting,
maar sommige zien meer heil in transatlantische positieversterking dan in verdiepte Europese clustervorming, kwestie van

mee te kunnen snoepen van  de ongelooflijk hoge militaire budgetten in de VS.
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• Aan het hoofd van het agentschap zal de Hoge
Vertegenwoordiger van het GBVB staan. Die zal ook de bij-
eenkomsten van het directiecomité voorzitten.

• Een staf bestaande uit EU-personeel geselecteerd op basis
van individuele mogelijkheden. Deze staf kan uitbreiden in
overeenstemming met specifieke taken en projecten.

• Een ‘Chief Executive’, die voorgedragen wordt door de Hoge
Vertegenwoordiger, en aangesteld wordt door het directie-
comité.
Het Europees Defensie Agentschap is intussen uitgegroeid

tot een ploeg van om en bij de honderd
mensen. Ze zijn in Brussel gehuisvest in de
Lakenweversstraat 17-23 in 1050 Brussel. De
aanstelling van de Hoge
Vertegenwoordiger van de Unie aan het
hoofd van het agentschap is in principe
een tijdelijke maatregel. De Hoge
Vertegenwoordiger zal vervangen worden
door de Minister van Buitenlandse Zaken

van de Unie, eens de Europese grondwet in werking zou tre-
den. Vandaag is in de praktijk Javier Solana eigenlijk al deze
Minister van Buitenlandse Zaken.

DD EE TTAAKKEENN VVAANN HH EE TT AAGGEENNTTSSCCHHAAPP
Het ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor
Europa stelt in Artikel III-212 het volgende:
Het Europees Bureau voor bewapening, onderzoek en militaire
vermogens, dat onder het gezag van de Raad van Ministers res-
sorteert, heeft tot taak:
a) de na te streven militaire vermogens van de lidstaten te

bepalen en de nakoming van de aangegane verbintenissen
betreffende vermogens te evalueren;

b) het harmoniseren van de operationele behoeften en het
hanteren van doelmatige en onderling verenigbare aan-
koopmethoden bevorderen;

c) multilaterale projecten voor te stellen die erop gericht zijn
de doelstellingen met betrekking tot militaire vermogens
te verwezenlijken, de door de lidstaten uit te voeren pro-
gramma’s te coördineren en samenwerkingsprogramma’s
te beheren;

d) het onderzoek inzake defensietechnologie te ondersteu-
nen, alsmede gezamenlijk onderzoek naar en studie van

het europees bewapeningsagentschap
I  Simon Dauwe  I

Op 17 november 2003 bereikten de Europese ministers van Defensie overeenstemming over de oprichting van een Europees
bewapeningsagentschap. Dit ‘European Defence Agency (EDA)’ moet er voor zorgen dat er geen onnodige duplicaties zijn bij

de aanschaf van wapens, en moet uiteraard ook de concurrentiepositie van de defensie-industrie veilig stellen.

DD EE AAAANNLLOOOOPP NNAAAARR HH EE TT AAGGEENNTTSSCCHHAAPP
Sinds de vroege jaren ‘90 hebben Europese regeringen ver-
schillende initiatieven gelanceerd die de bewapeningssamen-
werking moesten versterken. Wanneer het Europese bewape-
ningsagentschap volledig operationeel is, zal het de principes
en praktijken moeten overnemen van regelingen, instellingen
en groepen zoals OCCAR (Organisation for Joint Armament
Cooperation), LoI (Letter of Intent), Framework Agreement,
WEAG (Western European Armaments Group) en WEAO
(Western European Armaments Organisation). (zie artikel in dit

dossier : « Samenwerkingen in bewapening »)
Op 17 november 2003 gaf de Raad van Ministers zijn

akkoord voor het oprichten van het Defensie Agentschap.
Het stelde meteen een team aan, het ‘European Defence
Agency Establishment Team’, dat de financiële, juridische en
administratieve aspecten voor het installeren van dit agent-
schap en zijn interne organisatie moest onderzoeken. De Hoge
Vertegenwoordiger van het Gemeenschappelijk Buitenlands
en Veiligheidsbeleid (GBVB), Javier Solana, stelde Nick Witney
aan als hoofd van het Establishment Team. Nick Witney, een
Britse defensieambtenaar, werd verkozen boven zijn Franse
tegenkandidaat Laurent Giovacchini. In april moest het team
voorstellen over de oprichting van het agentschap aan de Raad
presenteren. Op 17 mei gaf de EU Foreign Affairs Council zijn
akkoord voor het lanceren van het Europees Agentschap. Het
budget voor het jaar 2004 was 2,5 miljoen euro, maar de vol-
gende jaarlijkse budgetten groeien naar 25 miljoen, inclusief 10
miljoen euro voor oprichtingskosten. Tegen eind 2004 moest
het agentschap volledig operationeel zijn.
De structuur van het Europees agentschap ziet er als volgt uit:
• Een directiecomité samengesteld uit de EU-ministers van

Defensie en een vertegenwoordiger van de Europese
Commissie. Dit comité neemt het eigenlijke bestuur waar.

De meeste militaire technologieën zijn niet
van toepassing voor civiel gebruik.
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technische oplossingen die voldoen aan toekomstige ope-
rationele behoeften, te coördineren en te plannen;

e) bij te dragen tot de onderkenning en in voorkomend geval
de uitvoering van alle nuttige maatregelen om de indus-
triële en technologische basis van de defensiesector te ver-
sterken en de efficiëntie van de militaire uitgaven te verbe-
teren.

De beslissing van de Raad op 17 november 2004 identificeerde
vier grote doelstellingen voor het EDA:
• “het ontwikkelen van defensievermogens op het gebied

van crisismanagement (…);
• het promoten en verbeteren van de Europese

samenwerking op het vlak van bewapening
(…);

• het bijdragen tot de identificatie en, indien
noodzakelijk, het uitvoeren van een beleid en
maatregelen gericht op het versterken van
de Europese industriële en technologische
defensiebasis (…) ;

• het promoten, in samenwerking met de
researchactiviteiten van de Gemeenschap
waar het past, van research gericht op het
waarmaken van benodigdheden voor toe-
komstige defensie- en veiligheidsvermogens,
en daardoor het versterken van Europa’s industriële poten-
tieel in dit domein (…)”.

De eerste doelstelling is direct gelinkt met het behalen van de
EU’s ‘Headline Goal’, en in het bijzonder met de initiatieven die
worden ondernomen onder het European Capability Action
Plan (ECAP). De ‘Headline Goal 2010’ is een ambitieus plan dat
werd aangenomen door de EU-ministers van Defensie op 17
mei 2004. Door het plan verbinden de 25 lidstaten zich er toe
tegen 2010 te kunnen reageren op crisissen overal in de
wereld. Het gaat dan om humanitaire- en reddingsacties, cri-
sismanagement, peace-keeping en gezamenlijke ontwape-
ningsoperaties. Volgens het plan moet de EU klaar zijn om de
beslissing te nemen om binnen vijf dagen een operatie te lan-
ceren, en de troepen moeten hun missie kunnen uitvoeren niet
langer dan tien dagen na de beslissing van de EU om een ope-
ratie te ondernemen.

De andere drie doelstellingen gaan buiten het domein van
crisismanagement. Ze zijn een poging om de verschillende
inspanningen die gedaan worden op het gebied van bewape-
ningsbeleid en defensie O&T (Onderzoek & Technologie), die
momenteel verspreid zijn onder de lidstaten, te rationaliseren
en samen te brengen onder een autoriteit.

Het vernieuwende aspect van het agentschap is dat het de
taak zal hebben “O&T-studies relevant voor toekomstige ope-
rationele behoeften” uit te voeren. Hier is er een zekere analo-
gie met het ‘Defense Advanced Projects Research Agency
(DARPA) van de Verenigde Staten. Nog niet gedefinieerd zijn de
praktische en budgettaire regelingen waardoor het EDA de

Europese defensie O&T de nodige impuls kan geven opdat die
op gelijke hoogte komt met zijn Amerikaanse partner/concur-
rent.

De laatste doelstelling maakt duidelijk dat er een link
moet komen tussen het EDA en de Europese Commissie. Een
mogelijke reden hiervoor is het EDA – wegens de ‘dual-use’-
aard (dubbel gebruik) van moderne technologieën – toe te
laten voordeel te halen uit sommige financiële bronnen die
beschikbaar zijn onder het frameworkprogramma voor civiel
onderzoek. Hierdoor zouden de lidstaten geen grote sommen
moeten investeren in de O&T-activiteiten van het EDA. Feit is

wel dat vele, zoniet de meeste, militaire techno-
logieën niet van ‘dual-use’-aard zijn. Dit is bij-
voorbeeld het geval in de luchtvaartsector, met
de technologieën voor lage detecteerbaarheid,
sensoren, wapens, intern vervoer, onbemande
voertuigen en beveiligde communicatie.

HH EE TT AAGGEENNTTSSCCHHAAPP EE NN DD EE GGRROONNDDWWEETT
Het ontwerp van Grondwet sprak over een
‘Europees Bureau voor bewapening, onderzoek
en militaire vermogens’. Het idee midden 2003
was dat als de taken van het agentschap werden
goedgekeurd door de Intergouvermentele
Conferentie, ze een deel zouden worden van het

nieuwe EU-Verdrag waarvan gehoopt werd dat het in 2007 of
2008 in werking treedt. Dit schema werd enigszins overhoop
gehaald toen de Europese Raad van Thessaloniki de opdracht
gaf aan de gepaste instanties van de Raad om de nodige acties
te ondernemen met het oog op de creatie van het EDA. Dit
betekent dat een van de bepalingen van het nieuwe EU-
Verdrag wordt uitgevoerd nog voor het verdrag geratificeerd
en in werking getreden is. Deze procedure past bij de tactiek
om onderdelen van de grondwet alvast veilig te stellen voor
het geval de Grondwet niet goedgekeurd geraakt. Wat intus-
sen eigenlijk het geval is aangezien Frankrijk en Nederland de
Grondwet hebben verworpen.

Simon Dauwe schrijft regelmatig voor Vrede
■

OORRGGAANNIIGGRRAAMM
Het Europees Defensie Agentschap behoort tot de Unie-
instanties en valt dus onder de leiding van de Raad, wiens
richtlijnen via de Hoog Vertegenwoordiger Javier Solana als
hoofd van het Agentschap worden doorgegeven. Detail
bestuur en controle behoort tot de taak van het Steering
Board.
Solana zit deze Steering Board voor. Het is het belangrijkse
beslissingsorgaan van het Agentschap dat bestaat uit de
Ministers van Defensie van de 24 lidstaten (alle EU-lidstaten
behalve Denemarken) en een lid van de Europese Commissie.
Er zijn minstens 2 ministriële vergaderingen per jaar, en daar-
naast vergaderingen met de nationale bewapeningsdirectu-
ers, nationale research directeurs, de verantwoordelijken voor
planning en beleid qua militaire capaciteit.
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De voorzitter van de SP.A wil het aan-
tal manschappen in het leger halve-
ren van 40 000 naar 20 000 en daar-
mee een besparing van 40% beko-
men. Het vrijgekomen geld (onge-
veer 1 miljard van de 2,7 miljard euro
bij de federale overheidsdienst
defensie) kan dan aan ontwikkelings-
samenwerking worden besteed.
Volgens de voorzitter moet ons leger
zich specialiseren in de taken waar het goed in is: transport,
ontmijning, medische dienst en gevechtseenheden (para’s).
Ons leger kan beter volledig worden geïntegreerd in een
Europese structuur. Dit alles staat in een voorstel van beginsel-
verklaring voor de SP.A. Op een partijcongres (18 maart) is hier-
over gedebatteerd. Op de kritiek die al voordien op zijn plan is
geleverd, zegt voorzitter Vande Lanotte dat we moeten durven
dromen en een langetermijnvisie moeten hebben.

IIEEDDEERREEEENN TTEEVVRREEDDEENN??
We zijn blij dat iemands visie verder reikt dan de volgende ver-
kiezingen. Velen delen zijn nuchter inzicht dat “de periode dat
ieder land zich moest verdedigen tegen zijn buurlanden defini-
tief voorbij is.” Ook zouden we tevreden kunnen zijn als ontmij-
ning, medische diensten en transport een grotere rol zouden

krijgen, niet binnen een Europees leger, maar binnen de civiele
maatschappij en haar diensten.
Ook los van wat er op Europees vlak gebeurt, kan de ontmij-
ningsdienst nuttig werk verrichten in binnen- en buitenland,
het gezegde indachtig: “de vervuiler ruimt op.” Die dienst kan
buiten het leger bij Buitenlandse zaken of de civiele bescher-
ming helpen om de wereld weer beter, proper en leefbaar te
maken. Het personeel zal dat zeer graag doen: men kan men-
senlevens gaan redden.

Transportmiddelen zijn zeer nuttig
bij rampenbestrijding in binnen-
en buitenland. Ook voor ontwikke-
lingshulp kunnen ze goede dien-
sten bewijzen. Piloten en ander
personeel hoeven hun schietoplei-
ding om te doden niet langer te
gebruiken en zullen zich met hart
en ziel inzetten voor echte huma-
nitaire taken. Medisch personeel

zal zeker niet zonder werk zitten. Zij zullen zich aan hun eigen-
lijke verzorgende taak kunnen wijden. Para’s zijn wellicht iets
minder gemakkelijk om te scholen voor andere taken. Maar
ook nu werken er reeds militairen bij de oproepcentrales van
de spoeddiensten. Zij hoeven hun schietopleiding niet langer
te gebruiken, maar hun passie voor snelle en gedurfde acties
kan daar of bij de brandweer van pas komen.

OO FF TTOOCCHH II NN DDIIEENNSSTT VVAANN OOOORRLLOOGGVVOOEERRIINNGG??
Misschien hebben we voorzitter Vande Lanotte bewust ver-
keerd begrepen. We mogen toch dromen van een betere
wereld, niet? Hij stelt echter duidelijk: “de legers van de lidsta-
ten moeten worden samengevoegd en moeten efficiënter
zijn.” Dat betekent “integreren en specialiseren.” Hier komen
we natuurlijk bij de kern van de zaak: onze financiële betrok-

kenheid als belastingbetaler bij het leger,
meer bepaald bij het doden en kwetsen
van mensen. Het Europese leger wordt niet
gevormd om mijnen en ander wapentuig
op te ruimen, om hulp te bieden bij ram-
pen en ontwikkelingssamenwerking of om
spoeddiensten te ondersteunen. Ook wijst
niets op een onpartijdige politiemacht in
dienst van de UNO om op verzoek van strij-

dende partijen de orde te handhaven, oorlogsmisdadigers op
te pakken of wapens in te zamelen en te vernietigen. “De
Europese Unie heeft een rol te spelen in het hele wereldgebeu-
ren, vandaar dat ons leger een onderdeel moet zijn van het
Europese leger.” (Johan Vande Lanotte in het VRT-radiojournaal
van 13u op 13-2-06, geciteerd op de webstek van de SP.A). Met
dat doel wordt de bewapening gestroomlijnd en jaarlijks opge-
dreven. Het militaire budget zal verhoogd worden. Weet de
publieke opinie dat het Europese Defensieagentschap, dat in

halvering van het belgisch leger?
I  Dirk Panhuis  I

Is de voorgestelde halvering van het Belgisch leger een goed antwoord aan de gewetensbezwaarden tegen de militaire
bestemming van hun belasinggeld? De Aktie vredesbelasing (VRAK) reageert.

Een bewust en doordacht beleid over 
conflicthantering door burgers staat niet op
de agenda.

Blz. 26-33(dossier)mei  05-05-2006 15:55  Pagina 32



DOSSIER 33

Vrede | nr. 379 | mei-juni  2006

de niet-goedgekeurde Europese Grondwet met dat doel voor-
zien is, reeds in oprichting is?1 Weet de voorzitter van de SP.A
dat die groei uitdrukkelijk is bepaald in de niet-goedgekeurde
grondwet van de EU die door de federale en deelparlementen
is goedgekeurd zonder maatschappelijk debat? 
De voorgestelde hervorming van het leger is duidelijk: met een
ontvet leger kan men in Europees verband overal in de wereld
slagkrachtiger optreden. De Europese Unie en/of de NAVO zul-
len, hetzij als bondgenoot, hetzij als concurrent van de VS, hun
investeringen en commerciële belangen verdedigen, hun
“democratie” opleggen buiten de EU of hun invloedsfeer uit-
breiden, zelfs (tegen het NAVO-verdrag in) buiten het grondge-
bied van de lidstaten van de EU of de NAVO (operaties “out of
area”). België als klein land heeft niet de economische en mili-
taire ambities van de VS, een economische mogendheid als de
EU heeft die wel.

HHOOEEVVEEEELL MMEENNSSEENNLLEEVVEENNSS MM AA GG DDAATT KKOOSSTTEENN??   
Schieten onze piloten, medici, en ontmijners mensen dood?
Wellicht niet persoonlijk, vermits ze “enkel” andere mensen
naar het slagveld brengen en mensen weer oplappen voor her-
gebruik: ze werken wel mee aan een oorlogsmachine getraind
om te doden en te verwonden. Die oorlogsmachine vergt
tegenwoordig minder mensen, maar des te meer geld voor de
aanschaffing van hoogtechnologische wapens. Ook zonder
rechtstreeks te doden, doodt het militaire apparaat op een
structurele manier door de ontwrichting van de samenleving
(vooral buiten Europa) en door het geld niet te besteden aan
noden in onze maatschappij en elders in de wereld.

CCOONNFFLLIICCTTOOPPLLOOSSSSIINNGG DDOOOORR BBUURR--
GGEERRSS
In gesprekken met federale parlementsle-
den over het Wetsvoorstel tot erkenning
van het gewetensbezwaar tegen de militaire
bestemming van belastinggeld en tot
oprichting van een vredesbelastingfonds 2

merken we een bekommernis om het
legerbudget binnen de perken te houden.
Ook geeft men min of meer toe dat legers
geen conflicten oplossen, maar er creëren.
Enkele parlementsleden werken actief aan
alternatieven van burgerlijke conflicthante-
ring. Er zijn wel enkele schuchtere initiatie-
ven (geweest) om daarvoor geld vrij te
maken (vooral onder staatssecretaris
Boutmans en minister Michel). Ook is er in
het parlement wetgevend werk verricht
om de bewapening een beetje aan banden
te leggen (landmijnen, clusterbommen). Bij
Buitenlandse Zaken komt een samenhan-
gend en bewust doordacht beleid over con-
flicthantering door burgers echter niet op
de agenda. Er is weinig klaarheid over pro-
gramma’s en financiering. Vaak is er wille-

keur in de keuze van projecten door een minister of gebruik
van ontwikkelingsgeld voor militaire doeleinden.

GGEEWWEETTEENNSSBBEEZZWWAAAARR
Veel mensen hebben een gewetensbezwaar tegen de militaire
aanpak. Ook tegen een gehalveerd leger en defensiebudget
van 1,6 miljard euro (waarbij dan nog 0, 8 miljard militaire uit-
gaven op andere begrotingsposten moet worden geteld). Wij
blijven dus gewetensbezwaarden tegen het doden via de
financiële volmacht die we aan de belastingontvanger (moe-
ten) geven. Wij wensen de erkenning van dat gewetensbe-
zwaar en een wettelijke regeling. Daarvoor zouden we graag
de steun van voorzitter Vande Lanotte krijgen. Ons geweten
wordt niet gehalveerd.

Dirk Panhuis is werkzaam bij VRAK.
■

–––––––
1 Zie het artikel van Tobias Pflüger, “Verdragrechterlijke militarise-
ring. Of waarom het ontwerpverdrag voor een Europese grondwet
gevaarlijk is voor de vrede.” In: Het Europese veiligheidsbeleid onder de
loep. Eerste vredesconferentie: Ontwikkelen en ontwapenen. Vrede: eer-
ste vredescahier 1/2005, o.a. p. 17. Zie ook Georges Spriet, “SP.a wil
Belgische leger halveren” in: Vrede nr 378, maart-april 2006, p. 45.
2 Wetsvoorstel Doc 51 1671/001 van 16-3-2005 (Kamer) en wetsvoor-
stel 3-1193/1 van 17-5-2005 (Senaat), beide op voorstel van Aktie
Vredesbelasting ingediend door SPIRIT (resp. Annemie Roppe en Lionel
Vandenberghe).

AAKKTTIIEE VVRREEDDEESSBBEELLAASSTTIINNGG ((VVRRAAKK))
In het verlengde van het recht op gewetensbezwaar tegen de militaire dienst
hebben veel mensen een gewetensbezwaar tegen de fiscale militaire dienst-
plicht die hen via het betalen van belasting gedwongen medeplichtig maakt aan
het doden en verwonden van medemensen. Volgens de NAVO besteedde België
in 2004 de som van 3,5 miljard euro aan militaire uitgaven (2,7 miljard via defen-
sie + 0,8 miljard via andere federale overheidsdiensten). Elk van de ongeveer 10
miljoen inwoners betaalt dus gemiddeld 350 euro per persoon per jaar.
Verenigd in de Aktie Vredesbelasting vragen de gewetensbezwaarden fiscale
militaire dienstplicht sinds 1985 via wetsvoorstellen in elke legislatuur om een
wettelijke regeling. Als zij het militaire gedeelte van hun belasting in een vredes-
fonds mogen storten, dan kunnen ze bijdragen aan de vreedzame oplossing van
conflicten door burgers en aan de verdediging van de maatschappij volgens hun
geweten.
De gelden kunnen dan worden geïnvesteerd in studie, vorming en opleiding in
geweldloze conflicthantering en in de uitbouw van een geweldloos weerbaar-
heidssysteem, in mensenrechten en democratische vrijheden, en in de vorming
van civiele verzoeningsequipes voor niet-militaire conflictoplossing in België en
in de wereld.
Meer informatie: http://surf.to/vrak en wereldwijd www.cpti.ws. De trimestriële
VRAK-INFO is in een papieren en elektronische versie verkrijgbaar op eenvoudig
verzoek bij vrak@advalvas.be of op 0499/13.88.55..
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Flashback naar 25 februari 1986: na enkele
spannende dagen is het lot van de
Filippijnse dictator Ferdinand Marcos
bezegeld: een Amerikaanse legerhelikop-
ter brengt hem in veiligheid in Hawaï, ver
van de volkswoede. Na een vervalste ver-
kiezingsoverwinning op de kandidate van
de verenigde oppositie, Corazon “Cory”
Aquino, was er de verijdelde poging tot
machtsovername door zijn eigen minister
van defensie, Juan Ponce Enrile, en staf-
chef van het leger, Fidel Ramos. Maar uit-
eindelijk waren het de massale betogin-
gen die Marcos op de knieën kregen.

Twintig jaar later hadden krantenre-
dacties overal ter wereld een bijna iden-
tiek artikel klaarliggen om dit historisch
feit te herdenken. In de Filippijnen was
nog niets veranderd, zo luidde het, sinds
‘People Power I’, zoals de val van Marcos
bekend raakte. Aquino en Ramos hebben
er elk een presidentstermijn opzitten en
blijven zeer invloedrijk. Enrile zetelt inmid-
dels in de senaat. Imelda, de flamboyante
weduwe van de intussen overleden
Marcos, floreert in de decadent elitaire
kringen van Manilla. Marcos’ dochter is
parlementslid waar ze zetelt tussen ande-
re telgen uit de families van grootgrond-
bezitters en entrepreneurs. Maar vooral:
de meerderheid van de Filippino’s leven in
omstandigheden die in twintig jaar geen
greintje minder revolterend geworden
zijn, en de Filippijnse regering schijnt zich
daar niet in het minst om te bekomme-
ren.

NNOOOODDTTOOEESSTTAANNDD
Vrijdag 24 februari 2006: Als wilde ze de
teneur van de op stapel staande commen-
taarstukjes bevestigen neemt de
Filippijnse presidente Gloria Macapagal-

Arroyo buitengewone maatregelen. De
betogingen waarmee de Filippijnse volks-
beweging ‘People Power I’ wilden herden-
ken, worden verboden en Arroyo kondigt
de noodtoestand af, zogezegd om te ver-
mijden dat een “samenzwering tussen
figuren van extreem rechts en extreem
links” haar ten val zou brengen en de
macht zou grijpen. Een aantal officieren
worden gearresteerd en betogingen wor-

den uit elkaar gedreven. Om de pers te
intimideren wordt de zaterdageditie van
de Daily Tribune, een oppositiekrant, in
beslag genomen.

Arroyo’s versie van de zogenaamde
samenzwering verwees enerzijds naar de
linkse oppositie en anderzijds naar
opstandige elementen in het Filippijnse
leger. Hoewel een alliantie van beide
krachten weinig waarschijnlijk is, had
Arroyo goede redenen om oppositie bin-
nen haar eigen leger te vrezen. In juli 2003
was Manilla al het toneel van een bizarre
muiterij. Onder leiding van jonge officie-
ren bezetten meer dan 300 soldaten toen
een luxehotel in het drukke zakencentrum
van de stad uit protest tegen wantoestan-
den in het leger. Sindsdien is ook in het
leger het ongenoegen over corruptie en
politiek gesjoemel enkel toegenomen.

Het bleek echter al vlug dat de linkse

volksbeweging het belangrijkste doelwit
was van de overheidsrepressie. Nauwelijks
24 uur na de afkondiging van de noodtoe-
stand  werd vakbondsleider en volksverte-
genwoordiger Crispin “Ka Bel” Beltran
gearresteerd op basis van een arrestatie-
bevel dat nog uit de tijd van dictator
Marcos stamt. Een poging om ook andere
progressieve volksvertegenwoordigers op
te pakken mislukte. “Hoewel in de zoge-

zegde samenzwering mensen  betrokken
zouden zijn uit het ganse  politieke spec-
trum, lijkt het erop dat het links is dat nu
geviseerd wordt in de serie van arrestaties
op basis van valse aanklachten,” consta-
teert Amnesty International.(1)

Op maandag 27 februari werden uit-
eindelijk een vijftigtal personen aange-
klaagd wegens “rebellie”. Op drie actieve
militairen en evenveel ex-officieren na
gaat het om vertegenwoordigers van de
verschillende geledingen van de linkse
oppositie: de politieke volkspartijen, de
legale volksorganisaties en het onder-
grondse Nationaal Democratisch Front.
Ook de 73 jarige Beltran staat op de lijst,
samen met vijf andere volksvertegen-
woordigers van progressieve partijen, die
sindsdien hun toevlucht gezocht hebben
in het parlementsgebouw om aan een
arrestatie te ontlopen.

noodtoestand, politieke moorden en 
toenemende repressie in de filippijnen

I  Wim De Ceukelaire  I

Nu de noodtoestand in de Filippijnen terug is afgeblazen blijven de mensenrechten in de Filippijnen problematisch.
De linkse parlementaire oppositie wordt vervolgd en de politieke moorden blijven de volksbeweging bedreigen.

De Filippijnse samenleving wordt nog
altijd gekenmerkt door een explosieve
mix van schrijnende armoede, brutale
repressie, uitbuiting en moedig verzet.
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Hoewel Arroyo op vrijdag 3 maart de
noodtoestand officieel terug introk, heeft
dat in de praktijk voor weinig verandering
gezorgd. De pers blijft het voorwerp van
overheidscontrole en intimidatie. Crispin
Beltran zit nog steeds in de gevangenis en
de vijf andere parlementsleden houden
zich momenteel (eind april) nog altijd dag
en nacht schuil in het parlementsgebouw,
waar de bescherming van de parlements-
voorzitter hen behoedt voor arrestatie. (2)

GGRROOEEIIEENNDD VVEERRZZEETT
De Filippijnen was de laatste jaren wat uit
de aandacht van de wereldpers verdwe-
nen, tenzij wanneer het door rampen
werd geteisterd. Dat was in de voorbije
maanden niet anders. Begin februari,
enkele weken voor Arroyo de noodtoe-
stand uitriep, werden in Manilla nog 74
mensen vertrappeld aan de ingang van
een stadion waar een populair spelpro-
gramma werd opgenomen. De hoop om
dankzij de prijzenpot aan de armoede te
kunnen ontsnappen werd hen fataal. Een
week later verdween op het eiland Leyte
een heel dorp, met inbegrip van 1300
inwoners, onder de modder na een aard-
verschuiving. Het lijkt soms alsof het land
het patent heeft op rampen die het trieste
lot van de verarmde bevolking extra in de
verf zetten.

De belangrijkste politieke gebeurtenis
waarmee het land recent de wereldpers
haalde bewijst echter dat het Filippijnse
volk niet machteloos blijft toekijken. In
januari 2001 werd president Joseph
Estrada na een reeks corruptieschandalen
uit het paleis verdreven door een volksop-
stand, die ‘People Power II’ gedoopt werd.
Estrada werd vervangen door Arroyo, zijn
vice-presidente, die toen profiteerde van
een fenomeen waar ze nu zelf beducht
voor is: de opportunistische houding van
het leger in tijden van massaal volkspro-
test. Vijf dagen van aanzwellende demon-
straties waren toen genoeg om het leger
te overtuigen hun steun aan Estrada in te
trekken.

De strijd tegen Estrada gaf een nieu-
we impuls aan de volksbeweging die sinds
de tweede helft van de jaren ‘90, na een
periode van interne strijd, terug in de lift
zit. De legale volksbeweging, het brede
netwerk van vakbonden, boerenbewegin-

gen, vrouwenorganisaties en aanverwante
organisaties kwam versterkt uit de strijd.
Van zodra bleek dat de corruptie en het
gesjoemel van de regering Arroyo niet
moesten onderdoen van die van haar
voorganger zwol het protest opnieuw
aan.

Toen na de presidentsverkiezingen van
mei 2004 bezwarende opnamen aan het
licht kwamen van telefoongesprekken
tussen de presidente en het hoofd van de

kiescommissie kalfde de steun voor de
presidente verder af. Tezelfdertijd zag ook
het New People’s Army, de gewapende
guerrilla van het Nationaal Democratisch
Front, gedurende de laatste jaren zijn
invloed op het platteland toenemen.

PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE OOPPPPOOSSIITTIIEE
In deze periode gooide de Filippijnse
volksbeweging zich ook in een strijdperk
dat tot voor kort bijna uitsluitend aan de
elite was voorbehouden: de parlements-
verkiezingen. Enkele maanden na ‘People
Power II’ nam Bayan Muna (‘Het Volk
Eerst’), een partij die uit de volksbeweging
gegroeid was, voor het eerst deel aan de
verkiezingen. Dat gebeurde in het sys-
teem van de ‘party-list’ dat enkele zitjes
van het parlement voorbehoudt aan par-
tijen die “gemarginaliseerde groepen” ver-
tegenwoordigen.

Bij de verkiezingen in mei 2001 sleepte
Bayan Muna moeiteloos het maximum

van drie zetels in de wacht. Drie jaar later
had de partij zich al ontdubbeld om op die
manier meer zetels te kunnen behalen.
Bayan Muna stuurde terug drie volksver-
tegenwoordigers naar het parlement.
Zusterpartijen Anakpawis (‘De Werkers’)
en Gabriela Women’s Party veroverden
samen nog drie zitjes in het parlement.
Het zijn deze zes volksvertegenwoordigers
die nu door Arroyo vervolgd worden.

Alle zes hebben ze een opmerkelijke

staat van dienst in de Filippijnse volksbe-
weging. Crispin Beltran  (Anakpawis) was
voorzitter van de vakbond KMU en Rafael
Mariano (Anakpawis) van de boerenbewe-
ging KMP. Teodoro Casiño (Bayan Muna)
en Liza Maza (Gabriela Women’s Party)
waren algemeen secretaris van respectie-
velijk de koepel van volksorganisaties
BAYAN en de vrouwenbeweging Gabriela.
Joel Virador (Bayan Muna) was actief in de
mensenrechtenorganisatie Karapatan en
Satur Ocampo (Bayan Muna), een langdu-
rige politiek gevangene tijdens de Marcos
dictatuur, in de organisatie van ex-politie-
ke gevangenen, Selda. Bijna allen zijn ze
geen onbekenden voor de Belgische socia-
le bewegingen en ze waren in België al te
gast.

MMEENNSSEENNRREECCHHTTEENN OONNDDEERR VVUUUURR
Geconfronteerd met een groeiend verzet,
zowel in het parlement, op de straat en in
de bergen, greep Arroyo naar autoritaire

www.arkibongbayan.org. “Satur Ocampo (links)  van Bayan Muna en Liza Maza
(tweede van rechts) van Gabriela Women’s Party, op de eerste rij bij de betoging
tegen presidente Arroyo op 24 februari 2006, enkele uren nadat ze de noodtoe-
stand uitriep.”
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methoden om haar macht op te leggen.
De mensenrechtensituatie in de
Filippijnen is na het einde van de Marcos
dictatuur nooit helemaal opgeklaard maar
onder Arroyo is de situatie dramatisch ver-
slecht.

Vorig jaar werden meer mensenrech-
tenschendingen geteld dan ooit sinds het
einde van de Marcos dictatuur. De men-
senrechtenorganisatie Karapatan telde
vorig jaar 179 politieke moorden en 46 ver-
dwijningen. Onder de slachtoffers zijn
vakbondsleiders en boerenleiders maar
ook vele intellectuelen zoals advocaten,
journalisten, mensenrechtenactivisten en
kerkwerkers. Twee lokale hoofdkwartieren
van Bayan Muna werden in brand gesto-
ken.

Sinds Arroyo aan de macht kwam in
2001 telde Karapatan al meer dan 400
standrechtelijke executies. Met bijna een
kwart van het totaal telt Bayan Muna het
grootste aantal slachtoffers in haar ran-
gen. (3)

De verontrustende trend van politieke
moorden is ook Amnesty International
niet ontgaan. “Gedurende de laatste jaren
gaat het aantal gerapporteerde aanvallen
door ongeïdentificeerde gewapende man-
nen op leden van legale linkse politieke
organisaties, zoals  Bayan Muna,
Anakpawis  en anderen, in stijgende lijn,”
constateert de organisatie op 8 maart van
dit jaar. (1)

De timing van deze verklaring had
alles te maken met de toegenomen
repressie na het uitroepen van de nood-
toestand. Amnesty vreest immers dat de
herhaaldelijke verklaringen van regerings-
woordvoerders die de legale oppositie in
verband brengen met de gewapende
guerrilla van het Nationaal Democratisch
Front, samen met de recente arrestaties
en pogingen tot arrestatie van de volks-
vertegenwoordigers, een klimaat schep-
pen waarin de moordpartijen verder kun-
nen escaleren.

De bezorgdheid van Amnesty is niet
ongegrond. In de twee weken die volgden
op de waarschuwing tellen we opnieuw
zeven slachtoffers. Op 9 maart werd
Santiago Teodoro, provinciaal voorzitter
van de volksorganisatie Bayan, in de pro-
vincie Bulacan doodgeschoten, terwijl
Elena Mendiola, de algemeen secretaris

van Bayan Muna in Isabela een aanslag
overleefde. Tirso Cruz, een leider van
Anakpawis in Hacienda Luisita, werd op 17
maart doodgeschoten. Hij is het veertien-
de dodelijke slachtoffer in de suikerriet-
plantage ten noorden van Manilla sinds
november 2004. Op 19 maart kreeg de
twintigjarige studentenleider Cris Hugo in
de provincie Bicol van dichtbij een kogel in
het hoofd en werd Amante Abelon, een
verantwoordelijke van Anakpawis in de
provincie Zambales, samen met zijn
vrouw en zoontje doodgeschoten. De lijst
groeit gestaag.

AAMMEERRIIKKAAAANNSSEE SSTTEEUUNN
In de Filippijnen worden de moordpartijen
vergeleken met ‘Operation Phoenix’, de
manier waarop de Verenigde Staten in
Vietnam tijdens de oorlog opposanten eli-
mineerde. Deze vergelijking benadrukt ook
de intieme relatie tussen presidente Arroyo
en het bewind van George W. Bush. In de
zogenaamde “war on terror” heeft Arroyo
zich altijd een trouwe bondgenoot getoond,
die elk initiatief van de Verenigde Staten,
met inbegrip van de invasie van Irak, onver-
kort gesteund heeft. Anderzijds heeft de
Filippijnse presidente altijd kunnen rekenen
op de steun van de Verenigde Staten, ook
toen ze de noodtoestand uitriep.

Voor de Verenigde Staten is de
Filippijnen dan ook van strategisch belang
in de regio. De hechte banden die terug-
gaan tot de tijden van de Amerikaanse kolo-
nisatie maken het land tot de trouwste
bondgenoot in Zuidoost Azië. Bovendien
maakt de geografische ligging het land een
ideale uitvalsbasis voor militaire interven-
ties in de regio waar China, als opkomende
wereldmacht, door de Verenigde Staten als
een bedreiging wordt aanzien voor de hui-
dige wereldhegemonie.

Het was onder Arroyo dat het Ameri-
kaanse leger in 2002 zijn entree maakte in de
voormalige kolonie. Sindsdien is het onon-
derbroken ter plaatse gebleven. Officieel is
dat voor een schier eindeloze reeks elkaar
opvolgende militaire oefeningen maar in
feite helpen de VS-militairen het Filippijnse
leger om de strijd aan te binden tegen de
moslimguerrilla en het New People’s Army.
Of de Amerikaanse adviseurs hen ook de
technieken aanleren die ze in Vietnam inzet-
ten is dus zeker niet uit te sluiten.

SSOOCCIIAALLEE VVUULLKKAAAANN
De gelijkenissen tussen de huidige ontwik-
kelingen en de septemberdagen van 1972
zijn frappant. Arroyo’s afkondiging van de
noodtoestand was bijna woord voor woord
gekopieerd van de toespraak waarmee de
toenmalige Filippijnse president en stroman
van de Verenigde Staten, Ferdinand Marcos,
de krijgswet afkondigde. Uiteraard gebeur-
de dat toen ook onder het voorwendsel de
democratie te vrijwaren. Wat volgde was
een van ‘s werelds beruchtste dictaturen
van de twintigste eeuw en de veertien don-
kerste jaren van de moderne Filippijnse
geschiedenis.

Toch zijn er ook verschillen met 1972.
Enerzijds is er de internationale context van
de “war on terror” van de Verenigde Staten,
waarin de Filippijnen een bijzondere rol
speelt. Anderzijds heeft de Filippijnse volks-
beweging ook meer ervaring opgebouwd
en staat ze nu sterker dan begin jaren ‘70.

Maar of het nu om 1972, 1986 of 2006
gaat, de Filippijnse samenleving wordt nog
altijd gekenmerkt door dezelfde explosieve
mix van schrijnende armoede, brutale
repressie, wraakroepende uitbuiting en
moedig verzet die ervoor zorgt dat het land
al herhaaldelijk vergeleken werd met een
‘sociale vulkaan’. Dat er vroeg of laat een
nieuwe uitbarsting van ‘People Power’ komt
is waarschijnlijk. Hopelijk zal die ook een sti-
mulans geven in de richting van een grondi-
ge politieke aardverschuiving en sociale ver-
andering; een aardverschuiving waarvan
deze keer eens niet de arme boeren en krot-
tenwijkbewoners het slachtoffer zijn.

Wim De Ceukelaire is werkzaam in de
Filippijnengroepen België. Hij woonde
8 jaar in de Filippijnen.

■

–––––
(1) Amnesty International. Public Statement
ASA 35/002/2006. 8 maart 2006. Philippines:
Time to reassert the need for respect for human
rights as State of Emergency is lifted.
(2) De laatste ontwikkelingen kunnen gevolgd
worden op hun weblog: http://batasan6.blog-
spot.com
(3) De Filippijnse mensenrechtensituatie in
2005: een triest verhaal van politieke moorden
en verdwijningen, Bayan International, februari
2006.
http://www.intal.be/mediafiles/nl/mediafi-
le62.pdf
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land, bos, bouwland en de zee. Wanneer
we het biologisch productieve land per
persoon wereldwijd opdelen, dan heeft
iedereen recht op 0.25 ha. akkerland, 0.6
ha. weiland, 0.6 ha. bos en 0.03 ha. bouw-
land. Samengeteld dus 1.5 ha. land of 2 ha.
als we er ook de overzeese ruimte bij tel-

len. Niet al deze ruimte is echter beschik-
baar voor menselijk gebruik. Ze moet ook
plaats bieden aan de 30 miljoen soorten
die onze aarde rijk is. Sommige soorten
leven nauw met ons samen en kunnen in
onze ruimte worden gerekend, zoals var-
kens, koeien, bacteriën… Andere zijn in
competitie met ons en krijgen het vaak
heel hard te verduren. De World
Commission on Environment and
Development berekende dat minstens 12%
van de biologische capaciteit voor hen
beschikbaar moet zijn. Dit is waarschijnlijk
veel te weinig om onze biodiversiteit te

beschermen, maar meer zou politiek
onmogelijk zijn. Wanneer we deze 12% in
rekening brengen kunnen we berekenen
dat van de ongeveer 2 hectaren per hoofd
van het biologisch productief gebied dat
op onze planeet aanwezig is, slechts 1,7
hectaren voor menselijk gebruik beschik-
baar is. Deze 1.7 ha. noemen Dr.
Wackernaegel en zijn medewerkers het
eerlijke aarde aandeel.
Dit is het huidige aandeel, maar ook van
deze ruimte wordt nog dagelijks afge-
snoept door het almaar stijgende bevol-
kingsaantal.

EECCOOLLOOGGIISSCCHHEE SSCCHHUULLDD
Voor het eerst hebben we dus een zeer
specifiek cijfer voorhanden waarop we
ons doen en laten kunnen richten. We
staan voor de uitdaging om in deze ruim-
te voor iedereen een eerlijk en goed leven
uit te bouwen. Maar eerst moeten we kij-
ken wie op dit moment hoeveel ruimte in
beslag neemt.

De statistieken tonen duidelijk aan
dat dit zeker niet evenredig verdeeld is.
Een gemiddelde Amerikaan neemt bijna
10ha in terwijl de gemiddelde Afrikaan
het moet doen met slechts 1.5 ha. Maar
wij Belgen doen het ecologisch gezien
niet veel beter dan de Amerikaan. Elk van
ons heeft 4.9ha. nodig. Dus als iedereen
de kans zou krijgen om te leven zoals wij
dit doen hebben we maar liefst drie
wereldbollen nodig. Het gemiddelde
gebruik van een wereldburger is 2.2ha. We
leven dus sterk boven de draagkracht van
de aarde, waardoor deze zwaar onder druk
komt te staan. Op termijn zal de leefbaar-
heid van onze planeet aangetast worden
en zal er een enorme ecologische schuld
ontstaan, vooral tegenover het Zuiden.

de ecologische voetafdruk
I  Joren Caemerlinckx  I

Het WWF organiseerde op 3 april een conferentie met Dr. Mathis Wackernagel,
medeontwerper van de ‘ecologische voetafdruk’ en directeur van het Global Footprint Network.

Hij lichtte er de ecologische voetafdruk toe en gaf ons de recentste ontwikkelingen.

Onze maatschappij is er één van groei,
ontwikkeling en als maar beter en langer
leven. De neokapitalistische economie is
daar volledig op gericht. Armoede en
ongelijke wereldverhoudingen hebben
volgens de neokapitalisten vooral te
maken met een onaangepastheid aan
deze economie. Belangrijk is dus deze lan-
den mee te laten draaien in deze groei-
economie door deregulering en privatise-
ring. Dit is echter een zeer destructieve
gedachte. Iedereen op deze wereld een
zelfde levensstandaard gunnen kan dan
wel lovenswaardig zijn, maar het is sim-
pelweg fysiek onmogelijk.

AAAARRDDEE AAAANNDDEEEELL
Net dat wil Dr. Wackernagel en de zijnen
in kaart brengen. Hun uitgangspunt is
dat ons budget maar één aarde bedraagt.

Zij is de enige die we hebben en de vraag
is of we een evolutie aankunnen waarbij
we met z’n allen een goed leven hebben,
met dit beperkte budget in het achter-
hoofd.

Rekening houdend met deze beper-
kingen is het noodzakelijk om te definië-
ren wat we nodig hebben en op hoeveel
van onze aarde iedereen recht heeft.
Volgens de ecologische voetafdruk kun-
nen we de aarde in zes ecologisch pro-
ductieve types verdelen, gebaseerd op
onze noden en onze consumptiepatro-
nen: fossiel energieland, akkerland, wei-

Het is noodzakelijk om ecologische 
limieten in elke politieke beslissing te
integreren.
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De ecologische schuld van het
Noorden tegenover het Zuiden omvat de
nooit berekende kosten voor het gebruik
van genetische reserves, het dumpen van
afval, de boskap, de industriële vervui-
ling… De industrielanden gebruiken een
veel te groot stuk productief land in het
Zuiden om hun levensstandaard te doen
stijgen. Het is waar dat de hoge levens-
standaard van het Noorden alleen moge-
lijk is door de beslaglegging op natuurlijke
hulpbronnen en goedkope arbeid in het
Zuiden, met andere woorden de ontwikke-
lingslanden financieren de ontwikkeling
in de industrielanden. Tijdens de koloniale
periode gebeurde dit nog openlijk maar
tegenwoordig gaat het
Noorden op een meer subtiele
wijze te werk. Het IMF, de
Wereldbank en de Wereld-
handelsorganisatie houden een
economisch systeem in stand
waarbij handel en natuurlijke
grondstoffen worden gedomi-
neerd door een aantal grote
multinationale bedrijven. De
winsten vloeien steevast naar
een select groepje in het
Noorden.

Alle winsten vloeien dus
naar het Noorden en de kosten
komen grotendeels op de hoof-
den van het Zuiden te liggen.
Maar hier stopt het verhaal van
onze ecologische schuld nog
niet. Onze aarde komt sterk onder druk te
staan door onze industriële activiteiten.
Dit uit zich in alsmaar grotere milieupro-
blemen en –rampen. Ironisch genoeg
krijgt het Zuiden hiervan de grootste
koek. De verwoestijning, droogte, overs-
tromingen en hongersnoden die hiermee
gepaard gaan, manifesteren zich het
sterkst in die landen die net de minste
druk uitoefenen op onze aarde.
Hoe heeft de aarde dit eigenlijk zo lang
volgehouden? Onze manier van leven ver-
eist gemiddeld gezien al twee wereldbol-
len. Ons verbruik is op 40 jaar tijd verdub-
beld en gaat nog steeds in stijgende lijn.
Puur rekenkundig gesproken bevinden we
ons al in een onmogelijke situatie.

AALLAARRMMFFAASSEE
Er zijn een aantal zaken waardoor we niet
merken dat we in een alarmfase zitten.
Ten eerste stelen we ruimte van anderen.
Maar dit is niet voldoende als verklaring.
We kunnen dit even volhouden door de
limieten te verhogen. We gaan alsmaar
sneller te werk, pompen olie tegen een
ongelofelijk tempo, bossen verdwijnen
alsmaar sneller en de zee geraakt leeg
gevist. Eigenlijk lopen we onszelf voorbij
en groeien we hoog boven het laadvermo-
gen van de natuur, wat catastrofale gevol-
gen zal hebben. Enkel merken we het nog
niet of laat ik het anders stellen, we willen
het niet merken! 

Wanneer men de ogen opent ziet men
zeer snel dat we al lang in het rood staan.
Het klimaat verandert voelbaar waardoor
pool-en gletsjerijs smelt met een stijgen-
de zeespiegel als gevolg, we hebben als-
maar hevigere stormen, modderstromen,
orkanen. De bewijzen liggen op tafel, het
is enkel aan de mens om ze te erkennen
en aan te pakken.

En net hier ligt de moeilijkheid. De
voordelen op korte termijn zijn zeer zicht-
baar en de nadelen zijn grotendeels voor
anderen, het Zuiden of de volgende gene-
ratie. Aangezien de voordelen groot
genoeg zijn en onze maatschappij zo is
ingericht dat deze erin zijn geïntegreerd is
het zeer moeilijk onze voetafdruk te ver-
kleinen. Er ligt dus een grote verantwoor-
delijkheid bij de nationale en zeker bij de
internationale politiek.

EECCOOLLOOGGIISSCCHHEE LLIIMMIIEETT
Het is noodzakelijk om ecologische

limieten in elke politieke beslissing te
integreren. De vraag of we dit willen mag
eigenlijk niet meer aan de orde zijn.

De toekomst ziet er dus niet al te
rooskleurig uit, maar wat ze precies zal
brengen weten we natuurlijk nooit. In
ieder geval is het niet ondenkbaar dat dit
alles de internationale verhoudingen zal
wijzigen. Het wordt meer en meer een
kwestie van wie toegang heeft tot de ver-
schillende soorten ecologische types en
wie niet. Het mag duidelijk zijn dat bij-
voorbeeld België zeer sterk afhankelijk is
van gronden in o.a. Brazilië. En net daarom

wordt het tijd dat de derde
wereld ook inziet dat zij een
grote troef in handen heeft. Ze
heeft een gigantische ecologi-
sche kracht en toegang tot
hulpbronnen waar de rest van
de wereld nog meer dan van-
daag nood aan zal hebben.
Zeker in de toekomst kan dit
een belangrijke rol gaan spelen
in het herdefiniëren van de
internationale relaties met het
Zuiden.

We kennen diegenen die de
gevolgen zullen moeten dragen.
Dat zijn onze kinderen.

Willen we hen dezelfde moge-
lijkheden en kansen geven als

wij hebben gekregen, dan moet er drin-
gend gekeken worden naar de structuur
en omgeving waarin we ze achter laten.

Er staan ons dus grote uitdagingen te
wachten willen we dit doen en wat we
moeten doen ligt voor de hand. De eerste
stap moet er één van vertraging zijn. Laat
ons minder snel onze voorraden er doorja-
gen, vertraag de demografische groei en
laat bedrijven op een meer milieuvriende-
lijke wijze produceren. Praktisch gezien
kan dit zo moeilijk niet zijn, we moeten
enkel in onze hoofden de klik maken dat
vooruitgang ook anders kan.

Joren Caemerlinckx is stagiair bij Vrede

Meet je eigen voetafdruk op:
http://ecofoot.org

■
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NNIIEEUUWWEE WWIITTTTEE FFOOSSFFOORR--MMUUNNIITTIIEE
VVOOOORR HH EE TT AAMMEERRIIKKAAAANNSSEE LLEEGGEERR
Op 18 en 19 maart 2006 kwamen in ruim
200 wereldsteden, waaronder New York,
Londen, Jakarta en Sao Paulo miljoenen
mensen op straat. Ook in Brussel manifes-
teerden meer dan 5000 mensen. Ze pro-
testeerden tegen de oorlog in -, en de
bezetting van Irak. Het protest richtte zich
o.a. tegen het gebruik van vuile wapens in
deze oorlog en specifiek tegen het gebruik
van witte fosfor-wapens, die in november
2004 door de Amerikanen werden ingezet
om het Iraakse verzet in Falluja te breken
(zie kader). Ondertussen werkt de VS
onverstoorbaar door aan het verbeteren
van de productiecapaciteit van de bedrij-
ven die witte fosfor-munitie produceren.
De witte fosfor-wapens van het
Amerikaanse leger worden geproduceerd
door militairen in de ‘Pine Bluff Arsenal’-
fabriek in Arkansas. Twee Amerikaanse
bedrijven ‘Shaw Environmental Inc.’ en
‘Teledyne Brown Engineering’ haalden in
september 2005 een contract binnen om
de witte fosfor fabriek volledig te moder-
niseren. Zij staan onder andere in voor het
ontwerpen, assembleren, integreren, leve-
ren en testen van het systeem dat dient
voor het vullen van de munitie met witte
fosfor. Tegen januari 2007 zou de opdracht
afgewerkt moeten zijn. Door de productie
van nieuwe witte fosfor-wapens, zijn de
twee Amerikaanse bedrijven rechtstreeks
betrokken bij de voorbereiding van nieu-
we oorlogsmisdaden tegen burgerbevol-
kingen.

WWIITTTTEE FFOOSSFFOORR--MMUUNNIITTIIEE::   EEEENN
AAAANNSSLLAAGG OO PP DD EE MMEENNSSHHEEIIDD
Witte fosfor (WF) is één van de mogelijke
verschijningsvormen van fosfor. Het is een

kleurloze of gele doorschijnende wasach-
tige substantie met een sterke lookgeur.
Het militaire gebruik van witte fosfor is
een onderwerp van discussie. Men kan WF
toevoegen aan allerhande munitie waar-
bij men beroep doet op de eigenschap van
spontane ontbranding bij aanraking met
zuurstof. De stof wordt in vele gevallen

gebruikt omwille van haar lichtgevende
en camouflerende eigenschappen.
Wanneer de munitie explodeert, komt er
onmiddellijk een grote hitte vrij in combi-
natie met een gele vlam en een dichte
witte rook. Maar witte fosfor is ook een
uiterst giftige stof. Bij militair gebruik
worden mensen blootgesteld aan extreme
dosissen WF. De inademing van WF berok-
kent ernstige schade en kan leiden tot de
dood. Bovendien veroorzaakt de stof gru-

welijke brandwonden, die het vlees weg-
branden tot op het bot. Wanneer witte
fosfor-munitie gebruikt wordt in dichtbe-
volkte gebieden is het onmogelijk om bur-
gerslachtoffers te vermijden. De uiterst
giftige fosforwolk verspreidt zich immers
over een grote afstand en komt terecht in
de lucht, op de grond en in het water. Op

voorbereidingen voor een nieuw falluja?
ING en AXA investeren in de modernisering

van witte fosfor-wapens
I  Soetkin Van Muylem  I

Netwerk Vlaanderen en haar vredespartners onthulden eind maart een rapport waarin bekend gemaakt werd dat de twee inter-
nationale bankgroepen AXA en ING samen voor 37 miljoen US dollar investeren in de productie van witte fosfor-wapens.

Het militair gebruik van witte fosfor is 
in overtreding met het Internationaal
Humanitair Recht.

Tabel: de investeringen van AXA en ING in de productie van 
witte fosfor-wapens3

AXA ING
Waarde van  % van de Waarde van % van de
de aandelen aandelen de aandelen aandelen
in US dollar in US dollar

The Shaw Group 14.901.447 0.56% 4.306.819 0.16%
Teledyne Technologies 5.802.322 0.52% 11.929.848 1.07%
Totaal 20.703.769 16.236.667

Verbrand door witte fosfor
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basis van deze gegevens kan men dus
stellen dat het militair gebruik van witte
fosfor een overtreding is van het
Internationaal Humanitair Recht.

AAXXAA  EE NN IINNGG  SSPPEELLEENN OOPPNNIIEEUUWW
MMEETT VVUUUURR
Volgens het rapport van Netwerk
Vlaanderen1, investeren de twee interna-
tionale bankgroepen AXA en ING (beiden
zeer actief op de Belgische markt) samen
voor 37 miljoen US dollar in de twee
bedrijven die instaan voor de modernise-
ring van de wittefosfor-fabriek van het
Amerikaanse leger, The Shaw Group en
Teledyne Technologies.
De investering van de AXA-groep in derge-
lijke praktijken is spijtig genoeg niet te
verwonderen. Deze bankgroep heeft na 3
jaar campagnevoeren door Netwerk
Vlaanderen en haar vredespartners2,
immers nog steeds geen strenger wapen-
beleid aangenomen en blijft investeren in
producenten van zeer controversiële
wapensystemen.
De ING-groep heeft zich gedeeltelijk
teruggetrokken uit antipersoonsmijnen,
clusterbommen, uraniumwapens, biologi-
sche-, chemische- en nucleaire wapens.
Maar de investeringen in witte fosfor-
wapens maken duidelijk dat bankgroepen
die weigeren zich volledig terug te trek-
ken uit de wapenindustrie, toch weer
betrokken raken bij bedenkelijke en
schandalige praktijken.
AXA en ING zouden als belangrijke inves-
teerders in de twee betrokken bedrijven
moeten vragen dat ze zich terugtrekken
uit de productie van witte fosfor. Indien de
bedrijven weigeren, zouden beide bank-
groepen om ethische redenen hun inves-
teringen in The Shaw Group en Teledyne
Technologies moeten stopzetten.

Soetkin Van Muylem is stafmedewerker bij
Vrede.

■
––––––
1 Het volledige rapport kan je downloaden
op http://www.netwerkvlaanderen.be. Het
persdossier werd opgesteld door Christophe
Scheire (Netwerk Vlaanderen), David Heller
(Voor Moeder Aarde) en Soetkin Van Muylem
(Vrede vzw) en kan je vinden op www.vrede.be.
2 Zijnde Vrede vzw, Forum voor Vredesactie en
Voor Moeder Aarde.
3 Shareworld databank, maart 2006.
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falluja,
een gruwelverhaal

De stad van de moskeeën, Falluja, ligt ongeveer 70 km ten Westen van de Iraakse
hoofdstad Bagdad. Al vroeg na de Amerikaanse inval groeide de traditioneel soenniti-
sche stad uit tot een bolwerk van het soennitisch verzet. Volgens de Amerikanen hield
ook de gezochte Al Qaeda leider, Al-Zarqawi, er zich schuil, maar ondanks de onafge-
broken ‘precisiebombardementen’ kregen de Amerikanen Falluja maar niet onder con-
trole. De schokkende beelden van 4 Amerikaanse militaire contractanten die gedood
werden door een joelende menigte en daarna verminkt en verbrand aan de grote
brug over de Eufraat opgehangen werden, waren de rechtstreekse aanleiding voor een
verbeten Amerikaans offensief. De wereld had gezien dat de Amerikanen niets te zeg-
gen hadden in Falluja en dit moest worden rechtgezet. Op 7 november 2004 riep de
Iraakse interim-premier Allawi de noodtoestand uit en tijdens de nacht van 7 op 8
november gingen de Amerikaanse troepen over tot de aanval. Iedereen herinnert zich
waarschijnlijk nog de beelden van de Amerikaanse soldaten die zwaargewonde
Iraakse strijders genadeloos afmaakten. Maar blijkbaar waren er ver van de weinige
camera’s nog meer wreedheden aan de gang. Geruchten over het gebruik van chemi-
sche wapens waren niet nieuw, maar werden dikwijls door de Westerse pers gene-
geerd. Eind januari 2005 stuurde het Studiecentrum voor Mensenrechten en
Democratie van Falluja een goed gedocumenteerd rapport naar Kofi Annan met het
relaas, getuigenissen en foto’s over de gruwelijkheden waaraan ze tijdens de
Amerikaanse militaire operatie (van 7 november tot eind december) onderworpen
waren (dit rapport is te downloaden op www.brusselstribunal.org). Eén van de
beschuldigingen was het gebruik van chemische wapens. Toch was het pas 10 maan-
den later, na een ophefmakende documentaire van de Italiaanse staatszender RAI over
het gebruik van witte fosfor in Falluja, dat de wereld geschokt stil stond bij het inzet-
ten van chemische wapens door de Verenigde Staten. Voorafgaand aan de uitzending,
op 8 november 2005 (precies een jaar na de start van operatie ‘phantom fury’), had
Washington wel al toegegeven dat het gebruik had gemaakt van witte fosfor tijdens
het Falluja-offensief, maar alleen om vijandelijke posities te verlichten of als rookgor-
dijn. De gruwelijke beelden van slachtoffers bezaaid met bijtende brandwonden logen
er echter niet om en op 16 november verklaarde het Pentagon dat er weldegelijk witte
fosfor was ingezet in de vorm van brandbommen, maar zeker niet tegen burgers. Het
is echter logisch dat het gebruik van een dergelijk wapen, een gas, in een stadsomge-
ving ook niet gewapende burgers treft. Ondertussen doken er foto’s, video’s en inter-
views met Amerikaanse soldaten op, die bewijzen dat fosforbommen op grote schaal
zijn ingezet, zonder onderscheid te maken tussen burgers en opstandelingen. Jeff
Englehart, voormalig Amerikaans soldaat in Falluja vertelt dat hij het bevel voor het
inzetten van witte fosfor hoorde via de militaire radio. De gevolgen omschrijft hij als
volgt: “verbrande lichamen, verbrande vrouwen, verbrande kinderen: witte fosfor
maakt geen onderscheid bij het doden. Wanneer het in contact komt met de huid
richt het een onomkeerbare schade aan en brandt het vlees weg tot op het bot.” De
Amerikaanse belegering van Falluja heeft de meeste van de 250.000 tot 300.000
bewoners op de vlucht gejaagd. Meer dan de helft van de huizen zijn vernietigd. Op
die bewuste 8 november waren er naar schatting nog altijd 50.000 tot 100.000 men-
sen aanwezig in de stad. Het aantal opstandelingen werd door de Amerikanen
geschat tussen 1000 en 6000 man. Hoeveel Iraakse burgers het leven lieten blijft
voorlopig een raadsel.
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De verkiezingen hebben voor grondige
verschuivingen gezorgd. Het politieke
landschap is sterk versplinterd maar helt
naar rechts en uiterst rechts. De enige
extreemrechtse partij die het slecht deed
was Likoed met 12 zetels (- 15 zetels). De
partij van Netanyahu heeft stemmen ver-
loren aan nog extremere partijen met
forse zetelwinst voor Yisrael Beitenu van
Avigdor Lieberman (van 3 naar 11). Uiterst-
rechts is de grote overwinnaar van deze
verkiezingen met ook nog eens 9 zetels
voor de coalitie Nationale Unie-Nationaal
Religieuze Partij. De Arbeiderspartij (Avoda)
van Amir Peretz die vooral sociaal-econo-
mische thema’s benadrukte scoorde met
19 zetels behoorlijk, maar blijft op het
slechte niveau van de vorige verkiezingen.
De Arabische partijen halen 10 zetels en
Meretz, de linkse partij van Yossi Beilin
blijft steken op 5 zetels.

VVEEIILLIIGGHHEEIIDDSSTTHHEEMMAA EE NN RRAACCIISSMMEE
Links en rechts, de traditionele politieke
breuklijnen, zijn relatieve begrippen in
Israël. De Israëlische media noemen
Kadima, een centrumrechtse partij. Avoda
zou links staan van het politiek centrum
en Likoed, of wat er van overblijft zou
gewoon ‘rechts’ zijn. De westerse media
volgen gemakkelijk deze categorisering
hoewel ze in de praktijk meestal op niets
slaat. De Israëlische campagne in aanloop
van de verkiezingen werd gedomineerd
door het ‘veiligheids’thema. En de manier
waarop het wordt gehanteerd is bij de
meeste partijen rechts tot extreemrechts.
Israël glijdt onmiskenbaar af naar een
maatschappij waarin racisme en xenofo-
bie een enorme voedingsbodem vinden.
Het land telt 1 miljoen Palestijnse Israëli’s,

oorspronkelijke bewoners die niet op de
vlucht zijn gegaan tijdens de stichting van
de ‘joodse staat’ Israël. Een bevraging
onder joodse Israëli’s leert dat bijna 40
procent vindt dat de overheid de
Arabische inwoners moet aanmoedigen
om het land te verlaten. Een andere
enquête reveleerde dat indien er een
Palestijnse Israëli op de kandidatenlijst
van Kadima zou prijken dit het resultaat
van de partij significant zou naar beneden

duwen. Een commentaarschrijver in de
krant Haaretz schreef dat “haat ten aan-
zien van de Arabieren een heet politiek
hangijzer lijkt te zijn geworden in deze
verkiezingen”.

Het resultaat van de verkiezingen lijkt
deze maatschappelijke trend naar uiterst
rechts te bevestigen. De partij Yisrael
Beitenu (‘Israël is ons Huis’) heeft tijdens
de campagne gemikt op het weinig geïn-
tegreerde Russische deel van de bevolking
dat, met zijn traumatische ervaringen uit
de Sovjetperiode, mooi kans ziet om uit de
weinig rooskleurige economische situatie
te geraken via racistische weg. Liebermans
recept heet ‘bevolkingsuitwisseling’: het
overhevelen van belangrijke Palestijnse
dorpen en steden in Israël naar de
Palestijnse gebieden in ruil voor de aan-
hechting van de belangrijkste Israëlische
nederzettingen. Daarmee doet Lieberman,
die zijn droom van Eretz Israël (groot Israël

op het volledige historische Palestina,
inclusief de Palestijnse gebieden) heeft
ingeruild voor een ‘pragmatischer’ zo zui-
ver mogelijk joods Israël niets anders dan
het zionistische ideaal vertolken.

CCOONNVVEERRGGEENNTTIIEEPPLLAANN
Eigenlijk verschillen Liebermans ideeën
voor een ‘oplossing van het Palestijns pro-
bleem’ niet zo erg van het zogenaamde
‘Convergentieplan’ van Kadima-leider

Ehud Olmert. Olmert ging naar de stem-
bus met het voorstel om tegen 2010 de
grenzen van Israël unilateraal vast te leg-
gen. Israël beschikt sinds zijn ontstaan in
1948 nog altijd niet over officiële grenzen,
wat de deur openstelt voor voortdurende
nieuwe gebiedsaanspraken. Trouw als hij
is aan de strategie van zijn leermeester
Sharon, wil Olmert de afgelegen en klei-
nere nederzettingen unilateraal ontman-
telen, in ruil voor de annexatie van de
grootste nederzettingen, de hele
Jordaanvallei en Oost-Jerzuzalem en
omgeving (het fameuze E1-plan).
Inmiddels heeft Olmert duidelijk gemaakt
dat hij het Convergentieplan nog voor de
VS-verkiezingen van 2008 wil afgerond
zien. De nieuwe grens zou lopen langs het
traject van de Apartheidsmuur die in de
Palestijnse gebieden wordt gebouwd. In
het maximumscenario betekent dat een
annexatie van 50 procent van Palestijns

in israël is extreemrechts aan zet
I  Ludo De Brabander  I

Ehud Olmert, de leider van Kadima, de partij die als grootste uit de Israëlische stembus is gekomen eind maart,
probeert een ‘brede’ coalitie te vormen zonder “zionistische partijen op voorhand uit te sluiten”.

Kadima, de door Ariel Sharon gestichte partij, behaalde 29 zetels. Olmert wil als gedoodverfde nieuwe premier tegen 
begin mei, nog voor zijn reis naar Washington, zijn nieuwe ploeg voorstellen.

Er is geen enkele partij die het veilig-
heidsthema kan omzeilen wil ze iets
betekenen in het politieke landschap.
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gebied. Hoe sterk de plannen van Olmert
ook ingaan tegen het internationaal recht
of het ‘stappenplan naar vrede’ en alle
andere afspraken, de internationale reac-
tie op het Convergentieplan is nihil.
Olmert krijgt dus tweemaal groen licht:
enerzijds door de overwinning van
Kadima, anderzijds door het stilzwijgende
instemmen van de VS en hun Europese
bondgenoten.

VVRRIIJJWWIILLLLIIGGEE TTRRAANNSSFFEERR
Ook andere extreemrechtse
partijen hebben gescoord op
thema’s als veiligheid en
racisme. De Nationale Unie-
Nationale Religieuze Partij,
een kolonistenpartij, pleit
onverholen voor de ‘vrijwilli-
ge transfer’ van de Palestijnse
Israëli’s naar Jordanië en
andere Arabische staten, voor
een versterking van het nu al
almachtige militaire apparaat en is tegen
elke ontmanteling van de nederzettingen.
De Nationale Unie (op zich al een samen-
gaan van drie extreemrechtse partijen)
heeft onder Sharon al regeringservaring
opgedaan. Hun minister van Toerisme,
Rehavam Zeevi, de grote promotor van de
‘transfer’ en van de politiek van buiten-
rechterlijke executies tegen Palestijnse lei-
ders, (in Israël wordt hij Ghandi genoemd)
werd door de linkse Palestijnse partij PLFP
uit de weg geruimd uit weerwraak voor
de moord op hun leider Abu Ali
Mustapha.

Er is geen enkele partij die het veilig-
heidsthema kan omzeilen, wil ze iets bete-
kenen in het politieke landschap. De lei-
dende politieke kaste heeft zichzelf dat
veiligheidsthema opgedrongen door hals-
starrig vast te houden aan de bezettings-
politiek. Van een volk dat onderdrukt
wordt en van zijn grond en de meest men-
selijke rechten wordt beroofd, kan je
moeilijk verwachten dat ze zich als goede
buur gaat gedragen. Veiligheid vormt ove-
rigens bij veel van de 31 partijen die mee-
dongen naar de gunst van de 5,1 miljoen
Israëlische geregistreerde kiezers, een alibi
voor annexatie. Hoewel de muur, eufemis-
tisch het ‘veiligheidshekken’ genoemd, er
voor zorgt dat het merendeel van de kolo-

nisten, de waterbronnen en dun bevolkte
gebieden plots aan de Israëlische kant
komen te liggen, wordt deze zonder meer
als ‘veiligheidshekken’ geslikt. In een
wereld die modieus geteisterd wordt door
‘terrorisme’ kan je als Israëlisch politicus
met ambities geen beter campagnethema
kiezen.

De muur is trouwens een uitvinding

van de ‘linkse’ arbeiderspartij. Ariel Sharon
was eerst gekant tegen de idee van een
scheidingsmuur, maar zou tenslotte toe-
geven aan de tenoren van de
Arbeiderspartij in zijn toenmalige coalitie.
Vanaf midden 2002 ontpopte Sharon zich
plots vanuit ‘pragmatische’ overwegingen
tot grootste verdediger van de muur.

AARRBBEEIIDDEERRSSPPAARRTTIIJJ
De Arbeiderspartij is niet meer dezelfde
sinds het vertrek van de hoogbejaarde
Shimon Peres. Het is pas na de verkiezing
van ex-vakbondsleiders Amir Peretz tot
nieuwe leider, dat de partijbonzen tot de
overtuiging kwamen dat het lonender is
om de sociaal-economische snaar te
bespelen. Peretz legde daarbij een duide-
lijke link tussen de verspillende uitgaven
voor de bezetting en de prangende sociale
problematiek. Hoewel dit oud lid van
Peace Now het roer omgooide, zond hij tij-
dens de electorale campagne dubbelzinni-
ge signalen uit. Als een van de onderteke-
naars van het fameuze Genève-akkoord,
pleitte hij grotendeels voor een einde van
de bezetting, maar begroef hij mee het
recht op terugkeer van Palestijnse vluch-
telingen. In zijn campagne stelde Peretz
dat ‘Oslo niet dood is’, maar verdedigde hij
de annexatie van Oost-Jeruzalem (wat
niet persé in contradictie is met Oslo) en

staat hij achter ‘het gevecht tegen het ter-
rorisme’, iets wat in Israël gemakkelijk
ontaardt in weinig gezonde democrati-
sche praktijken. Peretz ziet naar eigen zeg-
gen de bezetting als de belangrijkste oor-
zaak voor het stijgende geweld in de
Israëlische maatschappij en het morele
verval, de corruptie. Maar binnen de
Arbeiderspartij zitten ook mensen als

voormalig
Defensieminister
Benjamin Ben-Eliezer
(achtste plaats van
de kieslijst) die zijn
ministerfunctie uit-
oefende in een ‘rege-
ring van nationale
eenheid’ onder Ariel
Sharon en in zijn
hoedanigheid een
van de architecten
was van de bloedige
militaire campagne

in de Palestijnse gebieden van april 2002
(‘Operatie Defensie Schild’).

DD EE NNIIEEUUWWEE CCOOAALLIITTIIEE
De Israëlische krant Haaretz kopte nog de
avond van de verkiezingen dat het ‘cen-
trumlinkse blok’ de verkiezingen heeft
gewonnen. Kadima en de Arbeiderspartij
domineren de onderhandelingen. Er is nog
wat discussie over de verdeling van de
ministerposten, zoals de claim op
Financiën, of over sociaal-economische
thema’s zoals de eis van Avoda voor een
minimumloon van 500 Shekel (ongeveer
100 Euro, sic!) waardoor er eind april nog
geen akkoord was. Beide partijen geraken
niet aan het vereiste minimum voor een
meerderheid. Olmert kiest voor een coali-
tie met de extreemrechtse Yisrael Beitenu
en de religieus-orthodoxe partijen Shas (12
zetels) en Yahadut Ha-Torah (‘Verenigde
Torah Judaïsme, 6 zetels) met mogelijks
nog de pensioenpartij, Gil die uit het niets
7 zetels binnensleepte. Met Avoda erbij is
de regering in het buitenland (de VS) aan-
vaardbaar. Voor de Palestijnen zit er hoe
dan ook weinig meer in dan een hopeloze
toekomst.

Ludo de Brabander is stafmedewerker bij
Vrede

■
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DD EE PPAARREELL VVAANN HH EE TT MMIIDDDDEENN--
OOOOSSTTEENN
In de twintigste eeuw was Irak goed op
weg de oude faam van Mesopotamië alle
eer aan te doen. Gedurende de jaren ’60
en ’70 was het de parel van de Arabische
wereld voor wat de onderwijsstructuur, de
medische ontwikkeling en het weten-
schappelijk onderzoek betreft. Kort na de
val van het Osmaanse rijk tijdens de
Eerste Wereldoorlog had het onderwijs in
de ontluikende staat al snel aan belang
gewonnen. Er werden studiebeurzen uit-
gereikt om in Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten te gaan studeren.
Welstellende families zonden hun kinde-
ren naar de Amerikaanse Universiteit in
Beiroet. Ook toen Irak in 1932 onafhanke-
lijk werd, zette deze trend zich verder
door. De beste studenten kregen de kans
om in het buitenland hun studies te ver-
volmaken. Zo keerden duizenden deskun-
digen na hun opleiding terug naar Irak. Zij
vormden de hoeksteen van een uitzonder-
lijk kwalitatief onderwijssysteem dat stu-
denten vanuit de hele Arabische wereld
aantrok. Vanaf de revolutie in 1958 werd
het onderwijs tot op universitair niveau
bovendien gratis, zowel voor Irakezen als
voor andere Arabieren.

BBAARRSSTTEENN,,   BBRROOKKKKEENN EE NN
BBRRAAIINNDDRRAAIINN
Ondanks de financiële aderlatingen ten
gevolge van de oorlog tegen Iran werd in
de jaren ’80 een alfabetiseringsprogram-
ma geïmplementeerd. Tot het
Amerikaanse leger de Iraakse infrastruc-
tuur in 1991 aan diggelen bombardeerde,

liepen 92 percent van de Iraakse kinderen
school. Dankzij het enorm potentieel aan
deskundigheid slaagden de Irakezen er in
een mum van tijd in het land her op te
bouwen.

Het heeft niet mogen baten. Met de
moordende sancties en voortdurende
bombardementen tussen 1990 en 2003
werd de Iraakse infrastructuur stelselma-
tig vernietigd. De ellenlange lijst van ver-
boden importproducten1 bevatte zelfs cur-

susboeken, krijt en potloden. Gedurende
het embargo hadden Iraakse wetenschap-
pers geen toegang tot de internationale
vakliteratuur, wat hun kennis van de nieu-
we ontwikkelingen binnen hun specialisa-
tiegebied drastisch inperkte. Tijdens de
wapeninspecties door UNSCOM2_ zouden
zelfs de wetenschappelijke werken in de
universiteitsbibliotheken vernietigd zijn.3

De moeilijke omstandigheden waarin ze
hun werk moesten uitvoeren dreven talrij-

iraakse intellectuelen onder schot
I  Inge Van de Merlen  I 

De denkers van een land, de wetenschappers, docenten, schrijvers,… - zij vormen het brein van de natie.
Hun aanwezigheid en competentie is bepalend voor de intellectuele capaciteit van de staat en is onmisbaar voor de 

onafhankelijkheid ervan. Volgens uiteenlopende schattingen werden sinds de inval van 2003 in Irak al tweehonderd vijftig
tot duizend academici vermoord. Daarnaast zijn er nog eens honderden vermist en duizenden ontvluchtten het land, niet
zelden na doodsbedreigingen te hebben ontvangen. De crème van de nationale intelligentsia wordt er gestaag verwijderd.

Deze onthoofding van de Iraakse staat hypothekeert de toekomst van het land dat ooit de wieg der beschaving was.

Dr. Wissam Al-Hashimi (°1942 - †2005) was geofysicus en
een zeer gerespecteerde expert op gebied van carbonaatge-
steenten, die een belangrijke rol spelen in de vorming en
accumulatie van oliereservoirs. Decennia lang was hij de
secretaris-generaal van de Vereniging van Arabische
Geologen en hij speelde een belangrijke rol in de conferen-
ties voor geologie in het Midden-Oosten.

Op 24 augustus 2005 werd hij op weg naar zijn werkplaats
ontvoerd. Twee weken later dook zijn lichaam, met twee

kogels doorboord, op in een hospitaal van Bagdad. Voor zijn dood werkte hij aan
een paper over de oorspong en porositeit van carbonaatreservoirs in het
Mesopotaamse bekken. Hij zou dit werk een paar weken later op een conferentie
van de American Association of Petroleum Geologists in Parijs voorstellen. De nota’s
van zijn studie werden gestolen. Meer details over de moordzaak kan men nalezen
op http://www.brusselstribunal.org/academicsArticles.htm#Wissam.

Verzamelde artikels over de moorden op academici zijn terug te vinden op de website
van het BRussells Tribunal.
(http://www.brusselstribunal.org/Academics.htm#further)  Het volledige dossier in
PDF-formaat kan worden gedownload via
http://www.brusselstribunal.org/pdf/AcademicsDossier.pdf.
Aan de campagne is ook een petitie verbonden, online te ondertekenen op
http://www.petitiononline.com/Iraqacad/petition.html.
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ke wetenschappers het land uit. De nood-
zaak om hun families te onderhouden
was eveneens een reden om hun werk
elders voort te zetten.

EENNDDLLÖÖSSUUNNGG??
Toen na dertien jaar embargo, militaire
aanvallen en wapeninspecties de Iraakse
defensiecapaciteit laag genoeg werd
geacht, besloot de Amerikaanse regering
dat het tijd was voor de genadeslag.
Vanzelfsprekend deelden ook dit keer de
academici in de klappen. In mei 2003
begon de Coalition Provisional Authority4

met de uitvaardiging van honderd wetten.
Order 1 betrof de de-Ba’athificatie van Irak.
Volgens deze wet kunnen leden van de
Ba’athpartij geen openbare functie meer
bekleden. Ten tijde van het Saddam-regi-
me waren talrijke wetenschappers lid van
de partij geworden; een aantal uit overtui-
ging, anderen omdat een partijkaart meer
deuren opende om hogerop te komen.
Order 1 leidde tot het gedwongen ontslag
van duizenden artsen, hoogleraren en
onderzoekers. In maart 2004 meldde
Usama al-Ani, directeur van het
Departement voor Onderzoek en
Ontwikkeling van het Ministerie voor
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek, dat reeds 30 % van hen het
land had verlaten.5 Deze administratieve
maatregel was echter niet de enige
bedreiging voor de intellectuelen.
Alarmerende berichten doen vermoeden
dat er een gerichte liquidatiecampagne
tegen de Iraakse intelligentsia aan de
gang is. Sinds het begin van de bezetting
werden reeds tussen de tweehonderd vijf-
tig en duizend academici vermoord.
Critici opperen dat er gezien het hoge
aantal geweldsdoden in Irak misschien
een statistische verklaring is voor deze
moorden. De feiten tonen echter aan dat
ze door een uitgesproken doelgerichtheid
gekenmerkt zijn. Bovendien werden de
meeste van de Iraakse wetenschappers
met de dood bedreigd. Sommigen ontvin-
gen kogels in een omslag; anderen von-
den een nota waarin ze werden opgevor-
derd het land te verlaten.

De Iraaks-Britse schrijfster, Haifa
Zangana6, onderscheidt twee types van
aanslagen. Het eerste type gebeurt door
onbekenden die met een opvallend pro-

fessionele snelheid en behendigheid hun
slachtoffers neerkogelen en vervolgens in
het niets verdwijnen. Soms worden de
ongelukkigen eerst ontvoerd en een paar
dagen later vermoord teruggevonden; van
de daders geen spoor. De tweede soort
van executies wordt bij klaarlichte dag en
in het bijzijn van ooggetuigen door de
bezettingstroepen uitgevoerd. Zij hoeven
geen gerechtelijke stappen te vrezen, daar
ze volgens Order 17 van de CPA immuniteit
voor Iraakse rechtbanken genieten. Op
een paar uitzonderingen na werd geen
enkele van de moorden ooit onderzocht.

HH EE TT OONNDDEERRZZOOEEKK
De bezetters, noch hun Iraakse collabora-
teurs lijken geïnteresseerd in de ophelde-

ring van deze maffiose moordpraktijken.
Op vraag van Iraakse medewerkers lan-
ceerde het BRussells Tribunal in januari
een actie om het lot van de Iraakse intelli-
gentsia onder de aandacht te brengen.7

Met goedkeuring van de Speciale
Rapporteur voor Buitenrechterlijke
Executies van de UNHCHR8_ coördineert
het BRussells Tribunal een voorbereidend
onderzoek om het dossier op te stellen.

Dirk Adriaensens van het BRussells
Tribunal somt enkele feiten op.9 Een aan-
tal van de moorden worden blijkbaar door
de Iraakse politie uitgevoerd; andere door
de gewapende vleugel van de SCIRI (een
van de grootste politieke partijen), de
Wolfbrigades (van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken), de Koerdische
Peshmergamilities en buitenlandse huur-
lingen. De bezettingsmachten trainen en
financieren deze milities. Het Pentagon
gaf 3 van de 87 miljard van het oorlogs-
budget voor 2004 uit om milities en
doodseskaders te creëren.10 Negroponte,
berucht om zijn repressieve politiek in
Latijns-Amerika tijdens de jaren ’70 en ’80,
werd tot ambassadeur van Irak benoemd.

Huurlingen die ooit deel uitmaakten van
de Latijns-Amerikaanse doodseskaders
werden door private firma’s gerekruteerd
en opereren nu in Irak.
Wie kan nog belang hebben bij een zwak
en verdeeld Irak?  Veel Irakezen vermoe-
den dat de Israëlische geheime dienst
achter deze moordenreeks zit om te voor-
komen dat Irak opnieuw een regionale
grootmacht zou worden.11 Anderen hou-
den het verzet verantwoordelijk, omdat
dit de marionettenregering wil destabili-
seren. Nochtans spraken de meeste van de
vermoorde en bedreigde academici zich
tegen de bezetting uit en zijn deze geleer-
den van cruciaal belang om de autonomie
van Irak te herstellen, de centrale doelstel-
ling van het verzet. Ook de Baathisten

worden door sommigen verdacht een
hand in het spel te hebben, met name om
te voorkomen dat er plannen over massa-
vernietigingswapens zouden opduiken.
Dit lijkt eveneens onwaarschijnlijk, aange-
zien een groot deel van de slachtoffers in
humane en medische specialisaties werk-
zaam waren en het volgens internationale
experts overigens uiterst twijfelachtig is
dat er zulke plannen waren. Tot slot zijn er
ook gevallen waarbij academici werden
ontvoerd en tegen betaling van losgeld
weer vrijkwamen. Sedert het ineenstorten
van de veiligheidsstructuur na de invasie
zijn ontvoeringen voor losgeld schering en
inslag in Irak. Vreemd hierbij is wel dat
een aantal van de gegijzelde geleerden bij
hun vrijlating het dwingend advies kregen
het land te verlaten om niet te worden
vermoord.
En het moorden gaat door. Op 20 maart
laatstleden werd professor Khalil Ibrahim
Al-Mishari van de Universiteit van Basra
door onbekenden neergeschoten bij het
verlaten van de universiteit. Hij had net
voordien de situatie in Irak bekritiseerd en
geopperd dat het beter was tijdens het
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Alarmerende berichten doen vermoeden
dat er een gerichte liquidatiecampagne
tegen de Iraakse intelligentsia aan de
gang is.
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regime van Saddam. De 72-jarige profes-
sor Kays Juma werd op 26 maart, na het
verlaten van de Hogeschool voor agricul-
tuur in Bagdad, door Amerikaanse solda-
ten net voorbij een controlepost doodge-
schoten. Het lichaam van professor Salah
Abdul-Aziz werd op 5 april langs de weg in
Basra gevonden; hij was daags voordien
ontvoerd.

Na drie jaar is het duidelijk dat de
bezetting geenszins bijdraagt tot de vei-
ligheid in Irak. Integendeel, de coalitie-
troepen zijn verantwoordelijk voor de
hachelijke situatie waarin het land van-
daag verkeert. Het is hoog tijd dat de
architecten van deze oorlog op hun stap-
pen terugkeren, zodat de soevereiniteit
van de Iraakse staat in ere kan worden
hersteld.

Inge Van de Merle is werkzaam in het
BRussells Tribunal.

■
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In het editoriaal van 21 maart schrijft de
Times dat de arbeidsbescherming de oor-
zaak is van de hoge werkloosheid in
Frankrijk. Dus is het niet verwonderlijk dat
“de Franse bedrijfleiders aarzelen om de
last op zich te nemen nieuwe arbeids-
krachten aan te werven”. De krant ging
nog een stap verder door een andere stra-
tegie voor te stellen: “Een verstandiger
antwoord van de studenten zou zijn om
te eisen dat alle arbeidsgaranties voor
alle arbeiders zouden afgeschaft wor-
den”.

Het editoriaal, eveneens van 21 maart,
in de New York Times hamerde op het
feit dat de West-Europese landen drin-
gend hun arbeidswetgeving moeten
versoepelen en de loonkosten vermin-
deren. Het artikel hekelde vervolgens
de regeringen van de landen die bang
zijn om tegen straatprotest in te gaan.
“Slechts weinige regeringen hebben de
politieke moed om veranderingen bin-
nen hun maatschappij te forceren”. Hoe
en wanneer democratische staten
onpopulaire maatregelen massief zou
moeten doorduwen wordt niet verder
uit gelegd.

John Gibson – die ooit hoopte dat
Frankrijk de volgende gastheer van de
Olympische Spelen zou worden omdat ze
dan met de schrik voor een terroristische
aanval zou moeten leren leven- was einde
maart te gast bij Fox News. Hij beschimp-
te de protestrellen (28/03/2006): “De rel-
schoppers willen niet werken. Ze zijn bang
om ontslagen te worden als ze lui zijn of
als ze niet willen werken.” Gibson voegde
er nog aan toe: “De Franse jeugd is boos
omdat ze niet de kans maken op een lui-
zenbaantje waaruit ze niet ontslagen kun-

nen worden zoals dat het geval was met
hun ouders.

Ook andere meer ernstige verslaggeving
tapte uit hetzelfde vaatje: “De Fransen
genieten sinds lange tijd van privileges
die andere mensen in de wereld niet heb-
ben”, zegt ABC-ankervrouw Elisabeth
Vargas op 28 maart. Enkele ogenblikken

later reageerde David Wright op dezelfde
manier toen iemand zei: “We kunnen niet
toelaten dat de werkgevers ons zonder
reden kunnen ontslaan”.Wright antwoord-
de dat dit de gang van zaken was in de
ganse wereld. CBS journaliste Sheila
MacVicar zei onomwonden (CBS Evening
News 29/03/2006): “Deze studenten zijn
geen revolutionairen die verandering wil-
len maar reactionairen die een status quo
willen behouden”. De gebruikelijke defini-
tie van “reactionair” is niet iemand die een
status quo verdedigt maar de klok terug

draait door bijvoorbeeld de arbeidswetge-
ving af te schaffen.

Een artikel in de editie van de Times van
27 maart titelde in dezelfde stijl: “De
Wraak van de Niet-Zo-Radikalen”. De
auteur schreef dat vechten voor de
bescherming van de arbeidsrechten mis-
schien voortkomt uit een nobel sentiment

maar diep daaronder gaat een ander
gevoel schuil: angst voor verandering.

Die vaststelling werd gedeeld door US-
News & World report dat zijn kort stuk
over de studentenrellen  de titel meeg-
af: ”Brandt Parijs? Ja? Maar voor de ver-
keerde redenen”. Journalist Brian Duffy
bekritiseerde de manifestanten omdat
ze volgens hem niet radicaal genoeg
waren. Luisterend naar de kinderen in
de straat zou men een vergelijk kunnen
maken tussen hun hooliganisme en de
protesten van mei ’68 dat de Gaulle
verplichtte tot aftreden. Maar bij nader
toezicht is het duidelijk dat de rel-
schoppers niets gemeen hebben met
de “soixante-huitards” maar hun filoso-
fische en intellectuele opponenten.
Vandaag wil het jonge uitschot in Parijs

alleen stilstand. Zij zijn op de barricaden
geklommen om hun status quo te verde-
digen. Het probleem schrijft Duffy is
alleen economisch; de protesterende stu-
denten en de vakbonden moeten “begrij-
pen dat zes weken betaald verlof, vaste
arbeidscontracten bedreigde soorten zijn
zoals de dodo vogel. Geen een van de kin-
deren van Napoleon zal het graag horen
natuurlijk, maar de tijden veranderen”.

Vertaald en bewerkt door MJV
Bron: www.fair.org

■

amerikaanse media versus frans studenten-
protest: vecht voor uw recht op ontslag

Gezien de algemene antipathie van de Amerikaanse media ten aanzien van Frankrijk en hun massieve ondersteuning van
de neoliberale globalisering is het niet te verwonderen dat de journalisten die over het studentenprotest in Frankrijk 
berichten helemaal niet onder de indruk zijn van hun pleidooi voor de bescherming van de rechten van de arbeiders.
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Op die manier kon een einde worden
gemaakt aan het gekissebis over de plek
van vergaderen en over de vraag of er
jaarlijks moest bijeen gekomen worden.
De Brazilianen zijn zeer gehecht aan Porto
Alegre, de ervaring van Mumbai, India in
2004 was echter zeer positief en het is
verre van zeker dat een Afrikaans land een
zo grote bijeenkomst organisatorisch en
logistiek aan kan. In 2007 gaan we wel
met z’n allen naar Nairobi, Kenia. In 2008
wordt het weer Brazilië.

Er is dit jaar ook een vierde Europees
Sociaal Forum, in Athene. En in België
wordt eveneens een publieksdag overwo-
gen van het Sociaal Forum. Wordt het niet
wat te veel van het goede? Is het Sociaal
Forum zichzelf aan het overtreffen? En
leveren al die bijeenkomsten ook iets op?
Dit zijn zeker geen overbodige vragen en
ze worden ook druk besproken op het
forum zelf. Want hoe mobiliserend zo’n
bijeenkomst van dertig, vijftig of honderd-
duizend mensen ook is, het is een bijzon-
der dure onderneming. Vergaderen om te
vergaderen is niet echt zinvol als er niet
ook een perspectief op verandering wordt
geboden. ‘Een andere wereld is mogelijk’ is
een prachtige slogan, maar wordt het niet
stilaan tijd dat ook gezegd wordt hoe die
wereld er zal uitzien en hoe we hem kun-
nen bereiken?

EEEENN SSUUCCCCEESSFFOORRMMUULLEE
Niemand kan twijfelen aan het succes van
het Wereld Sociaal Forum (WSF). Meer dan
honderdduizend deelnemers in 2005, in

Porto Alegre. Twintig tot dertigduizend in
Bamako in 2006. Meer dan zestigduizend
in Caracas in 2006. Het Forum in Karachi
werd wegens de aardbeving in Pakistan
met twee maanden uitgesteld. Er is een

erg grote en nog steeds groeiende vraag
van vooral jonge mensen naar meer debat
en meer bijeenkomsten. Maar de media,
die meer belangstelling hebben voor
kleurrijke feesten én voor geweld, laten
het afweten. Het zijn in eerste instantie
de media die de boodschap verspreiden
dat het sop de kool niet meer waard is. Of
het forum gewoon links laten liggen.

Wanneer in Caracas 1400 organisaties
van over de hele wereld bijeenkomen en
er 2000 verschillende activiteiten organi-
seren, dan zou de pers daar aandacht kun-
nen voor hebben. We kunnen de media
terecht verwijten dat ze een deel van het
probleem zijn, gedomineerd door het neo-
liberale kapitalisme. Als we echter zien dat
er evenmin veel aandacht is voor het
Wereld Economisch Forum van Davos, dat
ook de alternatieve media zoals
Indymedia vrij weinig berichten over
Caracas, en dat de traditionele media wel

dagelijks nieuws hebben over de rellen
rond enkele islamvijandige cartoons, dan
moeten we ons afvragen of er niet ook
iets anders aan de hand is. Bijvoorbeeld, of
die wereldfora niet irrelevant zijn, ook

voor de alternatieve media. En of de reële
tegenstellingen waar de wereld van van-
daag mee af te rekenen krijgt, niet op een
geheel ander vlak liggen.

Ik wil in dit artikel enkele van deze
problemen bespreken en proberen uit te
zoeken waar de uitdagingen voor het WSF
precies liggen. Het is zeker positief dat
deze punten in Caracas zelf uitvoerig aan
bod kwamen. Dit betekent dat er een
bereidheid is om alles te bespreken, om
zichzelf een spiegel voor te houden en om
na te denken over de toekomst.

Ik wil drie punten onder de loep
nemen: de inhoud, het proces en de

strategie van het WSF.

PPOOSSTT--   EE NN AANNTTIIKKAAPPIITTAALLIISSTTEENN,,
PPOOSSTT--   EE NN AANNTTIIMMOODDEERRNNEENN
François Houtart heeft zeer duidelijk een
van de belangrijkste scheidingslijnen uit-
getekend die door de beweging lopen. Er

het wereld sociaal forum van porto alegre.
praatbarak of laboratorium voor een 

nieuwe politiek?
I  Francine Mestrum  I

Dit jaar is heel bijzonder. In 2006 is het zesde Wereld Sociaal Forum van Porto Alegre – dat is de officiële benaming - 
‘polycentrisch’ geworden. Er wordt mee bedoeld dat er geen bijeenkomst is in Porto Alegre, maar dat er wel 

drie afzonderlijke wereldfora zijn, één in Bamako, Mali (Afrika), één in Caracas, Venezuela (Latijns Amerika) en 
één in Karachi (Pakistan), Azië.

Het WSF moet verder worden uitgediept
om te komen tot een aantal concrete 
postkapitalistische, radicaal-democratische
alternatieven.
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zijn aan de ene kant neokeynesianen, die
het neoliberale systeem niet geheel onge-
negen zijn, maar er wel de scherpste kant-
jes willen van afronden. Zij willen een
sociale correctie, zodanig dat de mondiali-
sering iedereen ten goede komt. Zij zetten
zich in voor vrijhandel en tegen armoede.
Postkapitalisten daarentegen zetten een
stap verder. Zij vechten de logica van het
systeem zelf aan. Zij noemen zichzelf
post- en niet antikapitalisten omdat ze
niet meteen geloven in een grote avond
of een korte, hevige revolutie. Zij zijn
bereid te werken met langzame hervor-
mingen, en dus ook om samen te werken
met neokeynesianen, maar hebben wel
een geheel ander doel voor ogen. Sociale
correcties zijn nodig, ook voor postkapita-
listen, maar wat moet veranderen is de
hele werking van de kapitalistische econo-
mie. De economie moet in dienst staan
van de samenleving, zij moet worden
gestuurd door de samenleving, en dus zul-
len de hervormingen niet ophouden tot
het kapitalisme zichzelf niet meer her-
kent.

Deze postkapitalisten zijn dus niet
minder radicaal dan de antikapitalisten.
Enkel hun strategie is verschillend. Echter,
het is goed om niet te vergeten dat de
revolutionaire marxistleninisten eveneens
aanwezig zijn op het forum en het in veel
gevallen veel te ‘soft’ vinden. In Mumbai
hadden ze hun eigen, alternatieve forum
georganiseerd. Zij vormen een radicaal
afwijzingsfront voor alle stellingen die
rekening willen houden met de realiteit
van het bestaande neoliberalisme.

De tweedeling van Houtart is dus wel
nuttig om helderheid te brengen in het
debat binnen het forum, maar ze is niet
voldoende. Daarenboven hebben veel
bewegingen ook een ander doel voor
ogen, bijvoorbeeld een ecologisch duurza-
me ontwikkeling. Het valt niet te ontken-
nen dat dit een van de meest zwakke pun-
ten is van de hele andersmondialiserings-
beweging, omdat er wel goede teksten
zijn over wat er allemaal fout gaat, maar
niemand weet of durft zeggen hoe het
rijke Noorden iets aan zijn niet-duurzame
productie- en consumptiegewoonten kan
veranderen. Men discussieert over de pri-
vatisering van water, over de rechten van
inheemse volken en over de ecologische

schuld, maar zelden of nooit over hoe de
rijke landen zich moeten aanpassen. Er is
ook te weinig aandacht voor de schei-
dingslijnen die binnen deze strekking
bestaan. Sommigen zijn eerder postmo-
dernistisch door het vooruitgangsdenken
af te wijzen en radicaal voor een andere
ontwikkeling te pleiten. Anderen echter
zijn ronduit antimodernistisch, bewust of
onbewust, en zweren bij kleinschaligheid,
autarchie en zelfbeheer.

Er is in het Forum en binnen de ver-
schillende bewegingen een gebrek aan
analyse van alle standpunten. Het WSF
moet zeker een open ruimte blijven voor
debat en netwerkvorming, maar het is
dan wel nodig dat iedereen precies weet
waar hij of zij staat. Nu zijn er te veel con-

tradicties die niet of nauwelijks worden
besproken. Een voorbeeld uit mijn eigen
beweging: Attac. We zijn als progressieven
duidelijk internationalistisch, we steunen
de Bolivariaanse revolutie van Chavez, we
zijn eerder postkapitalistisch dan neokey-
nesiaans, maar we steunen wel de neoli-
berale armoedebestrijding van de millen-
niumdoelstellingen en scharen ons achter
de eis voor een airticket-taks. Dit laatste
staat volledig haaks op onze eerste eis
voor een Tobin-taks op speculatieve finan-
ciële transacties.

DD EE MMOOEEIILLIIJJKKEE VVRRAAGGEENN OOVVEERR
PPOOLLIITTIIEEKK
De inhoudelijke scheidingslijnen in de
beweging worden doorkruist door
meningsverschillen over het veranderings-
proces dat de beweging beoogt. We moe-
ten ons afvragen in hoeverre de eisen
tégen het neoliberalisme en vóór demo-
cratie op dezelfde manier geïnterpreteerd
worden in de hele beweging. Voor sommi-
gen is democratie een doel op zich, en
wordt ze gelijk gesteld met socialisme,
voor anderen is het een middel om het
neoliberalisme te breken, voor nog ande-

ren is het een nevenverschijnsel, hoe
belangrijk ook.

Over het algemeen wordt er een vrij
negatieve analyse gemaakt van de natio-
nale staten, de politieke partijen en de
representatieve democratie, hoewel dit
punt slechts zelden als thema wordt
behandeld in de seminars van het WSF.
Het is wel permanent op de achtergrond
aanwezig en leidt tot verhitte debatten
over wat kan en niet kan in het WSF.
Over de noodzaak van een meer participa-
tieve democratie zal wellicht iedereen het
eens zijn, maar de vraag of en hoe er kan
samengewerkt worden met politici en
met partijen lopen de meningen ver uit-
een. Dit was vooral het geval in Caracas,
omdat velen vreesden dat de regering van

Chavez het forum naar zich toe zou willen
trekken. Er was heel wat verzet tegen een
mogelijke financiering van het forum door
de Venezolaanse regering. ‘Civil society’, zo
werd gezegd, moet zijn autonomie bewa-
ren en kan niet samenwerken met een
overheid. Dit debat werd nog aangezwen-
geld door een brief van Chico Whitacker,
een van de Braziliaanse stichters van het
WSF. Na de corruptieschandalen in de
Braziliaanse politiek, neemt hij afstand
van de Arbeiderspartij (PT) en pleit voor
een politisering van de samenleving, zon-
der partijen.

Met dit debat werd een hele stap
gezet in de richting van de zogenaamde
‘horizontalisten’, zij die inderdaad enkel
mikken op zelfbeheer en op de autonomie
van de beweging. Horizontalisten zien in
de staat en in partijen een even onder-
drukkend apparaat als in het kapitalisme.
De hiërarchie die in beiden verborgen zit,
is een hinderpaal voor de emancipatie van
mensen en moet daarom verdwijnen.

Dit is een discussie die heel wat con-
tradicties laat zien. De Braziliaanse presi-
dent Lula was minstens even erg aanwe-
zig in Porto Alegre als Chavez nu in
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Ook wij zullen duidelijk moeten maken dat
we met meer en meer zijn om nee te 
zeggen tegen de onderdrukking van mens
en natuur.
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Caracas. Men kan zelfs beweren dat de
twee eerste fora in Brazilië sterk hebben
bijgedragen tot de verkiezing van Lula. En
waarom problemen maken rond een
mogelijke financiering door Chavez, als er
nooit vragen zijn gesteld over een finan-
ciering door de Ford Foundation of door
Petrobras? Waar moet die autonome civil
society trouwens de miljoenen dollars
vandaan halen voor de organisatie van
zo’n wereldgebeuren? 

Ook in de discussie over de aan-
wezigheid van politieke partijen kan
op heel wat tegenstellingen worden
gewezen. Zeker, het Handvest van het
WSF zegt dat met politici kan worden
gepraat in hun persoonlijke hoedanig-
heid en op voorwaarde dat ze de prin-
cipes van het Handvest respecteren.
De overheid is niet onze vijand, zoals
Bernard Cassen het stelt. Maar waar-
om mag er dan wel gepraat worden
in de seminars met vertegenwoordigers
van b.v. de Wereldbank, of de UNDP? Nog
aangenomen dat die ambtenaren in hun
persoonlijke hoedanigheid aanwezig zijn
op het forum, respecteren zij alle principes
van het handvest? Spreken zij zich uit
tegen het neoliberalisme?

Voor sommige bewegingen gaat de
stelling dat we enkel praten en samen-
werken met linkse partijen en regeringen
niet op, omdat regeringen per definitie
bezig zijn met macht, en dan vooral
‘macht over’ iets of iemand, zoals Jai Sen
het zegt, en niet de ‘macht om’ iets te
doen, zoals de civil society nastreeft. Het
Forum moet de machtsrelaties zien af te
bouwen en een alternatief aanreiken. Hier
wordt dan het voorbeeld gegeven van het
Londense Europees Sociaal Forum dat te
sterk in handen van één linkse politieke
partij zou zijn gebleven.

Dit hele debat tussen ‘zuiveren’ (civil
society) en ‘onzuiveren’ (zij die aan politiek
denken) zou iets meer begrijpelijk wor-
den, mochten er binnen het forum zelf
geen machtsrelaties aan het werk zijn.
Het WSF heeft zijn eigen ‘elite’ gekweekt,
mensen die beslissingen nemen, in het
secretariaat en/of de internationale raad
zetelen, mensen die geen twee uur in de
rij hoeven te staan om zich te laten regis-
treren, die in goede hotels logeren en
weten wat goed is voor de doordeweekse

activist. Het vermoeden kan ontstaan dat
sommige ‘horizontalisten’ vooral uit zijn
op het behoud van de eigen macht. Wie
kost wat kost elke formele hiërarchie wil
verhinderen, wie tegen elke politieke
invloed of beïnvloeding is, is er vaak op uit
de informele hiërarchie in stand te hou-
den.

Die stelling is zeker niet bedoeld om
wie dan ook te beschuldigen. Wel wil ik er

op wijzen dat ook die machtsrelaties bin-
nen het Forum aan de oppervlakte moe-
ten komen en dat er formele afspraken
moeten gemaakt worden. Anders is geen
enkele vorm van transparantie en demo-
cratisering mogelijk. De Braziliaanse leden
van het internationale secretariaat herha-
len voortdurend dat we zelf moeten ver-
anderen vooraleer we de wereld kunnen
veranderen. Ze hebben daar zeker gelijk
in, en juist daarom moet de ‘hiërarchie’
van het forum het goede voorbeeld geven.

EEEENN AANNDDEERREE WWEERREELLDD II SS MMOOGGEE--
LLII JJKK,,   MMAAAARR HH OO EE??
Dit is zowat de achtergrond waartegen de
discussies over de strategie plaats vinden.
Om het nog iets moeilijker te maken,
moet worden onderstreept dat de schei-
dingslijnen inzake inhoud en proces lang
niet parallel lopen. Het betekent dat er
radicaal democraten en horizontalisten te
vinden zijn bij de neokeynesianen en bij
de postkapitalisten en dat sommigen die
pleiten voor een ecologisch duurzame
ontwikkeling keihard geloven in de nood-
zaak van een sterke overheid, terwijl
anderen juist voor lokale autonomie wil-
len gaan.

Eén ding moet echter duidelijk zijn. De
doelstellingen van de vele deelnemers aan
het forum zijn niet gelijk en sommigen lij-
ken soms meer voor een consistent neoli-

beralisme te zijn dan ertegen. En of ieder-
een even erg te vinden is voor een doorge-
trokken democratisering is eveneens een
vraag. Sommigen lijken te denken dat alle
problemen worden opgelost met een gro-
tere rol voor de ‘civil society’. Je kan op die
manier ook gaan twijfelen of echt ieder-
een wel voor een ‘andere’ wereld is. Denk
hierbij aan de ngo’s die samen met Lula –
en zes maanden later samen met de

Wereldbank – een pleidooi hielden
voor de millenniumdoelstellingen.
Het zijn de ngo’s die nu een airtic-
ket-taks willen invoeren, een consu-
mentenbelasting zonder enige
structurele invloed op de inko-
mensverdeling. Dit zijn maatrege-
len die je zelfs niet neokeynesiaans
kan noemen. Of denk aan de ngo’s
die tegen de WTO protesteren
omdat ze ‘echte vrijhandel’ willen,
waardoor ze rechtstreeks tegen de

belangen van de armste landen in gaan.
Als we ons beperken tot diegenen die

wel degelijk aan een andere wereld met
een ander beleid willen werken, dan kun-
nen we op het vlak van strategie twee
grote groepen ontwaren.

Er zijn diegenen die het WSF zien als
een ‘open ruimte’, een mogelijkheid tot
debat en tot netwerkvorming, niets meer
en niets minder. Zij organiseren wel een
‘mural de propostas’, een mogelijkheid
voor alle bewegingen om hun concrete
alternatieven bekend te maken, maar zijn
erg tegen elke mogelijkheid om b.v. tot
een synthese te komen van de vele debat-
ten. Zij menen dat het forum geenszins
tot taak heeft om zelf alternatieven voor
te stellen, omdat dit tot te veel menings-
verschillen en verdeeldheid zou leiden.
Het zijn de bewegingen zelf die met de
energie en de nieuwe ideeën die ze op het
forum hebben gevonden, hun alternatie-
ven moeten uitwerken en uitdragen.

In deze context is het goed eraan te
herinneren dat de Mexicaanse zapatisten
als een van de grondleggers van de
andersmondialiseringsbeweging worden
gezien. Hun theoretische inzichten worden
goed verwoord door John Holloway die een
boek schreef over hoe de wereld te verande-
ren zonder de macht te grijpen. Holloway
denkt vooral aan de talloze lokale acties van
verzet die in eerste instantie de mensen ver-
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anderen en hen doen inzien dat er wel
degelijk een andere wereld mogelijk is.
Maar hoe de wereld uiteindelijk moet ver-
anderen komen we niet te weten in dit
boek.

Desalniettemin zijn het bijzonder sterke
argumenten. Het valt ook niet te ontkennen
dat de verscheidenheid in de beweging zo
groot is dat het zeer moeilijk of zelfs onmo-
gelijk zou zijn om tot één programma voor
het forum te komen. Het Forum in Caracas
was veel politieker dan alle vorige fora,
maar zelfs daar was de verscheidenheid nog
zeer groot.

Maar het staat bewegingen en groepen
van bewegingen uiteraard vrij om alterna-
tieven en voorstellen uit te werken. Dat
doet een groep van ‘sociale bewegingen’ al
enkele jaren, na aparte bijeenkomsten aan
het eind van elk WSF. Dat is ook wat 17 man-
nen en één vrouw vorig jaar in Porto Alegre
hadden gedaan. Zij publiceerden een tekst
van twee bladzijden en 12 algemene punten
waarvan ze dachten dat er een consensus
rond gevonden kon worden. Deze
‘Consensus van Porto Alegre’ botste echter
op enorm veel tegenstand, omdat hij werd
gezien als een poging om het Forum
geweld aan te doen.

Een jaar lang hoorden we niets meer
van deze consensus. Tot het WSF in Bamako
dit jaar. Eén dag voor het forum kwamen er
een aantal bewegingen bijeen en stelden er
een ‘oproep van Bamako’ op, een tekst van

20 bladzijden met een interessant program-
ma dat zeker door de postkapitalisten die
ook geloven in de staat en in het belang van
politiek moet kunnen ondertekend worden.
Dit initiatief wordt vooral gesteund door

Samir Amin, François Houtart en de mensen
van de Monde Diplomatique, een aantal
stichters van het WSF dus.

Opnieuw is hier rond een heel debat
gegroeid. Er wordt de initiatiefnemers ver-
weten dat ze het forum zelf een program-
ma willen opdringen. Zij zelf beweren van
niet. Alles blijkt af te hangen van de inter-
pretatie die men geeft aan het ‘historisch
subject’ dat ze zien ontstaan uit het collec-
tieve bewustzijn dat het WSF heeft doen
groeien. Wellicht is het vooral de klassieke
marxistische terminologie die sommigen
doet steigeren. Samir Amin verdedigt ook
dat er een nieuwe periode voor het socialis-
me is aangebroken. Zoals Chavez in Caracas
een nieuwe interpretatie gaf aan het
‘Socialismo o muerte’, het socialisme of de
dood. Want, aldus Chavez, als we geen
socialisme invoeren, dan zal de milieuver-
nietiging ons allen kapot maken.

Hiermee zijn we bij het erg moeilijke
punt van een of andere vorm van socialisme
terecht gekomen. In het WSF werd die term
meestal vermeden, omdat er momenteel te
veel negatieve connotaties aan gekoppeld
worden, omdat niemand weet wat er pre-
cies mee wordt bedoeld, en omdat de les-
sen van het Oostblok moeten geleerd wor-
den. Spreken over socialisme heeft m.i. wei-
nig zin als er geen goede definitie bij gege-
ven kan worden. Radicale democratie zeg-
gen sommigen, en dat lijkt aanvaardbaar,
maar er zal zeker ook een economische
definitie bij horen.

De initiatiefnemers van de ‘Oproep van
Bamako’ krijgen ook het verwijt dat ze de
dynamiek van het forum niet begrijpen, dat
ze het belang van democratische processen
over het hoofd zien. We moeten ons inder-
daad afvragen waarom er vorig jaar geen
algehele raadpleging werd georganiseerd
rond de tekst van Porto Alegre. Dat had
boeiende inzichten kunnen opleveren die
een jaar later in een nieuw document kon-
den verwerkt worden. Nu wordt deze nieu-
we tekst ter discussie en ondertekening
aangeboden, zonder enige mogelijkheid tot
amendering. Het is een ouderwetse top-
down benadering die moeilijk te slikken valt
voor de radicaal democraten. Dat de heren
(zeven!) bovendien in Caracas een seminar
gaven, zonder enige mogelijkheid tot debat
verergert de indruk van een erg hiërarchi-
sche benadering.

EENN NNUU??
In feite is de strategie van het WSF nog
geen echt discussiepunt geworden voor de
beweging, precies omdat sommigen menen
dat er geen strategie kan en mag zijn.

Maar we moeten ons toch afvragen hoe
die andere wereld er ooit zal komen? Hij zal
zeker niet spontaan vorm krijgen, gewoon
omdat we met 100.000 tegelijk staan roe-
pen dat hij mogelijk is. Want het gaat wel
degelijk om macht en om het opbouwen
van andere machtsrelaties. Wie macht heeft
staat die nooit vrijwillig af. Dus zolang we
niet met 100.000 voor de deur van de
Wereldbank of het WTO gaan staan, veran-
dert er niets.

Op een colloquium van Amsab in 2005
over de andersmondialiseringsbeweging zei
Anne Morelli dat geen enkele beweging in
de geschiedenis ooit verandering had afge-
dwongen zonder geweld te gebruiken. Dat
was even slikken voor de vele aanhangers
van het geweldloze verzet. Ook het WSF
sluit geweld uit, en dat is de reden waarom
de zapatisten niet aanwezig zijn in Porto
Alegre of elders. En wellicht moet de reden
voor de media-aandacht voor de islamieten
ook gezocht worden in het feit dat het
Westen er bang van is, dat ze een bedrei-
ging vormen. Het WSF maakt niemand
bang, wie zou er daarom naar luisteren?

Ik denk niet dat een geweldstrategie
een oplossing kan bieden, maar toch moe-
ten we nadenken over de stelling van
Morelli. De machthebbers gebruiken de
angst, de angst voor het terrorisme, voor
aids, voor armoede en voor vogelpest om
zich te legitimeren, om hun macht te ver-
sterken. Ook wij zullen duidelijk moeten
maken dat we bestaan en dat we met meer
en meer zijn om ‘nee’ te zeggen tegen de
onderdrukking van mens en natuur. We zul-
len er moeten in slagen om de machtheb-
bers bang te maken.

Ik wil besluiten met enkele suggesties.
Ten eerste denk ik dat alle bewegingen in het
WSF een kritische analyse moeten maken
van hun acties en van hun voorstellen. Er
moet worden nagedacht over de plaats van
elke beweging in het WSF en over de moge-
lijkheden tot netwerking. Er moet concreet
worden nagedacht over de bijdragen tot ‘een
andere wereld’. Dit kan evident lijken, maar
wie het programma van het WSF bekijkt en
daar het aantal seminars ziet dat gaat over
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bijenteelt of over een of andere vorm van spi-
ritualiteit, begrijpt dat niet alle bewegingen
even relevant zijn.

Ten tweede zal het WSF, het secretariaat
en de internationale raad, moeten nadenken
over een andere organisatie. Het WSF is een
zeer dure onderneming – miljoenen dollar
per keer – en het is uiteraard een mooi princi-
pe om voor iedereen ruimte en gelegenheid
te voorzien voor een bijeenkomst.Veel bewe-
gingen komen dan echter niet opdagen of
hebben nauwelijks publiek. Edgardo Lander
van het WSF in Caracas stelt voor om een
preselectie van alle voorgestelde activiteiten
te maken. Dat is een bijzonder delicate
opdracht, want met welke criteria gaat men
werken en wie zal er beslissen? Toch lijkt het
me onvermijdelijk dat in die richting wordt
verder gedacht om een voor iedereen aan-
vaardbare oplossing te vinden.

Ten derde zou het WSF zich grondiger
moeten buigen over de echt relevante the-
ma’s voor ‘een andere wereld’. De meerder-
heid van de activiteiten op het WSF in
Caracas stonden daar zeer ver vandaan. Ik
denk met name aan een ecologisch duurza-
me ontwikkeling, pluralisme en diversiteit,
mondiale democratie, sociale rechtvaardig-
heid, fiscaliteit, enz. Indien er geen bewegin-
gen zijn die hier concrete voorstellen rond
hebben, kan het WSF die in medebeheer
organiseren. Een aantal thema’s kunnen ook

voorbereid worden met documenten, met
maildebatten tijdens het jaar, zodanig dat
het WSF een gelegenheid wordt om de resul-
taten voor te leggen en te toetsen.

Tenslotte zou er moeten gestreefd wor-
den naar een synthese van de debatten. Over
de belangrijke thema’s voor ‘een andere
wereld’ werd al bijna alles gezegd en geschre-
ven, maar nooit werd geprobeerd de verschil-
lende ideeën bij en naast elkaar te leggen.
Wie zegt dat er hier en daar geen consensus
kan ontstaan? En zoniet, dan vast drie, vier of
vijf verschillende programma’s die binnen
het WSF als open forum verder besproken
kunnen worden. Dit lijkt me geen afbreuk te
doen aan de principes van het handvest,
maar het kan de convergentie en de slag-
kracht van de sociale bewegingen sterk
bevorderen.

De discussie over de toekomst van het
forum is begonnen, en dat is alvast zeer posi-
tief. Mij lijkt het echter weinig zinvol te zijn
verder met binaire tegenstellingen te wer-
ken, civil society vs de staat, lokale vs mondia-
le actie, enz. De grote uitdaging bestaat erin
dat we een goede koppeling vinden tussen
de verschillende niveaus en tussen de ver-
schillende actoren.Want niemand kan echt
gemist worden en geen enkel politiek niveau
kan worden verwaarloosd. Een politieke dia-
loog is ook niet in strijd met de autonomie
van de bewegingen. Het WSF zou te rade

kunnen gaan bij de feministen die al enkele
decennia lang zijn begaan met het heruitvin-
den van de democratie. Gender is voor het
WSF een transversaal thema, maar vrouwen,
hun thema’s en hun ervaringen komen veel
te weinig aan bod. Nochtans zouden ze heel
veel nuttige inzichten kunnen leveren, vooral
rond pluralisme en verscheidenheid.

Het WSF moet een weg vinden, zoals
François Houtart het terecht stelt,‘tussen een
5de internationale en een sociaal woodstock’.
Het WSF is een feest en het WSF is politiek.
Het WSF moet gepolitiseerd worden, waar-
mee wordt bedoeld dat enkele – vele? – poli-
tieke acties binnen het forum mogelijk wor-
den. Het WSF mag niet het slachtoffer wor-
den van zijn succes maar moet verder wor-
den uitgediept om te komen tot een aantal
concrete postkapitalistische, radicaal-demo-
cratische alternatieven. Het WSF is een open
forum en moet dat blijven. Maar het moet
ook kunnen aanzetten tot strategie en tot
actie, met pragmatisme én idealisme.We zul-
len daarvoor inderdaad ook onszelf moeten
veranderen. Zoals Peter Waterman zegt, het
belangrijkste probleem van emancipatie is
niet de vijand, maar dat zijn we zelf.

Francine Mestrum is lector aan de ULB en
schrijft regelmatig voor Vrede.

(■
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De wereld is de voorbije vijf jaar radicaal veranderd en de anders-
globalisten moeten daaruit hun conclusies trekken. Dat was de
kern van de boodschap die Ignacio Ramonet -directeur van Le
Monde Diplomatique- eind april had voor een handvol Europarle-
mentairen in Brussel. Ramonet was uitgenodigd door het pers-
agentschap IPS om te reflecteren over de tanende (media)belang-
stelling voor de Wereld Sociale Fora. (…) De 
“verlinksing” van de politiek in Latijns-Amerika is extra relevant,
vindt Ramonet, omdat uitgerekend dit continent op de meest
extreme manier een neoliberaal beleid gevoerd heeft, met alle
gevolgen van verarming en sociale dualisering vandien. Tegelijk
ondergraaft deze nieuwe linkse politiek volgens Ramonet één van
de uitgangspunten van het WSF. Na jaren van vergeefse politieke
strijd en negatieve ervaringen met revoluties die hun programma
op autoritaire manier wilden realiseren, waren de andersglobalis-
ten immers van mening dat verandering van onderuit moest
komen. ‘De meest uitgesproken verwoording van die visie kwam
van de Zapatistische Subcomandante Marcos, al midden jaren
negentig. Hij stelde dat het niet nodig was de macht te verwerven

om verandering te realiseren. Maar als je vandaag vergelijkt wat
Marcos heeft kunnen realiseren en wat Chavez gerealiseerd heeft,
dan kan je niet anders dan de afwijzing van de macht in vraag
stellen. Het is, zoals François Houtart stelt, onmogelijk om een
landhervorming van onderuit te realiseren.’ Ramonet knoopt aan
die analyse de vraag vast of het Wereld Sociaal Forum nog lang
een louter forum kan blijven dat volstaat met het horizontale uit-
wisselen van ideeën en ervaringen. Hij denkt dat er een politieke
vertaling moet komen van de belofte van het WSF dat ‘een andere
wereld mogelijk is’ Op de vraag of hij ook in Europa tekenen ont-
waart van nieuwe hoop, antwoordt de Fransman van Galicische
afkomst met voorbeelden uit Frankrijk. De hoop groeit daar op de
straat, zegt hij. ‘De drie opstanden van het voorbije jaar -het Non
tegen de Europese Grondwet, de revolte van de jongeren uit de
voorsteden en de opstand van de jongeren tegen het CPE- zijn tel-
kens uitingen van verzet tegen de kern van het neoliberale sys-
teem, namelijk het dogma dat alle levensdomeinen door de logica
van de markt gekoloniseerd moeten worden.’ ■

ignacio ramonet: een ander wereld sociaal forum is mogelijk
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Bijna dagelijks wordt ons met nieuws om
de oren geslagen over de opwarming van
de aarde, milieurampen, uitgestorven
diersoorten… Bijna alle wetenschappers
zijn nu eens dat het klimaat verandert,
maar wat houdt dit eigenlijk in? Is het een
natuurlijk fenomeen of heeft de mens hier
wel degelijk een vinger in de pap te brok-
ken? En vooral wat zullen de gevolgen zijn
van deze evolutie?

Op een zeer vlot leesbare wijze vertelt
Mark Lynas hoe hij op zoek gaat naar
bewijzen en verklaringen van klimaatver-
anderingen. Dat doet hij door verschillen-
de klimatologische waarnemingen en
fenomenen te onderzoeken en zelf aan de
lijve te ondervinden om ze daarna theore-
tisch te onderbouwen.

Dit boek probeert een antwoord te
geven op al deze vragen, en slaagt er ook
in om op zeer bevattelijke wijze dit inge-
wikkelde fenomeen te verduidelijken.
Twee sporen bewandelt hij om tot conclu-
sies te komen. In de eerste plaats praat hij
met de gewone mensen.

Zij staan op de eerste rij, zien hoe hun
omgeving verandert en kunnen vaak op
zeer intuïtieve en emotionele wijze bewij-
zen aandragen en verklaringen geven.
Daarnaast probeert hij ook op weten-
schappelijke basis deze intermenselijke
verhalen te staven. Dit doet hij door met
wetenschappers, professoren en experts
te praten en de bestaande theorieën aan
deze fenomenen te toetsen. Deze manier
van werken zorgt ervoor dat de lezer een
duidelijk zicht krijgt op klimaatverande-

ring. De voorbeelden verduidelijken de
ingewikkelde theorieën zodoende deze
begrijpbaar worden.

Zijn zoektocht brengt ons vaak het
emotionele verhaal van mensen die
getroffen of bedreigt worden door
milieurampen. Mark vertrekt vanuit zijn
thuisbasis, Engeland, en gaat op zoek naar
verklaringen voor de alsmaar hevigere
stormen en overstromingen.

Later bezoekt hij de eskimo’s in
Alaska. Daar is het, waar de klimaatveran-
dering zich het eerste en krachtigst mani-
festeert. De auteur beschrijft het verhaal
van de tweestrijd die er zich afspeelt: aan
de ene kant het verlangen naar luxe en
welvaart en aan de andere kant de gevol-
gen van de plaatselijke olieontginning.

Deze kleine gemeenschap is het voor-

beeld van de problemen en moeilijke keu-
zes waarvoor ieder van ons staat: de moei-
lijke strijd tussen verworvenheden los
laten om milieubedreigingen duurzaam te
bestuderen. .

Het sterkst moment in het boek is het
verhaal van het verloren paradijs in de
Stille Oceaan, dat gedoemd is te verdwij-
nen. Het raakt je echt als beseft dat deze
prachtige eilanden met zijn unieke cultuur
eigenlijk geen kans meer maken. En het
treft je vooral als je leest hoe bewoners
toch optimistisch blijven en letterlijk het
hoofd boven water proberen te houden.

Maar daar blijft het niet bij, Mark
Lynas tracht ons het hele plaatje te schet-
sen. Klimaat is immers een globaal pro-
bleem. De auteur jaagt op orkanen in
Amerika, ervaart de verwoestijning in
China en is getuige van smeltende glet-
sjers in Peru.

Ook de huidige politiek wordt uit de
doeken gedaan. Hij beschrijft de strijd om
Kyoto en toont de verschillende belangen
aan die hierin een rol spelen.

Na het lezen van dit boek besef je
maar al te goed dat klimaatverandering
niet voor morgen is maar dat we de gren-
zen al lang voorbij zijn. Niemand keert
ongeschonden uit deze reis terug. De pas-
sie en overtuigingskracht waarmee Lynas
schrijft drukt je met de neus op de feiten.
Hij overtuigt je dat er nu iets moet gebeu-
ren. Je kijkt met andere ogen naar jezelf
en de wereld.

www.marklynas.org/

boekbespreking
het nieuwe weer : de gevolgen van klimaatveranderingen:

I  Joren Caemerlinckx  I

Mark Lynas (1973) is journalist, lobbyist en nieuwscommentator, gespecialiseerd in klimaatveranderingen. Met ‘Het nieuwe
weer’ toont hij aan hoe klimaatveranderingen nu al zware gevolgen hebben. Zijn zoektocht brengt ons de wereld rond en

toont de kleine menselijke verhalen in de grote context van de globale opwarming.

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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TWEEDE
HANDS
KLEREN
BEURS
2006
vrijdag 19 mei
zaterdag 20 mei
van 10 tot 17 u

TWEEDEHANDS KLERENBEURS
Met ruime keuze aan KINDERKLEDING

VROUWENKLEDING MANNENKLEDING

OOK SCHOENEN EN HANDTASSEN

GORDIJNEN, WOL, ACCESSOIRES

opgelet slechts 2 dagen

zaal: Masereelhuis Filips Van Arteveldestraat 35 9000 Gent
(zijstraat van het Sint-Annaplein)

ten voordele van de werking van de vredesbeweging Vrede vzw

Het Comité de surveillance OTAN,
de Mouvement Chrétien pour la Paix
en Vrede vzw nodigen u uit voor een 

gespreksavond rond het thema 

KKOOSSOOVVOO  22000066  ::   
OONNAAFFHHAANNKKEELLIIJJKK  EENN  

MMUULLTTII--EETTNNIISSCCHH  ??

Maandag 15 mei 2006 om 20 uur In
’Espace XE, Mercelisstraat 39 te

Elsene (1050 Brussel)

Het is zeven jaar geleden dat de
NAVO Joegoslavië bombardeerde
en waarna Kosovo een protectoraat
wordt. Hoe staat het met Kosovo?  

Deelnemers aan deze ongetwijfeld
interessante info- en debatavond
zijn:
• Marek Nowicki, officiële

ombudsman van Kosovo tussen
200 en 2005 voor mensen- en
minderhedenrechten in Kosovo
(voor een portret van 
deze uitzonderlijke gast, zie
http://www.marekantoni-
nowicki.info/)

• Jean Toschi Marazzani-Visconti,
Italiaanse Journaliste over de rol
van de Westersemedia tijdens
de oorlog om Kosovo

Meer info via:
• Tel : 02 511 63 10 of 02 734 79 82
• E-mail : info@csotan.org of

mcp.belgium@swing.be

International NGO Conference naar 
aanleiding van het Belgisch voorzitterschap

Op 16 en 17 mei 2006 in het Egmontpaleis 
in Brussel, Kleine Zavel in Brussel

16 mei: Werkgroepen: Veiligheidsconcept OVSE (Wolfgang
Zellner – Institute Peace Research and Security Policy

Hamburg), Mensenhandel (Martina Liebisch-  Caritas Europa),
Lichte Wapens (Claudio Gramizzi- GRIP), Racisme (Anne Marie

Lizin – Assemblée Parlementaire OSCE), Kosovo (Marek Nowicki
– Ombudsman Kosovo) , Drugshandel en –gebruik

(Christophe marchand – Centre d’Action Laïque)

17 mei: Werkgroepen: Kaukasus Natalya Estemirova –
Memorial Grozny), Inter-levensbeschouwelijke dialoog

(Adam Mouchtar – EUJS,) Terrorismebestrijding en mensen-
rechten (Ben Hayes – Statewatch), Toekomst van de OVSE

(Eric Remacle – ULB, Europese Studies) 

Volledige lijst van deelnemers aan de werkgroepen,
plaatsbeschrijving, uur en inschrijving op 

www.osce-ngo.be/OVSEconferentie16mei2006.pdf

NL secretariaat p/a Pax Christi 
Italiëlei 98 a 2000 Antwerpen

Tel +32/3/225 10 00
annemarie.gielen@paxchristi.be
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MLV Pollare 16,96,-; RMOostende 7,44; NVV Assebroek 12,44; HDS Assebroek 8,-; RVN Ranst 4,96; ED Veldegem
4,96; T-H A’pen 14,88; LB Wilrijk 4,96; LM Drongen 24,78; JDLAalst 5,2; MTDC De Pinte 9,92; UC Torhout 5,-;
EDB St Andris 4,96; DSP Aalst 5,-; WDR Gravenwezel 22,4; EL Oostende 4,96; EM Gent 4,96; WW Kortrijk 4,96;
CDS Gent 4,96; MVH Gent 5,-; JPE Gent 20,-μ; MT Zwalm 24,78; AC Mariakerke 14,-; EC Linden 10,-; LB StEloois-vijve
9,92; LV A’pen 4.96; RC Gent 10,-; YG Hoevenen 4,96; JVE A’pen 10,-; BP Oostende 9,92VIO Gent 10,-;; GV Machelen
10,-; KL Gentbrugge 5,-; JW A’pen 10,-; GR Kontich 10,-; ami 2500,-; WVC Hingene 10,-; WW Ruiselede 250,-;
IDB Nederhasselt 10,-; FVV Gent 10,-; VN A’pen 10,-; MD Deerlijk 10,-; HM Tongeren 5,-; FR Kraainem 2,22;

FVG Grimbergen 10,-; FVZ 2,48; NB 10,-; DRD Moorsel 5,-; MC Bredene 2,49;JV Gent 10,-; D Peit-Han 15,-;
AV Ninove 10,-; PC Hobokn 5,-; FR Vilvoorde 10,-; WD Kortrijk 10,-; RP Turnhout 10,-; AT Brussel 10,-; JDS Luik 4,96;
IL Schepdaal 5,-;
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