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D e Europese Volkspartij, althans de
overgrote meerderheid van de fractie

- Ivo Belet bijvoorbeeld behoorde bij de
uitzonderingen - verliet de parlementaire
zaal van Straatsburg toen de Boliviaanse
president, Evo Morales, een toespraak
kwam houden. Men wilde niet luisteren
naar een president die “de mensenrechten
niet respecteert”. De belangen van
transnationale energiegiganten worden
kennelijk als mensenrechten
gecatalogeerd

P resident Hamid Karzai van Afghanistan
heeft zopas 13 voormalige krijgsheren

uit kringen van drugsmokkel,
georganiseerde misdaad en illegale
milities, op hoge politieposten benoemd.
Deze namen werden op het laatste
moment toegevoegd aan een lijst van 86
politiechefs die door de VS, Duitsland en
Afghaanse officieren was opgesteld, om de
corruptie uit het korps te krijgen. Volgens
Karzais woordvoerder moeten we dit zien
als een oefening in evenwicht:
“Instellingen kan je niet opbouwen
wanneer bepaalde sectoren van de
samenleving aan de kant worden
gehouden, zeker als je het over de
mujahideen hebt”. Volgens de Belgisch
minister van defensie, André Flahaut, kan
het Belgisch optreden in Afghanistan beter
worden begrepen wanneer men er de
verstrekkende gevolgen van uitlegt:“De
drugsproductie ter plaatse wordt beperkt
of stopgezet en het gebruik in onze
streken zal dus eveneens dalen”.

O liemultinationals worden slimmer. BP
en Shell bijvoorbeeld ontkennen niet

langer dat er zich klimaatveranderingen
voordoen. Ze geven ook toe dat hun
activiteiten soms mensen nadeel kunnen
berokkenen. Shell publiceerde zelfs een
lijst van recente veroordelingen. Maar
daarom zijn deze petroleumgiganten niet
‘veranderd’. BP adverteert met een soort
groengele zonnebloem de campagne “om
zonder olie te leren leven”. Maar in de
toendra van Alaska lekt er petroleum uit
BP-installaties, totnogtoe zou het om een
cijfer van meer dan een miljoen liter ruwe
olie gaan. Shell brengt ons verhalen over

hun moedige experimenten met wind- en
waterenergie, aardgas en biobrandstof.
Maar het affakkelen van het oliegas in
Nigeria, is nog altijd niet gestopt de
ontginning van de walvisrijke wateren
rond het eiland Sachalin gaat gewoon
door; net als de erg polluerende
oliewinning uit teerduinen in Canada.

(The Guardian Weekly vol175/No1)

B egin maart, na president Bush
jarenlang zijn gang te hebben laten

gaan, schieten enkele republikeinse
senatoren wakker. Ze vragen zich af hoe ze
kunnen tussenkomen in het
afluisterprogramma van de regering. Voor
het ogenblik gaat dat niet ver. Het voorstel
van de senatoren zou erin bestaan dat een
handvol Congresleden zijn akkoord moet
geven. De NSA zou de internationale
telefoongesprekken kunnen afluisteren en
de e-mail mogen onderscheppen van het
ogenblik dat er een ‘vermoeden’ zou
bestaan van betrokkenheid van
terroristische organisaties. Dat
‘vermoeden’ wordt niet juridisch
omkaderd. Met andere woorden:
de censuur ontsnapt volledig aan de
juridische controle. Ter herinnering:
tijdens de komende verkiezingen in
november zullen de vertegenwoordigers
van het parlement en 1/3 van de senaat
herkozen worden. Is het dit vooruitzicht
dat de republikeinse senatoren wat
afstand doet nemen van hun president?
De methode van ieder voor zich is nog
altijd van kracht. Daarmee zal de
Amerikaanse burger nog niet op zijn twee
oren kunnen slapen.

(Afrique Asie april 2006)

D e meeste huizen in Falluja liggen nog
altijd in puin. Wie de stad binnen wil

moet vingerafdrukken laten nemen,
irisscan ondergaan en zijn bagage laten
onderzoeken. Anderhalf jaar na het
Amerikaans offensief is het leven in de
grondig verwoeste stad nog altijd niet
genormaliseerd. Aan de oeverkant van de
Eufraat staat het algemeen ziekenhuis van
Falluja. Tijdens de belegring van de stad
konden er geen patiënten terecht- het
Amerikaans leger hield het bezet. Er heerst
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De Mannen van de
Macht

SOLDATENKERKHOF
IN VLAANDEREN

Genietend van de zomerwind

stoeien onbezorgde kinderen

op het zwijgend verdriet

van een Britse dodenakker.

Onder het gestolde bloed

van versteende lichamen

liggen honderden dromen

voor eeuwig begraven.

Jozef Vandromme

een verschrikkelijk gebrek aan materiaal
en geneesmiddelen en het ministerie van
Volkgezondheid doet er niet veel aan. De
meeste mensen durven niet naar de
ziekenhuizen in Bagdad, uit schrik voor de
doodeskaders die onderweg of in de
hoofdstad kunnen toeslaan. De infra-
structuur in Falluja is even slecht als in de
rest van Irak. Eind mei kwamen de VN tot
de conclusie dat de humanitaire situatie in
Falluja bedenkelijk is. 15% van de inwoners
leven nog altijd in verlaten scholen en
overheidsgebouwen. Bagdad trok 100
miljoen dollar uit voor heropbouw en 180
miljoen voor schadevergoeding. Maar daar
is weinig van te zien in Falluja. Er leven
nog altijd 65.000 inwoners van Falluja
elders in het land. De burgemeester nam
onlangs ontslag: hij ergerde zich aan het
feit dat beslist werd om 30% van het geld
dat was vrijgemaakt voor de heropbouw
van de stad gebruikt werd voor extra
veiligheidscontroles. Corruptie en
overdreven facturen van de aannemers die
meewerken aan  de heropbouw hebben
nog meer geld doen verdwijnen.

(IPS, Dahr Jamail en Ali Fadhil)

Somalië (foto: Marleen Renders)
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Vrede komt nooit tot stand door dreigementen van welke
kant ook, met de bedoeling om een ander land te vernietigen
of aan te vallen. Het dreigen met of gebruiken van geweld
tegen andere naties is in strijd met het Handvest van de
Verenigde Naties. We dringen aan op een oplossing die via
volgehouden dialoog het respect voor het internationaal
recht als inzet heeft.

Het anti-oorlogsplatform stelt daarom wat volgt:

1. We verwerpen oorlog en oorlogsdreigingen tegen Iran en
tegen elk ander land als middel om politieke,
economische en geostrategische doelstellingen te
verwezenlijken. Een militaire aanval tegen Iran zal
desastreuze gevolgen hebben voor een regio die nu al erg
instabiel is. Het Midden-Oosten heeft geen nieuwe oorlog
maar vrede nodig. We roepen de Belgische regering op
om zich binnen de EU en de NAVO te verzetten tegen elke
militaire actie tegen Iran. Het belang van de Belgische
houding zal toenemen wanneer ons land volgend jaar lid
wordt van de VN-Veiligheidsraad.

2. Het non-proliferatieverdrag dient door alle landen te
worden gerespecteerd. De bestaande kernwapenmachten
moeten hun arsenalen ontmantelen in plaats van ze te
moderniseren. We vragen de Belgische regering dat ze de
resoluties van Kamer en Senaat uitvoert die aandringen
op de verwijdering van kernwapens uit de niet-
kernwapenlanden van Europa en de uiteindelijke
verwijdering van alle kernwapens waar ook ter wereld.

3. De dreiging van een nucleair opbod kan het best
tegengegaan worden door een akkoord met alle landen in
het Midden-Oosten om de regio uit te roepen tot
kernwapenvrije zone. De landen uit de Golf, verenigd in
de Gulf Cooperation Council zijn daarvoor gewonnen en
proberen Iran daartoe te engageren. Deze oplossing
wordt bovendien ook door Hans Blix naar voor geschoven
in zijn recent rapport getiteld “Weapons of Terror”1 dat
door de “Commissie voor massavernietigingswapens’ is
opgesteld. Een kernwapenvrije zone veronderstelt
meteen ook de volledige ontmanteling van het Israëlische
kernwapenarsenaal dat werd opgebouwd met de steun
van diverse Westerse staten. België moet het initiatief tot
een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten steunen.

4. Onder geen beding mogen België, de EU of NAVO hun
medewerking verlenen aan een militaire actie tegen Iran.
Dit betekent onder andere dat geen basissen, materiaal
en inlichtingen ter beschikking worden gesteld ter
ondersteuning van oorlogshandelingen. We herinneren
de Belgische regering aan de belofte uit het
regeerakkoord om de akkoorden inzake
oorlogstransporten over Belgisch grondgebied te herzien.

5. We erkennen het recht van elk volk op democratie en
respect voor mensenrechten. De democratisering van Iran
kan echter niet worden afgedwongen door oorlog,
militaire acties of pogingen tot destabilisatie van
buitenaf.

6. We herhalen onze eis om dringend een einde te maken
aan de bezetting en het daaruit voortspruitende geweld
in de Palestijnse gebieden en Irak. Elk volk in de regio
heeft het recht op een vreedzaam bestaan binnen
internationaal erkende grenzen met respect voor het
internationaal en humanitair recht. Dat is een
onmiskenbare voorwaarde om terug rust en stabiliteit te
krijgen in de regio.

Standpunt van het anti-oorlogsplatform ondertekend door:

Standpunt van het anti-oorlogsplatform ondertekend door:

11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging -
Aardewerk - ABVV/FGTB - Acting Open Minds - ACW - Aktie
Vredesbelasting (VRAK) - Amis du Monde Diplomatique -
Association Belgo-Palestinienne - l’Association des Médecins
pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMPGN) -
l’Association des Etudiants pour la Prévention de la Guerre
Nucléaire (AEPGN) - ATTAC Vlaanderen - Broederlijk Delen -
BRussells Tribunal - CETRI - Christenen voor het Socialisme -
CNAPD - CNCD-11.11.11 - CODIP - Collectif du Drapeau Rouge -
COMAC - Comité Afrique Australe - Comité de Surveillance
OTAN - Conseil de la Jeunesse d’Expression Française - ECHT -
ECOLO - Ecolo J - Femmes pour la Paix - Femmes Prévoyantes
Socialistes - Forum européen pour un contrat de génération
Nord-Sud - Forum voor Vredesactie - FOS – Socialistische
Solidariteit - Greenpeace België - Groen! - Hand-in-Hand
Vluchtelingen / Gent - Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging -
Inanna asbl - Intal - Jeunesses Communistes - JOC - JOCF -
Jong Groen! - Kairos Europe (Wallonie Bruxelles) - KAJ
Vlaanderen - Kommunistische Partij (KP) - LEF - Mediadoc vzw
- MIR-IRG - Mouvement Chrétien pour la Paix (MCP) - Oxfam
Solidariteit/Solidarité - Oxfam Wereldwinkels - Partij van de
Arbeid - Pax Christi Vlaanderen - Pax Christi Wallonie-
Bruxelles - Prego-Jongeren mét Spirit - Protos - SAP/POS - SOS
Irak - SP.a-Rood - Steungroep voor Rechtvaardigheid en Vrede
in Guatemala - StopUSA - ‘t Uilekot - ULDP - UPJB -
Vaka/Hand in Hand vzw - Vlaams Overleg Duurzame
Ontwikkeling (VODO) - Voor Moeder Aarde - Vrede vzw -
Vredeshuis Aalst - Vrouwen Overleg Komitee - Werkplaats
voor Theologie en Maatschappij

(ondertekenaars per 19/06)
–––––––

1 Zie www.wmdcommission.org/files/Weapons_of_terror.pdf

Werkten mee aan dit nummer.
Georges Spriet, Jennie Vanlerberghe, Marek Antoni Nowicki, Antoine Uytterhaeghe, Marleen Renders, Marie Jeanne Vanmol, Geert Fremout,
Frederik Decock, Nel Vandekerckhove, Nick Meynen, Konrad Edge, Munia Abu Jamal, Soetkin Van Muylem, Francine Mestrum, Ludo De Brabander,
Jozef Vandromme.

geen oorlog tegen iran
Wij, ondergetekenden, tonen ons diep bezorgd over de recente militaire dreigementen tegen Iran vanwege de VS,

daarin gevolgd door Israël. De VS sluiten daarbij ook de inzet van nucleaire wapens niet uit.
We verzetten ons tegen een nieuw Irak-scenario dat de regio in nog grotere chaos zou onderdompelen.

We verzetten ons vanzelfsprekend ook tegen de dreigementen van Iran tegen Israël.
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EDITORIAAL 3

We hebben in dit tijdschrift al
geregeld commentaar geschreven
over de Europese Unie en over
haar eventuele grondwet. Onze
afwijzing is grotendeels geba-
seerd op drie punten. We verwer-
pen de keuze voor het neolibera-
lisme en de ongebreidelde concur-
rentie in de Europese verdragen
en dus ook in de grondwet. Er
blijft een enorm democratisch
deficit in de Europese structuren
steken, en we verzetten ons tegen
de militaire ontwikkelingen in de
Unie.

De recente bijeenkomst van de Europese regeringsleiders
in Brussel, half juni, moest de balans opmaken na een jaar van
reflectie. Deze bezinningsperiode was ingesteld nadat de
Franse en Nederlandse bevolking de grondwettekst per refe-
rendum hadden verworpen. Is de grondwet nu ‘dood’, of moet
de ratificatie in de resterende landen verder gaan? That’s the
question. De crisis in de Unie beperkt zich niet tot de afwijzing
van de grondwet en de politieke impasse die daar uit voort-
vloeit. Ze manifesteert zich ook zeer duidelijk in de problemen
om bijvoorbeeld de begroting op te stellen. Daarbij blijft de
opmerking maar steeds weerkeren dat de huidige beslissings-
procedures het besturen van de Unie zwaar hypothekeren.

Vernieuwde discussies zijn ook op gang gekomen – en
voorlopig weer stil gelegd – rond de strategie van een kern-
Europa en een ‘periferie’, naar analogie met de eurozone. De
Belgische regering is daar een groot voorstander van. Maar op
de Europese Top, en net voordien in het Europarlement, werd
deze piste afgevoerd. In dit alles komt ook de verdere uitbrei-
ding van de Unie op de gesprekstafel te liggen. Daar zijn de
meningen verdeeld: eerst verdiepen dan uitbreiden, of  verdere
uitbreiding gebruiken voor verdieping.

Ik geloof dat een samengaan van 25 zelfstandige staten
inderdaad een charter nodig heeft voor een gemeenschappe-
lijk beleid. Als de voornaamste economische actoren transna-
tionaal zijn, moeten de politieke structuren ook het nationale
overstijgen. Anders krijgen we, zoals SP.a europarlementslid
Anne Van Lancker hier ooit uitlegde, niet de kans een eventueel
tegengewicht te bereiken tegen de economische actoren die

de regio’s en hun arbeidende
bevolking tegen mekaar willen
uitspelen. Wij zijn van mening dat
die grondwet dat nu net propa-
geerde: de concurrentie vrij zijn
gang laten gaan. Maar goed.
Onze regering in de persoon van
de premier blijft zeggen: de
grondwet is dood, leve de grond-
wet.

Het punt dat ik in dit edito wil
maken is dus dat de crisis in de
Unie onze bewindslui kennelijk
niet doet komen tot wat wij de

kern van het probleem achten.
Toen Commissievoorzitter Barroso in het Belgisch

Parlement zijn opwachting kwam maken, moest hij van SP.a-er
Dirk Vander Maelen wel een kritiek op zijn te neoliberale koers
aanhoren. Barroso vond de opmerking echter niet terecht, hij
“voerde alleen maar de verdragen uit”. Inderdaad. De Europese
verdragen zijn doordrenkt van het neoliberalisme en onze
bewindslui blijven de fundamentele keuze voor het neolibera-
lisme buiten de discussie houden.

Er is nu door de Europese leiders overeen gekomen om niet
te beslissen tot 2008. Dan hebben we waarschijnlijk een nieu-
we bewindsploeg in Frankrijk en is er aflossing van de
Blairwacht in Groot-Brittannië. Of wij vanuit de civiele samen-
leving vooral op de partijpolitieke conjunctuur moeten rekenen
voor onze zaak, is maar de vraag. Het is maar in een “neen”-
sfeer en onder druk van de vakbonden dat het Europarlement
de richtlijnen voor de havendiensten afwees, en samen met de
Commissie  de richtlijn Bolkestein heeft afgezwakt.

We zijn er hier bij ons ook nog niet in geslaagd om de
Europese grondwet als discussiethema bij de mensen ingang
te doen vinden. Dat is nochtans cruciaal. Moeten we de kat
niet opnieuw de bel aanbinden en mobiliseren rond een
progressieve en linkse visie op Europa? Het Masereelfonds
nodigde ons uit om het thema Europese Unie verder te blijven
volgen. Daar gaan we graag en gretig op in. Wie mee wil den-
ken en discussiëren, wie voorstellen wil doen, weet waar hij
terecht kan.

■

editoriaal
I  Georges Spriet I

ondertussen in de europese unie
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Van een vriendin Leen, kreeg ik voor mijn
verjaardag een boek van Amos Oz: Hoe
genees je een fanaticus Amos Oz is een bui-
tengewone joodse auteur. Recent heb ik
enorm genoten van zijn laatste roman: Een
verhaal van liefde en duisternis.
Het geschenk heb ik dus met vreugde ont-
vangen en met evenveel verwachtingen
gelezen.

Het eerste deel, tussen gelijk en gelijk,
van het boek (60 pagina’s) gaat over zijn
opvatting over het Israël-Palestina conflict.
Volgens Amos Oz hebben beide partijen
evenveel gelijk én in feite evenveel ongelijk.

Hij schrijft: ‘…..Tussen Palestijnse
Arabieren en Israëlische Joden bestaat er in
wezen geen misverstand. De Palestijnen
willen het land dat ze Palestina noemen. Ze
hebben goede redenen om dat te willen. De
Israëlische joden willen om vergelijkbare
redenen precies hetzelfde land en dat staat
garant voor een volmaakt begrip tussen
beide partijen en voor een vreselijke trage-
die. …Veel Israëlische joden zien niet in hoe
diep de emotionele band van de Palestijnen
met het land is. En veel Palestijnen zien niet
in hoe diep de joodse band met datzelfde
land is…..Nu, ik geloof niet in een plotselin-
ge uitbarsting van wederzijdse liefde tussen
Israël en Palestina….Ik verwacht ook geen
gelukkig huwelijk. Als ik al iets verwacht,
dan is het een eerlijke, rechtvaardige schei-
ding van Israël en Palestina.’
Op Pagina 27 vervolgt hij: ‘…Maar ongeacht
aan wie uiteindelijk welke hoeveelheid
schuld wordt toegeschreven, vraagt deze
urgente kwestie om een onmiddellijke
oplossing……. Om welk percentage van de
verantwoordelijkheid het gaat, is een uiter-
mate academische en subjectieve kwes-
tie……’

Subjectiviteit is een moeilijk begrip. Als
ik het aan de progressieve joodse Aliyah
Strauss zou vragen, zou ze subjectiviteit met
één handgebaar van tafel vegen.

“Het verschil tussen ons, Israëli en de
Palestijnen, is heel simpel.

“Als het in de zomer verschrikkelijk heet
is, dan zet ik onze airco aan en neem ik een
fris bad. Mijn Palestijnse buur heeft zelfs

geen water!” zei ze me toen ik haar in
maart ll. ontmoette.

We waren samen met de organisatie
‘Machsomwatch’ naar de checkpoints nabij
Nabloes gaan kijken. Demonstratief noteren
de dames van deze organisatie het gedrag
van de Israëlische soldaten aan de verschil-
lende checkpoints. Of het enig effect heeft
op het gedrag van de soldaten? Of ze daar-
door de Palestijnen vriendelijker behande-
len? Goede vraag. Mijn antwoord is alvast,
neen. Misschien zal iemand anders dat rela-
tiveren. En,‘soms een beetje,’ antwoorden.

Hoe dan ook, nabij het dorp Zara kron-
kelde plots een slang over de weg. Een
waterslang! Aan de ene kant vastgemaakt
aan een Israëlische waterkraan (wel in de
Westelijke Jordaanoever), aan de andere
kant vastgemaakt aan een kleine tankwa-
gen die achter grote betonblokken in een
kleine zijweg was opgesteld. Aan beide kra-
nen stond een Palestijnse man en de
chauffeur van de tankwagen stond precies

ook klaar om te vertrekken. Tweemaal per
dag konden de Palestijnen de tankwagen
met water vullen. Daar hadden ze een
Israëlische toestemming voor. Een gestem-
peld bewijs. Twee tankwagens per dag. Voor
drie dorpen. Voor de was, voor de plas, voor
het toilet, voor de groenten, kortom voor
alles. Twee tankwagens voor drie dorpen!!
Toen wij daar voorbij kwamen, waren ze
bezig hun derde tankwagen te vullen.
Stiekem natuurlijk, want twee tankwagens
voor drie dorpen zijn niet voldoende. Ze pro-
beren het elke dag opnieuw, een extra tank-
wagen water. Het maakt soms een groot
verschil.

Telkens ze met een gevulde tankwagen
in de dorpen aankomen, volgt er herrie en
geruzie. Mannen proberen met emmers en
jerrycans elkaar voor te steken, vuisten wor-
den gebald, er wordt al eens geroepen.

Allemaal hebben ze een goede reden om
wat meer water te vragen: een nieuwe
baby, het land dat droog staat, de was van
een groot gezin…..

Vol onmacht luisterden we naar het ver-
haal van de tankwagen, toen de twee
Palestijnen plots in enkele seconden de
slang van de kranen ontkoppelden en er
met hun tankwagen als hazen vandoor gin-
gen. De wagen was zeker al 500 m ver, toen
we in de verte het Israëlische leger zagen
naderen. Ze stopten aan de zijweg en keken
hoofdschuddend de stofwolk na.
“Hoe zijn die er nu achtergekomen dat de
Palestijnen hier een tankwagen meer vul-
den? Je zag niemand.” vroeg ik aan Aliyah.
“Ik zal je iets zeggen,” antwoordde ze,“het
Israëlische leger weet alles. Alles. Wees daar
maar zeker van!”

Tussen gelijk en gelijk? Hetzelfde gelijk
aan beide kanten? Voor een groot deel heeft
Amos Oz in zijn stellingen gelijk. Er is echter
één probleem die hij met zijn betoog over

het hoofd ziet. De leefsituatie van de éné
partij tegenover de andere is zo verschil-
lend en zo onrechtvaardig dat je in zo’n
omstandigheden toch heel moeilijk van
gelijk én gelijk kan spreken. Wie zal ooit
de jaren goed maken dat de Palestijnen in
hun eigen land niet als mensen werden
behandeld? 

‘En’ vertelt Dan Schueftan in een inter-
view met De Standaard (16 juni 2006- Bart
Beirlant) waar hij het over ‘zijn’ unilatera-
lisme heeft: ‘hier ligt mijn bijdrage (boek).
Ik stelde dat Israël unilaterale stappen
moet doen, aangezien we geen Palestijnse
partner hebben –we hebben er nooit één
gehad en verwachten ook niet dat we er
in de nabije toekomst één zullen hebben.’

Jennie Vanlerberghe is journalist.
■

het water druppelt
I  Jennie Vanlerberghe  I

Wie zal ooit de jaren goed maken dat de
Palestijnen in hun eigen land niet als mensen
werden behandeld?
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U.R.Y.D* : Denkt U dat de Roma in Kosovo
vandaag veilig zijn?

J. Bibeau: We pakken het probleem van de
veiligheid op een zeer brede basis aan. In
het Engels bestaan er twee verschillende
woorden: safety en security. Maar in het
Frans (het interview werd in het Frans afge-
nomen red.) bestaat er slechts een woord:
sécurité dat gebruikt wordt in het geval van
een duidelijke dreiging ten opzichte van het
individu en de maatschappij. Maar er
bestaat eveneens een veiligheid die betrek-
king heeft op het dagelijks leven.

De UNMIK is verantwoordelijk
voor het noordelijk gedeelte van
Mitrovica, een stedelijke omgeving
met haar eigen problemen. Het is
er rustig, dat is toch wat men zegt.
Maar in realiteit is veiligheid een
zeer complex probleem, alles hangt
af van de belangen en ambities van
het individu of de gemeenschap-
pen die naar Kosovo zouden terug-
keren: veiligheid voor de familie,
veiligheid op het werk, veiligheid in
het opzetten van een zaak, veiligheid in het
bedrijf, enz., de veiligheid moet voor elke
categorie geëvalueerd worden.

U.R.Y.D: Kunnen de Roma vandaag in alle
vrijheid naar hun wijken terugkeren?

J. Bibeau: Ondanks alle verklaringen van de
regeringsverantwoordelijken weten we zeer
goed dat mensen vandaag in Kosovo in een
enclave leven als ze niet van Albanese
afkomst zijn. Er zijn weinig of geen moge-
lijkheden voor de ontwikkeling van een
locale economie en voor werkgelegenheid.
Er is geen bewegingsvrijheid en geen vrij-
heid van meningsuiting. Het spijt me te
moeten zeggen dat de regeringen niets
hebben ondernomen om de integratie van
de minderheden in Kosovo te bevorderen.
De mensen leven gewoonweg geïsoleerd:

indien ze geen Albanees zijn worden ze
gedwongen om in getto’s te wonen, zonder
enige vrijheid. Ze worden uit de gemeen-
schap gesloten. De multiculturele samenle-
ving en de multi-etniciteit waarvan de hui-
dige leiders vandaag spreken bestaan niet
in Kosovo. Het probleem is dat de individu-
en die vandaag zo spreken dezelfde zijn als
dezen die de gebeurtenissen van maart
2004 hebben ontketend en die nu nog aan
de macht zijn in Pristina. Ze zeggen datgene
wat de internationale gemeenschap wil
horen. Het is dus zeer moeilijk om daar

enige geloofwaardigheid aan te verlenen. Ik
vrees zelfs dat het er nooit zal van komen
omdat de politieke leiders geen enkele
intentie hebben om de minderheden te
integreren in de overgrote Albanese meer-
derheid op het ogenblik dat Kosovo onaf-
hankelijk zou worden.

Ik ben nu al zes jaar in Kosovo (..) en ik
ben tot de conclusie gekomen dat de indivi-
duen die de incidenten hebben georches-
treerd nog altijd aan de macht zijn en dat
de internationale gemeenschap zich
opmaakt om hen de macht en de toekomst
van Kosovo te overhandigen in een onaf-
hankelijk Kosovo. Ik denk dat het helemaal
geen zin heeft om de verantwoordelijkheid
van een onafhankelijk land in handen te
geven van niet bekwame en onverantwoor-
delijke leiders, zoals deze vandaag aan de
macht. Ze begrijpen niet wat reële democra-

“veiligheid is een zeer complex probleem”
Interview met De Heer Julien Bibeau*, directeur van UNMIK in Noord Mitrovica,

over de kwestie van de veiligheid van de Roma-zigeuners in Kosovo.

tie inhoudt. De leiders die vandaag aan de
macht zijn denken alleen maar aan hun
persoonlijke belangen of deze van hun par-
tij. Ze begrijpen niet dat democratie de
belangen van het volk moet dienen. Als ge
in een democratie uw rol niet kent dan
hebt ge er niets van begrepen. Dat is een
van de redenen voor de grote kloof die er
nu bestaat tussen wat de internationale
gemeenschap in Kosovo wil bereiken en
wat er tot nu toe is gerealiseerd. Ik vrees
dat die kloof nooit zal gedicht worden
omdat ik twijfels heb over de eerlijkheid

van de huidige leiders aan de
macht.

U.R.Y.D : Mogen de Roma hopen op
hun terugkeer en kunnen ze zich in
alle veiligheid in het dagelijks leven
integreren?

J. Bibeau: Neen. Voor het ogenblik
zijn de Roma niet als gelijke burgers
erkend. De Albanezen hebben voor
het ogenblik voorrang, ten minste
in de context en de visie van de

Albanese leiders in Pristina. Zolang de
sociale integratie en de oprichting van een
civiele maatschappij waarbij iedereen zich
als gelijkwaardige burgers betrokken voelt,
uitblijft, kan er geen sprake zijn van veilig-
heid voor alle burgers. Het is vooral de indi-
viduele veiligheid die leidt tot een collectie-
ve veiligheid, waar iedereen zich op zijn
gemak voelt als burger die van de maat-
schappelijke voordelen kan genieten. Dat is
niet het geval in Kosovo en het is ongeloof-
waardig dat dit zich in zes jaar zou kunnen
realiseren. Er zou meer vooruitgang
geboekt zijn indien er meer politieke wil
zou voorhanden geweest zijn. De interna-
tionale gemeenschap is zich zeer goed
bewust van die afwijkingen en tracht de
voorlopige regering van Kosovo hiervan
bewust te maken. We moeten in Kosovo
een civiele maatschappij opbouwen waar

Zitcovak kamp in Mitrovica
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roma kampen: een ecologische ramp
Roma in Mitrovica kampen is de term gebruikt voor de 500-700 Roma die in drie vluchtelingenkam-
pen  in Mitrovica in Kosovo zijn ondergebracht. In de aanloop naar de oorlog werden de Roma van
Mitrovica door etnische Albanezen uit hun huizen verdreven. De Verenigde naties bouwden ‘voorlopi-
ge  kampen’ op de vroegere mijnsites die sinds  het begin van de oorlog buiten gebruik waren
geraakt. Er zijn klachten dat de Roma-bewoners aan loodvergiftiging lijden. In een artikel van de BBC
van juni 2005 kon men lezen dat het ERRC (European Roma Right Center) een juridisch klacht neerleg-
de tegen de UNMik, ( United Nations Interim Administration in Kosovo) de interim-regering in Kosovo
omdat de kampen nog altijd niet waren verplaatst.
De Wereldgezondheidsorganisatie beschrijft de situatie als een milieuramp. De WHO testte in 2004 het
bloed van de bewoners op lood: 94% van de kinderen hadden een gehalte aan lood in het bloed dat
buiten het meetbereik van het instrumentarium lag. Het kamp Zitkovac, waar een groot aantal kinde-
ren ‘verblijven’ is het ergst getroffen. Het ligt heel dicht bij de vroegere loodsmelterij. De houten huizen
liggen op een honderd meter van een toxische hoop mijnslakken. De wind stuift het gecontamineerde
stof door de kampen.
UNMik was sinds 2000 op de hoogte van de loodvergiftiging. Het is niet het enige waar de UNMik in
haar taken heeft tekort geschoten:
* onvoldoende ondersteuning voor een substantiële autonomie. Alle belangrijke politieke sleutelfi-

guren blijven op het standpunt van een volledige onafhankelijkheid.
* onvoldoende bemiddeling voor het op gang brengen van een politiek proces voor het toekomstig

statuut van Kosovo.
* weinig of geen heropbouw van de basisinfrastructuur. Elektriciteitsdistributie is nog altijd proble-

matisch.
* politie en rechtspraak is nog ruim onvoldoende
* mensenrechten worden niet gepromoot
*. ongeveer 150 000 vluchtelingen, het grootste deel Serviërs, kunnen nog niet terug naar huis.
* etnische spanningen blijven nog steeds hoog oplopen
* volgens Amnesty International leidt de aanwezigheid van vredehandhavers in Kosovo tot een

toename van de vrouwenhandel.
UNMik wordt ook bekritiseerd omdat ze de etnische zuiveringoperaties tegen Serviërs en Roma niet
heeft kunnen stoppen.
Het enige wat het hoofd van UNMik, Søren Jessen-Petersen hierop te zeggen heeft is:“Het zou even-
tueel kunnen – laat ons heel duidelijk zijn- het zou kunnen dat er op het terrein een gebrek aan
samenwerking is”. (sic)
Bron: BBC, wikipedia.
MJV

iedereen op dezelfde wijze van de publieke
diensten kan gebruik maken.

U.R.Y.D : De Roma zijn in Kosovo sinds ver-
schillende generaties aanwezig en de inte-
retnische problemen zijn zeer oud. De
Albanezen willen voor het ogenblik de
onafhankelijkheid. Hoe ziet U vandaag de
Roma bevolking in Kosovo? 

J. Bibeau: Zoals ik het al zei, veiligheid in
de brede zin van het woord betekent dat
de mensen zich als volwaardige burgers in
de maatschappij moeten voelen, dat hun
individuele rechten door de grondwet
moeten gegarandeerd worden en dat ze
dezelfde voordelen moeten genieten als
de meerderheid. Dit is niet het geval in
Kosovo. Er is geen democratische struc-
tuur. Het socialiseringsproject neemt veel
tijd in beslag. Democratie is een manier
van leven: men wordt opgevoed in een
democratisch proces en als ge deze opvoe-
ding niet hebt genoten, en die ontbreekt
in Kosovo, dan is er een kloof die eeuwen
vraagt om overbrugd te worden. Men
moet zeer voorzichtig zijn wanneer men
spreekt over democratie in Kosovo. Het zal
nog generaties duren eer men van een
civiele maatschappij van onderuit kan
spreken. Men moet begrijpen dat in
Kosovo de maatschappij niet evolueert,
het is een maatschappij die zich aanpast
aan de situatie maar die in haar praktijken
niet evolueert wegens de macht van het
patriarchaat en de clan. In een democratie
bestaan er geen clans. Een civiele maat-
schappij waar iedereen volwaardig burger
is en in veiligheid leeft, daar zijn we nog
niet aan toe in Kosovo. Ik vrees dat dit pro-
ces drie, vier, vijf generaties zal in beslag
nemen alvorens dit zich zal realiseren.

U.R.Y.D : Er is dus geen terugkeer mogelijk
voor de vluchtelingen? 

J. Bibeau: Dat is uiterst moeilijk want de
Roma zijn een minderheid en zolang de
structuren van dit proces niet aanwezig
zijn zullen ze niet beschermd zijn.

U.R.Y.D : Wat denkt U van de gemeen-
schappen van meer dan 5000 Roma’s die
hun eigen Roma burgemeester zouden ver-
kiezen?

J.Bibeau: Het is moeilijk om daar een ant-
woord op te geven. Zelfs al zijn ze met
5000, hoeveel leden tellen de andere
etnieën? Zijn ze in de minderheid of in de
meerderheid? Wat belangrijk is in een
civiele maatschappij is dat elke groep van
burgers hun vertegenwoordiger hebben,
verkozenen die hun belangen verdedigen.
De integratie van de Roma moet gebeuren
waar ze zich bevinden, of de meerderheid
nu Servisch is of Albanees of een verde-
ling in meerdere etnieën. Het belangrijkst
is dat ze hun mening kunnen naar buiten
brengen en dat hun belangen, zowel als
gemeenschap of als collectief vertegen-
woordigd zijn.

U.R.Y.D : De gemeente ten zuiden van
Mitrovica wou sportterreinen bouwen op
het gebied van de oude Fabrickastraat
waar de Roma sinds eeuwen wonen.
Vandaag wil de gemeente het terrein in
huur geven voor 99 jaar. Ze neemt de
grond in beslag die eigendom is van de
Roma. Is dat normaal, is dat democratisch?

J. Bibeau: Deze vraag moet besproken
worden met de gemeenteraadsleden.
Indien ze tot dit besluit gekomen zijn zon-
der de Roma te raadplegen of zonder hun
akkoord is dat een andere kwestie. De lei-
ders zijn veranderd en er is een nieuw
beleid aan de macht. Vandaag zijn het de
Albanezen die de gemeenteraad leiden en
ze herkennen de officiële documenten van
de vorige gemeenteraad niet. Ik zeg niet
dat dit zo moet zijn maar dit moet voor de
rechter afgehandeld worden. Het is daar-
om dat ik spreek van het feit dat elke
etnie, of het nu een minderheid of een
meerderheid is zijn collectieve en indivi-
duele rechten moet kunnen verdedigen.

Vertaling: MJV
■

–––––
(*) Het interview werd opgetekend door de
diaspora van de ROM zigeuners uit ex-
Joegoslavië (U.R.Y.D) op 18 januari 2006 in
Mitrovica. Julien Bibeau heeft tot dit interview
ingestemd als wereldburger en niet als officieel
vertegenwoordiger van UNMIK.
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Op dit ogenblik vinden onderhandelingen
plaats over het toekomstige statuut van
Kosovo onder leiding van VN-onderhande-
laar Martti Ahisaari. In deze vooralsnog
Servische provincie lopen de spanningen
tussen de verschillende etnische groepen
geregeld hoog op. De VN-missie in Kosovo,
UNMIK, plant een volledige afbouw tegen
eind 2006 en zullen taken en bevoegdhe-
den overgedragen worden aan andere
internationale organisaties, o.a. de
Europese Unie en de OVSE. De OVSE-mis-
sie in Kosovo (OMIK) loopt parallel met de
VN-missie in Kosovo (UNMIK) en vormt de
grootste van alle OVSE-missies. Het is de
ambitie om tegen eind dit jaar te komen
tot een definitieve status voor Kosovo.
Niet gemakkelijk, want de Albanese meer-
derheid wil onafhankelijkheid, terwijl de
Servische en andere minderheden een

band met Belgrado willen behouden.
Nowicki: “Als gevolg van internationa-

le beslissingen om het instituut van de
ombudsman lokaal te organiseren, was ik
verplicht om Kosovo te verlaten op een
beslissend moment van de internationale
interventie in de provincie. Er worden
gesprekken gehouden die moeten uit-
monden in een definitief politiek en inter-
nationaal-rechtelijk statuut. Vijf jaar als
internationale ombudsman gaven me

ruim de gelegenheid om van nabij de ont-
wikkelingen te volgen. Ik kon wijzen op
regeringsfouten, het gebrek aan initiatief
om publiekelijk mensenrechtenproblemen
aan te kaarten en de wijze waarop er mee
wordt omgegaan door het internationale
en lokale beleid.

De internationale gemeenschap, lokale
Albanese leiders, Servische leiders in

Belgrado evenals andere partijen in
Kosovo zijn volledig betrokken bij de
diplomatieke inspanningen die de defini-
tieve status van Kosovo moeten bepalen.
Aan het roer van dit proces staat de spe-
ciale VN-afgevaardigde voor de Kosovo-
onderhandelingen, de voormalige Finse
president Martti Ahtisaari, die we kennen
van zijn rol als speciale gezant van de
Europese Unie voor Kosovo tijdens de vre-
desakkoorden van juni 1999.

Aan de ene kant bevinden zich de
etnische Albanezen, die ongeveer 90%
van de Kosovaarse bevolking uitmaken.
Voor hen is alleen een onafhankelijke
staat aanvaardbaar en slechts weinigen
die de situatie in Kosovo op de voet volgen
zullen beweren dat dit onmogelijk is. Na
de bijeenkomst van de Veiligheidsraad in
februari 2006 is duidelijk geworden dat
alles in de richting gaat van minstens een
of andere vorm van conditionele onafhan-
kelijkheid.

De Serviërs in Kosovo verwerpen daaren-
tegen zonder meer de idee van onafhan-
kelijkheid. Zij zien in de Kosovaarse onaf-
hankelijkheidsbeweging pogingen tot
etnische zuivering als onderdeel van een
plan om de Albanezen in één staat onder
te brengen. Als Kosovo een of andere
vorm van onafhankelijkheid krijgt toege-
wezen dan zouden vele Serviërs zich
beroofd voelen van een plaats die als de
bakermat wordt gezien van de Servische
culturele en spirituele identiteit.
Onafhankelijkheid zou in dit geval
Serviërs degraderen tot de status van
minoriteit – een begrip dat zij weigeren te
accepteren - voor een bevolking die zich-
zelf als deel van de grotere Servische iden-
titeit ziet.

Wat is Kosovo vandaag? Armoede is
wijd verbreid en een groot aantal mensen
leeft in moeilijke en ruwe omstandighe-
den. De werkloosheid is uitermate groot
terwijl de zeer jonge bevolking sterk aan-
groeit (de helft van de bevolking is jonger
dan 25 jaar, 40 procent is onder de acht-
tien).

toekomst van kosovo hangt af van de wil tot
samenleven

I  Marek Antoni Nowicki*  I

Van 2000 tot eind 2005 was Marek Antoni Nowicki de internationale ombudsman in Kosovo. Het was zijn taak om klachten
over mensenrechtenschendingen te registreren en te behandelen Hierna publiceren we uittreksels uit een analyse van

Nowicki die hij in februari van dit jaar neerschreef en onlangs aan ons bezorgde (red).

Is het mogelijk om zonder verzoening te
spreken over regionale stabiliteit zelfs
met een oplossing voor het statuut van
Kosovo?

Marek Antoni Nowicki
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VVEERRMMIISSTTEENN EE NN VVEERRGGEEVVIINNGG
De kwestie van de vermisten weegt nog
altijd zwaar op het collectieve bewustzijn.
Families van vermisten – Albanezen,

Serviërs en anderen – leven in een voort-
durende onzekerheid over het lot van hun
verwanten. In de meeste gevallen kijken
deze families wanhopig uit naar elk teken
dat er op wijst dat hun familielid nog
leeft. Hoewel er een groot aantal niet-
Albanezen vermist is in Kosovo, zijn het
Albanezen die hoofdzakelijk slachtoffer
zijn van operaties uitgevoerd door
Servische paramilitairen of andere eenhe-
den.

De Servische gemeenschap en hun lei-
ders zouden moeten tonen dat ze ernstige
inspanningen leveren om de Albanese
families te helpen om het juiste lot te
kennen van hun vermiste verwanten. Het

is in het belang van Servië en zijn toe-
komst om dit ernstig te nemen, ook al is
de werkelijkheid gruwelijk.

Er zijn relatief weinig criminele geval-

len behandeld voor Servische rechtbanken
en er is daar zichtbaar geen visuele
publieke steun voor. Een groot deel van de
Servische gemeenschap lijkt niet te willen
overwegen dat een gerechtelijke aanpak
kan helpen om in het reine te komen met
het recente verleden in Kosovo.

De verantwoordelijken moeten op een
dag voor de rechtbank verschijnen voor
hun criminele daden wat ook hun natio-
naliteit of politieke structuur is. De kans
dat er zelfs maar een begin wordt
gemaakt met het noodzakelijke proces
van vergiffenis en verzoening is nihil als
gerechtigheid uitblijft of niet minstens
een behoorlijke inspanning daartoe is

geleverd. Bovendien, is het voor de inter-
nationale gemeenschap überhaupt moge-
lijk om zonder verzoening te spreken over
regionale stabiliteit zelfs met een oplos-
sing voor het statuut van Kosovo?

DD EE NNIIEETT--AALLBBAANNEESSEE GGEEMMEEEENN--
SSCCHHAAPP
Als we afgaan op de verklaringen die zijn
afgelegd op de bijeenkomst van de VN-
Veiligheidsraad over Kosovo in februari,
dan moet er nog heel wat gedaan worden
om de algemene situatie van de minder-
heden in de provincie te verbeteren.
Multi-etniciteit in Kosovo is gebaseerd op
theoretische modellen van de internatio-
naal politieke verantwoordelijken. Er is
weinig kans op succes in de nabije toe-
komst wat dit betreft. Kosovo-gemeen-
schappen, in het bijzonder Albanezen en
Serviërs, hebben nooit samengeleefd,
maar leefden naast elkaar. De multi-etni-
sche gemeenschap in Kosovo blijft een
deel van de internationale politieke reto-
riek. Is het nodig erbij te vertellen dat
rechten and behoeften van ook andere
niet-Albanezen maar al te dikwijls worden
vergeten of zelfs genegeerd.
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Alle kinderen op schoolleeftijd in Kosovo
zijn het product van oorlog of een 
postconflict omgeving.

Een flinterdunne meerderheid besliste over
het onafhankelijkheidsreferendum. Met
een meerderheid van amper 1760 stem-
men gaven de Montenegrijnen de doorslag
om een nieuwe staat in het leven te roe-
pen. Hiermede wil deze Adriatische dwerg-
staat zich loskoppelen van Servië.

Volgens de verklaring van de officiële ver-
kiezingscommissie hebben 86,5 procent
van de 490.000 kiesgerechtigden hun
stem uitgebracht. Hiervan stemde 55,4
procent voor een eigen staat. Dat is 0,4
procent of 1760 stemmen boven het door
de EU gestelde quorum. Deze flinterdun-
ne meerderheid laat het resultaat van
deze stembusgang twijfelachtig overko-
men. Verliezen we hierbij ook niet uit het

oog dat de Montenegrijnen die in Servië
wonen of er tijdelijk verblijven van deze
stembusgang waren uitgesloten.

Het was Solana die vooral actief was
als vroedvrouw bij de geboorte van de
Republiek Servië & Montenegro in 2002,
om naar buiten de indruk te geven dat de
Europese Unie voorstander was dat deze
beide deelrepublieken bijeen zouden blij-
ven, maar gelijktijdig schreef hij het
draaiboek voor de dood van het geboren
kind. De technische bijstand en voorzie-
ningen voor het referendum werden van-
uit zijn bureau in Brussel geleverd. In de
wandelgangen sprak men toen al van
Solanaland of Solania. Voor deze volks-
raadpleging werd de Montenegrijnse
grondwet met de voeten getreden. Die

bepaalt dat voor  constitutionele wijzigin-
gen er een tweederde meerderheid ver-
eist is.

“We hebben onze staat”, triomfeerde
de premier Milo Djukanovic. Sedert 1992
staat hij aan het hoofd van de deelrepu-
bliek, oorspronkelijk als trouwe dienaar
van Slobodan Milosevic. Maar in 1997
zette hij koers voor een eigen zelfstandi-
ge staat. Om zijn doel te bereiken ver-
bond hij zich met de maffia van de siga-
rettensmokkel die via het zwarte circuit
sigaretten naar de landen van de
Europese Unie smokkelde. Men noemde
de dwergstaat Montenegro toen “ Philip
Morris Republiek”, waarvan Djukanovic de
koning was. In feite was Montenegro een
criminele vrijhandelszone. Tegen

de pyrrusoverwinning in montenegro
I  Antoine Uytterhaeghe  I
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Wat betekent het om etnische min-
derheden te beschermen? Men kan goede
wetten afkondigen of speciale program-
ma’s ontwerpen, maar als er geen eerlijke
maatschappelijke wil bestaat om deze
veranderingen te aanvaarden in het dage-
lijkse leven dan is er weinig perspectief
om deze sombere status quo te verande-
ren.

Als de meerderheid van de mensen
zich onwillig toont om minderheden te
accepteren, dan zeggen ze op hetzelfde
ogenblik dat ze hen niet als menselijke
wezens aanvaarden met dezelfde rechten
en privileges. Het exclusief denken langs
etnische lijnen heeft in Kosovo tot catas-
trofale toestanden geleid.

De regering en politieke leiders moe-
ten alle inspanningen leveren om de min-
derheden te overtuigen dat er een recht-
matige plaats is voor hen in de maat-
schappij, dat ze niet zomaar tweederangs
mensen zijn.

VVEEIILLIIGGHHEEIIDD EE NN VVLLUUCCHHTTEELLIINNGGEENN
De gewelddadige gebeurtenissen van
maart 2004 hebben de situatie betekenis-

vol verslechterd. Deze golf van onveilig-
heid heeft geleid tot emotionele trauma’s
en herinnerde de niet-Albanese gemeen-
schappen op pijnlijke wijze aan 1999, toen
gewelddadige represailles tegen Serviërs
en Kosovaren schering en inslag waren. De
gebeurtenissen van maart 2004 toonden
dat geweld in Kosovo op elk ogenblik kon
plaatsvinden. Het is duidelijk geworden
hoe gemakkelijk de relatieve kalmte kan
verstoord worden. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat veel niet-Albanezen zich
onveilig voelen.

Bijna zeven jaar geleden kwam er een
bestuur onder leiding van de Verenigde
Naties in aanwezigheid van NATO-troe-
pen, terwijl massa’s Serviërs en andere
niet-Albanezen vertrokken na omgekeerde
etnische zuiveringen. Veel van deze men-
sen verblijven nog altijd in Servië en
Montenegro in erbarmelijke omstandig-
heden zonder enig duidelijk wettelijk sta-
tuut. Nog altijd zijn er families die vluch-
ten ondanks de herhaalde oproepen van
de internationale gemeenschap om terug
te keren. Niemand heeft juiste cijfers bij-
gehouden over het aantal Serviërs en

andere niet-Albanezen dat de provincie
heeft verlaten. Maar het patroon is er en
is nog eens versterkt door de gewelddadi-
ge gebeurtenissen van maart 2004.

Ondanks de betekenisvolle hoeveel-
heid geld en arbeid die is geïnvesteerd in
de terugkeer zijn de resultaten armzalig.
Waarom?

De algemene economische stagnering
is een van de kernfactoren. Vooral de niet-
Albanezen zijn bijzonder hard getroffen.
De meeste van de families die beslisten
om terug te keren naar Kosovo, zijn afhan-
kelijk van humanitaire hulp. Veel van wat
ze bezaten is gestolen of verloren. Gezien
de algemene situatie en de onduidelijk-
heid over de status van de provincie, is
veel van de eigendommen goedkoop ver-
kocht, zeker in de stedelijke gebieden. Dit
‘uitverkopen’ van eigendom blijft tot van-
daag doorgaan. De woningen die na het
einde van de gevechten van 1999 zijn her-
opgebouwd zijn opnieuw vernietigd tij-
dens de rellen van maart 2004. Veel
Serviërs blijven nog in Kosovo enkel en
alleen omwille van het bestaan van paral-
lelle Servische structuren en de steun die
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Djukanovic liep toen een Italiaans straf-
rechterlijk onderzoek. Volgens de Italiaanse
aanklacht financierde hij met deze duistere
handelspraktijken 60 procent van zijn
begroting. De EU was er van op de hoogte
dat hij zich ook persoonlijk verrijkte maar
Brussel en Solana verkozen deze onfrisse
smokkelactiviteit niet al te scherp te bekri-
tiseren. Djukanovic was en is immers hun
man in het strategische pokerspel tegen
Servië.

Men kan zich niet van de indruk losma-
ken dat het onafhankelijke Montenegro
een constructie is om de macht van de EU
en NAVO over de Balkan te verstevigen en
uit te bouwen. Het invoeren van de
Deutsche Mark en later de euro als enig
betaalmiddel in deze minuscule republiek
aan de Adriatische kust, bewijst dat de
afscheiding van Servië al een voldongen
feit was.

Het referendum was zeker niet in het
belang van de Montenegrijnen en de
Serviërs. De nieuwe staat berust niet op
een nationale consensus. Het volstaat om

de diverse bevolkingsgroepen van de
dwergstaat, met een oppervlakte van

14.000 km2 nader te bekijken.
Op een bevolking van ± 620.000 inwo-

ners zijn er 43 procent Montenegrijnen, ±
32 procent Serviërs, 0,8 procent Bosniers (

Slavische moslims), 5 procent Albanezen, 1
procent Kroaten, 0,1 Macedoniërs en± 1 pro-
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Belgrado en niet-gouvernementele orga-
nisaties verlenen.

De inspanningen voor terugkeer lijken
heel erg geconcentreerd op het verlenen
van onderdak. Hoewel belangrijk, gaat het
om slechts een stukje van een complexe
puzzel van het leven dat moet heropge-
bouwd worden. Het vooruitzicht voor de
teruggekeerden om het land te bewerken
en producten te leveren op de markten, de
kinderen naar school te sturen en terug-
keer op de arbeidsmarkt in Kosovo blijft
voor een lange periode weinig rooskleu-
rig. Dus, teruggekeerden zullen een sub-
stantiële donorbasis nodig hebben, zodat
ze minstens kunnen rekenen op sociale
zekerheid en overlevingsrantsoenen tot de
economie in Kosovo degelijk werkt.

GGEEOORRGGAANNIISSEEEERRDDEE MMIISSDDAAAADD
Betrouwbare rapporten hebben aange-
toond dat Kosovo een welbekende en
belangrijke transitroute vormt voor groot-
schalige georganiseerde criminele activi-
teiten. Gezien het feit dat de laatste twee
decennia gekenmerkt waren door oorlog,
sancties, algemene onrust, enz. is het niet

moeilijk om te zien hoe criminele elemen-
ten wortel schoten of hun bestaande acti-
viteiten in de regio uitbreidden.

Dankzij hun succesvolle inspanningen
om nauwe banden te smeden met de
politieke spelers, zijn criminele groepen er
in geslaagd om straffeloos te opereren.
Deze netwerken moeten zich geen zorgen
maken over waakzame ordehandhaving,
omdat ze kunnen terugvallen op de zwak-
te van de publieke instellingen. Hoewel de
internationale gemeenschap welgemeen-
de inspanningen heeft geleverd in het
opzetten van een lokaal gecontroleerde
politiemacht, (de Kosovo Police Service,
KPS) heeft ze de groeiende corruptie in de
provincie niet kunnen afwenden, groten-
deels omdat de KPS geïnfiltreerd is en
beïnvloed wordt door de georganiseerde
misdaad.

CCOORRRRUUPPTTIIEE
Het probleem is dat de rechterlijke instan-
ties en politieke leiders hun macht niet
willen of kunnen gebruiken om de wetten
te doen respecteren. Wetten bestaan
alleen als ze door competente autoriteiten

worden uitgevoerd. Respect voor de wet-
geving is iets anders dan het misbruik dat
men ervan maakt voor eigen belangen. De
instellingen die al bestaan, zoals de recht-
banken, procureurs of de ombudsman,
moeten daarom afdoende worden ver-
sterkt en ingezet worden als men wil
komen tot het respecteren van de wet.
Maar zelfs als zulke lokale mechanismen
bestaan, moet het toezicht door interna-
tionale structuren en hun reacties op de
meest flagrante misbruiken veel sterker
worden, en dat op basis van principes eer-
der dan politiek comfort.

Het rechtssysteem verkeert nog altijd
in een erbarmelijke staat, ondanks aan-
zienlijke lokale en internationale inspan-
ningen om een onafhankelijke rechterlijke
instantie uit te bouwen. In Kosovo bestaat
een hecht netwerk van grote Albanese
families die de regio op clanachtige
manier domineren. Dat creëert begrijpelij-
kerwijs obstakels voor al wie begaan is
met de legale orde. De diepgewortelde
sociale relaties die in Kosovo bestaan
strekken zich ook erg uit naar justitie.

Een internationaal rechterlijk systeem
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cent Slovenen. De Servische fobie van de
minderheden, zoals de Slavische moslims
en Albanezen, die 17 procent van het electo-
raat uitmaken, hebben in blok voor de
afscheiding gestemd. Bij het uitbrengen
van hun afscheidingsstem hebben deze
bevolkingsgroepen hun eigen doelstelling
voor het oog. De leiders van de Albanezen
die compact in grensgebieden met Kosovo
wonen, maken er geen geheim van dat ze
zich later willen aansluiten bij een gebeur-
lijk onafhankelijk Kosovo of groot Albanië.
De stem van de Albanezen zal zijn prijs
hebben die niet bevorderlijk is voor de sta-
biliteit van de jonge staat. De Bosnische
bevolkingsgroep zou liever bij Bosnië-
Herzegovina ingelijfd worden. Montenegro
beschikt niet over de nodige middelen om
deze eis het hoofd te bieden 

Ook moeten we ons de vraag stellen
wat er gaat gebeuren met de +- 45 procent
tegenstemmers. Voor welke problemen
staan de burgers met een Servisch pas-
poort die nu in de zelfstandige staat
Montenegro plotseling als buitenlanders

zullen gecatalogeerd worden. Bepaalde
kringen in de EU hopen dat met deze stem-
busuitgang van Montenegro de afschei-
ding van Kosovo van Servië eenvoudiger zal
worden. Maar de EU telt ook landen met
grote minderheden die met deze gang van
zaken niet gelukkig zijn. Zo vreest Spanje
dat Montenegro een precedent kan zijn
voor Catalonië. Ook in de Balkan zien de
nationalisten in het referendum een nieu-
we aanzet voor afscheidingen, want vol-
gens hun redenering gaat het niet op wat
men aan de een toestaat, aan de andere
zou geweigerd worden.

De nieuwe staat zal instabiel zijn, niet
alleen door haar etnische samenstelling,
maar ook economisch. Zonder de bescher-
ming en steun van de EU zal Montenegro
in de isolatie geraken. Montenegro is geen
industrieel ontwikkeld land maar overwe-
gend agrarisch.

Er is maar een grote onderneming, het
aluminium bedrijf in Podgorica, dat vorig
jaar werd opgekocht door een Russische
groep, waarin ook de Amerikaanse alu-reus

ALCOA participeert. De telefoonmaatschap-
pij is in handen van het Hongaarse
Telecom, die op haar beurt eigendom is van
Deutsche Telecom. Verder is er nog een
zwakke toeristische sector, waar de wester-
se toeristen nog niet talrijk van gebruik
maken. De meeste toeristen en vakantie-
gangers komen uit Servië, of dit zo zal blij-
ven is af te wachten. Er is ook nog een wijn-
productie, maar het afzetgebied buiten de
landsgrenzen is beperkt. Ook hier zijn de
grootste afnemers Serviërs. Het gevaar is
dus groot dat deze wijnmarkt zal krimpen.
Tot op heden verdiende Montenegro het
meeste legale geld met haar handel met
Servië.
Bijgevolg zal de sigarettensmokkel richting
Europese Unie nog een hele tijd verder
bloeien.

Met deze recente versplintering van
het Joegoslavische gebied staat de Balkan
terug zoals honderd jaar geleden.

Antoine Uytterhaeghe is lid van de redactie-
raad ■
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is een voorlopige oplossing en zal niet
eeuwig in Kosovo blijven. Op een dag zul-
len Kosovaarse rechters alles moeten over-
nemen, zelfs de moeilijkste taken. Ze zul-
len moeten weerstaan aan reële druk,
bedreigingen, corruptie en georganiseerde
misdaad.

DD EE KKOOSSOOVVOO--KKIINNDDEERREENN
Het is bijna zeven jaar geleden dat het
gewapend conflict het landschap teister-
de, maar zelfs daarvoor was oorlog alom-
tegenwoordig met de berichten over het
conflict in Bosnië en Kroatië. Dat doet ons
beseffen dat alle kinderen op schoolleef-
tijd in Kosovo het product zijn van oorlog
of een postconflict omgeving.

De ervaringen van deze kinderen van
de oorlog beïnvloeden hun mentale ont-
wikkeling. Velen lijden onbewust aan
posttraumatische stoornissen, beschikken
over beperkte rolmodellen en in teveel
gevallen ontbeert het hen aan begeleiders
of ouders. Kinderen groeien op in een
moeilijke omgeving met hoge werkloos-
heid en een onzekere politieke toekomst.
De gevolgen van het opgroeien in een der-
gelijk klimaat zijn veelvuldig en begrijpe-
lijkerwijs verwarrend voor jonge geesten.
Ook de ouders en families van deze jong-
ste generatie kinderen zijn producten van
oorlog en conflict. Het probleem is dat de
vaders en families jammer genoeg erg
beïnvloed zijn door hun negatieve ervarin-
gen. Nochtans blijft het de verplichting
van de families om hun kinderen op te
voeden zonder haat. De regering van
Kosovo zou er goed aan doen om pro-
gramma’s op te starten om de kinderen
van deze gepolariseerde gemeenschappen
in contact te brengen met jongeren van
andere etnische groepen.

CCOONNCCLLUUDDEERREENNDDEE OOPPMMEERRKKIINNGGEENN
Niettegenstaande de recente positieve
ontwikkelingen en UNMIK-rapporten aan
de Raad van Europa of de VN-organen
bevoegd voor mensenrechten, is het hui-
dige niveau van bescherming van basis-
rechten en vrijheden nog steeds verre van
aanvaardbaar. Het respect voor de men-
senrechten en de wetgeving vormt een
verplichting voor elke regering. We zou-
den mogen verwachten dat de internatio-
nale instellingen, die de algemene verant-

woordelijkheid op zich hebben genomen
voor Kosovo evenals de landen die een bij-
drage leveren aan KFOR, de autoriteiten in
Kosovo en de politieke leiders, de kritische
mensenrechtensituatie ernstiger nemen
en de belangstelling geeft die vereist is.

Het is duidelijk voor iedereen binnen of
buiten Kovovo dat dit jaar van uitzonder-
lijk belang is. Er blijven evenwel veel pro-
blemen en onbeantwoorde vragen. De
weg naar een definitieve status blijft nog
altijd zeer ingewikkeld.

Een van de centrale vragen is of de
mensen in Kosovo nog kunnen samenle-
ven en in de mogelijkheid verkeren om
zich te verzoenen zodat in het finale
Kosovo-statuut de voorwaarden zijn
gecreëerd die zorgen dat iedereen, onaf-
hankelijk van zijn etnische afkomst, op
een redelijk niveau een vreedzaam en
onverstoord leven kan leiden. Als er een
eerlijke wil bestaat om te veranderen, te
werken aan de reïntegratie van terugge-
keerde vluchtelingen en
om Serviërs en Roma een
solide basis te geven zodat
zij zien dat er een plaats is
voor hen in Kosovo, dan
kunnen meer zichtbare
maatregelen van de rege-
ring, politieke leiders en
gemeentelijke instanties
ook voelbaar worden op
het terrein.

Wat ook de politieke
oplossing is voor Kosovo,
de toekomst ligt in Europa
en dat betekent het
respect voor Europese nor-
men van democratie, de
wet en mensenrechten en
in het bijzonder in Kosovo,
de bescherming van min-
derheden. Vandaag echter,
hoewel de mensenrech-
tensituatie er op vooruit
gegaan is, blijft het alge-
mene niveau van de
bescherming van deze
rechten beneden het mini-
mum van internationale
normen. Er is nog veel
werk te verzetten om de
mechanismen die een

degelijke bescherming bieden, te verster-
ken.

Elke oplossing moet bovendien reke-
ning houden met het internationaal recht
en de belangen van de Balkanbuurlanden
waarbij de basisvoorwaarden worden
gegarandeerd voor regionale stabiliteit en
veiligheid. Samen met de andere volkeren
van deze geteisterde regio moet het pad
leiden naar integratie in de Europese Unie.

Het is onbetwistbaar zo, dat Kosovo
dringend een concreet politiek en wette-
lijk statuut moet krijgen. Dat betekent
volgens mij niet dat dit de ‘finale’ status
moet worden. Om daartoe te komen moet
Kosovo voorzichtige politieke stappen zet-
ten en mag het niet gegijzeld worden
door de onafhankelijkheidsverzuchtingen
van de meerderheidsgroep.”

Vertaald en bewerkt door Ludo
De Brabander

■
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De CVBT heette een samenwerkingsver-
band te zijn van leiders van clanmilities –
ook wel “krijgsheren” genoemd – die zich
verzetten tegen de groeiende politieke en
militaire invloed van de islamistische
“Unie van Islamitische Rechtbanken” (UIR)
in Mogadishu. De vorming van dit nieuwe
front in de Somalische oorlog maakt dui-
delijk hoe de betrokkenheid van interna-
tionale spelers een steeds duidelijker
weerslag krijgt op het verloop van het
conflict én op de vooruitzichten om dat
conflict binnen afzienbare tijd te kunnen
oplossen. Op het conflict tussen
Somalische politieke concurrenten die
elkaar sinds 1991 de politieke, militaire en
economische macht betwistten op basis
van ‘clan’, hebben zich gaandeweg regio-
nale conflicten en zelfs de verbeelde mon-
diaal-ideologische tegenstelling van de
“botsende beschavingen” geënt.
Naarmate deze Somalische oorlog verder
internationaliseert, wordt de kans op
vrede kleiner en de situatie voor de
Somaliërs zelf met de dag onzekerder.

RREESSTTOORREE HHOOPPEE
Na de val van het militaire regime van
Siyyad Barre in 1991 werd de Somalische
hoofdstad Mogadishu en de rest van het
land onder de voet gelopen door clan-
milities van divers pluimage. De geïmplo-
deerde staat was in 1992 het toneel voor
de eerste gewapende internationale
‘humanitaire interventie’ in de geschiede-
nis, operatie “Restore Hope”, waaraan ook
Belgische militairen deelnamen. Vrij snel
bleek dat “Restore Hope” – onder leiding
van de Verenigde Staten met mandaat
van de Verenigde Naties – de hooggespan-

nen verwachtingen niet kon inlossen.
Integendeel, de interventiemacht droop af
en de weg lag weer open voor allerlei
clanmilities en krijgsheren die elkaar de
controle betwistten over havens, luchtha-
vens, wegen en andere economisch lucra-
tieve infrastructuur. Ook milities met een
islamistische inslag namen deel aan de

strijd. Hun militaire of politieke invloed
was minder groot dan de clanmilities,
omdat ze de ruggensteun nodig hadden
van de politieke leiding van een lokale
clan. Maar net zoals de ‘seculiere’ krijgshe-
ren verdienden de islamistische milities
ook aan hun eigen checkpoints waar voor-
bijgangers tol betaalden.

SSPPEEEELLBBAALL
Nadat de Verenigde Naties zich groten-
deels uit Somalië hadden teruggetrokken,
probeerden een aantal landen uit de regio
de rivaliteiten in Somalië voor hun eigen
belangen in te zetten. Ethiopië zag voor-
delen in een zwak centraal gezag, dat zich
niet zou mengen met de interne politiek
van de etnische Somalische minderheid in

de Ogaden-regio in het oosten van
Ethiopië. Als dat gezag bovendien een
anti-islamistisch profiel zou hebben, zou
het een partner kunnen zijn in de geza-
menlijke strijd tegen islamistische groepe-
ringen in de beide landen. Egypte en
Soedan waren dan weer voorstander van
een sterk, centraal bestuurd Somalië, een

Arabisch broederland dat een tegenge-
wicht zou vormen tegen Ethiopië als
regionale macht. Op die manier hoefde
Soedan niet te vrezen voor Ethiopische
inmenging in haar intern conflict tussen
het Islamitische Noorden en het
Christelijke Zuiden. Egypte zou sterker
staan wat betreft haar aanspraken op (en
controle over) het water van de Nijl.

De verschillende vredesconferenties
over Somalië die sinds 1996 werden geor-
ganiseerd met het oog op de vorming van
een nationale Somalische regering, waren
een speelbal in deze regionale rivaliteit.
Steeds werd dezelfde cyclus herhaald: één
van regionale betrokkenen organiseerde
een vredesconferentie met een aantal
krijgsheren waar een Somalisch over-

oorlog in mogadishu: van lokaal conflict
tot internationaal front

I  Marleen Renders  I

Lange tijd was de situatie in Somalië een non-item voor de internationale nieuwsagentschappen.
Tot in maart van dit jaar de eerste berichten verschenen over het bestaan en de activiteiten van een zogenaamde 

“Coalitie voor de Vrede en de Bestrijding van het Terrorisme” (CVBT).

De verschillende vredesconferenties
over Somalië die sinds 1996 werden 
georganiseerd met het oog op de vor-
ming van een nationale Somalische 
regering, waren steeds een speelbal van
regionale rivaliteiten.
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gangsbestuur uit voortkwam. In dat over-
gangsbestuur lag het zwaartepunt stee-
vast bij een beperkt aantal krijgsheren en
politici die trouwe bondgenoten waren
van de externe patroon. De externe
patroon voorzag ‘zijn’ krijgsheren van
financiële middelen en militaire hulp. Als
reactie vormden de krijgsheren die niet
mochten meedoen een pragmatische
oppositie-coalitie, militair en politiek
gesteund door de concurrerende externe
patroon. Het resultaat was telkens dat het
overgangsbestuur er niet in slaagde een
betekenisvolle controle te krijgen over het
grondgebied en de voorgestelde vrede dus
dode letter bleef. De laatste regering
onder Arabische patronage, de
‘Transitional National Government’ (TNG),
werd gevormd in 2000 in Djibouti. Tegen
deze regering verzamelde zich een coalitie
van krijgsheren gesteund door Ethiopië,
wat in 2004 leidde tot de vorming van
een nieuwe regering die zich de
‘Transitional Federal Government’ (TFG)
noemt. Eén van de redenen waarom
Ethiopië de TFG factie steunde was hun
nadrukkelijk geafficheerd anti-islamisme.

VVRROOMMEE ZZAAKKEENNMMAANNNNEENN
De Somalische islamisten waren een bij-
zonder diverse populatie. Sinds hun ont-
staan in de jaren 1970 bestonden er isla-
mistische bewegingen in verschillende
vormen en kleuren. Veel verder dan een
principiële eensgezindheid over de invoe-
ring van de shari’a kwamen ze niet,
wegens grote onderlinge onenigheid over
een concreet politiek programma en de
manier waarop dat programma kon wor-
den uitgevoerd. Gewapende, militair actie-
ve groeperingen waren een kleine minder-
heid. De meerderheid van de islamisten
was actief in de liefdadigheidssector, het
onderwijs of deed in zaken. Deze nieuwe
generatie ‘vrome’ zakenmannen lag in
midden de jaren 1990 aan de basis van
het oprichten van zogenaamde ‘islamiti-
sche rechtbanken’ in het chaotische en
rechteloze Mogadishu. De bedoeling van
deze rechtbanken was om de kleine crimi-
naliteit te beteugelen en om een veilige
omgeving te scheppen voor winkeltjes en
kleine ondernemingen. Om de vonnissen
af te dwingen hielden deze rechtbanken
er een eigen gewapende militie op na.

De reikwijdte van deze initiatieven was
heel lokaal: deze rechtbanken bestonden
slechts in een paar wijken van de stad. De
jurisdictie van de islamitische rechtban-
ken beperkte zich tot het gebied van tel-
kens één welbepaalde subclan van de
Hawiye, de clan-familie die Mogadishu en
omgeving controleert. Ze konden ook niet
bestaan zonder het akkoord van de lokale

politieke leiders van deze subclans.
Gaandeweg begonnen rechtbanken die
verspreid lagen in de verschillende stads-
delen wel samen te werken en ontstond
er een overkoepelende organisatie. De
islamistische zakenlui die oorspronkelijk
aan de basis lagen van de rechtbanken
verwierven zo ook politiek gewicht. Ze
speelden onder meer een belangrijke rol
bij de totstandkoming van de TNG in
Djibouti in 2000. Deze zakenlui profiteer-
den ook de steun voor de TNG uit
Arabische landen: op die manier ontstond

er een amalgaam van verstrengelde
belangen waarbij zowel clan, islamisme
als businessnetwerken relevant waren.

RRAADDIICCAALLIISSEERRIINNGG
Ondertussen was de TNG langzaam van
het politieke toneel verdwenen en uitein-
delijk vervangen door de TFG, gesteund
door Ethiopië. De TFG zelf bestond eens te
meer uit een plethora van Somalische
politici en krijgsheren. President Yusuf van
de TFG was een notoir anti-islamist die
kon bogen op een aantal successvolle mili-
taire acties (met steun van Ethiopië) tegen
islamistische milities in zijn eigen clange-
bied in Noord-Oost Somalië aan het begin
van de jaren 1990. In zijn regering hadden
ook een aantal krijgsheren uit Mogadishu
een plaatsje gekregen. Toch kon ook deze
regering de hoofdstad politiek noch mili-
tair onder controle krijgen. Yusuf pleitte
daarom voor een interventie van de
Afrikaanse Unie om Mogadishu te pacifi-
ceren. De krijgsheren in Mogadishu waren
daar absoluut niet voor te vinden en
zagen de inmenging van de TFG niet zit-
ten. Deze krijgsheren kregen vanaf het
wegvallen van de door de islamisten
gesteunde TNG bovendien af te rekenen
met nog een nieuwe speler op het politie-
ke veld. Een aantal islamitische rechtban-
ken radicaliseerde en wilde naast hun
taak van law and order ook een ruimer
politiek programma nastreven voor de
Somalische staat. Om deze concurrent te
neutraliseren pasten de ‘seculiere’ krijgs-
heren in Mogadishu met een in Somalië
beproefd concept toe: zij beschuldigden
de overkoepelende organisatie van islami-
tische rechtbanken ervan onderdak en
bescherming te bieden aan islamistische
terroristen uit het buitenland. De strate-
gie werkte: rond 2003-2004 richtte de
regering Bush zijn oog op de rechtbanken
en maakte de straten van Mogadishu tot
een nieuw slagveld in haar wereldwijde
“oorlog tegen terrorisme”. De Verenigde
Staten gingen zonder meer over tot het
betalen van de ‘seculiere’ krijgsheren om
door de VS verdachte individuen op te
sporen en uit te leveren aan de
Amerikaanse geheime diensten. De Bush-
administratie bedacht de krijgsheren met
een nieuwe eretitel - anti-terrorism war-
lords – en voorzag ze van geld en wapens.

Foto: M. Renders
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weer in vervulling. De regio stort zich dan
in een nog uitzichtlozere spiraal van
geweld, vergelijkbaar met de situatie in
Irak. Het is duidelijk dat dit ten allen prijze
moet worden vermeden.

CCOONNCCLLUUSSIIEE
De situatie in Somalië is bijzonder explo-
sief en er moet snel worden gehandeld.
Wapens leveren aan één van de strijdende
partijen is alvast niet de aangewezen
weg. Beter lijkt het om de situatie te
bevriezen en – hoe moeilijk het ook lijkt –
de strijdende partijen weer (desnoods
gedwongen) samen te brengen om te pra-
ten over machtsdeling. Lukt dit niet, dan
hebben de Verenigde Staten (deels door
hun eigen toedoen) er in ieder geval weer
een onoverzichtelijk front bij. Maar veel
erger nog, krijgt de noodlijdende bevol-
king er weer een schep ellende bovenop.

Dr. Marleen Renders is verbonden aan de
vakgroep Publiek recht (niet-Westers recht)
van de Universiteit Gent. In het kader van
haar doctoraatsonderzoek over de
Somalische kwestie verbleef zij gedurende
langere tijd ter plaatse.

■

AFRIKA14

Vrede | nr. 380 | juli - augustus  2006

De anti-terrorism warlords verenigden zich
in wat men zou kunnen beschouwen als
een lucratieve samenwerkende vennoot-
schap, de Coalitie voor de Vrede en de
Bestrijding van het Terrorisme (CVBT). Door
de militaire en financiële injecties voelde
de CVBT zich zeker van zijn zaak en ging
begin 2006 een gewapend conflict aan
met de milities van de Unie van
Islamitische Rechtbanken (UIR). Waren
aanvankelijk lang niet alle islamitische
rechtbanken politiek geradicaliseerd, het
conflict met de CVBT droeg bij aan het
groeiende overwicht van de hardliners
binnen de organisatie. Die hardliners wer-
den financiëel gesteund door individuen
van buitenaf, vermoedelijk uit de
Golfstaten. De gevechten in Mogadishu
tussen CVBT en UIR kostten in mei 2006
het leven aan honderden burgers en
maakten voor nog veel meer van hen het
leven nog moeilijker dan het al was.

BBUUIITTEENNLLAANNDDSSEE BBEETTRROOKKKKEENNHHEEIIDD
President Yusuf van de TFG, die zich in
afwachting van zijn intocht in Mogadishu
voorlopig in Baidoa had gevestigd, was
natuurlijk niet tevreden met deze gang
van zaken. Hij hekelde met klem de
Amerikaanse interventie: volgens hem
was zijn eigen regering de enige legitieme
instantie om de islamisten aan te pakken.
Niet de krijgsheren in Mogadishu moes-
ten worden bewapend en gefinancierd,
maar zijn TFG. Meteen lanceerde Yusuf
opnieuw het voorstel om buitenlandse
troepen in te zetten. Er werd zelfs geop-

perd op het wapenembargo tegen
Somalië tijdelijk op te heffen om de ‘rege-
ringstroepen’ van de TFG beter te kunnen
bewapenen, een voorstel dat natuurlijk
werd gesteund door Ethiopië; en klaarblij-
kelijk (volgens De Morgen dd. 16/06/06)
ook door EU-commissaris Louis Michel. Als
Ethiopische troepen Somalië zouden bin-
nenvallen– wat in het verleden nog is
gebeurd – om de TFG te ondersteunen,
zou dit vrijwel zeker leiden tot een gewa-
pende confron-
tatie met de
militie van de
UIR. Het valt te
vrezen dat radi-
cale elementen
binnen de UIR
deze kans dan
zullen grijpen
om gematigde
islamisten bin-
nen hun rangen
te marginalise-
ren en een
“internationale
jihad” uit te roe-
pen tegen de
“christelijke ver-
overaars”. Op die
manier zou de
oorlog uiteinde-
lijk escaleren en
gaat de self ful-
filling prophecy
van de botsende
beschavingen

Waterbedeling Foto: M. Renders
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KKIIEESSLLIIJJSSTTEENN
Meer dan 9 500 kandidaten voor een par-
lementaire zetel en 33 kandidaten voor
het presidentsschap bereiden zich voor op
de verkiezingen. De internationale
gemeenschap, die dagelijks een miljoen
dollar spendeert om de veiligheid van ex-
Zaïre te garanderen, tast nu nog eens in
de zakken. Ze stort 500 miljoen dollar om
verkiezingen te organiseren op een grond-
gebied groter dan Europa. Maar volgens
Caroline Dumay in Le Figaro2 verlopen
niet alle etappen in het electoraal proces
even correct: “Zo stelt de Onafhankelijke
Verkiezingscommissie (Commission
Electorale Indépendante, CEI) zich geen
vragen bij de inschrijving op de kieslijsten
van 25 miljoen kiezers ipv de geschatte 12
miljoen. Is de inschrijving wel voldoende
nauwkeurig gebeurd? De leiders van de
oppositie willen nog voor 30 juni een poli-
tieke dialoog op gang brengen over de
organisatie van werkelijk vrije, transparan-
te en geloofwaardige verkiezingen. Pech
voor diegenen die, zoals Antoine Gizenga,
geen 50 000 dollar hadden om de waar-
borg (niet terugbetaalbaar) te betalen
voor de inschrijving op de kieslijsten.
Antoine Gizenga is 80 jaar en leider van
de Verenigde Lumumbistische Partij. Ook
pech voor deze die de verkiezingen boy-
cotten. Tshisekedi weigert het verkiezings-
proces te legitimeren.”

DDIISSCCUUSSSSIIEE II NN DD EE UUDDPPSS
Durft Tshisekedi de confrontatie met het
kiezerskorps niet aan? Volgens Christophe
Boisbouvier3 in het weekblad ‘Jeune
Afrique’ liggen de zaken toch complexer.
In de UDPS laaiden de discussies hoog op:

“een deel pleitte voor deelname aan de
verkiezingen met een eenvoudig argu-
ment: we zijn sterk genoeg om de valsspe-
lers te verslaan”. Ze beroepen zich  daar-
voor op twee precedenten: in 1992, in
Kinshasa, had Mobutu tweederden van de
zaal achter zich maar hij kon toch niet ver-
hinderen dat de UDPS triomfantelijk

terugkeerde naar de Nationale
Conferentie. En in 2002, veegde de dyna-
miek van de verandering in Madagascar
alle fraudeurs aan de macht, buiten.”

Deze die gekant waren tegen de deel-
name aan de verkiezingen vonden dat de
UDPS een te grote handicap had: “Onze
mensen zijn niet ingeschreven op de kie-
zerslijsten. De kiescommissie (CEI) heeft
geweigerd om de wervingsbureaus voor
de inschrijving van de kiezers weer te ope-
nen alhoewel ze daar nog ruimschoots de
tijd voor had. Het is het bewijs dat de CEI
ten dienste van de regering staat. Meer
nog: de internationale gemeenschap
steunt ons niet zoals in 1992. Ze houdt de
hand boven het CEI en zijn voorzitter,
Apollinaire Malu Malu. Het is een teken
dat onze geldschieters ( FMI en
Wereldbank, red.) de kandidatuur van
Kabila steunen.” De tegenstemmers heb-
ben het gehaald.

Nog volgens Christophe Boisbouvier
zijn de politieke keuzes van de
Tshisekedisten niet altijd rationeel. De

auteur beschrijft de UDPS als de partij van
één man. Als de nationale voorzitter een
beslissing neemt zal niemand hem tegen-
spreken uit schrik voor represailles. Maar
de nationale secretaris van de partij, Eve
Bazaïba, plooit niet voor het verbod van
de partijbaas. “Als men het systeem wil
veranderen moet men er deel van uit

maken.” In Kinshasa noemt men haar
‘Mère Courage’“.

De UDPS is ook een beetje de gevan-
gene van haar eigen verleden, schrijft
Boisbouvier: “Tshisekedi is een moedig
man die de verpersoonlijking is van het
verzet tegen het mobutisme en de strijd
voor de democratie. Daar heeft hij ook
persoonlijk voor betaald met meerdere
aanhoudingen, stokslagen en martelin-
gen. Hij is ook een goed tacticus. In 1991
wilde Mobutu hem compromitteren door
hem te betrekken in de macht. Tshisekedi
aanvaardde op één voorwaarde: dat
Mobutu afstand zou doen van zijn rol als
borg voor de staatsinstellingen. Mobutu
weigerde. Een jaar later werd hij eerste
minister maar deze keer  werd hij door de
Nationale Conferentie aangeduid. Hij
kwam door de grote poort naar binnen.”
Maar de man heeft ook zijn schaduwzij-
den. “Alvorens de opposant te zijn van
Mobutu was hij gedurende 20 jaar de
trouwe bondgenoot van de dictator. In
1960 tekende hij als  minister van Justitie

congo: de teerling is geworpen
I  Marie Jeanne Vanmol, Georges Spriet I

De eerste stembusgang in Congo, sinds de onafhankelijkheid in 1960, is voorzien op 30 juli 2006. Het ziet er niet naar uit dat
de verkiezingen de verhoopte stabiliteit zullen brengen omdat de verliezers de uitslag kunnen betwisten en het leger, nog
altijd niet betaald, weinig reden heeft om er rustig bij te blijven. Toch willen de Europese Unie 1, de Verenigde Staten en de

Verenigde Naties de verkiezingen kost wat kost doen doorgaan zelfs als sommige etappen in de opbouw van het electorale
proces niet al te correct zijn verlopen.

Durft Tshisekedi de confrontatie met het
kiezerskorps niet aan?
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het aanhoudingsbevel tegen Patrice
Lumumba. Enkele weken later werd deze
vermoord. In 1966, als minister van
Binnenlandse zaken, sloot hij de ogen
voor de  liquidatie van vier opposanten tij-
dens de “ pendaisons de la Pentecôte” (de
opknopingen tijdens de pinksterdagen).
En zelfs in 1992 toen hij eerste minister
was trof hij geen enkele maatregel tegen
de uitvoerders van een etnische zuive-
ringsoperatie in Katanga.
Vele duizenden Kasaï wer-
den toen vermoord.”

OOPPPPOOSSIITTIIEE ZZOONNDDEERR
UUDDPPSS
De afwezigheid van het
belangrijkste deel van de
oppositie komt aan alle kan-
didaten ten goede. In de eer-
ste plaats aan Kabila die
zonder de deelname van de
UDPS kan dromen van een
overwinning tijdens de eer-
ste ronde. Reeds 15 partijen
hebben opgeroepen om hem
te steunen. “Maar we gaan
naar de verkiezingen zonder
een eengemaakt leger, zon-
der een geïntegreerde poli-
tie, zonder juridische instel-
lingen, zonder efficiënte
administratie” zegt de oud-voorzitter van
de nationale assemblée, Olivier Kamitatu.
Zijn partij, de Alliantie voor een
Vernieuwing van Congo (Alliance pour un
Renouveau du Congo, ARC), heeft de VN-
missie in Congo (MONUC) laten weten dat
de president en zijn vicepresidenten in
Kinshasa een privémilitie van een hon-
derdtal man paraat houden.

Tshisekedi heeft het referendum van
december vorig jaar geanalyseerd. Zijn
‘neen’ en het boycotten van het referen-
dum hebben slechts in Kinshasa en in de
twee Kasaï-provincies gevolg gekregen.
Zijn populariteit in het oosten is sinds de
jaren ’90 gedaald, zegt parlementair afge-
vaardigde Christophe Lutundula.
Tshisekedi begrijpt dat het electoraat in
Congo grotendeels versnipperd is door de
burgeroorlog. Vandaag is er geen centrale
staat meer. In de dorpen en de wijken
blijft enkel nog de etnische solidariteit
over. De eerste ronde van de verkiezingen

zou enkele verrassingen in petto kunnen
houden voor de regionale kandidaten ten
koste van enkele grote nationale figuren.

OOVVEERRGGAANNGGSSRREEGGEERRIINNGG
De politieke kaste die in de vredesakkoor-
den van 2002 in Pretoria werd aangeduid,
behoort voor een groot deel tot de vroe-
gere oorlogspartijen. Tussen 1998 en 2003
collaboreerden ze met de bezettingslegers

uit Rwanda, Oeganda, en Burundi. Ze
organiseerden mee de trafiek van de
Congolese grondstoffen door middel van
bedrijven uit de entourage van de
Oegandese president Museveni. Die gru-
welijke oorlog kostte het leven aan 4 mil-
joen mensen en veroorzaakte het leegro-
ven zonder precedent van een hedendaag-
se staat.

Ook heel wat aanhangers van de in
1997 verdreven dictator Mobutu zijn erin
geslaagd opnieuw publieke mandaten in
de wacht te slepen met de daaraan ver-
bonden vergoedingen en voordelen,
natuurlijk. “Het is dus niet te verwonderen
dat voor de leden van de overgangsrege-
ring het leegroven van de staat de meest
natuurlijke manier is om zich te verrijken”
zegt de Congolese historicus Elikia
M’Boloko in een interview4, “en het is
merkwaardig met welke hardnekkigheid
men een semi-federaal bestuur in Congo
heeft willen opzetten door het aantal

regio’s te vermeerderen en aldus de prer-
ogatieven van de centrale staat te beper-
ken. De lokale politici krijgen daardoor de
mogelijkheid om de economie verder te
beheren.”

OONNGGEELLIIJJKKEE CCOONNTTRRAACCTTEENN
Het privatiseringsproces van GECAMINES
(Générale des carrières et des mines) in
Katanga - tot 1992 het paradepaardje van

de Congolese economie - is het school-
voorbeeld van het soort contracten dat
door de overgangsregering werd aange-
gaan5. De belangrijkste transacties wer-
den afgesloten tussen 2003 en 2005. De
meeste waarnemers tonen zich sceptisch
over het mechanisme van de toekenning
van de contracten. De parlementaire com-
missie Lutundula6 maakte onlangs
bekend (februari 2006) dat de meeste van
die contracten buiten elk legaal kader
werden afgesloten. Het beveelt de
opschorting of de verbreking aan van 16
contracten, het opstarten van een juri-
disch onderzoek tegen 28 Congolese en
internationale bedrijven en 17 personen
betrokken bij de illegale trafiek van grond-
stoffen. Het rapport roept dringend op om
de volledige ontmanteling van de uitrus-
ting en de ontginningsgebieden van
Gécamines te verhinderen.

Deze contracten voorzien het leeu-
wenaandeel voor de buitenlandse privé-

AFRIKA16

Vrede | nr. 380 | juli - augustus  2006

De installaties van Gécamines in Katanga
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milities, en zijzelf worden door industrie-
landen gesteund. Bepaalde analytici
beweren dat sommige nieuwe “Congolese
politieke partijen” de EU, en vooral de
Duitse, troepenmacht verwelkomen in de
hoop op die manier hun positie te kunnen
versterken via de aanwezigheid van bui-
tenlandse troepen.

De Unie is ook bevreesd opzij te wor-
den geduwd door de VS, maar zeker ook
door China. Washington en Peking zijn
zeer actief in dit continent: olie is voor hen
zeer belangrijk. China is de voornaamste
afnemer van Soedanese olie en is nu ook
actief in Angola. In Congo zoekt China ook
naar koper en kobalt, in Zimbabwe naar
platina en met Zuid-Afrika draait het voor-
namelijk om steenkool, platina en ijzer-

erts. China is na de VS en Frankrijk,
Afrika’s derde handelspartner en
gaat Groot-Brittannië vooraf. En
eigenlijk spreekt niemand nog echt
over democratie, maar alleen nog
van politieke stabiliteit.

Dat is wat de militaire missie van
de EU gaat garanderen. Maar het
“democratisch verkiezingsproces
veilig stellen” verkoopt natuurlijk
beter.

Marie Jeanne Vanmol is stafmede-
werker bij Vrede.
Georges Spriet is secretaris van
Vrede.

■

–––––
1 Zie ook Vrede nr.379 Europese Unie wil en
krijgt haar troepenmacht voor Congo, Raf
Custers, pp11-14
2 Caroline Dumay, Le pari électoral osé du
Congo Kinshasa. Le Figaro, 17/06/2006
3 Christophe Boisbouvier, A quoi joue
Tshisekedi?. Jeune Afrique, 4/06/2006
4 Interview met Elikia M’Boloko, prof aan
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
in Parijs. Une histoire de la prédation. Afrique
Asie, april 2006
5 zie dossier Main Basse sur le Congo,
Afrique Asie april 2006
6  HYPERLINK “http://Www.niza.nl/”
Www.niza.nl
71 Andreas Reiss and Peter Schwarz op
www.wsws.org

Duitse volksvertegenwoordiging keurde
de missie goed met 440 tegen  135 stem-
men, ondanks het feit dat volgens opinie-
peilingen 57% van de Duitsers tegen het
sturen van troepen naar Congo gekant is.
Het verkiezingsproces zal zeker de funda-
mentele situatie van Congo niet verande-
ren. Het zal wellicht een institutionalise-
ring inhouden van de de krachtsverhou-
dingen tussen etnisch en politieke groepe-
ringen, en hun internationale “peters”. De
aanwezigheid van EU-troepen heeft naast
de officiële verklaarde doelstelling dus
nog wel een paar bijkomende (maar niet
bijkomstige)7.

Congo is een land rijk aan grondstof-
fen en hydro-elektrische mogelijkheden.
Internationale economische spelers zijn

op zoek naar goede uitgangsposities. In
augustus 2005 verkreeg het Amerikaanse
Phelps Dodge de grootste licentie ooit
voor koperexploitatie, schattingen spreken
over 90 miljard dollar als opbrengstmoge-
lijkheden terwijl Phelps Dodge slechts 15
miljoen voor de licentie betaalde. De dia-
manthandel wordt gecontroleerd door
een Libanese zakenfamilie. President
Kabila sloot een groot diamantcontract
met een Israëlische zakenman, die samen-
werkt met het Russiche diamantreus
Alrosa. Het goud uit Ituri vertrekt via
Oeganda, coltan en cassiteriet verlaten
Kivu via Rwanda, Katangees kobalt via
Zambia. Buurlanden hebben banden met

bedrijven waarbij de Congolese staat de
gedupeerde partij is. De buitenlandse
bedrijven genieten een voorkeursbehan-
deling o.a. belastingsvermindering en
gunstige douanetarieven. Na de publicatie
van het rapport gaat het leegroven van de
Congolese grondstoffen echter onge-
stoord verder. “In de aanloop naar de ver-
kiezingen wordt het debat over de grond-
stoffen vermeden”, zegt prof. Elikia
M’Boloko, “de politieke Congolese klasse is
nog niet rijp om een land als Congo rijk
aan grondstoffen te besturen. De kans is
groot dat na de verkiezingen de staat de
getekende contracten zal erkennen en dat
de leegroof zal gewettigd worden. Zonder
het moratorium van de commissie
Lutundula gaat Congo de weg van de
ondergang tegemoet.
Het internationaal
Comité dat de transitie
in Congo moet super-
viseren  (Ciat, Comité
international d’accom-
pagnement de la tran-
sition)  doet niet het
werk dat van haar zou
kunnen verwacht wor-
den. Het houdt de
schijn op bezig te zijn
met juridische en poli-
tieke kwesties maar
sluit de ogen voor het
economisch luik. In
Congo is het gemeen-
zaam bekend dat hoge
functionarissen van de
EU en van de VN
gelieerd zijn met de
trafiek van grondstoffen. De internationa-
le functionarissen gedragen zich als krijgs-
heren op veroverd grondgebied. De uitver-
koop van de Congolese grondstoffen legt
een zware hypotheek op de toekomst.”

EEUURROOPPEESSEE TTRROOEEPPEENN
De EU stuurt een troepenmacht van 2000
soldaten om het “verkiezingsproces veilig
te stellen”. 800 Franse en 780 Duitse mili-
tairen vormen er de centrale as van. Bij
onze oosterburen wordt het argument
gebruikt dat Duitsland geen aanspraak
kan maken op een permanente zetel in de
Veiligheidsraad als het niet bereid is risi-
covolle opdrachten op te nemen. De
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DDEE RREEGGIIOO
In Zuid-Amerika zijn in de regionale ontwik-
keling drie tendensen zichtbaar aan het wor-
den. Enerzijds is een reeks landen in economi-
sche alliantie gestapt met de Verenigde
Staten door het ondertekenen van vrijhan-
delsakkoorden. Daar hoort in de eerste plaats
Chili bij, maar ook Colombia en Peru. Zij leg-
gen hun lot in handen van de internationale
handel met het noorden van het continent.
Daarnaast heb je een aantal landen dat
gericht is op “zelfontwikkeling” met voorna-
melijk Brazilië en Argentinië, en ook Uruguay.
Een derde groep volgt een beleid dat duide-
lijk tracht te breken met de klassieke manier
van handel drijven, en opteert voor comple-
mentariteit, respect voor ieders ontwikke-
lingsniveau, eerlijker prijzen voor de uitwisse-
lingen (al dan niet geldloos, d.w.z.‘ruil’ van
diensten tegen grondstoffen of landbouw-
producten). Hier spreken we over de
‘Bolivariaanse’ as Cuba-Venezuela-Bolivië. De
laatste twee groepen - de ‘zelfontwikkelaars’
en  de ‘Bolivarianen’ - vinden elkaar in hun
afkeer voor vrijhandelsakkoorden onder
dominantie van de VS, maar vormen niet
noodzakelijk een bondgenootschap op zoek

naar gemeenschappelijke ontwikkeling en
welvaart.

BBOOLLIIVVIIËË
Bolivië heeft in de maand mei twee keer van
zich doen spreken. Er was eerst de beslissing
op 1 mei om de ganse gassector (tweede
grootste reserve van het continent) te natio-
naliseren.Vervolgens kondigt vice-president
Alvaro Garcia Linera een landhervorming aan.
Grote delen van het land zullen herverdeeld
worden aan boeren en inheemse gemeen-

schappen.“Productief land” komt daar niet
voor in aanmerking.Wat wel in aanmerking
komt zijn de niet gebruikte of onderbebouw-
de eigendommen van de grootgrondbezit-
ters, de latifundias:“zij vormen gangsterach-
tige systemen van afpersing gebaseerd op
commerciële en politieke dwang.”

Met het ten uitvoer brengen van deze
kiesbeloften komt president Evo Morales in
botsing met sterke tegenstrevers: de multi-
nationale energiebedrijven en de regeringen
die hen steunen enerzijds, en anderzijds de
economische elite van de oostelijke regio.
Bolivië heeft een duaal landbouwsysteem: in

het westen de minifundias (kleine eigen-
dommen) die aan overlevingslandbouw
doen, en kapitalistische ondernemingen
gelieerd aan de latifundias in het oosten.
Deze laatsten produceren soya bonen1, doen
aan veeteelt en andere agro-exportproductie,
waarmee een burgerij rond Santa Cruz zich
sterk kon verrijken. Met deze beslissingen
onderscheidt Morales zich van vele andere
leiders in de regio door inderdaad uit te voe-
ren wat hij zijn kiezers (de inheemse meer-
derheid van Quechua en Aymara) heeft

beloofd. De klassentegenstellingen staan op
scherp.

EENNEERRGGIIEE
De grote landen in de regio kampen met ern-
stige energieproblemen. Argentinië was tot
voor kort zelfbedruipend, en zelfs een olie- en
gasexporteur. Maar de privatisering van de
sector in de jaren 1990 heeft ertoe geleid dat
er niet meer werd geprospecteerd, en dat de
voorraden nu dramatisch zijn geslonken.
Brazilië is zelfbedruipend voor petroleum
maar importeert de helft van het gas uit
Bolivië, voornamelijk voor de industrie rond
Sao Paolo. Probleem voor president Lula is dat
de voormalige staatsonderneming Petrobas
nu voor 60% in handen is van privé kapitaal
uit de Verenigde Staten. Onmiddellijke winst
wordt de drijfveer en er is dus niet langer een
nationaal strategisch energiebeleidsplan.
Petrobas zit in een race om de voorraden aan
energiegrondstoffen van Zuid-Amerika bin-
nen te halen. In Bolivië controleert(de)
Petrobas 20% van het BNP, in Argentinië
heeft ze 15% van de energiemarkt, in Ecuador
komt ze in ernstige botsing met de inheemse
gemeenschappen. Petrobas maakt het
Brazilië dus niet zo makkelijk in de regionale
integratie: het staat voor concurrentie in
plaats van samenwerking. Dit dossier zal
zeker meespelen in de presidentsverkiezin-
gen van Brazilië later in het jaar.

Bronnen:
Roger Burbach: Morales Government Tackles
Agrarian Reform op www.alainet.org
Raul Zibechi, Después de la nacionalización en
Bolivia: Hacia un nuevo mapa regional op
www.alainet.org

■
–––––
1 De jaarlijkse soya uitvoer (160 miljoen dol-
lar) van Bolivia naar Columbia komt compleet
op de helling te staan, omdat het recente vrij-
handelsakkoord tussen de VS en Colombia, dit
land verplicht soya uit de VS aan te kopen.

de boliviaanse president komt 
zijn verkiezingsbeloften na

I  Georges Spriet I

Het beleid van president Evo Morales maakt hem niet te vriend in Washington of Brazilië. Maar ook niet bij de grootgrond-
bezitters van Santa Cruz, in het oosten van Bolivië. Een verhaal van botsende belangen.

Klassentegenstellingen staan op scherp.

Pr. Evo Morales
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HHOOGGEE VVEERRWWAACCHHTTIINNGGEENN
Het verzet tegen de militaire dictatuur in
Brazilië was in de loop van de jaren tach-
tig uitgemond in de democratisering van
de Braziliaanse instellingen, maar de
echte macht bleef nog jaren in handen
van de traditionele elites. Doorheen de
jaren bouwde de Arbeiderspartij PT1 aan
zijn geloofwaardigheid en basis bij de
bevolking. De PT gold als het antwoord op
de corruptie die hoogtij vierde in
Braziliaanse politieke kringen. De PT-man-
datarissen zeiden waar het op stond en
waren niet uit op eigen geldgewin. Van
verkiezing tot verkiezing groeide het aan-
tal PT-parlementairen in het Braziliaanse
congres en de partij kreeg ook het bestuur
van een aantal belangrijke grote steden in
handen.

Lula speelde een hoofdrol in de stakin-
gen, die de ruggengraat van de militaire
dictatuur braken en stond mee aan de
wieg van de PT. Toen hij na drie mislukte
pogingen in 2002 dan eindelijk tot presi-
dent werd gekozen, waren de verwachtin-
gen bij progressief Brazilië dan ook hoog
gespannen. De ‘transformatie van de
samenleving’, waar de PT voor stond, zou
de Braziliaanse maatschappij ingrijpend
veranderen. Het welzijn van heel de
Braziliaanse bevolking, en niet enkel dat
van de elites, zou richtinggevend zijn voor
het beleid, en met de corruptie zou hele-
maal afgerekend worden. Ambitieus was
dat wel. Maar zowel intern als extern
waren er serieus beperkende randvoor-
waarden. Extern zat Brazilië flink onder de
knoet van het IMF2 en de financiële mark-
ten, intern moest de PT in het congres ver-
regaande compromissen sluiten om tot
een enigszins stabiele meerderheid te
komen.

DD EE VVEERRVVLLOOEEKKTTEE EERRFFEENNIISS
Om het IMF en de financiële markten
gerust te stellen, hadden alle president-
skandidaten zich nog vóór de verkiezingen
van 2002 geëngageerd om de buitenland-
se schuld achteraf netjes te blijven afbeta-
len. Brazilië kon blijkbaar geen kant uit
door ‘a herança maldita’, ‘de vervloekte
erfenis’ van 8 jaar neoliberaal beleid onder

Fernando Henrique Cardoso. Dit engage-
ment betekende de ‘doorstart’ van een-
zelfde monetaire politiek onder Lula. Om
de inflatie onder controle te houden, werd
een strikt begrotingsbeleid gevoerd, met
een jaarlijks overschot van meer dan 4%.
Samen met de afbetaling van de schuld
liet dit weinig ruimte voor investeringen
in sociaal beleid en infrastructuur.

De torenhoge intresten – nog iets
waarin Brazilië wereldkampioen is - die
betaald worden op de interne staats-
schuld, zijn een gouden zaak voor de
financiële sector en de kapitaalkrachtige
bovenlaag van de Braziliaanse bevolking.
Nooit in het verleden maakten de banken
zoveel winst. Maar de hoge intresten ont-
moedigen tegelijkertijd de investeringen
in productieve activiteiten. Het gaat niet
echt goed met de industrie in Brazilië.
Einde mei 2006 nog was er grote sociale
onrust in São Paulo nadat Volkswagen,
een van de hoekstenen van de autoassem-
blage in São Paulo, verregaande herstruc-
tureringen aankondigde.

De Braziliaanse economie groeide wel
flink tijdens de regeerperiode van Lula,

maar in vergelijking met de rest van
Latijns-Amerika bungelt Brazilië toch
maar aan de staart van het peloton, enkel
nog gevolgd door Haïti. Deze groei resul-
teerde wel in een toename van de werk-
gelegenheid, die heel wat hoger is dan het
palmares dat Lula’s voorganger kan voor-
leggen.

BBOOLLSSAA EESSCCOOLLAA
Het paradepaard van Lula’s sociaal beleid
is de ‘bolsa escola’ of schoolbeurs. Om te
voorkomen dat families met een laag
inkomen hun kinderen laten werken om
bij te dragen in het levensonderhoud voor
het gezin, maar zo hun eigen toekomst
hypothekeren, krijgen deze families een
financiële bijdrage als ze hun kinderen
school laten lopen. Dit initiatief is zeer
succesvol en is toch wel een van de maat-
regelen waarmee de regering Lula een
verschil maakt met de regering van
Fernando Henrique Cardoso. Het is mee
verantwoordelijk voor de verbetering van
een aantal sociale indicatoren, zoals het
aantal mensen beneden de armoede-
grens. Ook de Gini-coëfficiënt, die de inko-
mensongelijkheid binnen de samenleving
weergeeft, evolueert richting minder
ongelijkheid, al blijft Brazilië ook hier
wereldkampioen. Kritische stemmen
beweren overigens dat het hier vooral
gaat om een herverdeling tussen midden-
laag en onderlaag en dat de toplaag van
de Braziliaanse samenleving buiten schot
blijft. Bolsa Escola is hoe dan ook de voor-

een tweede kans voor lula?
I  Geert Fremout I

De eerste regeerperiode van president Luiz Ignácio Lula da Silva, Lual voor de Brazilianen, loopt op zijn einde.
Een poging tot een balans en een vooruitblik.

Van landhervorming is er nauwelijks nog
sprake.
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naamste oorzaak van de toegenomen
populariteit van Lula bij deze lagen van de
bevolking.

GGEEEENN LLAANNDDHHEERRVVOORRMMIINNGG
In het Braziliaanse binnenland vindt men
net zoals in de steden enorme contrasten.
Enerzijds archaïsch grootgrondbezit met
extensieve veelteelt en een expansieve
akkerbouwsector, die vlot inspelen op
internationale markten. Anderzijds klein-
schalige familiale landbouw, die vooral
lokale markten bevoorraadt,
en een leger van 4.000.000
landlozen, dat het moet stel-
len met tijdelijke seizoensar-
beid op grote landbouwbedrij-
ven. De PT heeft in het verle-
den steeds een echte landher-
vorming en steun voor een
familiaal landbouwmodel
gepropageerd. Bij de rege-
ringsvorming is het beleidsdo-
mein landbouw echter toege-
wezen aan Roberto Rodrigues,
een van dé vertegenwoordi-
gers van de agrobusiness.
Miguel Rosetto van de PT werd
minister van plattelandsont-
wikkeling, een ministerie zon-
der mensen en middelen. Tot
ontgoocheling van de sociale
bewegingen, waarvan de landlozenbewe-
ging MST de bekendste is, is het mainstre-
am beleid helemaal gericht op de bevor-
dering van de exportlandbouw. Voor de
familiale landbouw vallen nog wel enkele
kruimels van tafel, maar van landhervor-
ming is er nauwelijks nog sprake.

Ook in de legalisering van de gene-
tisch gemanipuleerde soja, nochtans ille-
gaal het land binnengebracht vanuit
Argentinië, heeft de lobby van de agrobu-
siness het gehaald van Marina Silva, de
minister van leefmilieu en in een vroeger
leven strijdmakker van Chico Mendes.
Grote soja- en veeboeren verwoesten het
woud en verdringen lokale gemeenschap-
pen. Bij de recente instorting van de soja-
prijs werd op één maand tijd een enorme
subsidie vrijgemaakt voor deze sector,
maar de plannen ter ondersteuning van
een duurzame ontwikkeling van het
Amazonegebied met betrokkenheid van
lokale gemeenschappen, blijven in de

schuif liggen. In 2004 verminderde het
Amazonewoud overigens met een opper-
vlakte zo groot als België. En het was pas
nadat de hele wereld met afschuw gere-
ageerd had op de moord op de
Amerikaanse zuster Dorothy Stang dat er
doortastend opgetreden werd tegen de
illegale ontbossing en het geweld in het
gebied. Het is nog afwachten of deze
doortastendheid zich verder zet in de toe-
komst.

BBRRAAZZIILLIIËË II NN DD EE WWEERREELLDD
Op internationaal vlak heeft Lula wel
enkele bakens verzet. Zeker in de beginpe-
riode van zijn regering heeft Brazilië een
stimulerende rol gespeeld om de regiona-
le integratie binnen Latijns-Amerika te
bevorderen en om het subcontinent niet
langer aan het handje te laten lopen van
de noordelijke broer. Dit kende zijn hoog-
tepunt in het afspringen van de onder-
handelingen over de Vrijhandelszone van
de Amerika’s3 in 2005, mede als gevolg
van een massale protestbeweging in heel
Latijns-Amerika. Ook op andere continen-
ten werden de banden met landen uit het
zuiden (o.a. Zuid-Afrika, India en China)
aangehaald en stond Brazilië een multila-
terale aanpak voor. Binnen de wereldhan-
delsorganisatie leidde Brazilië de G20-
coalitie, tegen de EU en de VS in. Maar het
was eens te meer ondersteuning van de
liberaliseringagenda, die de Braziliaanse
agro-industrie zou ten goede komen ten

koste van kleine boeren in Brazilië en
elders ter wereld.

EEEENN PPAARRTTIIJJ AALLSS EEEENN AANNDDEERR
Een vaststelling van een andere orde, maar
daarom niet minder ontluisterend, is dat de
PT een partij als een andere gebleken is, wat
betreft de ethiek in de politiek. Na beschul-
digingen over gesjoemel met campagnegel-
den en omkoperij bij stemmingen in het
congres zijn José Dirceu en Antonio Palocci,
twee Lula-getrouwen in de regering, moe-

ten aftreden. Lula heeft van bij
aanvang gesteld dat onregelma-
tigheden moeten onderzocht
worden en de schuldigen
gestraft. Hij blijft voorlopig
gespaard. Maar de partij is dui-
delijk haar maagdelijkheid kwijt.
Vanuit de geschokte basis pro-
beert men nu weer grip op de
PT te krijgen.

LLUULLAA 22000066??
Bij de komende presidentsver-
kiezingen is de belangrijkste
tegenkandidaat Geraldo
Alckmin, gouverneur van São
Paulo en de morele erfgenaam
van de vorige president
Fernando Henrique Cardoso. In
de laatste peilingen ligt Lula

ruim voorop. Het verlies aan krediet bij de
oorspronkelijke basis van de PT wordt
blijkbaar ruimschoots goedgemaakt door
een stijgende populariteit bij de armste
lagen van de bevolking. Bovendien kreeg
het imago van Alckmin een serieuze
knauw door de uitbarstingen van geweld
in de gevangenissen van de staat en de
willekeurige golf van repressie die er op
volgde in mei 2006. Het lijkt er dus op dat
Lula een tweede kans krijgt om werk te
maken van de ‘transformatie van de
samenleving’.

Geert Fremout is werkzaam bij VODO

■

–––––
1 Partido dos Trabalhadores
2 Internationaal Monetair Fonds
3 Port.: ALCA Area de Livre Comércio das
Américas, eng : FTAA Free trade Area of the
America’s
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Pr. Hugo Chavez (links) in discussie met Pr. Evo Morales
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Na voorverkiezingen binnen de verschil-
lende partijen dienen vijf kandidaten zich
aan (zie kader). Gedurende drie jaar leek
Obrador (Partij van Democratische
Revolutie) de gedoodverfde favoriet te
zijn. Tot halfweg april van dit jaar kon hij
rekenen op de meeste stemmen in de
polls. In de peilingen van de laatste weken
moest hij Calderòn (PAN) laten voorgaan.
Natuurlijk moeten we de twijfelachtige
betrouwbaarheid van de peilingen daarbij
in rekening nemen.

Naast de nek-aan-nekrace om het pre-
sidentschap zijn de Mexicaanse verkiezin-
gen van 2006 ook nog op andere punten
uniek. Voor het eerst in de verkiezingsge-
schiedenis kunnen Mexicanen die in de VS
wonen dit keer bij volmacht hun stem uit-
brengen. Dé gelegenheid voor de geëmi-
greerde Mexicanen om mee het bestuur
van hun land van herkomst te bepalen.
Helaas. Het stemregistratiesysteem dat de
Mexicaanse overheid voor Mexicaanse
kiezers in de VS opzette is weinig effectief.
Naast administratieve rompslomp, de bij-
komende portkosten en het verkrijgen van
enkele identiteitsbewijzen die enkel in
Mexico beschikbaar zijn, moest de regis-
tratie al afgerond zijn zeven maanden
voor de verkiezingen. De veeleisendheid
van het systeem eiste haar tol. Volgens de
federale verkiezingsinstelling (IFE) lieten
zich slechts 40.854 keizers registreren. In
haar ijver om fraude en misbruik te voor-
komen, verhindert de overheid heel wat
kiezers bij het opnemen van hun demo-
cratisch recht.

VVEERRKKIIEEZZIINNGGSSAAGGEENNDDAA
Tijdens hun campagne bogen de verschil-
lende partijen zich over de diverse lande-
lijke problemen en ze stelden hun oplos-
sing voor. Talrijke punten die zes jaar gele-
den ook al de verkiezingsagenda bepaal-

den, worden ook nu weer aangehaald. Alle
partijen hebben de intentie paal en perk
te stellen aan de heersende armoede en
ongelijkheid. Sinds 1994, na het van kracht
worden van het NAFTA-akkoord, (Noord-
Amerikaanse Vrijhandelsassociatie) is dit
probleem alleen maar verergerd. Daarbij
lijdt Mexico eronder dat multinationals
hun activiteiten verplaatsen naar
Aziatische lageloonlanden, en de nieuwe
groeiende economieën India en China. De
basis van het probleem is de werkloosheid
en ondertewerkstelling. Alle partijen zijn
overtuigd van de noodzaak dat Mexico
zijn globale concurrentiepositie moet ver-
beteren. De Mexicaanse industrie kent
een duizelingwekkend aantal regels, wat
de creatie van banen verlamt. De
Mexicanen kampen bovendien met een
straffend belastingssysteem (wie meer
dan $ 25.000 dollar verdient bevindt zich
al in de hoogste belastingsschaal) waar-
door veel Mexicanen over de grens naar
werk zoeken. Volgens de PRI ligt de oplos-

sing in de hervorming van arbeidswetge-
ving en fiscaliteit. Ook de PAN staat een
vereenvoudiging van het belastingssys-
teem voor en pleit daarenboven voor las-
tenverlagingen voor bedrijven. Het is niet
onwaarschijnlijk dat dit laatste zal druk-

ken op de sociale uitgaven. Maar bij effec-
tievere belastingsinning zou meer geld
kunnen worden geïnvesteerd in gezond-
heidszorg en onderwijs, volgens George
Grayson, Professor in
Bestuurswetenschappen aan het College
van William & Mary (Virginia), twee pri-
mordiale pijlers voor sociale mobiliteit en
competitiviteit.

Ook de toekomst van de Mexicaanse
energiesector staat ter discussie. Alle par-
tijen zijn het erover eens dat er bijkomend
moet worden geïnvesteerd in zowel in het
Federal Electricity Commission (CFE) als in
Pemex, het door de staat gerunde oliebe-
drijf. Lopez Obrador beklemtoont dat de
competitiviteit van de energiesector
afhangt van de efficiëntie van Pemex, van
minder bureaucratie, van meer verant-
woordelijkheid en meer transparantie.
Calderòn pleit er ook voor dat zowel
Pemex als CFE eigendom blijven van de
staat, maar denkt er wel aan een privé-
investeringsassociatie voor petrochemie-

verkiezingen in mexico: historisch uniek of
meer van hetzelfde?

I Frederik Decock  I

Op zondag 2 juli 2006 trekken de Mexicanen naar de stembus. Die dag wordt niet enkel een president verkozen; de kiezers
bepalen ook de samenstelling van het Congres, 500 leden voor de Kamer van Afgevaardigden voor een ambtstermijn van
drie jaar en 128 senatoren verkozen voor een termijn van zes jaar. De verkiezingen in 2006 zijn in verschillende opzichten
uniek. Niet in het minst omdat geen van de presidentskandidaten van de drie grootste partijen een overtuigende voor-

sprong haalt in de peilingen.

Alle partijen hebben de intentie paal
en perk te stellen aan de heersende
armoede en ongelijkheid.
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gelieerde activiteiten op te richten. De
PRI-kandidaat Madrazo opteert zelf voor
een opening van de energiemarkt zonder
die daarom compleet te privatiseren.
Een derde belangrijk punt dat de politieke
agenda beheerst is de alomtegenwoordig-
heid van corruptie zowel in de regering, de
maatschappij als de economie. De PRD
ziet heil in een versterking van de staats-
instellingen met legitieme leiders en een
hervorming van het rechtssysteem om
corruptie uit het overheidsapparaat te
bannen. Op hetzelfde punt wil de PAN zich
focussen op de transformatie van de poli-
tiemacht en een voorziet in een unieke
databank waarin alle misdaadgegevens
zullen worden opgenomen. Ook de PRI is
van oordeel dat een modernisering en
hervorming van justitie en politie noodza-
kelijk zijn. Ontucht en wangedrag van de
politiemacht is in Mexico niet zeldzaam.
Critici menen echter dat het uitroeien van
corruptie een uiterst moeilijke taak wordt,
aangezien de traditionele controleorga-
nen zelf betrokken waren bij corruptie en
daarmee hun legitimiteit verloren heb-
ben.

Op vlak van buitenlandse politiek
staan de relaties met de VS centraal. Waar
de PRD gaat voor een versterkte integratie
met VS houdt de PRI het bij een samen-
werking waarbij Mexico het recht
behoudt om niet akkoord te gaan. Voor de
PRI moet die samenwerking zich vooral
toespitsten op de problemen die beide
partijen aangaan zoals migratie en het
uitklaren van onenigheden die verband
houden met NAFTA.

Eén van de prioriteiten van de PRD is
de economische ontwikkeling van Mexico
te genereren in samenhang met Noord-
Amerika. In die economische groei ziet de
PRD ook een oplossing voor het migratie-
probleem. De economische groei zou meer
banen moeten opleveren waardoor de
Mexicanen minder snel geneigd zullen
zijn om naar het buitenland te trekken. De
PAN echter focust op mensenrechten als
deel van een rechtvaardige immigratie-
politiek.

Zowel de bepaling als de uitvoering
van een beleid zullen een uitdaging vor-
men voor de nieuwe regering. Het is heel
onwaarschijnlijk dat één partij een domi-
nante meerderheid in het Congres zal

kunnen veroveren. Wat ook de uitkomst
van de presidentsverkiezingen moge zijn,
voor de uitvoer van een effectief beleid zal
de president handig moeten zijn in het
smeden van coalities om politieke patstel-
lingen zoals onder de regeerperiode van
Vicente Fox (PAN) te vermijden. De domi-
nante aanwezigheid van de PRI in de
Kamer van Afgevaardigden vormde toen
geregeld een obstakel voor het effectief
doorvoeren van hervormingen.

LL AA OOTTRRAA CCAAMMPPAANNAA
Los van, maar wel gelijktijdig met de ver-
kiezingscampagnes van de conventionele
Mexicaanse politieke partijen, doorkruist
La Otra Campana het land. La Otra is het
resultaat van de oproep van het
Zapatistisch Leger voor Nationale
Bevrijding (EZLN) in haar Zesde Verklaring
van de Lacandon Jungle in juni 2005 (de
Sexta) om de nationale politiek opnieuw
op een alternatieve manier te benaderen.
Tijdens de voorbereidende bijeenkomsten
met andere sociale bewegingen, ngo’s,
onafhankelijke verenigingen, boeren en
arbeiders, tussen juli en september 2005
pleitte ze voor de strijd tegen de neolibe-
rale politiek, de NAFTA, het Plan Puebla
Panama1, verdere militariseringen en ver-
dedigde de bescherming van haar eigen-
heid. Het is haar bedoeling het proces dat
heeft plaatsgevonden in Chiapas uit te
breiden over heel Mexico. De EZLN heeft
lak aan een sterk gecentraliseerde staats-
structuur met te veel hiërarchie. Daarom
ijvert ze voor een maatschappij op basis
van gelijkheid en rechtvaardigheid met
inspraak voor elk lid van de gemeenschap.
In die strijd dringt ze erop aan de handen
in elkaar te slaan met andere linkse socia-
le groeperingen. “La Otra” slaat op de
alternatieve manier waarop ze politiek

willen benaderen, maar ook op de groep
minderheden, die hun belangen niet ver-
tegenwoordigd zien in de huidige politie-
ke en sociale bewegingen.

Op 1 januari van dit jaar, precies twaalf
jaar na de opstanding van de beweging in
1994, trok La Otra op weg voor een reis
van zes maanden. Met wisselende belang-
stelling doet Subcommandante Marcos,
voor de gelegenheid Delegado Zero
(Afgevaardigde Nul) met zijn motorfiets
alle uithoeken van Mexico aan. De charis-

matische EZLN-vertegenwoordiger wenst
geen kiesadvies te geven. Eerder verklaar-
de hij het vertrouwen in de hedendaagse
politiek te hebben verloren. Dat het huidi-
ge bestuur de grondwettelijke autonomie
en het recht op zelfbeschikkingsrecht van
de inheemse volkeren, vervat in de San
Andres-akkoorden2, niet aanvaardde, ligt
mee aan de basis van dit wantrouwen. De
EZLN streeft doelen op lange termijn na.
Ook na de verkiezingen zetten de
Zapatisten hun actie voort. Begin juli zul-
len ze de verkiezingsresultaten analyse-
ren. Tussen september 2006 en maart
2007 zal een nieuwe groep van EZLN het
land afschuimen, waarna ze hun succes-
sen en tegenslagen van de campagne zul-
len analyseren.

Frederik Decock is stagiair journalistiek bij
Vrede.

■

–––––
1 Plan Puebla Panama (PPP) is een interna-
tionaal megaproject: ontwikkeld door de VS.
Het is een onderdeel van het FTAA (Free Trade
Area of the Americas) (red)
2 Op 16 februari 1996 werden de Akkoorden
van San Andrés ondertekend tussen het EZLN
en de Mexicaanse regering. Tot nu toe heeft de
Mexicaanse regering niets gedaan met het
akkoord.
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Felipe Calderon, ex-minister van Energie in de regering van Vicente Fox, is kandidaat voor
de Nationale Actiepartij (PAN), de centrumrechtse liberalen.
Roberto Madrazo, is presidentskandidaat voor de centrumlinkse Institutioneel
Revolutionaire Partij (PRI). Zijn kandidatuur zal gesteund worden door de Groene
Ecologische Partij van Mexico (PVEM). De coalitie tussen PRI en PVEM vormt de Alliantie
voor Mexico.
Andrés Manuel Lopez Obrador, (ook wel AMLO), oud-burgemeester van Mexicio-stad, is
kandidaat voor de Partij voor de Democratische Revolutie (PRD). Zijn kandidatuur wordt ook
gesteund door de kleinere partijen Convergentie en de Partij van de Arbeid (PT). Deze eer-
der linkse alliantie kreeg de naam van Por el bien de todos (Voor het Welzijn van Allen)
Patricia Mercado is presidentskandidaat voor het Sociaal-Democratisch en
Boerenaltenatief, kortweg Alternativa.
Roberto Campa Cifrián is kandidaat voor de nieuwe partij Nieuwe Alliantie (PANAL)
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De ‘North East Sun’ lijkt op het eerste
gezicht een doodgewoon tienerblaadje.
Op de cover prijkt een lokale schone en
binnenin staan flitsende artikels over het
succes van de Pussy Cat Dolls, Bryan
Adams in Mumbai en het heroriënteren
van je carrière. Toch is de ‘North East Sun’
niet zomaar een blad. De echte coverver-
halen zijn helemaal niet zo zorgeloos: een
interview met de leider van de HPC(D),
een rebellenbeweging actief in Mizoram
en een schrijnend artikel over verkrach-
ting als nieuwe oorlogstactiek in Manipur
in het Churachandpur-district.

Het typeert hoe sterk het leven van
jonge tienermeisjes in het noordoosten
van India door het decennialange geweld
in de regio beïnvloed is. Toch komt hun
verhaal – in tegenstelling tot de conflicten
in Kasjmir – nauwelijks aan bod in de
Indische of westerse pers. De regio is
bekend voor haar thee en haar prachtige
natuurparken, maar het woelige verleden
van de zeven noordoostelijke staten en de
aanwezigheid van meer dan dertig rebel-
lenbewegingen blijven onderbelicht.
Heeft het te maken met de enorme com-
plexiteit van de situatie of met het feit
dat de regio een afgelegen grensgebied is
dat wordt ingesloten door Bhutan,
Bangladesh, China en Birma? Eén ding is
zeker: deze regio verdient meer aandacht,
al was het maar omdat de onafhankelijk-
heidsstrijd er de voorbije zestig jaar al aan
minstens 45.000 mensen het leven heeft
gekost. En elke dag vallen er meer slacht-
offers in het gebied waar het leger en de
rebellenbewegingen een kat-en-muisspel
spelen.

SSTTRRIIJJDD OO MM EERRKKEENNNNIINNGG EE NN
ZZEELLFFSSTTAANNDDIIGGHHEEIIDD
Het noordoosten is opgedeeld in de zeven
zogenaamde zusterstaten: Meghalaya,

Assam, Mizoram, Manipur, Tripura,
Nagaland en Arunachal Pradesh. Allemaal
worden ze gekenmerkt door een enorme
diversiteit aan tribes – samen zo een 140-
tal – met elk hun eigen taal en cultuur.
Sinds de onafhankelijkheid van India in
1947 zijn in Nagaland en Assam rebellen-

bewegingen ontstaan die zich verzetten
tegen de Indische overheersing en pleiten
voor een eigen staat. Later volgden ook de
Boro’s, Garo’s, Karbi’s, Meiteis en vele
andere bevolkingsgroepen in hun strijd
om zelfstandigheid. Ze protesteerden

tegen de verregaande ontginning van hun
natuurlijke rijkdommen, de lakse houding
ten aanzien van migratiestromen uit
Bangladesh (tot 1971 Oost-Pakistan) en het
betere statuut dat Indiërs uit andere sta-
ten verwierven. Ze streden elk voor een
eigen onafhankelijke staat met zeggen-
schap over hun land, bos en natuurlijke
rijkdommen en een definitieve controle op
de instroom vanuit Bangladesh.

Dit betekende echter niet dat deze
groeperingen een gezamenlijk front vorm-
den, integendeel. De verschillende separa-
tistische bewegingen vielen naast het
staatsapparaat zoals politie, leger en
administratie, ook migranten en leden van
andere etnische groeperingen aan. Die
laatste gingen zich dan op hun beurt
organiseren en bewapenen tegen nieuwe
aanvallen. Zo streden de Boro’s niet enkel
tegen de Assamese overheid, maar ook
tegen de Adivasi’s die zich ondertussen
bewapend hadden.

Het gaat om veel meer dan louter
etnische clashes. Hun strijd vloeit voort
vanuit de angst om gedomineerd te wor-
den door het Indische staatsapparaat,
haar leger en administratie, maar ook
door andere etnische groepen. Ze vrezen
voor hun eigenheid en voor hun zeggen-
schap over natuurlijke bronnen zoals
vruchtbare grond, olie, gas, hout en thee.
Zo rees er begin mei opnieuw protest
tegen unfaire oliedeals en ijverden ver-
schillende studentenbewegingen voor
meer lokale werkgelegenheid.
Ook over de bouw van nieuwe hydro-elek-
trische centrales bestaat er bij de bevol-
king bijzonder veel ongenoegen. De cen-
trales zijn zogenaamd bedoeld om de
regio te ontwikkelen, maar in werkelijk-
heid moeten ze vooral de elektriciteitpro-
ductie in de rest van India garanderen. Dat
gaat ten koste van de lokale bevolking,

de onschuld verslikt zich in de realiteit
I  Nel Vandekerckhove  I

Het Noordoosten van India zoekt al zestig jaar naar vrede.

HPC(D), Hmar People’s Convention-
Democracy
NDFB, National Democratic Front of
Bodoland
BTL, Bodo Liberation Tigers
ULFA, United Liberation Front of Asom
AGP, Asom Gana Parishad
NSCN-IM, National Socialist Council of
Nagaland - Isak-Muivah
NSCN-K, National Socialist Council of
Nagaland – Khaplang

(bron: http://www.globaley.org.uk)
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want om de hydro-elektrische centrales te
laten werken, worden gigantische delen
vruchtbaar land onder water gezet. En dat
in een regio waar nog steeds tachtig pro-
cent van de rurale bevolking afhankelijk is
van landbouw om te overleven.

AA LL TTWWIINNTTIIGG JJAAAARR RROONNDD DD EE
TTAAFFEELL
In de afgelopen twintig jaar heeft de
Indische overheid tijdens
onderhandelingen enkele
toegevingen gedaan, op
voorwaarde dat de rebel-
lenbewegingen de wapens
zouden neerleggen en de
Indische soevereiniteit zou-
den erkennen. Sommige
rebellenbewegingen heb-
ben dat ook gedaan, maar
vele bewegingen bleven
actief omdat de akkoorden
te weinig verregaand
waren of niet of onvolledig
werden uitgevoerd.
Zo beloofde het Assamese
vredesakkoord van 1985
eerlijke verkiezingen en
vooral een strenger migra-
tiebeleid waarbij
Bangladeshi die na 1971
waren geïmmigreerd
onherroepelijk teruggestuurd zouden wor-
den. Die laatste belofte bleek uiteraard te
gevoelig om uit te voeren, aangezien een

belangrijk deel van de Bangladeshi al tot
het electoraat behoorden.

In 1993 werd met de Boro’s een
akkoord afgesloten dat hen een eigen
bestuur zou opleveren, maar in hun haast
kreeg Bodoland1 geen duidelijke territoria-
le afbakening. Bovendien ontstonden
nieuwe spanningen met andere tribes die
zich genegeerd voelden.

Ook nu zit de overheid nog met ver-
schillende rebellenbewegingen rond de
tafel, maar de gesprekken verlopen vaak
stroef. Zo onderhandelen de overheid en
het NSCN-IM al bijna tien jaar over het

statuut van Nagaland, maar geen van
beide wil grote toegevingen doen.
Bovendien zitten twee andere belangrijke
groeperingen uit Nagaland niet eens mee
aan de onderhandelingstafel. Al hoopt men
dat met de recentste gesprekken – vorige
maand gehouden in Amsterdam – er toch
enige vooruitgang kan geboekt worden.

Een gelijkaardig probleem doet zich
voor rond het statuut van Bodoland. De

Indische overheid kwam al in 2003 tot een
akkoord met de ene rebellenbeweging,
het BTL, maar ondertussen werd de ande-

re beweging, het NDFB, na een staakt-het-
vuren van één jaar nog steeds niet uitge-
nodigd voor gesprekken. Die laatste dreig-
de er dan ook mee het staakt-het-vuren te
beëindigen indien er geen onderhandelin-
gen zouden komen. Na veel verwijten
breed uitgesmeerd in de lokale pers, kon-
den beide partijen toch overgehaald wor-
den het bestand met zes maanden te ver-
lengen om gesprekken een kans te geven.

NNIIEEUUWWEE HHOOOOPP OO FF NNIIEEUUWW
GGEEWWEELLDD??
Ondertussen heeft de bevolking na decen-

nia van conflict meer dan genoeg van al
het geweld. Zo riep de Assamese terreur-
beweging ULFA op 3 en 10 april op tot een
boycot van de lokale verkiezingen, maar
aan die oproep werd amper gehoor gege-
ven. Driekwart van de bevolking besloot
toch te gaan stemmen. En in tegenstelling
tot wat vele experts hadden verwacht,
veroorzaakten de verkiezingen helemaal
geen aardverschuivingen. De

Congrespartij mocht –
zij het met een minder
grote overwinning dan
vorige keer – haar
beleid verder zetten.

De bevolking hoopt,
dankzij een continuüm
van de macht, dat
Assam een echte kans
op stabiliteit en ontwik-
keling krijgt. Tarun
Gogoi, hoofd van de
Congrespartij, is ervan
overtuigd dat zijn partij
daar in zal slagen, maar
hier en daar wordt toch
gevreesd dat het bij
beloftes zal blijven.
Ontwikkeling van de
regio betekent immers
veel meer dan het aan-
boren van nieuwe olie-

bronnen en gasreserves. Er is ook nood
aan werkgelegenheid, zodat de lokale
jeugd aan de slag kan. Op het vlak van de
vredesonderhandelingen bestaat even-
eens de vrees dat de Congrespartij het
niet tot het uiterste zal drijven om bij-
voorbeeld de Indische overheid aan de
onderhandelingstafel te krijgen. Toch is de
Congrespartij voor vele kiezers de enige
optie. De vroeger zeer populaire AGP kan
na haar desastreuze regeringsperiode
(1996-2001) vol corruptie en instabiliteit
nog op weinig sympathie rekenen.

De Indische overheid overtuigen tot
gesprekken is geen eenvoudige zaak. Deze
wil vooral vrede zonder grote toegevingen
te moeten doen, al beseft ze ergens dat
een staakt-het-vuren zonder resultaten,
niet blijft duren. Het gevolg is dat de
onderhandelingsrondes blijven aanslepen
en dat de rebellenbewegingen zoals het
ULFA en het NDFB de overheid van dubbel
spel beschuldigen. Toch is de terughou-
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Indische overheid wil vooral vrede 
zonder al te veel toegevingen te willen doen.

(bron: http://www.iitg.ernet.in)
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dendheid van de Indische overheid niet
het enige obstakel in de gesprekken. Het
is eveneens een probleem dat niet alle
belanghebbende partijen mee aan de
onderhandelingstafel zitten en elkaar
bovendien blijven bekampen.

Oplossingen vinden voor het noord-
oosten blijft een hachelijke onderneming.
Ondanks hoopgevende berichten over
nieuwe gesprekken, kent duurzame vrede

nog heel wat hindernissen. Bijzonder veel
rebellenbewegingen zijn niet betrokken
bij de vredesgesprekken, in regio’s zoals
Manipur is er zelfs geen dialoog. Daar
waar er wel gesprekken zijn, slepen ze
vaak jaren aan zonder een uitkomst.
Bovendien kent de regio ook nieuwe con-
flicten, zoals het Karbi-Dimasa conflict,
dat vorig jaar in alle hevigheid losbarstte.
Het lijkt er dus op dat ondanks de hoge
nood aan rust en stabiliteit bij de bevol-
king, vrede in het noordoosten ook nu een
lange weg heeft af te leggen. Het is dan
ook weinig waarschijnlijk dat bladen zoals
de ‘North East Sun’ in de nabije toekomst
nog enkel over de laatste van Destiny’s
Child of de nieuwste modetrends zullen
berichten…

Nel Vandekerckhove is verbonden aan het
Centrum voor Derdewereldstudies aan de
Universiteit Gent

■
––––––
1 Boro refereert naar de tribe, Bodo zou refere-
ren naar de politieke entiteit maar hierover
bestaat nog steeds heel wat discussie. Beide ter-
men worden al eens door elkaar gebruikt.
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assam: hout, olie en thee
Meer dan 87% van de Assamese bevolking leeft op het platteland en 70% werkt in de landbouw
en dat is buitengewoon hoog zelfs naar Indiase normen. In Indië leeft 62% van de bevolking op
het platteland en 59,8% werkt in de landbouw. Ondanks het feit dat een groot deel van de
Assamese bevolking afhankelijk is van de primaire sector komt slechts 37% van de staatsinkom-
sten uit deze sector terwijl meer dan 50% van de staatsinkomsten uit de tertiaire sector komen.
Iets meer dan 10% is afkomstig uit de industrie.

TTHHEEEE
De globalisering heeft hard toegeslagen in de thee-industrie. Assam teelt 53% van de totale
Indische theeproductie en is daarmee het grootste internationaal theeproductiecentrum. Maar
door het ineenvallen van de prijzen op de wereldmarkt, stagnerende lokale productie en concur-
rentie van Sri Lanka en andere landen verkeert de Indiase thee-industrie in groot gevaar. Recente
sociale onrust in de sector had daar grotendeels mee te maken. Een ander probleem is dat de
meeste theebedrijven niet in Assam geregistreerd zijn zodat taksen op de export van goederen
niet ten goede komen aan de staat. Tata Tea en Brooke Bond, die twee derden van de Indische
theemarkt (waarvan minstens de helft uit Assam) controleren hebben hun bedrijf geregistreerd in
Calcutta en Mumbai. De taxen vloeien naar de staatskassen van West Bengalen en Maharashtra.
De grote theekartels zoals Tata Tea en Hindustan Lever worden ervan beschuldigd de prijzen op de
veiling te manipuleren zodat de planters en de arbeiders door de lage prijzen worden getroffen.
De planters zijn niet bereid de vinger uit te steken naar de grote kartels. Om hun winstmarges te
behouden drukken ze nog meer op de hongerlonen en de woonomstandigheden van de arbeiders.
In de theeplantages werken 1,1 miljoen mensen en bijna de helft zijn vrouwen. Het grootste deel
van de productie vindt plaats van juli tot september wanneer plukkers gedurende acht uur voor
1,3 dollar per dag in de hete dampende tuinen werken en ieder zo’n een 25 tot 27,5 kg moet pluk-
ken. In vele plantages worden de plukkers beboet indien het quorum niet wordt behaald.

OOLLIIEE
Assam is ook de derde grootste bron voor binnenlandse olieproductie. Het eerste olieveld in India
werd in 1890 in Assam ontdekt en vanaf dan uitgebaat. Maar de laatste jaren daalde olieproduc-
tie. Ongeveer 2000 bronnen zijn in verval geraakt. Verschillende offshore oliebedrijven doen voor
het ogenblik aanbestedingen ter waarde van 900 miljoen dollar om de efficiëntie van deze bron-
nen zowel in Assam als in de andere noordoostelijke staten op te drijven. Nieuwe oliebronnen
moeten aangeboord worden. Assam heeft het hoogste succesgehalte in de wereld: 70% van de
exploratievelden leveren olie op. Assam produceert jaarlijks 5 miljoen ton ruwe olie. De olie-
inkomsten zijn sinds lang een discussie onderwerp met de Indiaase federale regering. In 2003
besliste de minister van Petroleum, Ram Naik, dat de staten 20% van de olie-inkomsten konden
opstrijken. Die inkomsten beteken slechts 1% van de staatsuitgaven van Assam. De federale rege-
ring subsidieert met de rest van de olie- inkomsten milieuvriendelijke brandstof zoals LPG wat
alleen de stedelijke middenklasse en de rijken verbruiken. Assam produceert jaarlijks ook 5 mil-
joen ton kubiek meter gas. Er zijn nog 156 miljoen kubiek meter gasreserves waarvan 58% nog niet
in uitbating.

HHOOUUTT
De derde belangrijkste industriële sector in Assam is de houtindustrie. Maar daar kwam in 1996
een einde aan toen het Indiaase hooggerechtshof een verbod op het kappen van bomen invoerde.
Het betekende de genadeslag voor de triplexindustrie van de staat die 60% van de binnenlandse
markt voor zijn rekening nam. Ongeveer 300 bedrijven met elk 300 werknemers moesten de deu-
ren sluiten. Ook hier lagen milieubekommernissen aan de basis van de beslissing maar het verlies
van duizenden jobs en inkomen zal de onrust in deze staat alleen maar versterken.

MJV
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DOSSIER

dossier
de mannen van de macht

Door de hoge vlucht die de neoliberale globalisering heeft genomen is de dubbele greep op de wereld vanwege
het kapitalisme, duidelijker geworden.
Enerzijds is er de ‘’oude’ imperialistische veroveringstocht van grote ondernemingen over de wereld heen – onder
de militaire bescherming van (een groep van) nationale legers. Die zijn op zoek naar de beste manier om hun win-
sten te maximaliseren, in concurrentie met andere grote ondernemingen al dan niet uit andere landen.
Anderzijds is er het dwingender dictaat – eveneens onder militaire bescherming -  om overal op deze planeet de
kapitalistische vrijemarkteconomie toe te passen en te ontwikkelen, ter meerdere eer en winst van de grote trans-
nationale ondernemingen.
Naast een internationale instelling als de Verenigde Naties (VN) die eerder de orde en spelregels beoogd onder en
over de landen, ontstond er een andere categorie instituten die tot doel heeft om het kapitalisme op zich en haar
belangrijkste actoren overal vrije ruimte te bieden, zeg maar de neoliberale globalisering (vrije markt, liberalise-
ring, privatisering, deregulering, mondialisering) te promoten. De G8 samen met het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) en de Wereldbank vormen de kern van deze categorie instellingen.

Georges Spriet

Blz. 26-34(dossier)juli  03-07-2006 08:52  Pagina 26



DOSSIER 27

Vrede | nr. 380 | juli - augustus  2006

Sinds het begin van de jaren 1970 – toen de dollar losgekoppeld
werd van z’n vaste goudwaarde (35 dollar per ounce troy aan goud1)
– is het IMF opgeschoven van een bewaker van het internationaal
monetair systeem naar een  cruciale internationale kredietverlener.
Tijdens de laatste jaren zijn de leningactiviteiten gedaald, en is haar
rol in het internationaal monetair systeem onduidelijk, zegt bijvoor-
beeld de Gouverneur van de Bank of England2 :“Het Fonds moet
aangepast worden aan de financiële omstandigheden van de 21ste
eeuw. Zowel de G7 als de G-203 landen hebben voorstellen voor
hervorming van het IMF. Bretton Woods werd uitgedacht na een
periode van crisis, oorlog en economische catastrofe.Vandaag
maken we een buitengewone bloei mee van het internationaal
handelssysteem. Afspraken rond handel en financiën gaan hand in

hand.We zullen het alleen aan ons zelf te wijten hebben als we het
IMF laten verder zwalpen met een reeks zwakke en inhoudsloze
verklaringen.” Aldus nog de baas van de Bank of England. Sir
Edward Clay, de voormalige Britse Hoog Commissaris voor Kenia
beschuldigde4 de Wereldbank dat ze “het varken van de corruptie
voedde”.

Volgens Ngaire Woods (University College, Oxford) lijden de
Bretton Woods instellingen aan vier kwalen.Ten eerste zijn de
inkomsten aan het dalen. Het tweede probleem is dat de voor-
naamste klanten niet langer geïnteresseerd zijn om bij hen te
lenen. Het derde probleem is dat de voorwaarden die door IMF en
WB gesteld worden – hun voornaamste instrument om de markten
open te breken en tevens om hun inkomstenbronnen veilig te stel-
len – in de praktijk niet functioneren.Ten vierde, de leden zien hun
advies niet als onpartijdig.

De rijke landen hebben lange tijd deze instellingen gecontro-
leerd, niet alleen door hun stemgewicht (pro rata van oorspronkelij-
ke financiële inbreng), maar ook door hun sterke greep op het
management, de filosofie en het mandaat. Deze rijke leden eisten
ook steeds meer ‘global public goods’ 5 van het Fonds en de Bank,
maar tegelijkertijd verlaagden ze hun eigen bijdrage.

MMIINNDDEERR IINNKKOOMMSSTTEENN
Er wordt gemakshalve aangenomen dat de rijke landen de finan-
ciers van het IMF en de WB zijn. Maar het zijn niet de VS of de G7
die vandaag de voornaamste geldschieters zijn. Dat veranderde al
in de loop van de jaren 1980 en verschoof naar de arme, krediet-
aanvragende landen. Door de kosten voor de leningen te verhogen
konden het IMF en de WB hun reserves en investeringsinkomsten
opbouwen, waardoor de rijke landen ‘minder verantwoordelijkheid’
kregen. Deze vroegen dan op hun beurt een groter aantal diensten
aan de instellingen. Op die manier zijn de inkomsten van IMF en
WB afhankelijk geworden van de leningaanvragers.

Het probleem is dat het inkomen uit hun investeringen ver-
minderde en dat hun kredietverlening slabakte. IMF was/is dus

afhankelijk geworden van de grote leners. Echter,
tegen 2006 hebben Brazilië, Argentinië en andere
opkomende economieën hun leningen (versneld en)
volledig terugbetaald. In februari 2006 berekende
men dat de betalingen van kosten en intresten aan
het IMF in 2006 nog slechts 1,39 miljard dollar zou-
den bedragen, tegenover 3,19 miljard dollar in 2005.
De projectie voor 2009 is nog maar de helft van dit
jaar: 635 miljoen dollar.

KKLLAANNTTEENN KKEERREENN ZZIICCHH AAFF
Voor hun ontwikkelingsassistentie en advies gaan grote krediet-
aanvragers niet langer naar de Wereldbank, of naar het IMF voor
een monetair en financieel verzekeringspakket.Volgens eigen cij-
fers van het IMF zullen Aziatische monetaire instanties reserves
opgebouwd hebben die in 2006 1430 miljard dollar zullen bereiken,
komende van 496,9 miljard dollar in 2002. Het aanhouden van der-
gelijke reserves is zeer kostelijk, net zoals de kosten voor leningen
bij de financiële privé banken.Waarom dan toch niet naar IMF en
Wereldbank gaan? 

Ngaire Woods stelt dat het IMF door velen gezien wordt als
een instrument van de VS-politiek, waarbij het advies te ideolo-
gisch is en te dirigistisch. De overheden onthielden van het crisisop-
treden van het IMF alleen nog de lange waslijst aan dwingende
voorwaarden die in 1997 aan Zuid-Korea werden opgelegd. Als
China, Korea of Japan vertrouwen willen hebben in deze internatio-
nale instellingen, dan zal er veel moeten veranderen. Ook in Latijns
Amerika en Afrika hoort men dezelfde kritiek. Hier zijn de staten
echter minder goed geplaatst om uit het systeem te stappen. In de
plaats daarvan trachten ze hun stem binnen de organisatie luider

het internationaal monetair fonds en de
wereldbank in slechte papieren

Deze Bretton Woods Instellingen zijn de machinekamer van de globalisering, wordt wel eens gezegd.
Hun analyses en adviezen zijn dwingende interventies in de nationale economieën. Vroeger waren het de structurele 

aanpassingsprogramma’s (SAP), nu de Poverty Reduction Strategy Papers. Maar de laatste tijd wordt het Fonds niet alleen
ter linkerzijde aangevallen.

Meer en meer gaan landen te
leen bij privébanken, ook al kost
dat meer
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te doen klinken.
De aanstelling van de voormalige VS vice-minister van defensie,

Paul Wolfowitz, tot voorzitter van de Wereldbank heeft de zaak niet
vooruit geholpen. Een ander geschilpunt blijft draaien rond de
bureaucratie van de organisatie en het gebrek aan flexibiliteit.

Dat betekent dat vele landen voor kredietverlening nu aanklop-
pen bij de privé banken, ook al kost dat meer. Er wordt ook meer
gewerkt met regionale overeenkomsten.Voor de armere landen uit
Subsahara Afrika en Centraal-Amerika blijven de WB en het IMF wel
de voornaamste bron voor leningen - ze nemen de voorwaarden
erbij. Maar is dit een effectieve steun voor de globale ontwikkeling
of hulp voor financiële en monetaire stabiliteit?

VVOOOORRWWAAAARRDDEENN
De laatste 20 jaar werd het systeem van voorwaarden verantwoord
als de manier om de leningen van IMF en WB veilig te stellen, en
tevens als de methode om zieke patiënten (regeringen die een
slecht beleid voeren) de nodige, eventueel onaangename, genees-
middelen (voornamelijk het openbreken van de
markten) te doen slikken. Maar dit heeft niet
gewerkt, zegt Ngaire Woods. Sommige patiënten
hebben hun medicijn niet genomen, anderen blijken
niet te kunnen herstellen. Bij elke mislukking wer-
den de voorwaarden weer verscherpt.Toen de ‘stabi-
lisering’ niet werkte, ging men over tot structurele
aanpassingsprogramma’s en toen dit ook niet werk-
te sprak men over ‘goed bestuur’. Nog meer voorwaarden (qua par-
ticipatie en consultatie) werden opgelegd aan die landen die
schuldverlichting zochten. Nu heeft men het over ‘stroomlijnen’ of
wegnemen van bepaalde voorwaarden, om het ‘ownership’ (verant-
woordelijkheidszin) van leners te verhogen. Deze nieuwste ontwik-
keling heeft de bedoeling om de ‘voorwaarden’ beter aan te passen
aan de specifieke situatie van het land, en om de nationale overheid
een grotere rol te laten opnemen in het formuleren van de eigen
economische strategie. Maar waarachtig lokaal ‘ownership’ is een
brug te ver voor de internationale instellingen: dit botst met de filo-
sofie en gewoontes van beide. Zoals ze de Wereldbank al in 2002
zelf stelde:“dan ontstaat er een spanning tussen de specifieke
benadering per land en het toepassen van meer algemene en strik-
te operationele normen”.

OONNPPAARRTTIIJJDDIIGG??
Zowel de WB als het IMF hebben gedurende lange tijd hun ‘waar-
devolle rol als adviseur’ geafficheerd. Maar niet iedereen blijkt de
adviezen op dezelfde wijze te waarderen. De meest gehoorde
klacht, nog altijd volgens Ngaire Woods, is dat het personeel van
het IMF en de WB zelf geen beleidservaring heeft. Een doctoraat in
economie of financiën is nog geen garantie om vlot te functioneren
in de troebele en complexe wereld van het politiek systeem waarin
ze werken. Zij zien democratische processen als een obstakel voor
gezond economisch beleid. Zoals recent de Managing Director van
het IMF verklaarde in zijn ‘halflangetermijnstrategie’:“Verandering
wordt door de politiek tegen gehouden”. Hieruit spreekt de frustra-
tie van een econoom tegenover de luidruchtige onvoorspelbare
partijpolitiek. Maar de rest van de wereld wordt daardoor versterkt

in hun idee dat IMF en WB goed overeenkomen met autoritaire
regimes. Die uitspraak houdt ook geen rekening met het feit dat
hun adviezen zelf geïnfecteerd zijn met een goede dosis ‘politiek’.

Het eerste ondersteuningskrediet dat Zuid-Korea van het IMF
in 1997 ontving, was duidelijk aangepast aan voorwaarden die door
de Verenigde Staten waren bepaald. In de loop van de jaren 1990
werd Rusland door de G7 geduwd om bij de Wereldbank leningen
op te nemen die nooit werden gebruikt, maar waarvoor Rusland
wel kosten moest betalen. Anderzijds werd het IMF aangepord om
niet te kijken naar de slechte resultaten.Wereldbankprojecten zijn
soms stiekem geboetseerd door voorafgaande contractafspraken
tussen grote ondernemingen, gedekt door machtige regeringen en
kredietverleners.

Ook technische cijfergegevens ontsnappen niet aan politieke
beoordeling. Groeidoelstellingen en projecties van programma’s
ondergaan subtiele manipulaties die nodig zijn om de cijfers te
laten ‘werken’ bij het aanvaarden van kredietaanvragen. Bij de
schuldverlichting van de ‘arme landen met hoge schuldenlast’

(HIPC6) werden projecties over macro-economische groei, inning
van taksen, en budgetten herwerkt zodat de duurzaamheidfacto-
ren en de criteria van de Millenniumdoelstellingen overeenkwamen
met wat donors bereid waren te financieren.

De basislijn van IMF en WB draait rond opgelegde aanpassin-
gen aan het land dat de lening aanvraagt, en niet om het aanpas-
sen van de internationale omstandigheden die het probleem ver-
oorzaakten. Zo wordt elk land aangemaand beter te gaan presteren
qua exportgoederen, maar nooit werd een degelijke analyse
gemaakt van het feit dat daardoor iedere exporteur meer produc-
ten op de internationale markt brengt (en dus de wereldprijs van
het exportgoed doet zakken). Het is duidelijk dat de WB en het IMF
meer middelen hebben om de nationale overheid te bespelen dan
om het internationale systeem te veranderen. Maar anderzijds zijn
beide toch ook goed geplaatst om de internationale aspecten van
problemen aan te pakken.

De roep naar hervorming komt nu van de rijke landen. Zij heb-
ben immers het IMF en de WB nodig om de financiële wereld te
globaliseren, om crisissen te beheren, om nieuwe markten te hel-
pen openbreken, en om een minimum aan globale coördinatie te
bieden. Maar kennelijk staan ze voor een tweesprong. Ofwel gaan
ze zelf meer moeten betalen voor deze instellingen. Ofwel zullen ze
de zaken aantrekkelijker moeten maken voor kredietaanvragers.
Volgens Ngaire Woods moet er meer gekeken en geluisterd worden
naar de aanvragers, beide instellingen moeten bijdragen tot het
debat in plaats van het debat te monopoliseren. De leners zouden
echt betrokken moeten worden in de beslissingen, en de aandacht
zou moeten gaan naar de unieke rol en plaats van elk land.

De roep naar hervorming komt nu
van de rijke landen.
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RREEAACCTTIIEESS7

De lentemeeting 2006 van IMF en WB in Washington ging gepaard
met veel kritiek tijdens een parallelle strategieconferentie in het
Institute for Policy Studies. In de NGO wereld (met o.m. Center for
Global Development, de voormalige campagne ‘50 jaar is genoeg’,
Jubilee South) wordt de anti-corruptiecampagne van IMF voorzitter
Paul Wolfowitz afgedaan als een opsmukoperatie. Bovendien heerst
er heel wat scepticisme over het plan om het stemgewicht van
grote ontwikkelingslanden als China en Brazilië te verhogen. Zo ook
wat betreft het voorstel om meer arme landen toe te voegen aan
de lijst van de arme-landen-met-hoge-schulden. Dit laatste wordt
gezien als een hopeloze poging om de leegloop van kredietvragers
tegen te gaan.

Grote NGO’s die in de jaren ‘90 vooral pleitten voor interne her-
vormingen van beide instellingen zijn nu veel kritischer.“De bank
moet haar macht ontnomen worden”, heet het nu. In plaats van
voorwaarden te stellen aan het optreden van IMF en Wereldbank
om de negatieve gevolgen ervan af te weren, moet er geopteerd
worden om de kwetsbaarste operaties of afdelingen van de twee
instellingen te onderkennen, en globale campagnes opzetten om
deze te stoppen of te sluiten. Het uiteindelijke strategische doel is
beide instellingen radicaal te verzwakken en hun invloed echt te
kortwieken.

Op korte termijn lanceren de NGO’s twee campagnes. Een is
een massamobilisatie bij de herfstvergadering van WB en IMF in
Singapore, de derde week van september 2006. Gelijktijdig komt er
een internationale conferentie “Alternatives to the World Bank and

the IMF”.

BBEESSLLUUIITT
De internationale financiële instellingen konden het verlies aan
legitimiteit sinds de Aziatische crisis van 1997 niet te boven komen.
Thailand, Filippijnen, China en India waren niet langer geneigd nog
bij hen te gaan lenen, omwille van de desastreuze gevolgen van de
IMF programma’s. Daarbij hebben zich dan verschillende Latijns-
Amerikaanse landen gevoegd, met Brazilië en Argentinië op kop, die
hun schulden volledig afbetaalden precies om onafhankelijk te
kunnen zijn.

De crisis bij beide instellingen is er alleen maar door versterkt,
omdat ze afhankelijk zijn geworden van de betalingen vanwege
hun schuldenaren. In NGO kringen grijpt men deze crisis aan om ze
radicaal in vraag te stellen.

■
––––––
1 Gewichtstelsel. Een troy ounce goud weegt 31,1 gram
2 Mervyn King, Governor of the Bank of England. Speech in New Dehli, Inda, 20
Februari 2006 
3 G20 is een groep van ontwikkelingslanden opgericht in augustus 2003. Ze trad
voor het eerst naar voor op de vijfde ministeriële WTO (World Trade Organisation) confe-
rentie in Mexico (Cancun) in september 2003.
4 Ngaire Woods, Center for Global Development Brief “The globalisers in search of a
future”, www.cgdev.org
5 ‘Global Public Goods’ Het begrip is afkomstig van een publicatie “Providing Global
Public Goods: Managing Globalisation”, (zie ook kader in het artikel –red )
6 HIPC, Highly Indebted Poor Countries
7 Walden Bello, Afterthougths: Critics plan offensive as IMF-World Bank crisis dee-
pens.  HYPERLINK “http://Www.globalpolicy.org”Www.globalpolicy.org

de globalisering beheren
GGLLOOBBAALL PPUUBBLLIICC GGOOOODDSS ((GG PP GG))//   GGLLOOBBAALLEE OOPPEENNBBAARREE BBEEZZIITTTTIINNGGEENN

Het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) definieert het financieren, produceren en het ten uitvoer brengen
van “Global Public Goods” als basis voor de internationale samenwerking van de 21ste eeuw, een ‘hoogst lucratieve samenwerking’ om
‘de globalisering te beheren’. De studie “Providing Global Public Goods: Managing Globalisation, uitgegeven door Inge Kaul, Pedro
Conceiçao, Katell Le Goulven en Ronald U. Mendoza, (Oxford University Press, New York 2003) berekent de kosten van een slechte
voorziening in GPG:. het niet onder handen nemen van financiële instabiliteit, ziekte, klimaatverandering, oorlog en geweld zou
meer dan 1000 miljard dollars per jaar kosten. Zich baserend op de Road Map voor de implementering van de Millenium doelstellin-
gen focust de studie zich op 10 globale openbare bezittingen:
1. menselijke waardigheid voor iedereen, waaronder de universele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg
2. respect voor nationale soevereiniteit
3. globale publieke gezondheidszorg, vooral aandacht aan besmettelijke overdraagbare ziekten
4. globale veiligheid, of anders gesteld, een globaal publiek domein vrij van misdaad en geweld
5. globale vrede
6. communicatie en transportsystemen doorheen de staatsgrenzen
7. institutionele infrastructuur over de staatsgrenzen heen om de globale marktwerking, universele mensenrechten, transparant
en verantwoord regeringsbeleid en de harmonisering van technische standaarden te verbeteren
8. beheer van de intellectuele kennis inbegrepen een wereldwijd respect voor intellectueel eigendomsrecht
9. samenwerking voor een globaal duurzaam milieubeheer
10. ter beschikking stellen van internationale arena’s voor multilateraal overleg tussen staten alsook tussen staten en niet gouver-
nementele organisaties.
Het tot stand brengen van de meeste van deze ‘Global Public Goods’ zegt de studie, berust op multilaterale overeenkomsten die
vele staten nog niet eens getekend hebben, laat staan geratificeerd. Daar moet dus werk van gemaakt worden.
Klimaat en de controle van overdraagbare besmettelijke ziekten vereisen uitwisseling van en toegang tot wetenschappelijke kennis.
Het is ook opmerkelijk dat de studie argumenteert dat onderwijs en gezondheidszorg tot de Globale Openbare Bezittingen behoren
met ander woorden tot de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap en dus niet alleen het terrein is van de soeve-
reine staten.
Bron:  HYPERLINK “http://www.undp.org/globalpublicgoods” www.undp.org/globalpublicgoods
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g8, ondemocratisch globaal bestuur
De besprekingen die de leden van de elitaire G8-club voeren en de daaruit voortvloeiende afspraken zijn niet transparant en

kennen geen democratische controle.

Sinds meer dan twintig jaar komen de leiders van de grootste
industrielanden jaarlijks samen. In 1975 kwamen in
Rambouillet de regeringsleiders of staatshoofden van Frankrijk,
Duitsland, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten van Amerika voor het eerst samen. In 1976 kwam
Canada erbij, en Rusland werd in 1998 opgenomen tijdens de
top in Birmingham. Intussen schuift ook de voorzitter van de
Europese Commissie mee aan tafel, hoewel hij niet deelneemt
aan de politieke discussies van de G8.

De G8 heeft theoretisch geen
beslissingsmacht, maar de jaarlijkse
top is toch wel uitgegroeid tot veel
meer dan een louter discussieforum
onder de economisch belangrijkste
landen. Keer na keer wordt in het
slotdocument de lof gezongen van
de neoliberale globalisering en wordt
er even ijverig gepleit opdat alle sta-
ten de nodige veranderingen zouden
doorvoeren om die globalisering ver-
der mogelijk te maken: commerciële
en financiële liberalisering, flexibili-
teit van de arbeidsmarkt, deflationis-
tisch macro-economisch beleid zoals
een nuldeficit voor overheidsbudget-
ten of de hoogte van de rentevoet.

Geregeld wordt een en ander achter een rookgordijn van
grote thema’s verborgen zoals de strijd tegen de armoede, ini-
tiatieven voor schuldverlichting, of steun voor het aanpakken
van infectieziekten zoals AIDS of malaria. Hier past de gouden
regel van de voorzichtigheid want er heerst meestal een kli-
maat van “luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn
daden”. De beloofde fondsen worden immers zelden volge-
stort.

In tegenstelling tot de G8 als geheel die niet de geïnstitu-
tionaliseerde macht bezit om zaken te doen naleven, hebben
de deelnemers wel echt een bepalende invloed in de interna-
tionale instellingen zoals de VN Veiligheidsraad, de
Wereldbank, het Internationaal Muntfonds (IMF) en de Wereld
Handelsorganisatie (WTO). De G8 telt inderdaad vier van de vijf
permanente leden van de Veiligheidsraad. In het kader van het
IMF en Wereldbank zijn de G8-landen goed voor 44% van de
stemmen. In de WTO zien we geregeld een samengaan van de
VS, Japan, Canada en de EU.

In 2006 neemt Rusland het voorzitterschap van de G8
waar. Na het uiteenvallen van de Sovjetunie werd Rusland voor
bepaalde besprekingen uitgenodigd. Vanaf de top van

Birmingham werd de deelname van Rusland meer regelmatig
hoewel Moskou toch nog uitgesloten bleef van de discussies
over economie en financiën. In 2001, in Canada, werd Rusland
dan opgenomen als volwaardig lid. Waarnemers beschouwden
dit als een beloning voor de inspanningen van Moskou om zich
om te vormen tot een vrijemarkteconomie. Hoewel anderen
ook verwijzen naar de nucleaire supermacht die Rusland toch
nog altijd is.

Hoewel deze topontmoetingen een grote politieke invloed
hebben op het wereldgebeuren, blij-
ven de gesprekken en discussies
geheim. Het informele karakter van
de eerste ontmoetingen ligt echter
wel al ver achter ons, want de delega-
ties worden steeds maar omvangrij-
ker. Ministers met allerlei verschillen-
de verantwoordelijkheden bereiden in
de loop van het jaar de top voor: eco-
nomie, handel, buitenlandse betrek-
kingen, milieu, arbeid, enz.. De waaier
aan interessepunten is steeds maar
breder geworden, en overstijgt de
oorspronkelijke focus op economie. Zo
zijn er allerlei specifieke werkgroepen
met experts opgericht. Je kunt dus

spreken over een verbeterde institutionalisering met deelspe-
cialisaties, structuren en werkgroepen, waarbij de samenwer-
king en de naleving van de afspraken verhogen.

Maar ook over deze afspraken is er geen transparantie. Met
andere woorden, de buitenwereld komt maar te weten wat de
wereldleiders ons willen vertellen. Het ondemocratische karak-
ter van deze G8 wordt nog duidelijker als we weten dat hier
slechts 10% van de wereldbevolking ‘vertegenwoordigd’ is.

BBEESSLLUUIITT
De G8 is een snel evoluerende en steeds meer invloedrijker
wordende instelling met een heus impact op internationale
samenwerking en coördinatie. Het is werkelijk het forum waar
de kapitalistische, neoliberale globalisering wordt uitgetekend,
en waar eigenlijk de beleidsbeslissingen worden genomen
voor de wereldpolitiek en de globale economie. De G8 vormt
een centrum voor globaal bestuur in de post-koude-oorlogs-
tijd. Het is een soort wereldregering in de schaduw, in handen
van enkele staten die 60% van de wereldrijkdom vertegen-
woordigen, maar slechts 10% van de wereldbevolking.

■
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andersglobalisten tegen de g8
Het eenheidsdenken wil de wereld ervan overtuigen dat er “geen alternatief” is voor de “vrije markt”. Maar blijkbaar zijn

vele andersglobalisten een andere mening toegedaan.

De G8 vertegenwoordigt een elite van geïndustrialiseerde lan-
den, die hun belangen willen realiseren ten koste van de rest
van de wereld. De neoliberale globalisering van de kapitalisti-
sche vrije markt vormt hiertoe het noodzakelijke kader. Dat het
om een elite gaat spreekt rechtstreeks uit de samenstelling
van de G8 zelf: de grootste economieën plus Rusland of zoals
in een ander artikel van dit dossier wordt gesteld: leiders van
staten die 10% van de wereldbevolking ‘vertegenwoordigen’ en
60% van de mondiale rijkdom beheren. Belangrijke landen en
snel groeiende economieën zoals China en India zijn niet verte-
genwoordigd. Geen enkel Afrikaans land alsook geen enkel
land uit Latijns-Amerika behoren tot de elitaire G8 club.

PPRROOTTEESSTT
Het feit dat de G8 zowat dé instelling van de neoliberale glo-
balisering vormt, maakt haar tot belangrijk mikpunt van de
andersglobalisten. De bijeenkomsten van de G8 worden fel
bestookt door blokkades, betogingen en alternatieve tops1. We
herinneren ons nog allemaal Genua 2001, we herinneren ons
zeker ook de mobilisatie vorig jaar in het Schotse Gleneagles.
Ook nu wordt er gemobiliseerd voor de G8 top in Rusland half
juli. Andersglobalisten van Duitsland zijn nu al met de voorbe-
reiding gestart van hun protest tegen de G8-top van juni 2007

in Berlijn.
Deze protesten focussen geregeld op het ‘speciale thema’

dat op de betrokken topontmoeting als centraal gesprek wordt
aangekondigd: schuldverlichting, milieu, armoede,... Het is niet
eenvoudig om een synthese te maken van datgene “waar de
andersglobalisten voor staan”. Er is veel diversiteit. Algemeen
gesteld2 willen ze dat de wereld anders functioneert, dat er
internationale instellingen komen die werken om meer gelijk-
heid te verkrijgen, solidariteit, diversiteit, zelfbestuur, ecolo-
gisch evenwicht, investeringen voor echte ontwikkeling, eerlij-
ke handel en culturele uitwisseling. De nieuwe internationale
verhoudingen zouden niet door instellingen mogen worden,
gestructureerd die sterk gecentraliseerd zijn, maar instellingen
die van onder op werken, met sterke verankeringen in wijken,
regio’s, naties. Anders gesteld, een streven naar globale recht-
vaardigheid.

AALLTTEERRNNAATTIIEEFF
Kapitalistische globalisering gaat om markten, reuzenonderne-
mingen, een klassenmaatschappij. De productie dient het
winststreven en niet het bevredigen van maatschappelijke en
individuele behoeften van de wereldbevolking. Het alternatief
zal democratischer moeten zijn – dwz ook beslissingsrecht van
de bevolking op economisch vlak – en dus moet het privé-
eigendom van de productiemiddelen, de marktwerking, de
winstefficiënte en de arbeidsverdeling bekeken worden.

De huidige technologische productiewijze die de natuurlij-
ke draagkracht van de aarde ver overschrijdt en klimaatveran-
dering veroorzaakt, zal totaal omgedraaid moeten worden.
Bepaalde groepen of streken zullen geen overwicht op de
andere kunnen hebben. Een democratisch beheer van de
ondernemingen kan op participatieraden berusten, die op ver-
schillende niveaus met elkaar scharnieren. De interne werkver-
deling zou rekening moeten houden met de gevolgen voor de
kwaliteit van het leven van de werknemers; de verloning geba-
seerd op inspanning, inzet en moreel correcte en efficiënte sti-
muli. Over de productiewijze en de productie zal op democrati-
sche wijze beslist moeten worden. Stel3 dat in plaats van een
opgelegd centraal planningsmechanisme (cfr Sovjet-Unie) en
in de plaats van een concurrentiele marktuitwisseling tussen

geïndividualiseerde kopers en verkopers (cfr vrij-
emarktkapitalisme), een systeem van participa-
tieve planning komt. Een systeem waarin wer-
kers- en consumentenraden met geïnformeerde
deelnemers beslissingen nemen over wat te pro-
duceren, hoe, waar, voor wie. Waarbij rekening
gehouden wordt met de ecologische gevolgen
van onze activiteiten.

Kortom, het alternatief zou een ecologisch en democratisch
socialisme kunnen zijn.

■

–––––
1 In 1998 maakte een mensenketting van meer dan 70.000 personen
rond de bijeenkomst in Birmingham, de eisen duidelijk van o.m. Jubilee
2000 voor de schuldkwijtschelding van de arme landen. In Genua 2001
moest een zone van de stad afgeschermd worden om de vergadering te
kunnen laten doorgaan. Door de politierepressie viel er één dode. In
2002 verschuilde de G8 zich voor de eerste keer echt hoog in het
Canadase ski-oord Kanasaskis, en in 2003 in Evian-les-bains. Ook in
Gleaneagles 2005 werd de top totaal van de buitenwereld afge-
schermd.
2 Zie “What are we for” van Michael Albert, Znet, sept. 2001 op 
HYPERLINK “http://www.globalpolicy.org/”www.globalpolicy.org
3 idem

De protesten focussen zich op
schuldverlichting, milieu, armoede.
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sint-petersburg
Het hoofdthema van de G8 top in Sint-Petersburg half juli 2006 is energie. We kunnen rustig aannemen dat dit vraagstuk

voor elke deelnemer van uitermate groot belang is, en niet alleen op de agenda staat omdat gastheer Rusland een 
betekenisvolle speler is op dit terrein. Wat zeggen gevestigde analisten?

WWEERREELLDDVVRRAAAAGG
Discussies over energie lagen aan de basis van de oprichting
van deze club van de rijkste landen, met de zogenaamde olie-
crisis van de beginjaren 1970. Zeker sinds het begin van deze
eeuw vormen energie, bevoorrading en voorraad van petro-
leum en gas, een centraal politiek en economisch thema. Daar
zijn verschillende redenen voor, maar zeker een daarvan betreft
de opkomst van supersnel groeiende economieën zoals China
en India. In 1990 vertegenwoordigden deze twee landen
samen 5% van de wereldvraag naar energie. In 2004 was dit
cijfer gestegen naar 11%. Anders gesteld: van de totale groei
van de energieconsumptie nemen ze 35% voor hun rekening.
Andere belangrijke percentages zijn dan voor Brazilië of
Mexico.1

AANNDDEERREE PPRROOBBLLEEMMEENN
Het zogenaamde alternatief van de nucleaire energie is zeer
onzeker. De laatste drie decennia zijn er zoveel politieke proble-
men – naast de catastrofe van Tsjernobil – dat er meer angst is
dan hoop in dit dossier, om dan nog niet te spreken over de
bezorgdheid rond de spreiding van nucleair materiaal.

De infrastructuur voor het bevoorraden van de markten is
de laatste 30 jaar ook niet zo fel gewijzigd. Er worden wel meer
pijpleidingen aangelegd, maar de distributie is nog altijd bij-
zonder afhankelijk van de beschikbaarheid van reuzentankers.
Iedereen, zowel grootmachten als kleine landen, ziet het
belang in van de ontsluiting van de bronnen. Er woedt dus een
strijd voor de controle en de beveiliging van olie- en gasvelden.

Algemeen wordt aangenomen dat vele OPEC landen zowat
aan de maximumgrens van hun dagelijkse productie zitten. Er
wordt gezegd dat Saudi Arabië, de Verenigde Arabische
Emiraten en Irak hun productie nog zouden kunnen verhogen,
maar anderen zitten duidelijk aan hun limiet: Indonesië,
Venezuela en Nigeria. Bovendien vergt de modernisering van
de installaties torenhoge investeringen. Naast de ecologische
impact, zijn er nog de prijsstijging voor het vervoer en de

beveiliging ervan alsook de instabiliteit (waardevermindering)
van de dollar.

KKLLIIMMAAAATT
De laatste 15 jaar heeft zich een andere dimensie in dit dossier
ontwikkeld: klimaatverandering. De meeste wetenschappers
wijten de klimaatverandering aan de stijgende uitstoot van
broeikasgassen door menselijke activiteit, met als belangrijkste
bron de energiesector. Dit ecologisch probleem wordt door de
meeste G8 landen als prioritair bestempeld. Een aantal deelas-
pecten komt bij dit dossier kijken: bio-energie, de technologie
van “propere steenkool” gebaseerd op steenkool en aardgas,
CO2 afzondering en opslag, energie-efficiëntie in gebouwen, in
de industrie en in de commerciële sector. Nucleaire energie zal
zeker op tafel komen – zowel wat gemoderniseerde productie
ervan betreft, als het afvalbeheer en de veiligheid -  maar
anderzijds ook de hernieuwbare energiebronnen met wind-
,zonne- en waterenergie, geothermie en oceaanenergie.

In de G8 wordt gewerkt aan een stabilisering van de ener-
giemarkt met voorrang voor de prijsbepaling. Er zal wellicht
gepleit worden voor een beter gebruik van strategische oliere-

serves voor de grote verbruikers om bepaalde
korte-termijnschokken te kunnen opvangen.
Voor bepaalde snel groeiende derdewereld-
landen blijft dit echter waarschijnlijk wel een
probleem vormen. Er zal gekeken worden
naar de natuurlijke voorraden en de ontslui-
ting ervan. De G8 kan dan onderzoeken om
de wetgeving voor energie-investeringen te
bevorderen, aangezien verschillende olierijke
gebieden lijden onder slecht bestuur dat

externe investeringen afremt.
Het feit dat olie- en gasexporteurs vitale, onontbeerlijk

elementen geworden zijn in het kluwen van de geglobaliseer-
de economie maakt dat het dossier minder gevaarlijke aspec-
ten voor de energiewereldorde inhoudt dan tijdens de crisis
van de jaren 1970.2

■

––––––
1 Victoria Panova, Explaining compliance with international
energy commitments: the G8 and the IEA (Moscow Sate
Institute of International Relations)
2 idem

Er woedt een strijd voor de controle
en de beveiliging van olie- en 
gasvelden
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EELLIITTEE
De Bilderberggroep is een elitair gezelschap van Westerse den-
kers en machtsbeoefenaars.1 Volgens velen bedisselen haar
leden de gang van de wereld achter gesloten deuren, nu al
meer dan 50 jaar. De transatlantische samenwerking werd
gezien als een middel om toekomstige oorlogen te voorkomen,
en meer bepaald door beleidsmensen
van allerlei slag samen te brengen in een
informele setting, ver van meeglurende
media.

Politieke zwaargewichten, zakenlui,
bankiers, industriëlen en strategen
bespreken op dergelijke bijeenkomsten
globale onderwerpen. Geen woord van
wat daar bediscussieerd wordt lekt naar
buiten. Er is geen persaanwezigheid voor
verslaggeving, notulen van vergaderin-
gen zijn confidentieel, er worden geen
namen genoteerd. Onder de aanwezigen
op de bijeenkomsten  van de groep
(soms maakt men inderdaad een deelne-
merslijst openbaar) vind je zowel de top-
man van de petroleumgigant BP, senato-
ren uit de VS, als de leiders van de
Wereldbank of iemand als Bill Gates.

GGEEHHEEIIMMZZIINNNNIIGG
De Bilderberggroep houdt zich in de
schaduw: er is alleen maar een antwoordapparaat, de agenda
van vergaderingen is niet publiek, de groep heeft zelfs geen
website. Dat particuliere, dat privé-sfeertje versterkt heel fel
het geheimzinnige van de groep. En opent ook de speculaties
over de invloed op het dagelijks reilen en zeilen van de wereld-
samenleving.

Tijdens bijeenkomsten van de Bilderberggroep worden
wellicht geen praktische beslissingen genomen. Wel kan je vol-
gens menig commentaarschrijver zonder meer spreken over
een bijeenkomst die de ideologische lijnen van de maatschap-
pelijke ontwikkelingen bepaalt. Naast de leden worden er bij
de jaarlijkse vergadering een 120-tal personen uitgenodigd.
Een bestuurscomité stelt daarbij een lijst samen van ongeveer
120 genodigden. De agenda wordt openbaar gemaakt, maar de
deelnemers verbinden er zich toe niets uit te laten lekken van
de gesprekken. Precies het bijeenbrengen van topmensen uit
de economische wereld naast politieke bonzen, samen met lei-

dinggevende personen uit de civiele samenleving (zo was vol-
gens bepaalde info Mia De Vits, als voorzitter van het ABVV-
FGTB, nog ooit genodigde, naast EU-commissarissen als
Gunther Verheugen e.a; en ex-VS president Bill Clinton) schijnt
erop te wijzen 
dat de groep meer belang hecht aan overleg tussen fundamen-

tele maatschappelijke kaders en hun omgevingsfactoren, eer-
der dan het treffen van directe politieke of praktische maatre-
gelen.

Het is dan ook niet eenvoudig om de precieze invloed van
de Bilderggroep aan te tonen. Net zoals het Wereld
Economisch Forum dat jaarlijks bijeenkomt in Davos, waar men
ook niet precies de vinger kan leggen op directe beleidsbesliss-
ingen die zouden voortvloeien uit de bijeenkomst. Sommige
journalisten, zoals Gosling, beweren voor het eerst gehoord te
hebben van de Amerikaanse vastberadenheid om Irak aan te
vallen via lekken uit de Bilderberggroep in 2002. Bepaalde
deelnemers aan de gesprekken ontkennen in alle toonaarden:
“Het is niet meer dan een forum voor discussie”.
.
EETTIIEENNNNEE DDAAVVIIGGNNOONN
De Bilderberggroep is geen samenzwering die tot doel heeft
om de wereld te laten leiden door een beperkte elite. Dat zegt

de bilderberggroep
In 1954 wilden een aantal mensen, uit wat we simpelweg elitaire kringen kunnen noemen, samen de dialoog versterken

tussen de VS en het Europese continent. Zij gingen op zoek naar een gerespecteerd “peter” voor hun initiatief en vonden die
bereidwillig in de persoon van wijlen prins Bernhard van Nederland. Ze kwamen voor het eerst samen in het hotel

De Bilderberg in Nederland.

Plaats voor de elite
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Etienne Davignon (73), gewezen diplomaat, Europees
Commissaris en bedrijfsleider, in een interview met de Britse
omroep BBC op 27 september 2005. “Er is geen klasse die de
wereld leidt. Het gaat gewoon om invloedrijke figuren die
graag praten met andere invloedrijke figuren.”

Davignon stipt daarbij aan dat Bilderberg geen conclusies
probeert te trekken en niet probeert uit te zoeken wat er moet
gedaan worden. “Iedereen heeft zijn eigen mening en dat
maakt het debat heel open,” zegt hij. “Het zakenleven beïn-
vloedt de politiek. Omgekeerd is dat evenzeer waar. Het zaken-
leven wil de politiek helemaal
niet het recht ontzeggen om te
regeren.”

Over de zogenaamde
geheimzinnigheid rond
Bilderberg, stelt Davignon dat
de samenkomst een vrij karakter
moet hebben. “Deelnemers
moeten kunnen spreken over
het onderwerp en niet voor de
buitenwereld,” voert hij aan.
“Aangezien er geen besluiten
worden genomen, kunnen we
bovendien ook niets publiceren.”
De Bilderberggroep heeft vol-
gens Davignon een heel beschei-
den agenda. “We willen zo nut-
tig mogelijk zijn,” benadrukt hij.
“We praten over algemene pro-
blemen en die zijn niet te vatten
in eenvoudige antwoorden. Er is
dan ook geen sprake van een
globaal akkoord. Er worden geen
actieplannen afgesproken.”

“Maar”, voegt hij er aan toe,
“er niets verkeerd om te trach-
ten een vraagstuk aan te pakken
en de mensen thuis ervan te
overtuigen het probleem niet
onaangeroerd te laten”.
Bovendien stelt Davignon dat er
ook geen permanente leden zijn,
maar wel een kleine bestuurs-
groep die een aantal gemeenschappelijke interessepunten pro-
beert uit te werken.

Toch hebben Bilderberggesprekken geholpen om een inter-
nationaal probleem aan te pakken. “Bij de Irak-crisis waren de
relaties tussen een aantal westerse landen niet zo goed,”
merkt Davignon op. “Maar de vertegenwoordigers van het
zakenleven lieten verstaan dat ze zich daardoor niet van hun
strategie op lange termijn wensten te laten afleiden. Dat was
een nuttig element.”

BBEESSLLUUIITT
De Bilderberggroep lijkt bijzonder goed geplaatst om het zoge-
naamde “eenheidsdenken” te laten doordringen in alle maat-
schappelijke kringen. “Er is geen alternatief op het kapitalis-
me” als slogan is wellicht niet bedacht door de
Bilderberggroep, maar sluit naadloos aan bij de essenties van
de discussies die er worden gevoerd.

Bronnen:
http://nl.wikpeda.org

www.bilderberg.org
www.daanspeak.com/bilder-
berg
www.crystalinks.com/bilder-
berg.html 
e.a.

■

–––––
1 1954, oprichting van de geheime
Bilderberg groep door de Socialist
(en vrijmetselaar) Joseph Retinger,
met Prins Bernhard, voormalig spion
van NW-7 - de geheime dienst van
het Duitse (Rothschild/Warburg)
chemie-bedrijf IG-Farben (de indus-
triële motor achter het NS-
Duitsland van Adolf Hitler) - als
voorzitter. Deze groep werd naast
Retinger, neergezet onder leiding
van Alistair Buchan (RIIA), waarbij
de leidende raad bestond uit Robert
Ellsworth (Lazard Freres =
Rothschild), John Loudon (N.M.
Rothschild) Paul Nitze (Schroeder
Bank), C.L. Sulzberger (New York
Times), Stansfield Turner (hij werd
later directeur van de CIA), Peter
Calvocoressi, Daniel Ellsberg,
Andrew Schoenberg (RIIA) en Henry
Kissinger. De eerste geheime confe-
rentie van de Bilderbergers vond
plaats van 29 t/m 31 Mei 1954 in het

Bilderberg hotel te Oosterbeek, waaraan de groep haar naam heeft te
danken. Tot de leden behoort de elite uit de zakenwereld, het bankwe-
zen, de regeringen en de intellectuelen. Invloedrijke wereldleiders zijn
in veel gevallen ook lid van de Trilaterale commissie en de Council on
Foreign Relations. Prins Bernhard (de wederhelft van Koningin Juliana -
waarvan gezegd wordt dat zij de rijkste vrouw van de wereld was, mede
door haar partnerschap met Baron Victor Rothschild in Royal Dutch
Shell), is een lange tijd voorzitter geweest van de Bilderberggroep (1954
- 1976), totdat de groep gereconstrueerd werd. In die tijd kenden we
natuurlijk ook de Lockheed affaire. Zo zijn als voorzitter Walter
Scheelman de revue gepasseerd en zo ook Lord Carrington. Vandaag is
dat de Belgische burggraaf Etienne Davignon.

Onder de noemer Bilderberg komt nu al 50 jaar achtereen
een steeds wisselend, steeds groeiend gezelschap tezamen in
een steeds weer ander land. En dat het om mensen met veel
invloed ging en gaat blijkt uit de ons vertrouwelijk toege-
speelde lijst van meer dan 2000 mensen die een of meerma-
len een bijeenkomst hebben bezocht. Er staan tot de verbeel-
ding sprekende namen in van politici als de oud-premiers
Biesheuvel, Den Uyl, Lubbers en Kok; oud-ministers Beyen,
Van den Broek, Van Mierlo, Bolkestein, Duisenberg; koninklij-
ke hoogheden als Beatrix, Claus en Willem-Alexander, Harald
van Noorwegen, Prins Philip van Belgie, de Spaanse en de
Zweedse koning. Carl Bildt bezocht in de jaren negentig, op
het hoogtepunt van de crisis in Joegoslavië vrijwel alle confe-
renties. Tony Blair en ook Margaret Thatcher waren te gast
kort voor ze echt doorbraken in de politiek. Bill Clinton,
Gerald Ford, Alexander Haig, Edward Heath, G. Pompidou, R.
Prodi, Donald Rumsfeld, Walter Scheel, Helmut Schmidt,
Henry Kissinger, Olof Palme, Colin Powell, Hans Blix, NATO-
secretarissen Joseph Luns, Lord Carrington en Willy Claes.
Maar ook topmannen van grote banken en wereldwijd
bekende bedrijven als Fiat, Olivetti, Shell, Ford, Pirelli,
McDonalds, BASF, Daimler Benz, Xerox, Heineken, General
Motors. En altijd overlegden ze over actuele, gewichtige, poli-
tiek heikele punten. De situatie in het Midden Oosten, de
Duitse eenheid, de EEG en later de crisis in Joegoslavie en de
aanpak van Irak. Wat er daadwerkelijk bekokstoofd is, valt
niet te achterhalen. De archieven zijn nog grotendeels geslo-
ten en de monden van de meeste deelnemers zijn, volgens
de Bilderberg afspraken, nog dichtgeplakt. http://geschiede-
nis.vpro.nl/attachment.db/18621675/webtekst%20bilder-
berg.doc
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“Loktantra!” - democratie zonder koning -
schreeuwt een groepje vrouwen, temidden
van honderdduizenden Nepalezen die de
revolutie van april 2006 gestalte geven. Na
16 dagen van ongeëvenaarde nationale sta-
kingen en straatprotesten slagen gewone
burgers erin om de gehate koning
Gyanendra, tevens opperbevelhebber van
het leger en premier, relatief geweldloos
van de troon te verwijderen. Een breed
front van politieke partijen, de Maoïsten en
allerlei groepen uit de civiele samenleving
zetten de koning op 24 april 2006 schaak-
mat. Onder de immense druk stelt
Gyanendra het door hem in 2002 naar huis
gestuurde parlement terug aan. Een nieu-
we regering stemt snel een resolutie die
bijna al zijn politieke én militaire macht
afneemt. De koning wordt in één klap
gedegradeerd van God en alleenheerser
naar een burger die belastingen moet beta-
len en net als iedereen strafbaar is. Ironisch
genoeg creëerde hij door zijn schrikbewind
zelf iets waar jaren van aanslagen en
Maoïstische propaganda niet in slaagden:
een breed draagvlak voor een grondwets-
wijziging. Nu deze jarenlange eis gehoor
krijgt, zijn de Maoïsten uit de jungle geko-
men. Op 16 juni wordt in Kathmandu een
historisch vredesverdrag gesloten. Daarmee
schijnt er plots licht op het einde van de
tunnel. Democratie, vrede en vooruitgang
komen, na 10 jaar burgeroorlog in het arm-
ste land van Azië, eindelijk in zicht.

CCHHRROONNOOLLOOGGIIEE VVAANN EEEENN AAAANNGGEE--
KKOONNDDIIGGDDEE RREEVVOOLLUUTTIIEE
Toen Gyanendra op 1 februari 2005 zijn
staatsgreep afrondde gaf een deel van de
stedelijke middenklasse hem nog het voor-
deel van de twijfel1. De partijen hadden
hun incompetentie al bewezen en de tijd
dat de rebellen een geloofwaardig alterna-
tief boden was al enkele jaren uiteenge-
schoten. Voor hen was dit het signaal om

elk compromis met de koning uit te sluiten.
Nadat ze enkele bloedige maanden later
definitief inzagen dat een militaire over-
winning op de steden onmogelijk was,
keerde het tij. Op een historisch plenum in
augustus 2005 werd het model van Mao
vervangen door dat van een competitieve
democratische republiek. Reaalpolitiek

gebood hen zelfs hun anti-India retoriek af
te schaffen, wetende dat steun van de
machtige zuiderbuur nodig zal zijn om te
overleven. Belangrijker nog, men besloot
het geweer niet zomaar van schouder te
veranderen maar ook letterlijk neer te leg-
gen. Een koerswijziging waarmee ze kritiek
oogstten bij de internationale communisti-
sche beweging, maar enig krediet wonnen
bij politici in binnen- en buitenland. Tijdens
een eenzijdig door de rebellen uitgeroepen
vier maanden durend staakt-het-vuren, liet
India toe dat de leiders van de Maoïsten en
de SPA (Seven Party Alliance: een coalitie
van de 7 grootste partijen uit het vroegere
parlement) in Delhi een 12-punten akkoord
onderhandelden. De koning repliceerde

met nog meer arrestaties van politici, wat
de partijen steeds verder naar de Maoïsten
dreef. Voor de Maoïsten is het nu een kwes-
tie om de maximaal militair verworven
macht op politieke wijze te verzilveren. Of
het nu uit opportunisme of uit noodzaak is,
de partijtop is de oorlog moe. De tot voor
kort mysterieuze leider, Prachanda, door-

brak in februari 2006 na jaren zijn anonimi-
teit door in tal van interviews aan zowel
internationale als nationale media hun
nieuwe visie kenbaar te maken. Hij kwam
bij de meeste binnenlandse intelligentsia
geloofwaardiger over dan de koning. Die
beweerde nota bene op de dag van de
democratie dat deze het voorbije jaar
onder zijn schrikbewind verbeterde. Dit ter-
wijl tal van grote politieke leiders, activis-
ten en journalisten op zijn bevel in de
gevangenis zaten. Zijn woorden waren zo
tegenovergesteld aan zijn daden dat de
gewone man én vrouw er genoeg van
kreeg. Twee maanden later is de rododend-
ronrevolutie2 een feit.

schaakmat voor de koning van nepal
I  Nick Meynen  I

Democratie, vrede en vooruitgang eindelijk in zicht

Foto: Nick Meynen
Demonstranten en politie staan uren tegenover elkaar
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VVAANN CCOONNFFRROONNTTAATTIIEE NNAAAARR
CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIEE
Kanak Mani Dixit, de meest vooraanstaande
journalist in Nepal, stelde in maart dat de
uitdaging voor Nepal viervoudig is. Eenmaal
de koning onder druk van protesten de
macht heeft afgestaan moet er een rege-
ring van alle partijen gevormd worden. Die
zou dan constructieve onderhandelingen
aangaan met de Maoïsten. Daarna wacht
nog een lange weg naar rehabilitatie van de
talrijke vluchtelingen, verzoening en herop-
bouw. De eerste drie stappen zijn al geno-
men. Na enkele voorbereidende rondes en
afspraken kwamen de voormalige aartsvij-
anden, Prachanda, en de nieuwe premier,
Koirala, bijeen. Ze bereikten een akkoord dat
waarschijnlijk het einde inluidt van een 10

jaar durende oorlog waarin 13 000 doden
vielen. Het zonet herstelde parlement
wordt terug ontbonden, evenals de parallel-
le regering die de Maoïsten hadden opge-
steld. In de komende weken wordt gewerkt
aan het samenstellen van een regering mét
Maoïsten en een tijdelijke grondwet. Tegen
april 2007 zouden de verkiezingen een feit
moeten zijn. Beide partijen nodigen de VN
uit om een internationale troepenmacht te
sturen die zowel de orde kan handhaven als
helpen bij het ontwapenen en rehabiliteren
van de rebellen. Vroeger wou India daar niet
van weten, maar ook daar lijkt men sinds
kort meer open te staan voor een troepen-
macht in hun achterdeur. Historisch, cultu-
reel en geografisch leunt Nepal sterk aan bij
India, economisch en politiek is het er

afhankelijk van. India wil vooral een sta-
biel Nepal zonder oorlog en extreme
armoede. Koirala kreeg bij zijn eerste bui-
tenlandse staatsbezoek aan India meteen
voor 1.6 miljard roepies (27.5 miljoen euro)
aan financiële steun mee.

AADDDDEERRSS OONNDDEERR HHEETT GGRRAASS
Toch blijven er nog verschillende adders
onder het gras. Hoewel de premier en de
internationale gemeenschap er op aange-
drongen hadden, hebben de Maoïsten nog
steeds het geweld niet volledig afgezworen.
Intimidaties en afpersingen gaan hier en
daar nog steeds door. Een andere uitdaging
is het samensmelten van twee totaal ver-
schillende legers. Een ongeschoolde 30-jari-
ge is bij de Maoïsten een nationale kolonel,

maar in het overheidsleger liggen de nor-
men anders. De fusie lijkt onrealistisch, na
jaren elkaar te hebben bevochten, maar zal
toch nodig zijn. Een leger van om en bij de
20 000 gewapende rebellen kun je niet
zomaar naar hun magere veldjes terugstu-
ren. En veelal hebben de landloze boeren,
wezen en schoolkinderen die er deel van
uitmaakten, zelfs dat niet. Dan is er nog het
technische maar niet onbelangrijke pro-
bleem van de verdeling van het bestuur - en
kiesdistricten. De rebellen hebben hun
eigen regio’s en districten die niet overlap-
pen met die van de overheid. Op basis van
welke indeling de verkiezingen georgani-
seerd zullen worden, is nog niet duidelijk.

DDEEMMOOCCRRAATTIIEE,,   VVRREEDDEE EENN
VVOOOORRUUIITTGGAANNGG
Uiteindelijk zullen de verkiezingen uitdraai-
en op een referendum of Nepal al dan niet
verder kan met een ceremoniële koning.
Voor sommige oudere mensen is hij nog
steeds heilig, terwijl anderen vrezen dat
met de val van de koning ook Nepal zal uit-
eenvallen. Nu al zegt de 80-jarige premier
dat hij voorstander is van een ceremoniële
koning, om de eenheid in het land te bewa-
ren. Dit is iets waar de Maoïsten erg huiver-
achtig tegenover staan. Die moeten een
duidelijke trofee kunnen voorleggen aan de
strijders die 10 jaar door hun propaganda
overspoeld werden. Het laatste wat men in
Nepal kan gebruiken zijn lokale milities die
zich met van de politie buitgemaakte
Belgische minimi’s afsplitsen en de strijd op
eigen houtje verder zetten. Zolang hun
leger niet ontwapend is blijft ook de vraag
of het wel mogelijk is om vrije en eerlijke
verkiezingen te organiseren? Het platte-
land leeft al jaren in angst onder hun
schrikbewind.

Nu de Nepalese burgers duidelijk hun
drang naar democratie getoond hebben,
dat de koning is afgezet en de Maoïsten
hoopvolle stappen richting vrede onderne-
men, is het aan de internationale gemeen-
schap om te tonen dat men daadwerkelijk
bezorgd is om democratie, vrede en voor-
uitgang. In Kongo worden in de aanloop
naar de verkiezingen duizenden blauwhel-
men extra ingezet en miljarden steun
beloofd, maar rond Nepal blijft het voorlo-
pig nog relatief stil. Terwijl de VN al positief
op het vredesverdrag reageerde wacht het
een officiële vraag tot bijstand af. Op de
Amerikaanse ambassade is het al een tijdje
muisstil. Hoewel landen als Zwitserland
hun hulp aanbieden zal er meer nodig zijn.
I.p.v. wapens te leveren aan een prille
democratie die er geen was is het nu hoog
tijd om te ontwapenen in wat wél een pril-
le democratie is.

Nick Meynen is licentiaat geografie en ont-
wikkelingssamenwerking

■
––––––
1 Zie ook het artikel ‘een kokosnoot in de
handen van een aap’. Vrede maart – april 2005,
nr. 372
2 De rododendron is de nationale bloem van
Nepal en de revolutie werd door de nationale
media zo omgedoopt.
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Politieke activisten kanaliseren de volkswoede tot vreedzaam maar hardnekkig 

protesteren
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De EU wil door middel van eco-
nomische chantage de
Palestijnse Hamas-regering
dwingen tot erkenning van
Israël. Met dit doel voor ogen
wordt de financiële hulp van de
EU aan de Palestijnse autonome
gebieden stop gezet. EU-
Commissaris Benita Ferrero-
Waldner motiveert de dwang-
maatregel van Brussel met de
bewering dat de nieuwe
Palestijnse regering het gebruik
van geweld heeft opgegeven en
het bestaansrecht van Israël nog
niet heeft erkend.

Het is toch zeer opvallend dat het
Westen steeds vraagt dat de Palestijnen
de staat Israël moeten erkennen maar
nooit aan Israël vraagt om de rechten van
de Palestijnen te erkennen. Het Westen
begrijpt nog steeds niet dat het opleggen
van sancties tegen de belegerde
Palestijnse autoriteit niet bijdraagt tot
ontspanning van de situatie, maar deze
alleen nog vergroot.

Dat Israël zich verheugt over de door
de EU genomen beslissing zal niemand
verbazen. Dit betekent immers het groene
licht voor de nieuw verkozen president
Olmert om eenzijdig een nieuwe opdeling
van de Westelijke Jordaanoever door te
voeren met het doel grote Israëlische
nederzettingen bij Israël in te lijven, dit
alles ten koste van de Palestijnen. Voor
Olmert hebben vredesgesprekken met de
Palestijnen geen zin meer. De hoofdzaak is
dat het Westen hem blijft steunen in zijn
eenzijdige politiek.

De EU en zijn lidstaten zijn de groot-
ste geldschieters voor de Palestijnse over-
heid. Haar financiële steun bedraagt
ongeveer 500 miljoen euro per jaar. Met

dit geld betaalt de autonome overheid
onder andere de lonen van ongeveer
140.000 ambtenaren en de kosten voor de
veiligheidsdiensten. De financiële blokke-
ring dreigt het ganse gezondheids- en
onderwijssysteem onderuit te halen. Deze
collectieve strafmaatregel van Brussel
kwam er praktisch gelijktijdig met de mel-
ding, dat de islamitische Hamasbeweging
bereid is een twee-staten regeling te aan-
vaarden, hetgeen zou neerkomen op de
erkenning van Israël. Maar het risico is
groot dat de EU het tegendeel bereikt van
wat ze voorop stelt. In een reactie op de
EU-beslissing verklaarde de Palestijnse
regeringswoordvoerder in Gaza, Ghasi
Halad, dat Hamas zich niet laat chanteren.

De strafmaatregel treft het ganse
Palestijnse volk. De betalingsstop is
onrechtvaardig. De Hamasbeweging
heeft op een democratische wijze de ver-
kiezingen gewonnen maar nu wordt het
Palestijnse volk voor haar keuze bestraft.
“De regering zal zijn politieke positie niet
verraden”, zegt Hamas. Parlementslid
Muschir al Masri verklaarde: “We verzoe-
ken Europa de dialoog op te zoeken zonder
ons voorwaarden op te dringen”.

Het bevriezen van de het EU-
geld volgt de Israëlische richtlijn.
Israël heeft na de verkiezings-
overwinning van Hamas na de
Palestijnse parlementsverkiezin-
gen in februari, tegen alle inter-
nationale overeenkomsten in, de
belastingsinkomsten en de dou-
anegelden van de Palestijnse
overheid achtergehouden en er
bij het Westen op aangedrongen
niet langer de autonome
bestuursorganen financieel te
steunen.

Volgens Dov Weissglass, woord-
voerder voor de Israëlische regering, is het
niet de bedoeling om de Palestijnen uit te
hongeren. Ze moeten op dieet gezet wor-
den. De Palestijnen moeten slanker wor-
den maar niet sterven. Dit is een meer
dan cynische bemerking. Volgens de aan-
wijzingen van de Verenigde Naties leeft
ondertussen in de autonome gebieden
meer dan de helft van de Palestijnen
onder de armoedegrens, de chronische
ondervoeding neemt gestadig en massaal
toe.

De erkenning van het bestaansrecht
van een Palestijnse staat door Israël en
het Westen blijft tot op heden alleen
maar geklets, kritiseerde Armin Köhli in de
recente uitgave van Inamo1 Helaas heb-
ben de EU en de VS de Israëlische argu-
mentatie overgenomen, Hamas is ook
voor hen geen onderhandelingspartner
voor de vrede.

Antoine Uytterhaeghe is lid van de
redactieraad. ■
–––––
1 INAMO: Informationsprojekt Naher und
Mittler Osten maart 2006, nr.45:
Gastkommentar: Armin Köhli, Wer hat Angst vor
Hamas?. www.inamo.org

palestina in de wurggreep
I  Antoine Uytterhaeghe  I

De Europese Unie (EU) stopt haar financiële steun voor de Palestijnse autonome gebieden terwijl ze de ogen sluit voor de
daden van Israël. De regering van Hamas wil zich niet laten chanteren.
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“We hebben een nieuwe vorm van impe-
rialisme nodig, een imperialisme dat aan-
vaardbaar is voor een wereld van mensen-
rechten en kosmopolitische waarden. Een
imperialisme dat zich tot doel stelt, orde
en organisatie te brengen“. Deze uit-
spraak stamt uit de tijd van de NAVO-aan-
vallen tegen Joegoslavië (maart 1999) en
nog voor de Anglo-Amerikaanse aanvals-
oorlog voor de bevrijding van de Iraakse
olie. Ze werd neergeschreven in een bro-
chure met de titel “Reordening the World.
The long-term implications of september
11th.”1 door Robert Cooper, het toenmalige
hoofd van en raadgever voor het buiten-
lands beleid  van Tony Blair. Deze brochure
werd verdeeld onder alle leden van de
Labourpartij. Daarin zet Cooper zich met
volle ijver in voor een nieuw imperialisme,
want alleen deze kan de wereld redden.

Robert Cooper  onderscheidt twee vor-
men in het “postmoderne imperialisme“:
“Ten eerste is er het vrijwillige imperialisme
van de globale economie. Dat wordt
gewoonlijk uitgevoerd door een internatio-
naal consortium door middel van interna-
tionale financiële instellingen zoals het IMF
en de Wereldbank” (p.18). Volgens Cooper
brengen deze instellingen de nodige hulp
voor de staten die vrijwillig hun weg in de
globale economie willen volgen. Al de
andere staten die zich niet vrijwillig aan
de nieuwe wereldorde onderwerpen, wor-
den, zoals Cooper het duidelijk uitdrukt,
bedreigd door het omliggende buurtim-
perialisme. Duidelijk uitgedrukt betekent
dit, dat de verantwoordelijke staten,
indien   nodig, ook militair mogen tussen-
komen, om de instabiliteit in de buurt te
counteren. Als lichtend voorbeeld voor dat
goede “buurtimperialisme”, haalt Cooper
de “humanitaire interventie” van de NAVO
in Kosovo aan. Het daar opgerichte NAVO-
protectoraat toont ons duidelijk, nog vol-
gens Cooper, hoe goed het neokolonialis-
me orde en stabiliteit kan verzekeren.

OOOORRLLOOGG AALLSS OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGGSS--
HHUULLPP
Aangezien het ontwerp van de EU-
Grondwet zo goed als mislukt is, zal de
Europese Unie voor lange tijd over geen
eigen defensiebudget beschikken om haar
neokoloniale avonturen te financieren.
Daarom is men in Brussel op het idee
gekomen om de EU-militaire interventie,
zoals ze voor de Democratische republiek
Kongo geplant is, als “ontwikkelingshulp“
naar buiten toe te verkopen en voor een
deel uit de Europese ontwikkelingspot te
betalen. Vanuit het standpunt van het

goede burenimperialisme van het
gemeenschappelijk veiligheid en defensie-
beleid van de EU in Brussel is dat een logi-
sche stap. Want in de hoogste kringen van
de EU-veiligheidarchitecten, is men onder
gelijkgezinden, waaronder we Robert
Cooper terugvinden, die in de coulissen de
interventionistische bakens voor de EU-
strijdkrachten  uitzette. Dankzij Tony Blair
is Cooper ondertussen directeur-generaal
buitenlandse - en politiek-militaire zaken
van de Raad van Ministers van de
Europese Unie en de hoogste ambtenaar
onder Javier Solana. Aangezien  gewezen
NAVO-generaalsecretaris  Solana, een
overtuigd mensenrechten imperialist is,
kan Cooper zijn strategie voor een
gemeenschappelijk veiligheidsbeleid met
alle ijver verder ontwikkelen.

De uitdaging voor de postmoderne
wereld bestaat daarin, nog volgens
Cooper, dat we ons wennen om met twee
maatstaven te meten. Onderling moeten
de Europeanen op basis van het juridisch

recht en de gemeenschappelijke veiligheid
handelen. Maar buiten Europa zullen ze
de ruwere methodes van vroegere tijden
aanwenden  - geweld, preventief ingrij-
pen, of andere gemene streken die nodig
zijn, zoals het in zijn boek “The Breaking
of  the Nations“ is beschreven. De sleutel
voor de Europese veiligheid is volgens
Cooper, dat we in de omgang met vrien-
den ons aan de wet houden. Maar wan-
neer we in de jungle opereren dan moe-
ten we de wet van de jungle toepassen,
“In the jungle, one must use the laws of
the jungle“.

De wet van de jungle hebben de men-
senrechtenkrijgers toegepast in
Joegoslavië. De “humanitaire NAVO-oor-
log “ heeft aan duizenden burgers, vrou-
wen, mannen en kinderen het leven
gekost. Voor de hulpvaardige burenimpe-
rialisten was dit een te verwaarlozen prijs
en negeerden daarbij dat de aanvalsoor-
log in strijd was met het volkerenrecht.
Het doel was bereikt: Joegoslavië verslaan
en de slachting aan de kiezers verkopen
als een grote humanitaire hulp. Vanaf dat
ogenblik slaagden de nieuwe imperialis-
ten erin om 7000 van de belangrijkste
lucratieve Joegoslavische staatsbedrijven
voor het westen binnen te halen.
De onder druk van het Westen opgezette
Servische marionettenregering opende
hiervoor de weg en zetten de opgelegde
richtlijnen van de buitenlandse meesters
om in de praktijk. Naar buiten toe werd
dit alles verpakt onder het etiket van een
grote hulpoperatie voor Joegoslavische
burgers, want de economie had nood aan

imperialsme van de buren
De strategie van de “humanitaire interventie” moet het neokolonialisme van het Westen moreel legitimeren. Maar de weer-

stand van de Irakezen toont ons duidelijk de grenzen.

Buurtimperialisme is het veilig stellen
van vitale strategische belangen onder
het mom van humanitaire interventie.
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dringende hervormingen. Het is vanzelf-
sprekend, dat deze hervormingen, zoals in
de andere landen van Oost-Europa, uit-
sluitend gericht waren op de vereisten van
de neoliberale economische orde van de
NAVO-landen en niet op de behoeften van
de lokale bevolking.

LLIINNKKSSEE RREETTOORRIIEEKK
Het is merkwaardig dat de nieuwe impe-
riale oorlogen zich niet meer met een
rechts discours verrechtvaardigen maar
integendeel gebruik maken van een reto-
riek gespekt met woorden uit het linkse
kamp. Dat kan een gevolg zijn van de hou-
ding van de Europese bevolking ten
opzichte van oorlog die sinds1945 grondig
wijzigde. Koloniale oorlogen en imperialis-
tische rooftochten worden door een groot
deel van de bevolking uit de hoog geïndu-
strialiseerde kapitalistische staten van
Europa meer en meer afgewezen en ver-
oordeeld. Wat op het eerste zicht als een
vooruitgang kan beschouwd worden is
nochtans, vooral sinds het einde van de
koude oorlog, geen garantie meer voor
een verzet tegen nieuwe oorlogen. De
jongste agressies moesten als “goede“ en
“hulpvaardige en nuttige“ oorlogen
gemediatiseerd worden om de weerstand
van de bevolking te overwinnen. De spin-
dokters, de PR-strategen van de nieuwe
wereldorde, die hand in hand met een
groot deel van de media samenwerken,
vormen zo het vierde en belangrijke nieu-
we legeronderdeel van het nieuwe impe-
rialisme. De nieuwe imperiale machtheb-
bers hebben flink uit het mensenrechten-
vocabulaire geschud en zich bediend aan
een schat van linkse ideeën na ze eerst
ideologisch zorgvuldig ontpit te hebben.

“De internationale strijd voor de men-
senrechten“. Allen die dat zongen, dach-
ten vanzelfsprekend ook aan de inmen-
ging in de binnenlandse aangelegenhe-
den van vreemde dictaturen, ten gunste
van de uitgebuite klasse van broeders en
zusters. Als de nieuwe imperialisten spre-
ken over inmenging in de binnenlandse
aangelegenheden van andere staten heb-
ben ze het over “de begrensde soevereini-
teit van de andere landen” met het doel
de mensenrechten met de hulp van mili-
taire interventies te beschermen. Het is
dus geen wonder, dat in het bijzonder de

Europese linkse krachten, of deze die zich
links noemen, zo vatbaar geworden zijn
voor de mensenrechten imperialisten. Ook
de leidinggevende Europese mensenrech-
tenkrijgers komen uit deze hoek. Robert
Cooper bijvoorbeeld komt uit de Britse
labourpartij en Javier Solana van de
Spaanse socialisten. Met een linkse poli-
tiek heeft dit al lang niets meer te maken,
want hun interventies voor de “mensen-
rechten“  zijn niet bedoeld voor de uitge-

buite klasse van broeders en zusters, maar
worden gevoerd ten gunste van het inter-
nationale kapitaal, op de rug van de uitge-
buite bevolking.

Niet alleen de Spaanse of Britse soci-
aaldemocraten zijn verslaafd geworden
aan dat mensenrechten imperialisme, ook
de sociaaldemocraten en groenen in de
EU-lidstaten hebben zich deze strategie
eigen gemaakt. Vergelijkingen met de
nazi’s mogen mank lopen, een ding blijft
zeker: wie met dezelfde fanatieke overtui-
ging mensen systematisch vermoordt, ver-
drijft, verkracht en hen van hun elemen-
taire rechten beroofd, moet met alle mid-
delen onder handen genomen worden.
Wie herinnert zich niet de historische
woorden van de toenmalige Duitse minis-
ter van defensie, Rudolf Scharping en zijn
door hem uitgevonden Servische hoef-
ijzerplan2 om de deelname van Duitsland

aan de aanvalsoorlog van de NAVO tegen
Joegoslavië te rechtvaardigen. Wie herin-
nert zich niet het door zorgen getekend
gezicht van Joskha Fischer, de Duitse
minister van Buitenlandse zaken, die
steeds maar over concentratiekampen van
de Serviërs in Kosovo sprak, om zo de
noodzakelijkheid voor de Duitse deelname
te staven. Dezelfde taal was ook te horen
in de andere West-Europese staten, ze
werd mede verbreid door de media.

De leugens, waarmede de politieke
kaste in onze landen de aanvalsoorlog
tegen Joegoslavië rechtvaardigde, zijn
geen duit beter dan deze die door de Bush
administratie gebruikt werden om hun
oorlog tegen Irak te bekrachtigen.

Dank zij deze leugens is een deel van
de vredesbeweging een geestdriftige aan-
hanger van het imperialisme voor men-
senrechten geworden. Deze mentaliteit is
alleen maar mogelijk omdat in de vooraf-
gaande jaren intellectuelen met succes de
bodem voor deze oorlogen hebben
gevoed. Schrijfster Cora Stephan verklaar-
de in januari 1999 tijdens een interview
voor Deutschlandfunk dat oorlog op zich
geen amorele zaak is. Ze keurde de aanval
op Joegoslavië goed. In haar boek “Das
Handwerk des Krieges (Berlin 1998) onder-
scheidt ze goede en slechte oorlogen.
Daarin argumenteert ze dat in de toe-
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komst, gezien de wereldsituatie, meer en
meer Duitse soldaten zullen moeten inge-
zet worden, dat Duitsland moet afstappen
van haar houding om geen troepen buiten
haar landsgrenzen in te zetten. In de ogen
van de westelijke democratieën gaat het
er niet om, om de tegenstrever te demoni-
seren en te vernietigen, maar om onze
“democratische waarden” te exporteren
en om deze staten in te lijven in onze
gemeenschap en instellingen. Robert
Cooper zou zijn buren imperialisme niet
beter hebben kunnen beschrijven.

VVOOLLKKEENNRREECCHHTT AALLSS FFIICCTTIIEE
Deze geestesgesteldheid heeft als een
virus een deel van de Europese linkerzijde
aangetast. Daarbij breiden de grenzen van
de mentale verwardheid nog verder uit.
Het jongste voorbeeld kunnen we lezen in
een tekst3 van de zogenoemde linkse uit-
gever Klaus Bittermann, die in het blad
Junge Welt van 16 maart over het bezette
Palestina het volgende schrijft: “Het zou
nog erger zijn indien de Palestijnen in een
eigen soevereine staat zouden leven, (…)
omdat de bevolking onder haar eigen
regering veel meer zou lijden dan onder
de heerschappij van de bezetter”.
Bittermanns argumentatie schijnt rechtst-
reeks ontleend te zijn uit de Reichstagrede
van de 19de eeuw, waarmee men toen het
bestaan van de kolonies wilde rechtvaar-
digen. Zo heeft keizer Wilhelm II in zijn
troonrede van 22 november 1888 voor de
Reichstag verklaard: “Onze Afrikaanse
nederzettingen hebben het Duitse Rijk de
opdracht gegeven, dit werelddeel voor
onze christelijke beschaving te winnen.”
Ook de Spaanse veroveraars wilden de
Inca’s niet van hun goud beroven, maar de
inheemse bevolking de christelijke waar-
den van het avondland brengen.

Bij zoveel schijnheiligheid in het zoge-
noemde “westelijke debat over culturele
waarden“ is het een verademing, wanneer
de Amerikaanse neoconservatieven hun
strategie ter verdediging van hun econo-
mische belangen, doorheen de dunne slui-
er van  “Freedom en Democracy “ laten
doorschijnen. Zo schreef de gekende neo-
con voordenker Robert Kaplan op het
moment van de aanvalsoorlog tegen
Joegoslavië in de New York Times: “De

humanitaire nachtmerrie mag misschien
de grond geweest zijn voor de NAVO-
interventie in Kosovo. Maar voor de VS
staan vitale strategische belangen op het
spel. De inzet rechtvaardigt de mogelijke
NAVO-maatregelen om Servië te overwin-
nen ….want hier wordt over niets minder
dan de toekomstige contouren van Europa
beslist.” Onmiddellijk na de oorlog maakte
de Britse krant de Daily Telegraph duide-
lijk, dat de NAVO-aanval op Joegoslavië
bedoeld was om aan de staten een nieu-
we wereldorde met liberale waarden op te
dringen ondanks hun soevereiniteit en het
bestaande volkerenrecht. Dat het hierbij
om het doordrijven van de liberale econo-
mische waarden ging stelde de speciale
VN-gevolmachtigde Carl Bildt duidelijk tij-
dens een lang interview na de oorlog met
de New York Times waarin hij in alle open-
hartigheid toegaf, dat de NAVO en het
westen geen oplossing zonder grondige
neoliberale hervormingen in Servië zullen
toestaan. President Milosevic staat in de
weg, juist daarom moet hij weg.

PPEEAARRLL HHAARRBBOORR EEFFFFEECCTT
Wat is er tijdens de oorlog in Irak misge-
gaan? Dat de NAVO-aanvalsoorlog in de
Balkan een voorproefje was voor andere
oorlogen is ondertussen wel duidelijk
geworden. De aanslagen op de WTC-
torens op 11 september 2001 brachten
geen gemeenschappelijk oorlogsfront van
de westelijke waarden tegen Irak op het
been. De enige supermacht zag dus geen
enkele reden meer om haar oorlogsdoel-
stellingen met humanitair geleuter te
rechtvaardigen. De aanslagen van 11 sep-
tember hadden voor de neoconservatie-
ven het gewenste Pearl-Harbor effect. De
Amerikaanse bevolking was tot ieder offer
en misdaad bereid. Slechts toen de VS met
zijn aanval op Irak de economische belan-
gen van Frankrijk en Duitsland in het
tweestromenland met de voeten traden,
kwam er een breuk in het Westerse waar-
denfront.

DD EE IIRRAAAAKKSSEE WWEEEERRSSTTAANNDD
Het steeds groeiende Iraakse verzet
dwingt de Bushadministratie tot het
opzoeken van nieuwe bondgenoten.
“Freedom and Democracy” en het respect
voor de mensenrechten zijn de argumen-

ten die gebruikt worden om het optreden
in Irak te verrechtvaardigen. Ondertussen
loopt de bezetting op het terrein volledig
uit de hand en komt de Iraakse oliepro-
ductie niet op gang. De laatste weken
spreken de VS-media meer en meer van
een libanisering van Irak. De vrees dat de
chaotische toestand in een burgeroorlog
kan omslaan zit diep. De populariteit van
de Amerikaanse president bevindt zich op
een historisch dieptepunt en de republik-
einse partij dreigt bij de aanstaande ver-
kiezingen haar meerderheid in het
Congres te verliezen.

In april 2004 sprak Jean Bricmont, pro-
fessor aan de Luikse universiteit op het
BRussels-Tribunaal, als mede aanklager
tegen de Amerikaanse oorlogsmisdaden,
de hoop uit dat de Iraakse weerstand er
zou in slagen om de Amerikaanse invasie
tegen te houden. Die invasie moest vol-
gens Jean Bricmont een triomftocht voor
de globalisering worden. Wanneer ze mis-
lukt dan betekent dat niet alleen voor de
Palestijnen maar ook voor andere volkeren
de aanzet om met nieuwe moed en ijver
tegen de globalisering te strijden. Zo vech-
ten de Irakezen nu zoals indertijd de
Vietnamezen voor de ganse mensheid: het
Europese mensenrechtenimperialisme de
doodsteek geven en terugkeren naar het
internationale volkerenrecht.

Bron: Rede voor een bijeenkomst van de
DKP in Berlijn 18 maart 2006

Vertaald en bewerkt: AU

■

–––––––––––––
1 www.fpc.org.uk/publications/48 : The Post-
Modern State. Robert Cooper, pp. 11-21
2 Het Hoefijzerplan had betrekking op een
zogenaamd plan van de Servische regering voor
de systematische uitdrijving van de Albanezen
in Kosovo. Het werd in het voorjaar 1999 door
de toenmalige Duitse minister van Defensie,
Rudolf Scharping aangegrepen om de NATO-
luchtaanval op Joegoslavië te verrechtvaardi-
gen. Het staat ondertussen vast dat het
Hoefijzerplan een desinformatie van de
Geheime Diensten was. (zie ook manuscript van
de film “Es begann mit einer Lüge” van Jo
Angerer en Mathias Werth)
(http://www.wdr.de/online/news/kosovolu-
ege/sendung_text.pdf) (red)
3 Früchte der Arbeit,
http://www.jungewelt.de/beilage/art/1063?sstr
=Israel (red)
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In de voorbije weken hebben miljoenen
mensen betoogd tegen de plannen van de
conservatieve republikeinen die de desbe-
treffende wetten willen verscherpen: illega-
le immigranten worden in de VS gecrimina-
liseerd, hulpverleners die illegalen helpen
worden met gevangenisstraffen bedreigd
en aan de grens met Mexico wordt een
muur gebouwd.

De dreigementen van enkele republi-
keinen hebben een slapende reus wakker
gemaakt. Vooral de uit Centraal – en Zuid-
Amerika  komende Latino’s engageren zich
plots massaal in de grote politiek. De
Latino’s hebben ondertussen de Afro-
Amerikanen als grote minderheid inge-
haald. De verkiezingsstrategen rond Bush
misleiden zich met de hoop om de meerder-
heid van de Latino’s  achter zich te scharen,
om tegen de Afro-Amerikaanse minder-
heidsgroep binnen de democraten te kun-
nen scoren.

In dit debat verlopen de fronten zigzag,
vooral in de republikeinse partij. Daar bot-
sen de latente vreemdelingenhaat en het
racisme met de demografische realiteiten
(de blanken worden steeds minder), alsook
met bepaalde republikeinse kerngroepen:
de grote ondernemers uit de landbouwsec-
tor, de bouwindustrie en de dienstensector.
Men heeft deze illegalen nodig, die noodge-
dwongen, voor weinig geld en zonder ont-
slagvergoeding moeten werken.

Het leven in de Verenigde Staten is
onvoorstelbaar zonder illegalen. Volgens de
bevindingen van  het politieke onderzoeks-
instituut Pew Hispanic Research Center in
Washington is een vierde van het aantal
arbeiders in de landbouw illegaal , in de
schoonmaaksector  17 % en 14 % in de bouw.

De Verenigde Staten  telt +-300 miljoenen
inwoners, er leven ongeveer 12 miljoenen
illegalen, waarvan 2 miljoen kinderen.
Ongeveer de helft komt uit Mexico en een
vierde uit Centraal en Zuid-Amerika.

Het is best mogelijk dat de democraten
zich verheugen over de spanningen in de
partij van de president. Maar ook hier wordt

met vuur gespeeld. Vele Afro-Amerikanen
en de in vakbond georganiseerde werkne-
mers en groepen van democraten zijn niet
begeesterd van het gastarbeidersconcept,
dat door de liberaal Ted  Kennedy voorge-
legd wordt: de immigranten mogen een tijd
lang werken, maar niet blijven. John
Sweeney, voorzitter van de vakbond AFL-CIO
trekt ten strijde tegen dit model. Het moe-
digt in zijn ogen  de ondernemingen aan
om jobs te creëren voor seizoengebonden
gastarbeiders. George Bush kan zich vinden
met het gastarbeiders voorstel.

De lobby van de ondernemers is sterk te
vinden voor goedkope arbeidskracht en de
consument is gewoon aan goedkope en
prijsgunstige aardbeien en tomaten. Hij
interessert zich niet of de vruchten en
groenten door “ illegale handen “ geplukt en
geoogst werden

De wetten op het tewerkstellen van ille-
galen worden niet nageleefd en de grens
met Mexico vertoont nogal veel gaten.
Jaarlijks sterven tientallen, zoniet honder-
den bij de illegale overschrijding van de

Mexicaanse – Amerikaanse grens. De men-
sen komen omdat ze in hun thuisland geen
kans hebben om in het levensonderhoud
van hun gezin en familie te voorzien. Want
dank zij het vrijhandelsakkoord is de maïs
van Iowa uit de VS in Mexico goedkoper dan
het inlandse graan.

Of het debat over de immigratie in de

senaat vlug in nieuwe wetten zal resulteren
of vrij vlug zal veranderen, blijft nog af te
wachten. Daarvoor zijn de tegenstrijdighe-
den en de weerstand tegen de restrictieve
immigratie in de regerende partij te groot.
Vooral de katholieke kerk zet zich in voor de
Latino’s. Roger Mahoney, de kardinaal van
Los Angeles, appelleert het Congres om het
wetsvoorstel van het huis van afgevaardig-
den te verwerpen, vooral dat deel van de
wet die gevangenisstraf voorziet voor dezen
die de ‘ illegalen, helpen. Hij zal zijn priesters
de opdracht geven om deze wet niet op te
volgen. Volgens de kardinaal is het geen bij-
stand geven aan noodlijdende immigran-
ten, een inbreuk op een hoger gebod. De
houding van Mahoney is voor de republikei-
nen zeer ongelegen. Want het was  hun
gelukt in het dispuut rond abortus een wig
te drijven bij de naar de democraten nei-
gende  Amerikaanse katholieken.

Bron: Freitag  nr 14 
Vertaald en bewerkt : AU  

■

de strijd over de illegalen in de 
verenigde staten

I  Konrad Edge  I

Hoe ver reikt de vanzelfsprekendheid dat de Verenigde Staten een natie is van immigranten waar iedereen zijn kans krijgt
en immigranten geïntegreerd worden? Bij deze zelfgenoegzaamheid vallen belangrijke beslissingen voor de toekomst van

de natie.

De ondernemerslobby is sterk te vinden voor
goedkope arbeidskracht en de consument is
gewoon aan goedkope aardbeien en tomaten.
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Op 5 april stelde de Amerikaanse regering
het ontwerp voor de hervorming van haar
atoomprogramma aan het Congres voor.
Hiermede wil de Bush-administraie met
een zeer omvangrijke nieuwe herstructu-
rering, de modernisering en de verdere
ontwikkeling van kernwapens doorvoeren.
De laatste atoombom werd in 1988 gepro-
duceerd en de laatste ondergrondse kern-
wapenproef werd in 1992 doorgevoerd.

Sindsdien berustte de Amerikaanse
afschrikkingpolitiek op de instandhouding
van oudere wapens, die tijdens de nucleai-
re wapenwedloop geproduceerd werden.

De chef van het nucleaire wapenpro-
gramma, Thomas d’Agostino2, kondigde
volgens het artikel aan het Congres aan,
dat de VS-regering vanaf het jaar 2022 in
de mogelijkheid wil zijn om jaarlijks 125
nucleaire wapens te produceren.
Gelijktijdig wil het Pentagon de oude
wapens na onderzoek op efficiëntie en
inzetbaarheid ontmantelen. Met als
gevolg dat acht productiefabrieken geslo-

ten worden en dat de productie in de
komende vier jaar op een nog onbekende
plaats zal geconcentreerd worden. Nog
volgens het bericht van de “Los Angeles
Times “ wil de VS hiervoor alle voor
atoomwapens bruikbaar plutonium in één
inrichting samenbrengen om ze efficiën-
ter tegen mogelijke terroristische aansla-
gen te beschermen. De kosten voor de ver-
hoogde bescherming van de huidige

standplaatsen van de productie-eenheden
zijn na de aanslag van 11 september fors
gestegen. Een wetenschappelijke studie
van de voorbije jaren heeft de kostenra-
ming voor verhoogde bescherming voor
de komende 20 jaar op ongeveer 25 mil-
jard dollar geschat.

Vroeger was er al felle kritiek op de
plannen van de VS om de productie van
nieuwe nucleaire wapens terug op te
nemen. Het zou andere staten in de verlei-
ding brengen om ook kernwapens te pro-
duceren. De VS begeeft zich met haar
voornemens op een gevaarlijke grenslijn,

zoals d’Agostino in een interview toegaf:
“het moet ons mogelijk zijn het voorgeno-
men kernwapenprogramma te moderni-
seren en gelijktijdig de wereld gerust stel-
len dat we geen nieuwe wapenwedloop
op gang willen brengen”. Klaar uitgedrukt
komt dit erop neer: “wij, de VS mogen
nucleaire wapens produceren, u niet. Onze
wapens en deze van onze vrienden (Israël)
dienen om de vrede en de democratie te
brengen, de andere brengen alleen maar
het kwade.”

De doelstelling van een “ nucleaire
ontwapening “ formuleert Washington al
lang niet meer. In de herfst van 1998 heb-
ben ex-president Bill Clinton en de toen-
malige Russische president Boris Jeltzin,
voor het laatst, in een gemeenschappelij-
ke verklaring de ultieme doelstelling van
nucleaire ontwapening bekrachtigd.
Ongeveer een maand geleden heeft het
hoofd van de Amerikaanse nucleaire vei-
ligheid3, Linton Brooks4, toegegeven dat
Washington de doelstellingen van het
non-proliferatieverdrag niet meer
nastreeft.

Antoine Uytterhaeghe is lid van de redac-
tie.

■
–––––
1 U.S. Rolls out Nuclear Plan. Ralph
Vartabedian, Los Angels Times 6 april 2006.
www.nuclearpolicy.org
2 Thomas d’Agostino is hoofd van het nucle-
air wapenprogramma bij de National Nuclear
Security Administration (NNSA) dat deel uit-
maakt van het Amerikaans Ministerie voor
Energie ( Department of Energy, DOE)
3 National Nuclear Security Administration
beheert het geheel van het Amerikaans nucleair
wapenarsenaal
4 Interview met Linton Brooks: zie James
Sterngold : Upgrades Planned for US Nuclear
Stockpile; San Francisco Chronicle 15/01/2006
www.sfgate.com

de nucleaire plannen van de verenigde staten
I  Antoine Uytterhaeghe  I

Volgens een bericht in de “Los Angeles Times“1 hebben de VS sinds het einde van de Koude Oorlog geen atoombommen
meer gebouwd. Nu heeft de Amerikaanse regering het plan voor gesteld, om het verouderde kernwapenarsenaal te moder-

niseren. In de toekomst wil de VS in de mogelijkheid zijn om tegen 2022 jaarlijks 125 nucleaire bommen te produceren.
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BBOOUUWW VVAANN GGRROOTTEE VV SS--MMIILLIITTAAIIRREE
BBAASSIISSSSEENN II NN IIRRAAKK
De voorstellen voor de financiering van
Amerikaanse militaire kampen veroorza-
ken maar weinig opschudding bij de
financiële comités in de Verenigde Staten.
De verklaringen die naar buiten gebracht
worden zijn regenstrijdig, maar op het
terrein wijst alles erop dat de Bush-
administratie een lang oponthoud van de
Amerikaanse troepen in het twee stro-
menland plant. Begin maart vroeg de
regering aan het Amerikaans Congres een
krediet van 348 miljoen dollar voor de
bouw van militaire basissen. Dit krediet is
een deel van de totale oorlogsfinanciering
ten bedrage van 67.6 miljard dollar voor
het begrotingsjaar 2006

De Verenigde Staten hebben in Irak in
totaal 110 Forward Operating Basis (FOB)
opgericht. In de Los Angeles Times van 23
maart kunnen we lezen dat, volgens het
Pentagon, 34 van deze FOB al overgedra-
gen zijn aan de Iraakse overheid. Het mili-
taire bouwprogramma heeft zich gedu-
rende de laatste jaren vooral toegelegd op
de bouw en de inrichting van 3 tot 4 grote
luchtmacht- en logistieke basissen. Het
meeste geld ging naar de reusachtige
luchtmachtbasis in Balad ten noorden van
Bagdad en naar het logistieke Anaconda
centrum. Beide basissen gelegen in de
beruchte Sunni triangle werden uitge-
bouwd tot een primaire draaischijf voor
de VS-militairen. Op het einde van het
voorbije haar heeft de Bushregering onge-
veer 230 miljoen dollar voor Balad uitge-
geven: 17,8 miljoen voor het aanleggen
van 20 km wegen en een 4 m hoge
omheining, 18 miljoen voor een vliegtuig
parking, 15 miljoen voor een vliegveldver-
lichting. Verder heeft men op deze basis
nog de nodige infrastructuur, afgeschei-

den van de rest van de basis, voor speciale
operaties alsook een landingsbaan voor
helikopters en voor de speciale CIA-vluch-
ten gebouwd. Het prijskaartje voor het
optrekken van een gebouw voor het ver-
zenden en ontvangen van poststukken
bedroeg 7 miljoen dollar.

Van het gevraagde krediet van 348
miljoen dollar voor dit jaar zullen 110 mil-
joen dollar besteed worden aan de lucht-
machtbasis van Tallil, 310 km ten zuidoos-
ten van Bagdad, in de nabijheid van de

stad Nasiryah. Deze moet uitgebouwd
worden tot een belangrijke draaischijf
voor transport. Deze basis heeft een leger-
kantine die plaats biedt aan 6000 militai-
ren en beschikt verder over een nieuw
centrum voor de organisatie en het onder-
houd van grote verzorgingskonvooien.
Voor de legerbasis van Al Taji in het noor-
den van Bagdad heeft men 50 miljoen
ingeschreven. De luchtmachtbasis al-Asad,
een vliegveld in de westelijke woestijn,
krijgt 46,3 miljoen dollar. Naast de enorme
bedragen voor de grote militaire steun-
punten worden er ook honderden miljoe-

nen dollar voorzien voor de uitbouw en
inrichting van kleinere militaire basissen
voor het opnieuw opgerichte Iraakse leger.
Zo zal de militaire basis in de nabijheid
van de stad Nurmaniya in het zuiden 165
miljoen dollar krijgen, de militaire inrich-
ting van al-Kasik in het noorden krijgt 150
miljoen dollar.

BBEEGGRROOTTIINNGGSSCCOOMMMMIISSSSIIEE

Deze enorme bedragen hebben in de
begrotingscommissie tot enige opschud-
ding geleid. Deze verlangt meer toezicht
op de plannen voor de militaire basissen
in de regio. In een nota van deze commis-
sie kon men lezen dat de grootte van deze
uitgaven normaal zijn voor grote perma-
nente militaire basissen. Volgens de repu-
blikeinse congresafgevaardigde voor New
York, is de commissie die toezicht houdt
op de bouw van militaire basissen veront-
rust over het feit dat het geld van het
Pentagon dat voorzien is voor de bouw
van langdurige militaire projecten in het
buitenland nu besteed wordt aan zoge-
naamde basissen van korte termijn. In een
gesprek voor de Iraakse TV vertelde
Zalmay Khalilzad, de VS ambassadeur in
Bagdad, dat de VS niet de bedoeling heeft
om in Irak permanente militaire basissen
te vestigen.

Tijdens een Congres-Hearing ant-
woordde Generaal John Abizaid, de opper-
bevelhebber voor de Amerikaanse troepen
in het Midden-Oosten op de vraag of hij
kon garanderen dat de regeringsambtena-
ren geen pogingen zouden ondernemen
om permanente Amerikaanse militaire
basissen in Irak te bouwen, met de vol-
gende woorden: “Een politiek met betrek-
king tot een langdurige Amerikaanse mili-

het wereldwijde netwerk van amerikaanse
militaire basissen

I  Antoine Uytterhaeghe  I

Voor haar hegemonie heeft Washington een spinnenweb aan buitenlandse militaire basissen nodig. Dan wordt er op geen dollar gekeken.

Het theater in het Anaconda kamp in Irak
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taire aanwezigheid, werd niet geformu-
leerd “. Hij merkte bovendien op dat het
“masterplan “ in alle opzichten bijna af is,
Irak en Afghanistan buiten beschouwing
gelaten, waarvoor hij geen aanwijzingen
heeft voor een militaire aanwezigheid op
lange termijn. Zonder deze belangrijke
informatie verkeert de begrotingscommis-
sie van het Congres in de onmogelijkheid
om een klaar beeld te krijgen over de toe-
komstige strategie van de Bush-adminis-
tratie in verband met de grote VS-basissen
in Irak. Critici eisen dat de VS-regering
haar plannen met betrekking tot de mili-
taire basissen  op tafel legt. Volgens de
republikeinse Congresafgevaardigde Ron
Paul (Texas), zetten langdurige en perma-
nente Amerikaanse militaire steunpunten
in Irak, aan tot terroristische daden. De
permanente aanwezigheid van militaire
steunpunten versterken de vermoedens
dat de Amerikaanse invasie de controle
van de Iraakse olie op het oog had, zegt de
democratische Congres afgevaardigde
Thomas Allen ( Maine), een tegenstander
van de huidige regeringspolitiek: “Zolang
de overwegende meerderheid van de
Irakezen gelooft dat wij voor lange tijd in
hun land zullen blijven, zullen deze die
tegen ons zijn nog harder strijden en zul-
len onze medestanders hun enthousiasme
verliezen”.

SSLLAAVVEENNAARRBBEEIIDD OO PP DD EE MMIILLIITTAAIIRREE
VV SS--BBAASSIISSSSEENN
In de militaire basissen van de
Amerikaanse wereldmacht heersen catas-
trofale toestanden voor de duizenden
arbeiders uit arme landen, die er onder
contract voor een of andere concern wer-
ken. De Californische krant “San Jose
Mercury News“ onthulde onlangs details
over de werkomstandigheden van deze
werkkrachten. Volgens het bericht huren
vooral Zuidoost Aziatische en Arabische
firma’s niet geschoolde werkkrachten in
voor het onderhoud van de militaire basis-
sen in Irak. Onderzoekingen van het VS-
leger zelf hebben uitgewezen, dat het een
algemeen geldende praktijk van deze fir-
ma’s is om de arbeiders onder valse belof-
ten naar Irak te lokken. De arbeiders moe-
ten een buitensporige som betalen voor
het transport en de job. Hun reispassen
worden afgenomen en de arbeidswetge-

ving wordt met de voeten getreden. Het
bericht vertelt het lot van twaalf mannen,
die in 2004 in een bergdorp in Nepal
gerekruteerd waren. De meesten van hen
hadden een werkcontract voor een job in
een vijf sterrenhotel in de Jordaanse
hoofdstad Amman. Van daaruit werden ze
echter verder naar Irak doorgezonden via
de gevaarlijk autobaan Amman – Bagdad.
Tijdens de rit werd hun konvooi overvallen

en werden de twaalf Nepalezen gedood.
De werkzaamheden worden de laatste

jaren steeds meer uitbesteed aan private
ondernemingen. Vooral VS-concerns zoals
Haliburton  of haar dochteronderneming
Kellog Brown & Root, krijgen het grootste
deel van de taart. Voor enkele jaren was
de Amerikaanse Vice-president Dick
Cheney nog de grote baas van Haliburton.
Kellog Brown & Root had tot het einde
van vorig jaar een opdracht in Irak van
meer dan twaalf miljard dollar.
Ze heeft op haar beurt een groot deel van
de werken uitbesteed aan 200 onderaan-
nemingen, vooral afkomstig uit de landen
die berucht zijn voor hun misprijzen voor
de arbeidswetgeving. Vorig jaar waren
ongeveer 35.000 arbeiders op een totaal
van 48 000 tewerkgestelde contractuelen
voor het Amerikaans leger afkomstig uit
andere staten. Weliswaar heeft generaal

George Casey als bevelhebber van de
Amerikaanse troepen in Irak gevraagd dat
de betrokkenen in het bezit zouden
gesteld worden van hun paspoort. Verder
heeft hij aangekondigd dat op het grond-
gebied van de Amerikaanse militaire
basissen de Amerikaanse wetten inzake
mensenhandel en de arbeidswetgeving
van toepassing zullen zijn. Maar of het
zover komt is een andere vraag Alles
hangt af van de druk van de buitenwereld.
De eerste persberichten over de wanprak-
tijken die er op de Amerikaanse basissen
heersen dateren van twee jaar geleden.
Van de zijde van het Amerikaanse leger
kregen we maar alleen sussende woor-
den.

AAKKKKOOOORRDD TTUUSSSSEENN DD EE VV SS EE NN
JJAAPPAANN OOVVEERR DD EE AAMMEERRIIKKAAAANNSSEE
TTRROOEEPPEENN II NN HH EE TT LLAANNDD VVAANN DD EE
RRIIJJZZEENNDDEE ZZOONN
Na maandenlange onderhandelingen
hebben Washington en Tokio een akkoord
gesloten over de herstructurering van de
Amerikaanse troepenmacht in Japan.
Ongeveer 8.000 militairen zullen van de
militaire basis op het Japanse eiland
Okinawa teruggetrokken worden en ver-
spreid worden over de andere
Amerikaanse militaire steunpunten in de
regio. Het Japans militair apparaat zal een
grotere bijdrage leveren in de handhaving
van de veiligheid in het Zuid-Pacifische
gebied. Hiervoor krijgen ze van
Washington toegang tot de Amerikaanse
antiballistische technologie. Het akkoord
was al in oktober 2005 gesloten, maar er
waren nog problemen gerezen over wie
deze herstructurering zou betalen. Deze
hangende problemen werden opgelost tij-
dens een ontmoeting in Washington tus-
sen de VS-defensie minister Donald
Rumsfeld, Condoleeza  Rice en de Japanse
minister van Buitenlandse zaken Taro Aso
alsook het hoofd van het Japanse defensie
agentschap Fukushiro Nukaga. Voor hen is
de samenwerking tussen de VS en Japan,
het onontbeerlijke fundament voor de
Japanse veiligheid en de stabiliteit in deze
Aziatische regio en een vitaal onderdeel
voor de Amerikaanse veiligheid in dit
werelddeel.

De totale kost voor deze herstructure-
ring is nog niet in zijn totaliteit berekend,

VV SS HHEERRSSTTRRUUCCTTUURREERRIINNGG EE NN
VVEERRHHUUIISS

* Verhuis van 8.000 mariniers en 9.000
familieleden van Okinawa naar
Guam. Kostprijs voor deze verplaat-
sing:10 miljard dollar, waarvan Japan
6 miljard voor haar rekening neemt.

* Amerikaanse inrichtingen zullen tij-
delijk tot 2007 gemeenschappelijk
gebruikt worden, met de mogelijk-
heid dat vijf VS-basissen volledig aan
Japan overgedragen worden.

* Installatie van VS patriot PAC-3 kruis-
raketten op de bestaande militaire
steunpunten 

* De luchtmachtbasis van Futenma op
Okinawa zal uitgebouwd worden met
twee startbanen in een minder
gecontesteerd gebied.

* De aircraft air wing van Atsugi in de
nabijheid van Tokio zal tegen 2014
verhuizen naar Iwakuni.
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maar men schat dat het prijskaartje meer-
dere tientallen miljarden zal bedragen.
Verleden maand raakte bekend dat Japan
akkoord is om 6,1 miljard dollar, of 75%
van de kostprijs voor de verhuis van
Okinawa te betalen.

De Amerikaanse troepensterkte in
Japan bedraagt meer dan 40.000 militai-
ren, waarvan de helft op Okinawa. De
eilandbewoners vragen sinds geruime tijd
dat deze Amerikaanse militaire aanwezig-
heid zou verminderd worden wegens
grote criminaliteit en geluidsoverlast.
Acht duizend VS-soldaten zullen Okinawa

verlaten en overgebracht worden naar het
eiland Guam, dat tegen 2014 Amerikaans
grondgebied zal worden.

De luchtmachtbasis van Futenma op
Okinawa zal tegen 2014 gesloten worden
en vervangen worden door een nieuwe
met twee opstijg- en landingsbanen in
een minder gecontesteerd gebied op het
eiland. Verder heeft men een akkoord
afgesloten om zo spoedig mogelijk
Patriotkruisraketten in Japan op te stellen.
Met dit akkoord wil Japan op militair vlak
een grotere rol buiten haar grenzen ver-

werven. Voor Rumsfeld biedt het akkoord
voor Washington de mogelijkheid een
grotere en betere operationele coördinatie
tot stand te brengen. Maar het akkoord
heeft in Japan al voor controverse
gezorgd. Zo heeft de bevolking van de
stad Iwakuni, 450 km ten zuidwesten van
Tokio, zich in een referendum met een
overweldigende meerderheid tegen dit
akkoord uitgesproken

Antoine Uytterhaeghe is lid van de redac-
tieraad

■

Sinds de bezetting van Irak en het
instellen van een marionettenre-
gering wordt de bevolking van de
Verenigde Staten voortdurend met
vredesbeloftes aan het lijntje
gehouden. Iedere gebeurtenis, de
diverse verkiezingen, het uitwer-
ken van een nieuwe grondwet of
de gevangenneming van Saddam
Hussein, werd als een propagan-
distische bijdrage tot vrede uitge-
speeld. In werkelijkheid heeft elke
gebeurtenis niet minder maar wel
tot meer opstand en geweld
geleid en het land nog dieper in
verdeeldheid en burgeroorlog
gesleurd.

Hiervoor is de Amerikaanse
bezettingsmacht verantwoordelijk
en dan vooral voor de omgang
met de burgers en de behandeling
van de gevangenen. Dat hebben
duizenden Irakezen aan den lijve kunnen
ondervinden van zodra ze in de handen
vielen van de Amerikaanse troepen.
Onlangs verscheen een boek over de
gevangenissen en folteringen onder de
Amerikaanse bezettingsmacht in
Afghanistan, in Irak en in de gevangenis-
sen in de VS. Het boek toont aan dat de VS
de nationalistische, tegen de bezetting
gerichte weerstand door zijn eigen onwe-
tendheid, racisme en mishandelingen van
Iraakse gevangenen heeft aangewakkerd.
Alleen al het horen van de naam van de
beruchte Abu-Ghraib foltergevangenis
roept bij de mensen schrikbeelden op. In
dat boek “American Methods – Torture
and the Logic  of Domination “ van

Kristian Williams, verschenen bij South
End Press, wil de auteur het bewijs leve-
ren, dat foltering een centraal bestand-
deel is van de “American Way of Life“. Voor
de Afro-Amerikanen en de Indiaanse
bevolking van de VS, is dat niet nieuw.
Terwijl alle aandacht van de wereld zich
op de bezetting van Irak concentreert, legt
Williams uit, dat folteren een werktuig
van de staat is om andere staten te onder-
drukken en in het concrete geval van Irak
het ook in de praktijk toepassen. Indien er
geen foto’s vanuit de Abu Ghraib gevan-
genis als bewijsmateriaal openbaar waren
gemaakt, hadden de media dan over de
voorvallen bericht?

Williams beschrijft, dat foltering, of

het nu in Abu Ghraib of in een
politiecommissariaat van Chicago,
of in een gevangenis in de VS toe-
gepast wordt, een werktuig is om
terreur uit te oefenen en om men-
sen het zwijgen op te leggen.
Foltering is geen uitschuiver van
de staatsmacht, het is kenmer-
kend voor deze macht. Foltering is
geen fout van het systeem, het is
het systeem. Deze mishandelin-
gen in Irak zijn niet toevallig, ze
grepen plaats op bevel van hoger-
hand. Het Witte Huis, het ministe-
rie van Justitie en het Pentagon
dragen hun verantwoordelijkheid,
zij hebben hun troepen bevolen:
“Trek de fluwelen handschoen uit,
doe wat gedaan moet worden.”
Ondertussen verklaarde George W.
Bush in december 2003 in zijn
rede tot de natie: “ Folterkamers

en geheime politie behoren voor altijd tot
het verleden.”
Nu weten we, dat in de schaduw van het
opgegeven Abu Ghraib-foltercentrum
gevangenissen ingericht werden die nu
onder de regie van de marionettenrege-
ring staan. De door de VS en Europese sta-
ten opgeleide politie zorgen ervoor dat
deze gevangenissen terug massaal gevuld
worden. Folteren en terreur blijven, zelf als
ze onder een ander management plaats-
grijpen.

Munia Abu Jamal is journalist. Hij zit al twintig
jaar in de dodencel in de gevangenis in de VS.

Vertaald en bewerkt: AU
Bron: www.jungewelt.de ■

foltering is het systeem
I  Munia Abu Jamal  I
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OOMMKKAADDEERRIINNGG
De gigantische investeringen gedaan voor
de Olympische Spelen te Athene van 2004
bleken nog even nuttig tijdens de week
van het Europees Sociaal Forum. Dit ging
immers door in één van de gigantische
sporthallen die speciaal voor de Spelen
waren gebouwd. Het was de eerste keer
dat het Europees Sociaal Forum plaats
vond op één en dezelfde locatie, wat een
aantal praktische voordelen had voor de
bezoekers. Als een uitgekozen seminarie
tegenviel kon je bijvoorbeeld nog vlug
naar een ander seminarie trekken zonder
twee bussen te moeten nemen. Maar aan
de locatie was ook een extra voordeel ver-
bonden voor de Europese politici, de inwo-
ners van Athene en de gewone toeristen:
het was een dik half uur rijden verwijderd
van het centrum. Goed omgeven door
hekken, zou er zeker niemand last hebben
van de 35.000 Forumbezoekers. Het werd
dit jaar dus niet alleen preken voor eigen
kerk, maar er was ook voor gezorgd dat de
kerk geen overlast zou produceren. We
stelden onze hoop om gezien en gehoord
te worden dan maar op de Forum-mani-
festatie van 6 mei die dwars door de
Atheense binnenstad zou trekken. Op
deze mars telden de organisatoren
100.000 à 150.000 deelnemers. Jammer
genoeg werd ze ontsierd door een groepje
relschoppers. Hoewel de organisatoren
achteraf zeer verbaasd deden over het
geweld, wisten nochtans verschillende
Grieken me te vertellen, dat er bijna altijd
gevochten wordt tijdens demonstraties in
Griekenland. Het is duidelijk dat geweld
tussen bepaalde jongeren en de politie
deel uitmaakt van de plaatselijke demon-
stratiecultuur, want vele Grieken toverden
tijdens de mars bij de minste rookvorming

(door brandbommetjes en traangas) een
gasmaskertje tevoorschijn uit hun zakken
en liepen ongestoord verder. Hoe dan ook
kan niet ontkend worden dat er zware
fouten gemaakt waren bij de organisatie
van de manifestatie. Zo was er bijvoor-
beeld nergens een eigen ordedienst te
bespeuren.

Een nieuwigheid op het Forum dit jaar
was een systeem van simultaanvertalin-
gen via fm-frequenties, waardoor ieder-
een bij het betreden van een zaal een
klein radiootje met koptelefoon kon
afstemmen op de gewenste taal. Als er
goede vertalers, bekwame techniekers en
genoeg radiootjes ter beschikking waren
geweest, had ik het waarschijnlijk een
echte revelatie gevonden. Maar het
onmiskenbare gebrek aan technische
voorbereiding zorgde voor veel vertragin-
gen en heel wat ergernissen. Ook de tol-
ken waren overduidelijk niet allemaal
beroepshalve. Het is beter om geen simul-
taanvertalingen te voorzien als je niet kan

garanderen dat ze van een bepaalde kwa-
liteit zijn. Op voorhand opgestelde spre-
kersteksten zijn door veel meer mensen te
volgen als ze in het eenvoudig Engels wor-
den voorgedragen, dan als ze in pakweg
het Turks worden afgerammeld en er geen
deftige Turkse tolken aanwezig zijn.

DD EE SSEEMMIINNAARRIIEESS
De eerste twee dagen op het Forum
waren goed gevuld. Drie seminaries op
één dag, van elk 3 uur gemiddeld, te
beginnen om 10 uur ’s morgens. Dat was
althans de theorie, want in de praktijk heb
ik geen enkel seminarie bijgewoond dat
niet minstens een half uur te laat begon.
Of de inhoud van een seminarie voor of
tegenviel had veel met geluk te maken
want er was keuze uit zo’n 270 workshops
en seminaries. Ik volgde seminaries over
de Palestijnse en Israëlische verkiezingen,
over de oorlog tegen terrorisme en men-
senrechten, over de militaire basissen van
de Verenigde Staten, over de militarisering

verslag van het 4de europees sociaal forum
in athene (4-7 mei 2006)

I  Soetkin Van Muylem  I

Dit zijn de indrukken van de tweekoppige Vrede delegatie aan het Europees Sociaal Forum 2006

Foto: Soetkin Van Muylem
Betoging in Athene tijdens het Sociaal Forum
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van de Europese Unie in dienst van ‘de
globale oorlog tegen terrorisme’ en over
de anti-oorlogsbeweging en het Iraakse
verzet. De belangrijkste doelstelling van
mijn deelname aan het Europees Sociaal
Forum was het ontdekken van nieuwe
invalshoeken en het verzamelen van infor-
matie over onderwerpen die me interesse-
ren. Het is natuurlijk ook altijd leuk om
een begenadigd spreker standpunten te
horen verkondigen die je deelt, maar die
je zelf nooit zo krachtig en gevat kunt for-
muleren. Het aantal sprekers dat me ach-
teraf de verplaatsing waard was, kan ik
jammer genoeg op één hand tellen. Het is
spijtig om te moeten concluderen dat
slechts bitter weinig sprekers het oratori-
sche talent bezitten om een publiek te
begeesteren. De organisatoren van de ver-
schillende seminaries hadden bovendien
niet veel moeite gedaan om een echt
debat op gang te brengen. Genodigde
sprekers vertelden vaak één voor één
exact hetzelfde maar dan in hun eigen
bewoordingen. Wat is daar nu constructief
aan? Er vonden zodanig veel seminaries
plaats, dat de kleinere bijna onvermijdelijk
uitsluitend bijgewoond werden door men-
sen van de organiserende groepen, sym-
pathisanten ervan en door mensen die
zelf rond het onderwerp werken. Het
resultaat is natuurlijk dat het voltallige
publiek het discours al kent en dat er op
inhoudelijk vlak bitter weinig nieuwe
informatie wordt doorgegeven of uitge-
wisseld.

AALLGGEEMMEENNEE VVEERRGGAADDEERRIINNGG
Zondagochtend (7 mei) was er de afslui-
tende Algemene Vergadering (General
Assembly) waarop standpunten en actie-
data werden vastgelegd die waren voor-
gesteld door de verschillende vergaderin-
gen, die per thema waren doorgegaan de
voorbije dagen. Als vredesbeweging had-
den we uiteraard de grote anti-oorlogsver-
gadering op zaterdagmorgen (voor de
betoging) bijgewoond. Daar stelden we
een grote eensgezindheid vast bij de ver-
schillende Europese vredesactivisten
omtrent het oorlogsthema en het groot-
ste discussiepunt was dan ook een actie-
datum zoeken die geschikt was voor
iedereen. Uiteindelijk kwam er een volle-
dige actieweek uit de bus: nl. de week van

23 tot 30 september. Met als basiseisen
1. de onmiddellijke terugtrekking van de
troepen uit Irak en Afghanistan en 
2. geen oorlog in Iran. (In België zal er op
29 september om 16.30u actie gevoerd
worden aan de beurs in Brussel). Het
migratienetwerk stelde 7 oktober als
actiedag voor op de Algemene
Vergadering1. Met als strijdpunten:
1. stop de criminalisering van migranten,
2. de onvoorwaardelijke legalisatie van
asielzoekers,
3. de sluiting van de detentiecentra en 
4. een stopzetting van de deportaties.
De vele seminaries rond de Palestijnse
kwestie hadden als algemeen besluit dat
de intrekking van de financiële steun aan
de Palestijnen ongedaan moet worden

gemaakt. Vreemd genoeg werd er met
geen woord gerept over een boycot. Een
onderwerp dat toch regelmatig aan bod
was gekomen in de door mij bijgewoonde
seminaries over Palestina. Het netwerk
van Sociale Bewegingen waarschuwde
voor privatiseringen en benadrukte dat de
publieke sector niet onder de marktlogica
mag vallen. Uiteindelijk waren alle beslui-
ten, aangenomen op de Algemene
Vergadering, op voorhand te voorspellen
standpunten.

AALLGGEEMMEEEENN BBEESSLLUUIITT
Als ik een eindbalans opmaak, blijft het
woord chaos door mijn hoofd gonzen. Het
vertaalsysteem groeide uit tot het voor-
naamste kenmerk van deze chaos.
Natuurlijk besef ik wel dat de organisatie
van een massa-evenement, dat groten-
deels op vrijwilligers draait, geen koud
kunstje is. Op een aantal vlakken was de
organisatie van de Grieken zelfs heel
geslaagd. Toch werd quasi de hele omka-
dering op het laatste nippertje in elkaar
gebokst. De immer gejaagde
Noordelingen konden hier niet altijd even
goed mee om, maar eenmaal je de vertra-
gingen begon in te calculeren kon je
alleen maar vaststellen dat het uiteinde-

lijk allemaal wel terecht kwam. De zaken
die mij het meest stoorden zijn van iets
fundamentelere aard. Want wat wordt er
nu concreet bereikt op deze Fora? Er
komen natuurlijk een aantal gemeen-
schappelijke standpunten uit en die zijn
altijd krachtiger als ze door velen gedeeld
worden, maar als de pers ze niet kenbaar
maakt dan hebben ze maar weinig
impact. Meer dan 30.000 mensen die niet
gehoord worden vind ik persoonlijk vrij
tragisch. Ik kan me wel voorstellen dat het
Forum een zekere psychologische waarde
heeft voor de vele vrijwilligers in al de
sociale bewegingen. Een massa gelijkge-
stemden geeft een serieuze motivatie-
boost en beantwoordt aan dat eeuwige
samenhorigheids- of groepsgevoel waar-

naar een mens van nature op allerlei
manieren streeft. Vele mensen vinden
dankzij het Forum een hernieuwde kracht
om het werk dat ze doen (betaald of vrij-
willig) met goede moed verder te zetten.
Een Sociaal Forum is ook dé ideale plaats
om snel in contact te komen met colle-
ga’s, groepen en bewegingen die werken
rond gelijkaardige thema’s, om ‘te netwer-
ken’ dus. Er worden eveneens concrete
actiedata vastgelegd via de Fora, maar
eerlijk gezegd worden er ook regelmatig
met succes internationale actiedata vast-
gelegd en verspreid via het internet. Het
lijkt er op dat sommigen het Sociaal
Forum op zich, dat het midden houdt tus-
sen een linkse kermis en een ideologische
beurs, een hele verwezenlijking vinden,
terwijl het eigenlijk aan de basis zou moe-
ten liggen van politieke verwezenlijkingen
in de maatschappij.

Soetkin Van Muylem is stafmedewerker bij
Vrede

■

––––
1 Op 7 oktober 2005 werden zes Afrikanen
doodgeschoten door Marokkaanse troepen toen
ze samen met 400 andere migranten de hekken
van Melilla probeerden te bestormen.
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Als de pers de gemeenschappelijke stand-
punten van 30.000 mensen niet kenbaar
maakt, dan hebben  ze maar weinig zin.
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worden internationale strijdkrachten
meer en meer betrokken in zgn. missies
voor “vredesopbouw”. Ten tweede wil ik
de nieuwe definities van ‘ontwikkeling’

onder de loep nemen. Economische en
sociale ontwikkeling zijn aan het verdwij-
nen en maken plaats voor “armoedebe-
strijding”, die gepaard gaat met steeds
strengere voorwaarden voor “goed
bestuur”. In gebieden die getroffen wer-
den door conflicten of natuurrampen,
brengen ngo’s humanitaire hulp, waarbij
ze dikwijls worden geholpen en/of
beschermd door militairen.

Deze belangrijke trends in het dis-
cours én in de praktijk over ontwikkeling
en veiligheid kunnen ofwel bijdragen tot
een echte holistische ontwikkelingsbena-

dering, waarin vrede, democratie en socia-
le rechtvaardigheid tegelijkertijd worden
gepromoot, ofwel leiden ze tot een herko-
lonialisering van zgn. “mislukte staten” en
de introductie van neoliberaal vrije markt
kapitalisme. De concepten van ‘ontwikke-
ling’ en ‘veiligheid’ staan centraal in al
deze veranderingen, aangezien alle maat-
schappijen, in alle omstandigheden, een
of andere bescherming nodig hebben. Of
die bescherming militair of sociaal wordt,
dat is de grote uitdaging waar de samen-
levingen nu het hoofd aan moeten bie-
den.

‘‘VVEEIILLIIGGHHEEIIDD’’   HHEERR--DDEEFFIINNIIËËRREENN
Sedert de jaren 1980 en de ‘détente’ in de
Koude Oorlog is ‘veiligheid’ op nieuwe
manieren benaderd. In de context van het
Helsinki Forum en de opkomende OVSE
(Organisatie voor veiligheid en samenwer-
king in Europa) werd veiligheid eerder in
coöperatieve dan in conflicterende termen
gezien en werd ze gelinkt aan de onderlin-
ge afhankelijkheid van de naties.
Niettemin bleef deze veiligheid nog altijd
een zaak voor de strijdkrachten. In de
jaren 1990 werd veiligheid meer en meer
gedefinieerd in niet-militaire termen(2).
In 1994 lanceerde het UNDP (Ontwikke-
lingsprogramma van de Verenigde Naties)
zijn concept van ‘menselijke veiligheid’,
parallel met zijn ‘menselijke ontwikkeling’.
Menselijke veiligheid heeft betrekking op
voedselveiligheid, goede gezondheid en
een veilige omgeving, persoonlijke en
gemeenschappelijke veiligheid en uitein-
delijk politieke veiligheid. Deze visie op

twee veiligheidsconcepten.
enkele ideeën over de fusie van de 

ontwikkelings- en veiligheidsagenda’s
I Francine Mestrum  I

De link die wordt gelegd tussen vrede en veiligheid is verre van nieuw. De Constitutie van de ILO (Internationale
Arbeidsorganisatie) werd bijna een eeuw geleden geschreven en stelt dat vrede onmogelijk is zonder sociale rechtvaardig-

heid. Het Handvest van de Verenigde Naties van 1945 vermeldt ontwikkeling als een middel tot vrede.

In de resolutie van de VN ter gelegenheid
van het eerste decennium voor ontwikke-
ling (1961) en in de VN-verklaring van
1969 over sociale vooruitgang, vindt men
de idee terug van de onderlinge afhanke-
lijkheid tussen de naties, samen met
vrede en veiligheid. De meer recente
Ontwikkelingsagenda van 1997 verklaart
eveneens duidelijk dat ‘ontwikkeling niet
kan worden bereikt bij zonder vrede en vei-
ligheid’(1)

Bij het begin van de 21ste eeuw is
deze band meer geworden dan een abs-
tracte referentie. Hij wordt een materiële
realiteit. De redenen daarvan kunnen
gevonden worden in een reeks initiatie-

ven, waaronder een verschuiving in de
activiteiten van de strijdkrachten, een
nauwere samenwerking van ngo’s en het
leger in de context van humanitaire bij-
stand, en een nieuw discours over “mis-
lukte staten” en “goed bestuur”.

In dit artikel bekijk ik deze ontwikke-
lingen in een poging hun onderliggende
betekenis te begrijpen. Eerst wil ik de
nieuwe definitie van ‘veiligheid’ analyse-
ren en de klaarblijkelijke tegenstrijdige
ontwikkelingen die dit meebrengt.
Enerzijds wordt veiligheid geherdefi-
nieerd in niet-militaire termen, anderzijds

Het concept van sociale zekerheid is uit
het discours van de VS en de Bretton
Woods-organisaties verdwenen.
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veiligheid heeft geen band grondgebied
of met het leger, maar ze is bedoeld om
betekenis te hebben in het dagelijks leven
van de mensen(3)

In 2004 stelt het ILO een concept van
‘economische veiligheid’ voor, met inbe-
grip van een reeks elementen om
mensen degelijk werk te geven,
met sociale bescherming en
mogelijkheden van persoonlijke
zelfrealisatie via werk(4). Tege-
lijkertijd verdween het concept
van ‘sociale zekerheid’ uit het dis-
cours van de VS en van de Bretton
Woods-organisaties (5).

Die nieuwe definities van vei-
ligheid komen allemaal dichter bij
het begrip van ontwikkeling en
sociale vooruitgang. Ze zijn
bedoeld om de mensen een
mogelijkheid te geven om te
leven in een veilige omgeving
zonder vrees voor armoede.

Een tweede element dat moet
worden vermeld in deze ‘herdefi-
niëring van veiligheid’ is het einde
van de koude oorlog. Ondanks de
vele conflicten tussen staten – de
conflicten in het gebied van de
Groten Meren in Afrika, de
Verenigde Staten tegen
Afghanistan en Irak enz. – wordt
het einde van het ideologische conflict
tussen Oost en West ook geïnterpreteerd
als het begin van een verschuiving van
conflicten tussen staten naar conflicten in
staten(6). Het einde van de Koude Oorlog
deed ook de hoop rijzen op een betere
ontwikkelingssamenwerking en voor een
beter functioneren van alle multilaterale
organisaties, te beginnen met de VN. Het
einde van de ideologische oorlogsvoering
tussen landen werd verondersteld het
begin te zijn van betere samenwerking.
Maar de VN werd geconfronteerd met
nieuwe moeilijkheden door het uitbreken
van conflicten in staten. Acties voor het
handhaven en voor het opbouwen van
vrede mogen dan welkom zijn, de interna-
tionale gemeenschap kan de soevereini-
teit van naties niet schenden door tussen-
beide te komen in interne conflicten. Toch
vragen verschillende ngo’s een “humani-
taire interventie” als de mensenrechten in
een land op grote schaal worden geschon-

den. Sommige missies in Afrikaanse lan-
den – Rwanda, Liberia, Sierra Leone,
Somalia… - zoeken een moeilijk evenwicht
tussen rehabilitatie en preventie enerzijds
en humanitaire hulp anderzijds. De focus
op conflicten binnen staten impliceert

onvermijdelijk een mogelijkheid van mili-
taire interventies in landen en meer aan-
dacht voor ontwikkeling en sociale zaken.

Een derde element, dat verbonden is
met het vorige, is de kwestie van nieuwe
conflicten in ‘mislukte staten’, waar het
staatsapparaat is verzwakt of zelfs geheel
verdwenen is en waar er geen mogelijk-
heid is voor heropbouw zonder hulp van
buitenuit. Somalia is ongetwijfeld het
beste voorbeeld van zo’n situatie, alhoe-
wel men niet mag vergeten dat een
Amerikaanse militaire interventie er jam-
merlijk faalde. Andere voorbeelden zijn
Rwanda, Burundi, Sierra Leone, Liberia,
Oost-Timor en Haïti, waar pogingen wor-
den gedaan om de instellingen herop te
bouwen en om de economie te reorgani-
seren. Niettemin, ook al kunnen ‘mislukte’
of ‘fragiele’ staten een ernstige bedreiging
voor de veiligheid vormen wegens hun
onvoorspelbaarheid, wordt er weinig
onderzoek gedaan naar de oorzaken van

dit mislukken.
Het einde van de Koude Oorlog en het

wegvallen van de steun van de supermo-
gendheden kan heel wat ongeregeldhe-
den verklaren. Maar er wordt weinig aan-
dacht geschonken aan de gevolgen van de

neoliberale politiek van ‘structu-
rele aanpassingen’, die de tradi-
tionele mechanismen van natie-
vorming – subsidies, openbare
werkgelegenheid en openbare
diensten, sociale zekerheid enz. -
hebben uitgeschakeld en dikwijls
geleid hebben tot verarming van
grote bevolkingsgroepen. Ook
kan de privatisering van de eco-
nomie leiden tot ernstige conflic-
ten voor de ontginning van
natuurlijke rijkdommen, zoals dat
het geval geweest is in Afrika
met goud, diamanten en coltan.
Het herdefiniëren van veiligheid

is dus zeker zeer welkom, alhoe-
wel de belangrijkste trends nog
niet duidelijk zijn. Enerzijds is vei-
ligheid meer gericht op mensen
en is het nauw verbonden met
ontwikkeling en sociale vooruit-
gang. Anderzijds zijn er meer
interne conflicten en ‘fragiele’
staten die dikwijls om militaire
interventies vragen. Als veiligheid

en ontwikkeling conceptueel naar elkaar
toe groeien, kunnen deze militaire inter-
venties talrijker worden. Als het gaat om
‘ontwikkeling’ of ‘armoedebestrijding’ zal
de soevereiniteit van naties nooit in de
weg mogen staan.

Francine Mestrum is lector aan de ULB en schrijft
regelmatig voor Vrede.
Dit artikel verscheen in Uitpers.
In ons volgend nummer publiceren we het ver-
volg van het artikel.

■
––––––––
(1) ILO Constitution (www.ilo.org); UN Charter
(www.un.org/aboutun/charter/index.hmtl) ,
United Nations, Decade of the United Nations
for development, GA Res. 1710 (XVI), December
1961; United Nations, Declaration on Develop-
ment and Social Progress, GA Res. 2542 (XXIV),
December 1969; United Nations, Ad hoc open-
ended working-group of GA on an Agenda for
Development, GA Res. 51/240, June 1997.
(2) Een goed voorbeeld is Buzan die een alles-
omvattende maatschappelijke veiligheid
beschrijft, niet gebaseerd op staten maar op
samenlevingen: B. Buzan, Security: a new fra-
mework for analysis, Lynne Riener, 1997.

Goudzoekers in Congo

49-50/juli  03-07-2006 09:00  Pagina 50



MILIEU 51

Vrede | nr. 380 | juli - augustus  2006

De vijf waarvan sprake zijn EON UK (elek-
triciteitsproducent), RWE npower (elektri-
citeit en gasleverancier), Drax (elektrici-
teitsproductie met steenkoolcentrales),
Corus (staal- en metaalconstructies) en
EDF (energieproducent). Uit cijfers die de
Europese Commissie bekend maakte blijkt
dat EON UK de belangrijkste uitstootbron
van opwarmingsgassen in Groot-Brittan-
nië is. In 2005 was deze onderneming ver-
antwoordelijk voor 26,4 miljoen ton CO2,
dat is meer dan wat Kroatië als land aan
emissies produceerde. RWE npower was
goed voor 21 miljoen ton, Drax voor 20,
Corus voor 19 miljoen ton, EDF energy
voor 18 miljoen ton, net zoals nummer zes
Keadby power station.
De cijfers tonen aan dat de inspanningen
van gezinnen of individuen om hun kool-
stofdioxide te verminderen weinig ver-
schil zullen maken als deze niet gepaard
zullen gaan met een belangrijke actie van-
wege de industrie. Een verhoging per jaar
van 1% in de efficiëntie van het reuzen-
groot Drax energiestation in Noord
Yorkshire – het grootste productiestation
van Europa en op zich de grootste vervui-
ler van Groot-Brittannie – staat gelijk met
een vermindering van de gemiddelde CO2
uitstoot per jaar van 21.000 gezinnen.
Drax was vorig jaar op haar eentje verant-
woordelijk voor de uitstoot van 20,8 mil-
joen ton koolstofdioxide. De vijf groten
samen produceerden (zie hoger) dus meer
dan 100 miljoen ton. Daartegenover staat
dat het jaargemiddelde van de 26 miljoen
privé auto’s 91 miljoen ton bedraagt. Een
woordvoerster van EON verklaarde: “Wij
zijn een van de leidinggevende groene
energieproducenten en investeren per
klant meer in groene energie dan gelijk
welke andere grote leverancier in Groot-
Brittannië”.

De Europese Commissie werkte een
schema uit dat de klimaatveranderingen
wil aanpakken door de emissie van de
belangrijkste vervuilers te plafonneren
(energie, staal, glas, cement, pulp, papier
en keramiek). Ondernemingen die hun
doelstelling niet halen kunnen dan uit-
stootvergunningen kopen van concurren-
ten die wel succesvol waren in hun emis-

sievermindering, zoniet zouden ze beboet
worden. Indien meerdere industrieën
teveel zouden vervuilen zou de  prijs van
de emissierechten stijgen. Met andere
woorden, de markt zou zorgen voor het
belonen van ‘propere’ producenten en het
straffen van de vervuilende. Kritische
waarnemers, zoals Friends of the Earth,
stellen echter dat Europese ondernemin-
gen meer vergunningen kregen dan ze
eigenlijk nodig hadden, en dat dit systeem
dus verder bijdraagt tot de opwarming
van de aarde. Kennelijk geldt dat niet voor
Groot-Brittannië aangezien de Britse
bedrijven gezamenlijk 209 miljoen ton
mochten uitstoten, maar in de praktijk
meer dan 242 miljoen ton produceerden.
Duitsland had een quorum onderhandeld
van 495 miljoen ton, maar de werkelijke

uitstoot van de bedrijven was lager, nl 474
miljoen. Frankrijk had vergunningen voor
151 miljoen en produceerde 131 miljoen
ton.

De Commissie verdedigt het plafonne-
ringschema en meent dat bepaalde lan-
den onder hun vergunningsniveau liggen
omwille van toevallige specifieke omstan-
digheden. Over gans de Unie werd 63,6
miljoen ton CO2 minder uitgestoten dan
het globale plafond van 1,83 miljard, zijn-
de een verschil van 2,5%. De milde winter
van 2005 wordt aangehaald als argument,
waardoor prijzen zakten en dus ook de
productie, de versnelde ingebruikname
van propere technologie, en zelfs de regen
(die meer hydro-kracht opleverde). Voor de
volgende periode (2008-2012) wordt ech-
ter het totaal met 6% verlaagd ten
opzichte van wat oorspronkelijk was voor-
opgesteld.

Er zijn honderden Britse bedrijven die
niet in dit systeem zijn opgenomen omdat
ze niet als grote vervuilers geboekt staan,
of omdat ze al deelnemen aan een paral-
lel nationaal overheidsprogramma. The
Guardian kon deze cijfers op basis van de
wet op vrije informatievergaring inkijken
en komt tot de conclusie dat tientallen
ondernemingen meer vervuilen dan vele
kleine staten. Britse installaties van Tesco,
Walkers, Ford, Unilever, Kellogg’s, Allied
Bakeries, Nestlé en Cadbury Trebor Basset
behoren tot de categorie die meer dan
100.000 ton uitstootte in 2004.

De industrie wijst erop dat zij maar de
energie produceert die wordt gevraagd,
en dat de gezinnen belangrijke afnemers
zijn. Ook zij moeten bewust gemaakt wor-
den van de nood om iets te doen. Maar
daar is iedereen het ook wel over eens.

Georges Spriet is secretaris van Vrede
■

industrie en klimaat
I  Georges Spriet I

Volgens de Britse krant The Guardian blijkt dat de vijf grootste vervuilers in Engeland meer koolstofdioxide (CO2) 
produceren dan alle Britse auto’s samen.
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“Gedwongen tot weerbaarheid”(Houtekiet) is
de nieuwste columnbundel van Sylvain
Ephemenco. Ephemenco is een Franse schrij-
ver en journalist van Algerijnse afkomst.
Tussen 1981 en 1998 was hij Benelux-corre-
spondent voor de linkse Franse krant Libéra-
tion.Van zijn hand zijn ook de boeken “Faça-
des”en “Blauwe Nachten”en de essaybundel
“Het land van Theo van Gogh”. Sinds 1992 is
hij columnist voor de Nederlandse krant Trouw.

Sinds de aanslagen van 11 september
houdt Ephemenco de vinger aan de pols van
de politiek-maatschappelijke evoluties in
Nederland inzake het moslimfundamentalis-
me en integratie. In de chronologisch gebun-
delde columns behandelt hij de periode tus-
sen de aanslagen van 11 september en de
moord op Theo van Gogh.“Gedwongen tot
weerbaarheid”biedt meer dan een overzicht
van de ontwikkelingen. Steevast benadert hij
de gebeurtenissen uiterst kritisch en plaatst
ze in een ruimere context. Met zijn uitgespro-
ken mening wil hij het probleem van moslim-
fundamentalisme en integratie in Nederland
bespreekbaar maken en het debat voeden.
Gewapend met een rijke taal gaat hij de con-
frontatie aan met orthodoxe denkbeelden,
religieuze taboes en cultuurrelativisme.

Als allochtoon in Nederland heeft hij erva-
ren dat Nederland zich bijzonder tolerant
opstelt tegenover allochtonen. Hij vindt het
wonderbaarlijk hoe Nederland erin geslaagd
is de allochtone bevolking een plaats te geven
in hun maatschappij. Nu Nederland stilaan
evolueert naar een multiculturele samenle-
ving vraagt hij zich of de inzet daartoe wel
van twee kanten komt? Daarmee doelt
Ephemenco vooral op de fanatieke
Nederlandse moslims die de Nederlandse
samenleving talloze eisen willen opleggen
zoals het verplicht dragen van hoofddoeken
door vrouwen en meisjes, eigen scholen,
gescheiden zwemmen, terwijl ze zelf weinig
inspanning leveren om zich in te burgeren
door bijvoorbeeld de taal van het gastland

niet te leren.
De mate van tolerantie die zowel de

autochtone en de allochtone bevolking aan
de dag legt, haalt hij aan als essentieel punt
van het debat. Ephemenco waarschuwt er
voortdurend voor dat we met schijnbaar
onschuldige toegevingen steeds meer terrein
prijsgeven aan fanatieke moslimvertegen-
woordigers. Dat hoofddoeken in scholen, op
kantoor, in winkels en publieke gebouwen
moeten kunnen, daar kan Ephemenco mee
leven. Maar dat op sommige plaatsen vrou-
wen met bourka en niqaab rondlopen, kan
volgens hem niet.“De persoonlijke keus en
opvattingen van een individu mogen niet aan
het collectief worden opgedrongen.”, om het
met zijn woorden te zeggen.

Ephemenco wijst erop dat de toegevin-
gen in naam van verdraagzaamheid niet ten
koste mogen gaan van westerse verworven-
heden en waarden. Zo zegt hij dat,”de botsen-
de belangen tussen een land dat stevig veran-
kerd is in de moderniteit en een recente
migratiegolf die voor een belangrijk deel door
behoudszucht en religieuze orthodoxie wordt
gekenmerkt, nooit tot een verschuiving van
waarden mogen leiden”. Hij heeft lak aan hen
die secularisatie ter discussie stellen en gods-
dienst opnieuw een plaats willen geven in het
publieke domein. Het plaatsen van stembus-
sen in een moskee, zoals Amsterdams burge-
meester Job Cohen dat voorstelt, zijn dingen

die voor hem niet kunnen. Ook de ongelijk-
heid van man en vrouw in de islam botst met
het westerse gelijkheidsprincipe. De vrijheid
van elk individu en de vrijheid van meningsui-
ting zijn rechten waaraan niet mag getornd
worden.

Daarnaast wijst de auteur op het moge-
lijk misbruik van Westerse principes door
enkele fanatieke moslims. Zo vraagt hij zich af
of we ons niet te tolerant opstellen tegenover
imams die oproepen tot vijandigheid tegen
christenen, de joden en het Westen. Kunnen
dergelijke discours wel gedijen onder het
recht van vrije meningsuiting? Wordt het niet-
veroordelen van dergelijke voorvallen dan niet
beschouwd als een goedkeuring van dergelij-
ke uitlatingen? Daarmee stelt hij meteen ook
het groeiend antisemitisme onder de mos-
lims aan de kaak. De interpretatie van de toe-
passing van onze waarden, zoals vrijheid van
meningsuiting mag geen goedkeuring bete-
kenen voor bijvoorbeeld een moslim die
oproept tot jodenhaat!
De moslimgemeenschap moet afstappen van
zijn slachtofferrol, vind Ephemenco. Ze moet
ophouden met het beschuldigend wijzen
naar het Westen, de katholieken of de joden.
Ze moet de uitdaging aangaan zelf haar
godsdienst en waarden kritisch te benaderen.
Slechts wanneer dit het geval is kan een ratio-
nele deelname in het debat plaatsvinden.
Naast de kritische benadering van de moslim-
gemeenschap neemt Ephemenco ook
Nederlandse beleidsmakers en betrokken
organisaties op de korrel. Hij confronteert hen
met hun tegenstrijdigheden en paradoxaal
handelen.

“Gedwongen tot weerbaarheid”is een
pleidooi om integratie kritisch te benaderen
om zo te komen tot een leefbare multicultu-
rele samenleving. Een oproep tot bewustwor-
ding en om zij die voor het probleem liever
hun ogen sluiten, wakker te maken.

Frederik Decock is stagiair journalistiek bij Vrede
■

gedwongen tot weerbaarheid
I  Federik Decock  I

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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tiende käthe kollwitz vredesloop
zaterdag 21 oktober

Herdenking atoombombardement Nagasaki
61 jaar geleden werd op 6 augustus de eerste kernbom gegooid op Hirohsima,

en drie dagen later op Nagasaki. Dat was niet nodig om de oorlog te beëindigen -
Japan was bereid tot overgave als de keizer werd ontzien - maar om als eerste en 

enige Japan te kunnen bezetten, en de wereld, maar vooral de Sovjetunie, de militaire
almacht van de USA te tonen. De Koude Oorlog was begonnen.

Op 9 augustus herdenken we in Gent de slachtoffers van deze waanzin.

Vanaf 18u op de Lievekaai: muziek, getuigenis, herdenkingsmoment

een initiatief van ACW, LEF, Spirit, Vereniging vh Bos in Vlaanderen, Voor Moeder Aarde,
Vrede en het Vredeshuis 

BBAARRBBEECCUUEE EE NN
VVEEGGEETTAARRIISSCCHH FFEESSTTIIJJNN

ZZAATTEERRDDAAGG 99   SSEEPPTTEEMMBBEERR 22000066
VVAANNAAFF 11 77UU33 00

hier bij ons in de tuin van het
Masereelhuis
Filips Van Arteveldestraat 35 9000 Gent

barbecue:
worst, kotelet en brochette
aardappeltjes en groenten

of
uitgebreide, warme, vegetarische maaltijd
onder meer : groenten, sla, granen, bonen,
stoofschotel

graag inschrijven vooraf
10 euro per persoon
5 euro voor kinderen (tot 12 jaar)

storten op prk 000-0956015-80
gelieve als vermelding aan te geven wat
u kiest:

......... x barbecue

......... x vegetarische schotel
De opbrengst dient om onze Palestina
werking te financieren

Vrede vzw is elk jaar present op de tiende Käthe Kollwitz
Vredesloop. Er zijn afstanden voor kinderen en voor
Volwassenen (5 en 10 km).

Wie wilt deelnemen kan lopen voor Vrede vzw. In ruil krijg je
een T-shirt cadeau.

Voor praktische informatie e.a. surf je best naar de site van de
Vredesloop

Ter info: Manifest van de Käthe Kollwitz Vredesloop uit 2004

Voor vrede, vriendschap en solidariteit
Tegen uitbuiting, racisme en imperialisme
Voor het recht op vrijheid en soevereiniteit
Voor het recht op gelijke en waardige behandeling voor elke
mens 

Sinds 1997 organiseert het Käthe Kollwitz Collectief jaarlijks een
Vredesloop in de Westhoek, slagveld van WO I. Miljoenen solda-
ten werden tijdens WO I tegen elkaar in het harnas gejaagd,
opgejut door het verdwazend nationalisme. Zij waren enkel
kanonnenvlees voor de economische belangen van de groot-
machten.. Peter Kollwitz, de zoon van de Duitse kunstenares
Käthe Kollwitz, sneuvelde samen met 10 miljoen anderen. Zij
maakte een standbeeld ter herinnering aan haar zoon: Het
treurende ouderpaar. Käthe Kollwitz en haar werk zijn een aan-

klacht tegen deze waanzinnige oorlog. Zij staan dan ook sym-
bool voor de vredesgedachte van deze Vredesloop.

Vandaag neemt het oorlogsgeweld weer drastisch toe. Sinds de
val van de Berlijnse Muur waren er al interventieoorlogen in
Irak, Joegoslavië en Afghanistan en momenteel terug Irak. De
koloniale bezetting van de Palestijnse gebieden duurt voort. In
Kongo en Colombia woeden bloedige conflicten. Telkens speelt
de westerse honger naar grondstoffen en overheersing een cen-
trale rol. In de vroegere Sovjet-Unie heeft de invoering van de
vrije markt geleid tot sociaal-economische spanningen en bur-
geroorlogen. Om deze landen onder controle te krijgen, breidt
de Navo uit.
De Verenigde Staten en de Europese Unie leggen besparingen
op in onderwijs en gezondheidszorg en ook voor pensioenen is
er geld tekort. Tegelijk worden steeds meer middelen gespen-
deerd aan nieuw wapentuig. De VS trekken de kar. Europa
bouwt een interventieleger uit. Zal dit de vrede dienen? 

Een toekomst van nationalisme, separatisme en oorlog willen
we noch voor de wereld, noch voor Europa. Wij willen van deze
Käthe Kollwitz Vredesloop een wapen voor de vrede maken:
Sport als middel om mensen van alle nationaliteiten en cultu-
ren te verenigen. Wij verdedigen het universele karakter van de
sport en beschouwen het als een brug van vriendschap tussen
alle volkeren. Wij verwelkomen dan ook lopers, motorrijders en
wandelaars uit alle landen van de wereld.

HELP ONZE WERKING BINNEN 

HET ACTIEPLATFORM PALESTINA
Bijdrage te storten op 

rekeningnr. 000-0956015-80 van Vrede

Met vermelding: PALESTINA
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steunfonds mei - juni 06
000-0956015-80

JH Waregem 10,- ; JV Mechelen 10,- ; RC Leuven 10,-; RW Beersel; HS Wilrijk 10,-; SE Gent 10,-; PDV Melle 10,-;
RVDB Houthalen 10,-; NB A’pen 20,-; LB St-Eloois-Vijve 9,92 ; LB Wilrijk 4,96 ; UC Torhout 5,- ; AC Mariakerke 14,- ;
EDB St-Michiels 4,96 ; JDL Aalst 5,20 ; WDR ‘s Gravenwezel 12,40 ; JDS Luik 4,96 ; CDS Aalst 5,- ; HDS Assebroek 8,- ;
CDS Gent 4.96 ; M-TD De Pinte 9,92 ; ED Veldegem 4,96 ; JPE Gent 20,- ; YG Hoevenen 4.96 ; SL Oostende 4,96 ;
KL Gentbrugge 5,- ; EM Gent 4,96 ; RM Oostende 20,- ; LM Drongen 24,78 ; BP Oostende 9,92 ; GR Kontich 10,- ;
MT Zwalm 24,78 ; JT A’pen 14,88 ; FVV Gent 10,- ; FVZ Borem 4.96 ; MV Gent 5,- ; RV Ranst 4.96 ; MLV Pollare 12,- ;
NVV Assebroek 12,40 ; LV A’pen 9,92 ; WW Ruiselede 250,- ; WW Kortrijk 4,96.
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