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H et Chileense bedrijf Celulosa Arauco y
Constitución (Celco) heeft ondanks

hevige protesten een vierde papierfabriek
in werking gesteld. Celco werd berucht
vanwege een ecologische ramp in een
moerassig gebied nabij een van zijn andere
fabrieken. Bij die ramp gingen honderden
beschermde zwanen dood. De nieuwe
fabriek ligt in de vallei van Itata, in de regio
Bío-Bío, 400 kilometer ten zuiden van
Santiago. Het is de grootste fabriek in zijn
soort in Chili. De fabriek kan jaarlijks
858.000 ton gebleekte pulp produceren.
Het meest controversieel aan de
goedkeuring van het milieu-
effectenrapport was het feit dat Celco
tijdelijk afval in de rivier Itata mag
dumpen. Die rivier voorziet 40.000 kleine
boeren van water. Zodra een afvoerpijp
naar de zee klaar is, zal het bedrijf stoppen
met het lozen van afval in de rivier. Die
pijpleiding zal naar verwachting eind 2007
af zijn. Lokale bewoners en
milieuactivisten zijn zowel tegen het lozen
van afval in de rivier als in zee. Zij willen
dat de regering de fabriek stillegt.
Economische overwegingen wegen
kennelijk nog altijd zwaarder dan
ecologische.

(IPS)

I n EU-kringen debatteert men
momenteel over de doelstelling, de

functie en de omvang van Het Visa
Information System (VIS) - “EU VISIT
system” en de bijbehorende wetgeving
voor toegang tot deze informatie. De
persoonlijke gegevens van iedereen die
een visum voor kort verblijf aanvraagt,
incluis hun foto en vingerafdrukken, zal
worden opgeslagen in het VIS systeem
(dus ook van diegene wiens
visumaanvraag wordt verworpen). Net
zoals bij het VS Visit systeem zullen deze
gegevens gebruikt worden om
identiteitscontroles te vergemakkelijken
en elk komen en gaan in en uit de EU na te
kijken. Bovendien zullen de binnenlandse
veiligheidsdiensten van elke lidstaat en
Europol toegang hebben tot deze
gegevens.

(Statewatch)

D e VS willen hun netwerk uitbreiden en
zijn op zoek naar nieuwe partners in

Centraal en Oost-Europa voor hun
rakettenschild. U weet wel het systeem dat
een aanvalsraket moet onderscheppen
door er een ander projectiel te laten tegen
‘botsen’. Tsjechië schijnt daarbij de beste
kandidaat te zijn voor de installatie van
een Amerikaanse interceptiebasis op
Europees grondgebied. Op 18 juli 2006
kwam een VS team een aantal locaties
inspecteren. Washington hoopt op een
definitief antwoord tegen eind september,
maar het politiek verdeelde Tsjechië is nog
niet tot een besluit kunnen komen. Polen
is de volgende kandidaat, maar Warschau
lijkt niet overtuigd van het
veiligheidsvoordeel dat ze met de
samenwerking zou winnen. Om deze
interceptiebasis operationeel te maken
moeten er nieuwe radars in de brede regio
komen, meer bepaald in de Caucasus nabij
het Midden Oosten. Intussen verwacht
men ook de ondertekening van een
algemeen samenwerkingspact voor een
rakettenschild tussen de VS en Italië.
Romani Prodi zet voor dit onderdeel van de
buitenlandse politiek in elk geval de lijn
verder van Berlusconi.

(www.cdi.org)

D e Paraguayaanse senaat gaf op 26 mei
2005 het VS-leger de toestemming

om hun Paraguayaanse collega’s op te
leiden tot eind 2006. Dan kan de senaat
over een verlenging van het contract
stemmen. De Verenigde Staten dreigen
ermee de miljoenenhulp aan het land stop
te zetten indien Paraguay dwars zou
liggen. De eerste soldaten kwamen in juli
2005 aan: honderden militairen
arriveerden met vliegtuigen, wapens en
munitie. De VS fondsen voor
terrorismebestrijding in Paraguay
verdubbelden. Activisten, militaire
analysten en politici in Zuid-Amerika zijn
de mening toegedaan dat de
samenwerking tussen het VS en het
Paraguaans leger moet worden gezien in
het licht van de onzekere situatie in Bolivië
toen midden 2005. De verlenging van de
troepenaanwezigheid bekijken sommigen
dan als plan om de linkse regering van Evo
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Latijns-Amerika is het imperialisme beu

VN resolutie over Libanon brengt geen vrede

Oeganda: religieus geweld

Morales omver te werpen, om in naam van
de nationale veiligheid de controle over de
gas- en waterreserves van Bolvië te
verwerven. Mensenrechtenrapporten over
Paraguay suggereren dat de militaire
aanwezigheid van de VS de spanningen in
het land op zijn minst erg verscherpen.

(The Nation)

D e Colombiaanse regering heeft
aangekondigd dat ze het Nukak-volk

een veilige plaats in het Colombiaanse
oerwoud aanbiedt van zo’n 20.000 ha. Het
betreft 170 mensen van deze Amazone
stam die uit hun gebied wereden
verdreven tijdens de militaire operaties
van maart dit jaar tussen regeringsleger
en de guerilla’s. Echgter, deze nieuwe
‘thuis’ voor de Nukak, beslaat slechts 2%
van het reservaat waar ze uit werden
verjaagd, en maakt geen deel uit van hun
traditioneel gebied. Sedert het eerste
contact met de buitenwereld in 1968 is de
Nukak bevolking ongeveer gehalveerd. Er
blijven nu nog maar zo’n 500 over.
Survivial International meent dat deze
inheemse groep gedoemd is om uit te
sterven, tenzij ze naar hun oorspronkelijk
gebied terug kunnen keren.

(The Guardian Weekly)

D e VN publiceerden een opvolgings-
rapport van de Millenniumdoel-

stellingen. In Azië wordt er serieuze
vooruitgang geboekt is de stelling. In
Afrika daarentegen is de armoede nu zaak
van 140 miljoen mensen meer dan in 1990.
De VN schrijft dit toe aan de druk van de
bevolkingsgroei maar zwijgt zedig over de
economische marginalisatie van Afrika. In
Afrika lopen 64% van de schoolgerech-
tigde kinderen ook effectief school. In de
rest van de ontwikkelingslanden is dat
86%. Meisjes gaan minder naar school dan
jongens. Rest nog vast te stellen, aldus de
VN, dat slechts vijf landen – met name
Denemarken, Luxemburg, Nederland,
Noorwegen en Zweden – de afgesproken
0,7% van hun BNP aan ontwikkelings-
samenwerking besteden.

(L’Humanité)

Oeganda-foto, Kristof Titeca
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Hoe lang nog zullen wreedheden als fouten worden afgedaan?
De slachting begon met de ontvoering van een soldaat. Hoe lang
nog zal de ontvoering van een soldaat de aanleiding zijn voor het
schenden van de Palestijnse soevereiniteit? Hoelang nog zal de
ontvoering van twee Israëlische soldaten de aanleiding zijn voor
de schending van het ganse Libanese grondgebied? 

Gedurende eeuwen was de afslachting van joden de favoriete
sport van Europa. Auschwitz was de natuurlijke samenloop van
een oude terreurrivier die door gans Europa heeft gevloeid. Hoe
lang nog zullen Palestijnen en andere Arabieren beschuldigd
worden van misdaden die ze niet hebben gepleegd?

Tijdens vroegere Israëlische invasies in Libanon bestond de
Hezbollah nog niet. Hoe lang nog zullen we het verhaal van de
belegerde bezetter geloven die terreur toepast omdat hij het
recht heeft zich tegen terrorisme te verdedigen?

Irak, Afghanistan, Palestina, Libanon: Hoe lang nog zullen
Israël en de Verenigde Staten de toelating krijgen om landen
straffeloos uit te roeien?

De martelpraktijken in Abu Graib, die een universele afkeer
uitlokte, zijn voor ons in Latijns Amerika, niet nieuw. Onze
militairen leerden hun ondervragingstechnieken in de School of
Americas, die niet langer meer bestaat in naam maar nog
doorleeft in de praktijk. Hoe lang nog zullen we de legitimatie van
marteling aanvaarden?

Israël negeerde 46 resoluties van de Verenigde Naties. Hoe
lang nog zal Israël kunnen gebruik maken van selectieve
doofheid?

De Verenigde Naties maken aanbevelingen maar nemen geen
beslissingen.Wanneer het een beslissing neemt staan de
Verenigde Staten garant voor een blokkering van de beslissing. In
de Veiligheidsraad hebben de Verenigde Staten veertig maal hun
vetorecht gebruikt voor resoluties die acties van Israël
veroordeelden. Hoe lang nog zullen de Verenigde Naties optreden
alsof het juist een andere naam was voor de Verenigde Staten? 

Sinds het begin van de inbeslagname van de huizen en
gronden van de Palestijnen vloeide er veel bloed. Hoeveel bloed
zal er nog vergoten worden zodat militaire macht rechtvaardigt
wat de wet veroordeelt?

Geschiedenis herhaalt zich dag na dag, jaar na jaar en tien
Arabieren sterven voor één Israëli. Hoe lang nog zal het leven van
een Israëli de waarde hebben van tien Arabieren?

Hoe lang nog zullen we het doden van Irakezen in een oorlog
die geen enkele verrechtvaardiging meer heeft, als normaal
aanvaarden? 

Iran ontwikkelt nucleaire energie  maar de zogenoemde
internationale gemeenschap is niet in het minst geïnteresseerd in
het feit dat Israël reeds 250 atoombommen heeft. Wie ijkt de
universele gevaarsmeter? Heeft Iran de atoombommen op
Nagasaki en Hiroshima gegooid?

In de eeuw van globalisering is het recht op vrije
meningsuiting zwakker dan het recht om druk uit te oefenen. Om
de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden te
rechtvaardigen wordt oorlog vrede genoemd. De Israëli zijn
patriotten en de Palestijnen zijn terroristen en terroristen zaaien
universeel alarm. Hoe lang nog zullen de media angst verspreiden
in plaats van nieuws uit te zenden?

De afslachting van vandaag, die niet de eerste is en naar ik
vrees ook niet de laatste, gebeurt in stilte. Is de wereld doof? Hoe
lang nog zal de stem van verontwaardiging gedempt worden?

De bombardementen doden kinderen, meer dan een derde
van de slachtoffers. Diegenen die deze moordpraktijken aan het
licht brengen worden voor anti-Semieten uitgescholden. Hoe lang
nog zal de kritiek op staatsterrorisme als antisemitisme worden
beschouwd? Hoe lang zullen we deze groteske vorm van
afpersing nog aanvaarden?

Zijn de joden die verontwaardigd zijn over datgene wat in
hun naam gebeurt antisemieten? Zijn het geen Arabische
stemmen die het land van de Palestijnen verdedigen maar
fundamentalistische krankzinnigheid veroordelen? Alle
terroristen lijken op elkaar: staatsterroristen, respectabele leden
van de regering en private terroristen, krankzinnigen die sinds de
Koude Oorlog op hun eentje opereren of in georganiseerde
groepen hard werken om het totalitaire communisme te
verslaan. Allen in de naam van verschillende goden, of het nu
God, Allah of Jehova is. Hoe lang zullen we het feit negeren dat
alle terroristen menselijk leven verachten en elkaar naar het leven
staan?

Is het niet duidelijk dat de oorlogen in Afghanistan en Irak en
de invasie van Gaza en Libanon de broeihaarden zijn voor haat
waarbij fanaticus na fanaticus wordt gekweekt? We zijn de enige
soort dieren die zich specialiseert in wederzijdse uitroeiing.We
besteden dagelijks 2,5 miljard $ aan militaire uitgaven. Armoede
en oorlog zijn kinderen van dezelfde vader. Hoe lang nog zullen
we aanvaarden dat deze wereld die de dood omarmt, de enige
wereld is? 

Vertaling MJV
www.progressive.org/mag-galeano 0906b
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hoe lang nog?
I  Eduardo Galeano I

Een land bombardeert twee landen. Zo een straffeloosheid zou iedereen moeten verbazen ware het niet dat dit
“business as usual” is. In antwoord op enkele bescheiden protesten van de internationale gemeenschap zei Israel dat

er een paar fouten waren gemaakt.
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EDITORIAAL 3

België gaat 394 soldaten leveren
om de huidige VN-macht in het
zuiden van Libanon te versterken.
Het gaat ‘m voornamelijk om ont-
mijners en genietroepen die zul-
len werken aan de wederopbouw
van de infrastructuur, en troepen
om hen te beveiligen.

In de filosofie van onze vre-
desbeweging kan dergelijke mili-
taire interventie wel. Als beide
partijen in het militair conflict
akkoord gaan om een staakt-het-
vuren te aanvaarden onder controle en aanwezigheid van een
internationale troepenmacht, dan is dat een goede zaak. In de
praktijk is gebleken dat VN resolutie 1701 inderdaad een einde
aan de oorlogsdaden heeft gesteld. Ze werd aanvaard door
Libanon, met Hezbollah in de regering, en Israël. Bovendien
kiest België voor een goede invalshoek: de land- en antiper-
soonsmijnen opruimen (o.a. nog oude PRB-mijnen van
Belgische makelij) en heropbouw van de infrastructuur.

De internationale en politieke context doet ons er echter
toch meer dan huiverig tegenover staan. We vrezen namelijk
dat de internationale troepenmacht ook gehypothekeerd zal
zijn door de westerse visie van twee maten en twee gewich-
ten. Ludo De Brabander schreef in Knack het volgende.

‘Het ontplooien van een VN-troepenmacht is momenteel
gebaseerd op een slechte VN-resolutie, die onevenwichtig is en
erg vaag blijft op sommige vlakken. Op korte termijn zal het
misschien rust kunnen brengen in de regio, maar op lange ter-
mijn zal het de problemen niet oplossen. De resolutie blijft bij-
voorbeeld vaag op vlak van ontwapening, zowel van Hezbollah
als van Israël. Er wordt verwezen naar resolutie 1559 waarin
staat dat alle troepen moeten ontwapend worden, dus ook
Hezbollah. Het gevaar bestaat dat de VN de rol van Israël over-
neemt en lijnrecht tegenover Hezbollah zal komen te staan,
aangezien de VN enkel op Libanees grondgebied zal optreden.
Waarom komt er geen bufferzone in Israël? Israël was in dit
geval de grote agressor. De essentie is dat de resolutie alle pro-
blemen op Libanon of Hezbollah afschuift, en geen enkele ver-
antwoordelijkheid bij Israël legt. Het is dus heel onevenwich-
tig.’

De argumentatie van sommige
politici, onder meer van onze pre-
mier, zet toch wel de zaken op
hun kop. Nog een citaat uit Ludo’s
tekst in Knack.
‘Stef Goris (VLD) volgt de algeme-

ne tendens in Europa als hij zegt
dat we een Europees defensiebe-
leid moeten hebben om te tonen
dat we een goed Europees buiten-
lands beleid hebben. Ik zou de
zaken omdraaien. Zolang Europa
geen goed buitenlands beleid

heeft, dan moet het geen defensiebeleid voeren. En we hebben
geen buitenlands beleid. Polen en Nederland voeren bijvoor-
beeld een erg transatlantische koers, terwijl België en Frankrijk
Brussel volgen. Een sterk buitenlands beleid is trouwens geen
militair beleid, maar een diplomatiek beleid. Hier heeft de EU al
gefaald, want het waren Frankrijk en de VS die voor de resolutie
hebben gezorgd, niet de EU. België kan dus beter, in plaats van
troepen te sturen, in Europa het voortouw nemen om diploma-
tieke sancties tegen Israël te nemen, omwille van het niet navol-
gen van eerdere VN-resoluties en de recente agressie. Tegen
Hezbollah is er al een wapenembargo, waarom kan dat niet
tegen Israël? 

Wij denken ook dat het hoog tijd is om een nieuwe interna-
tionale conferentie te organiseren om het Midden Oosten uit
het moeras van geweld en armoede te halen. Deze conferentie
zal in de praktijk het VS spoor van ‘oorlog tegen het terrorisme’,
moeten verlaten. Ze zal in de eerste plaats de Palestijnse staat
moeten op de kaart zetten, en regels van goed nabuurschap, van
economische en politieke samenwerking uittekenen. Op korte
termijn moet een oplossing gezocht worden voor de verschrik-
kelijke leefomstandigheden van de Palestijnen.

Als België binnen enkele maanden toetreedt tot de VN-
Veiligheidsraad zou dit haar hoofdbekommernis moeten zijn.
Daar zijn geen troepen voor nodig, maar een onafhankelijke
politieke houding tegenover Washington. Zal het ‘kleine’ België
‘groot’ genoeg (durven) zijn om de militaire supermacht van de
VS tegen de haren in te strijken? 

■

editoriaal
I  Georges Spriet I

belgische troepen naar libanon

foto: www.mil.be

03Edit/sept  13-09-2006 14:16  Pagina 3



UITKIJK4

Vrede | nr. 381 | september - oktober 2006

De oorlog tussen Israël en Hezbollah is
‘voorlopig’ voorbij. Meer dan 1200 doden
aan de ene kant, vooral burger waarvan
een derde kinderen en meer dan 100 aan
de andere kant. De wapenstilstand is een
streep door de rekening van de
Amerikaanse wapenindustrie. Een vracht
raketten, duizenden kogels die niet hoe-
ven geleverd te worden. Het scheelt een
stuk op de economische eindbalans. Het
winstcijfer zal iets minder positief zijn.
Het scheelt ook wat levens, maar daar ligt
men bij veel economische overheden blijk-
baar niet wakker van.

Het valt op dat oorlogen veel met God
en met getallen te maken hebben. Het
aantal doden, het aantal gewonden. Als ik
hier in mijn eigen streek, Ieper, met bezoe-
kers rondloop en de militaire kerkhoven
bezoek, verwondert men zich altijd over
het hoge aantal. Zoveel doden? Hoge
getallen maken indruk. Als je de
Menenpoort bezoekt, lees je op de muren
meer dan vijftigduizend namen. Netjes in
het witte steen gegrift, netjes in rijen
onder elkaar. Private Wallis uit Australië
bijvoorbeeld, een jonge man die nooit
meer thuiskwam! Nummer 28.000. Ik zeg
maar iets. Het is moeilijk om je af te vra-
gen hoe de moeder, de vader of het lief
van private Wallis zich voelden toen ze het
nieuws vernamen dat hij ergens onder de
modder in een ver land was verdween.
Een vertwijfelde familie die op een laatste
signaal hoopte, zodat ze zijn laatste
dagen, zijn laatste uren zouden kunnen
reconstrueren. Ze kregen niks. Een getal.
Tussen één en vijftigduizend. Een nummer
zonder graf.

In Libanon en Israël worstelen ze ook
met getallen. Tijdens een heel onheilspel-
lende dag vielen bijna vijftig doden in
Kana.

‘Waarvan het grootste aantal kinde-
ren,’ werd midden het brute geweld mee-
gedeeld. De wereld keek verbolgen toe.
Zoveel dode kinderen? Ook hier maakte

het aantal indruk. Slechts een dag later
werd al aangekondigd dat het getal over-
dreven was. Er waren niet zoveel doden,
men had met het aantal gesjoemeld. Ha,
maar zoveel!

Daartussen schreeuwde een Arabische
moeder haar woede uit. Overmand door
verdriet. Waar is mijn kind? Eén kind is
voor een moeder al meer dan erg genoeg.
Maar één kind krijgt op het Nieuws niet
zoveel aandacht. Tien, twintig, dertig….
Dat is al de moeite.

‘Sorry, we bombardeerden in Kana per
ongeluk,’ zei een kil lid van de Knesset,
‘het is de fout van de Hezbollah ze ver-

schuilen zich tussen de burgers en dat
komt er van.’

Kortom, ik heb me dood geërgerd aan
die oorlog, ik heb inwendig gebloed, het
nieuws op alle mogelijke kanalen gevolgd
en me wanhopig afgevraagd waar het
gezond verstand was? 

Toch heb ik niet mee betoogd, niet
mee geschreeuwd. Ik was te verward. Veel
te bang om te worden vereenzelvigd met
één van de partijen. Ik wou niet aan de
kant van het agressieve Israël staan en
ook niet aan de kant van Hezbollah! Zelfs
al is Hezbollah een verzetspartij die
gecreëerd is door haar vijand, door het
ongenoegen van zoveel oneerlijkheid.
Maar Hezbollah is ook een partij van God.
En als God er aan te pas komt, moeten

vrouwen meestal uitkijken. Politiek en
godsdienst een gevaarlijke combinatie. Als
Hezbollah aan de macht zou komen, kun-
nen de vrouwen van vooraf aan beginnen.
En geloof me, ik weet wat het negeren
van vrouwenrechten betekent. Je zou niet
in hun plaats willen zijn. En het vreemde
is, er is maar één God. Als het om macht
gaat, moet je blijkbaar met niet zoveel
zijn als bij drama’s.

Daarom stond ik aan de kant van die
ene moeder. Die moeder die zo hopeloos
zocht naar haar dood kind. Die niet om
oorlog had gevraagd, alleen een betere en
eerlijke wereld voor de toekomst van dat

kind. Een toekomst die haar nu kan gesto-
len worden. Haar kind is dood.

Eén kind! Dat is al meer dan erg
genoeg. Hoe is dat in ‘godsnaam’ allemaal
mogelijk.

Jennie Vanlerberghe
■

god en getallen
I  Jennie Van Lerberghe  I

Ik heb me dood geërgerd aan die oorlog,
ik heb inwendig gebloed,
het nieuws op alle mogelijke kanalen
gevolgd en me wanhopig afgevraagd
waar het gezond verstand was?
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De verkiezingenresultaten in verschillen-
de Latijns-Amerikaanse landen wijzen op
een succes van links op het continent. Is
dit compleet nieuw of was dit al eerder
het geval op het continent?
Francis Vanden Berghe : “In de geschiede-
nis van Latijns-Amerika is dat geen uniek
gegeven. Aan het begin van deze eeuw, de
jaren ’30, was links ook in de opmars als
reactie tegen onderdrukking van de impe-
riale grootmachten. Vandaag zou je kun-
nen stellen dat de geschiedenis zich her-
haalt, weliswaar niet op dezelfde manier.
Het imperialisme vandaag is zo mogelijk
nog machtiger en de ideologie heeft aan
belang toegenomen.

Links in Latijns-Amerika deelt een afkeer
van het neoliberalisme, het imperialisme
en overdreven opening van de landsgren-
zen. In de manier van aanpak en graad
van krachtdadigheid onderscheiden ver-
schillende linkse strekkingen zich. De radi-
calere trend is verpersoonlijkt in Chavez.
Kirchner en Lula staan een meer gematig-
der sociaal democratisch beleid voor.
Francis Vanden Berghe : Het is moeilijk de
politieke bewegingen in Latijs-Amerika
precies thuis te brengen, voor ons
Europeanen. Sociaal-democratie in Latijns-
Amerika is niet te vergelijken met sociaal-
democratie hier. De sociaal-democraten
zouden in theorie tegen de privatisering
moeten zijn. Maar in de praktijk is dit in
Latijns-Amerika nog niet gebleken. Dat
zijn dus gevaarlijke woorden socialisme en
sociaal-democratie. Maar de algemene lijn
is dat men het imperialisme beu is. Men
wil terug meer de hefboom over het loka-
le beleid krijgen, dat teveel in buitenland-

se handen is gekomen.
De anti-liberale taal die sommige

Latijns-Amerikaanse leiders hanteren, is
noodzakelijk om aan te slaan bij de bevol-
king. Wat men nu als radicaal bestempelt,
zou men in de jaren ’40 eerder progressief
genoemd hebben. Radicaal waren toen

het socialisme en het communisme. In
tegenstelling tot deze laatste gaat Chavez
niet over tot de socialisering van de pro-
ductiemiddelen, hij wil ze enkel nationali-
seren. Hij neemt gewoon maatregelen die
progressieve militaire regimes in de jaren
’30 al uitvoerden.

Chavez verpersoonlijkt een meer uitge-
sproken links nationalistische trend. In
het buitenland krijgt hij niet zelden het
etiket van populist.
Francis Vanden Berghe : Het begrip popu-
list wordt tegenwoordig om de haverklap
gebruikt om vijanden, niet pro-
Amerikaanse leiders te bestempelen. In
Knack las ik onlangs een artikel waarin
men Chavez een ‘Zuid-Amerikaanse dicta-
tor’ noemt. Men mag niet vergeten dat hij
volgens democratische principes verkozen
is.

Bovendien zie ik niet in wat er ver-
keerd is met het nemen van populaire
maatregelen. Waarom moeten er impopu-
laire maatregelen worden genomen?
Zolang er financiële draagkracht is om die
populaire maatregelen uit te voeren lijkt
me dat niet onverantwoord. Met de natio-
nalisering van de olie, en de hoge prijs die
hij voor deze grondstof kan krijgen, weet
hij zijn hervormingsplannen te financie-
ren.

De laatste twee decennia heeft men
niet anders gedaan dan impopulaire
maatregelen nemen om hun buitenlandse
schulden te kunnen afbetalen. Plots blij-
ken impopulaire maatregelen niet meer
nodig en wat blijkt? Mirakel.

Chavez heeft nu wel hervormingen door-
gevoerd ten guste van de bevolking, maar
gaat hij wel ver genoeg? Er zijn toch nog
talrijke obstakels: de corruptie…
Francis Vanden Berghe : Rome is toch ook
niet op twee dagen gebouwd. Je moet er
ook rekening mee houden dat hij veel
machtige tegenstanders heeft met zeer
veel geld en invloed. Hij moet opboksen

“latijns-amerika is het imperialisme beu”
I  door Frederik Decock  I

In verschillende Latijns Amerikaanse landen kunnen linkse partijen de laatste jaren en maanden rekenen op steeds 
meer aanhang. De herverkiezing van Chavez in Venezuela, de opkomst van Morales in Bolivië, de electorale overwinning van

Lula in Brazilië staven de opkomst van rode regeringen. Over de interpretatie van de linkse successen en de verschillende
strekkingen binnen links hebben we het in een interview met Francis Vanden Berghe. Hij is journalist ( jarenlang buitenland-

redacteur De Standaard), gespecialiseerd in Latijns-Amerika, en lid van de redactie van Uitpers
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tegen de traditionele politieke partijen, de
lokale burgerij en de Amerikanen. Ook van
de vakbondsleiders hoeft hij weinig steun
te verwachten. Veel vakbonden zijn
immers gelieerd aan de traditionele poli-
tieke partijen. De machtige oppositie
ondernam in april 2002, met steun van de
Amerikanen, een poging om Chavez af te
zetten.

Chavez’ macht bestaat uit de enorme
aanhang bij het volk. Die massale volks-
steun heeft hij ook nodig om te kunnen
ingaan tegen de imperialistische belan-
gen en de lokale belangen te laten prime-
ren. Dat leert ons ook de geschiedenis”.

Chavez toont bijzonder veel sympathie
voor Fidel Castro. Zou het kunnen dat
Chavez hetzelfde tracht te bereiken in
Venezuela als Castro in Cuba?
Francis Vanden Berghe : In tegenstelling
tot Castro behoort Chavez tot de progres-
sieve militairen, een burgerlijke strekking.
Het beleid van Chavez bestaat erin alle
grote delen van de economie te nationali-
seren. Daarvoor krijgt hij grote steun van
de bevolking en een groot deel van de
Latijns-Amerikaanse burgerij. Die steun
dankt hij ook aan het dégout van die bur-
gerij voor de overheidscorruptie.

Chavez ziet in dat de lokale economie
in handen van de burgerij niet kan flore-
ren indien buitenlandse krachten een
grote greep in de binnenlandse economie
kunnen behouden. Dat wordt dan met
nationalistische bombarie ingekleed.

Dat veel Venezolanen een behoorlijke
ommekeer in het beleid wensen, heeft
ook te maken met de slachting tegen
betogers tegen het neoliberalisme onder
Carlos Andrez Perez in Caracas in 1989. Die
gebeurtenis leeft nog in het bewustzijn.

Niet alle linkse leiders in Latijns-Amerika
hebben evenveel sympathie voor Chavez.
Kirchner in Argentinië en Lula in Brazilië
wensen zich van het te distantiëren.
Francis Vanden Berghe : Dat ligt voor een
stuk aan de verschillende context van die
landen. Het neoliberalisme en de corrup-
tie van Menem in Argentinië hebben daar
ook een economische ramp veroorzaakt.
De verkiezingsslogan “Que se vayan
todos” (Dat ze het allemaal afbollen) ver-
taalde het uitgesproken ongenoegen van

de burgers. Argentinië is namelijk lid van
de Mercosur. Dat is een heel andere con-
stellatie als met Venezuela die er nog niet
bij is. Bovendien beschikt Argentinië ook
wel over olie, maar die is geprivatiseerd.

Kirchner behoort ook tot de nationale
burgerij. De hervormingen die Kirchner zal
doorvoeren zullen minder radicaal zijn.
Het belangrijkste is dat hij breekt met de
recepten van het IMF. Ze wensen hun
schulden enkel op eigen ritme af te beta-
len. Op die manier beschikken ze weer
over geld voor de opbouw van sociale
zekerheid en infrastructuur.

Lula is een linkse vakbondsleider van
wie men in het Westen grootse sociale
hervormingen verwachtte. Hij vertegen-
woordigt vooral de belangen van de lokale

kapitalisten die op sommige punten een
progressief standpunt innemen. In tegen-
stelling tot de meeste andere Latijns-
Amerikaanse landen is de greep van mul-
tinationals in de Braziliaanse economie
niet zo groot. De lokale kapitalistische
burgerij wil dat zo houden. Daarom ver-
zetten ze zich ook tegen de vorming van
de FTAA (Vrijhandelszone van de
Amerika’s).

Veel structurele maatregelen ten gun-
ste van de onderste laag van de bevolking
moet je, volgens mij, van Lula niet ver-
wachten.

Brazilië is het leidende land van de
Mercosur. Dit handelsverdrag is in eerste
plaats gesloten uit eigenbelang, maar ook
om een macht te vormen Amerikaanse
vrijhandelsverdrag. De Brazilianen pleiten
voor een sterkere regionale integratie om
dat als een blok te kunnen onderhandelen
met de Amerikanen. Daarin schuilt het

anti-imperialistisch karakter van de
Mercosur. Het Bolivariaanse ideaal, de
regionale integratie, is in het belang van
de Latijns-Amerikaanse landen om te ont-
komen aan de imperiale afhankelijkheid.

Welke obstakels liggen op de weg naar
regionale integratie?
Francis Vanden Berghe : In de eerste
plaats is Latijns-Amerika al sinds de kolo-
niale grootmachten er neerstreken ver-
deeld. In de tweede plaats is er de VS. Die
proberen een stok in de wielen te steken
van regionale integratie door landen
afzonderlijk aan zich te binden met bilate-
rale vrijhandelsakkoorden. Daarnaast
gooien de plaatselijke marionetten van
het IMF en andere banken roet in het

eten. De uiteenlopende belangen van de
verschillende Latijns-Amerikaanse landen
liggen aan de basis van het feit dat ze er
niet in slagen als één blok met de VS te
onderhandelen.

Veel Latijns-Amerikaanse leiders spe-
len een dubieuze rol. Hun band met
Chavez is daar een mooi voorbeeld van.
Van de ene kant kunnen ze zich niet ver-
oorloven Chavez te verketteren. Daarvoor
heerst onder hun bevolking te veel sym-
pathie voor de Venezolaanse president.
Aan de andere kant kunnen politici
Chavez’ beleid ook niet publiekelijk beju-
belen, want dan verliezen ze hun steun
van de VS.

Ook in het binnenland zijn er drukkings-
groepen die zich verzetten tegen het
beleid van de regering: de inheemse
bevolking, arbeidersorganisaties en boe-
renbevolking. Wat is hun opstelling?

INTERVIEW6
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De greep van multinationals is in de
Braziliaanse economie niet zo groot.
De lokale kapitalistische burgerij wil dat
zo houden.
Daarom verzetten ze zich ook tegen de
Vrijhandelszone van de Amerika’s.
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Francis Vanden Berghe : Algemeen
gesteld, is het reactionair gedachtegoed
veel meer doorgedrongen in de sociale
bewegingen in vergelijking met vroeger.
Vandaag de dag is de arbeidersbeweging
in Latijns-Amerika sterk verzwakt onder-
meer omdat ze zomaar de vrije markt
heeft aanvaard. Bovendien ondervinden
Latijns-Amerikaanse vakbonden van alle
kanten tegenkanting. Niet zelden worden
vakbondsleiders bedreigd. Werkgevers
wensen enkel nog eigen
organisaties opgesplitst
per bedrijf. De belangen
die vakbonden verdedi-
gen gaan in tegen die
van de maquiladores.

Wat betreft de
inheemse bewegingen
heb ik mijn voorbehoud.
Het is waar dat in alle
Zuid-Amerikaanse landen
de inheemse bevolking
steeds verwaarloosd is
gebleven, van in de kolo-
niale tijd, tot nu (want de
macht wordt steeds uit-
gevoerd door blanke eli-
tes die mijlenver afstaan
van het Indiaans levens-
patroon in de bergen).
Daarom hebben ze alle
reden om hun eisen te
stellen en dat klopt. Wat
betreft sociale emancipa-
tie betreft ben ik van mening dat ze zich
beter bij een vakbond aansluiten. Ik
begrijp niet waarom een arme inheemse
boer anders verdedigd zou moeten wor-
den dan een arme blanke boer.

Op cultureel vlak heb ik het er bijzon-
der moeilijk mee omdat sommige van die
culturen nog weinig ontwikkeld zijn en
enkele zelf nog een rechtssysteem toepas-
sen van voor de Bolivariaanse tijd.

Op welke manier verhouden de sociale
bewegingen zich tot politiek links? 
Francis Vanden Berghe : Traditionele socia-
le bewegingen hebben meestal nog een
link met een politieke partij, hoewel dat
nu wel verminderd is. Maar om effectivi-
teit van een sociaal beleid te kunnen
bewerkstelligen, ben ik ervan overtuigd
dat sociale bewegingen een politieke

mond moeten krijgen. Dat is nu veel te
weinig het geval. Voor het ogenblik zie ik
weinig echt linkse politieke partijen.

Daarnaast is er ook een gebrek aan
organisatie binnen het linkse kamp. Alle
linkse spelers zijn het er over eens dat de
imperiale invloed moet worden ingeperkt.
De strategie voor een concrete aanpak
voor het oplossen van dit vraagstuk laat
volgens mij teveel te wensen over.

Zijn de sociaal-democratische regeringen
wel capabel genoeg om hervormingen
door te voeren recent?
Francis Vanden Berghe : Sociaal-democra-
ten zijn meestal liberalen wanneer ze aan
de macht zijn. Ik zie weinig verschil in
beleid wanneer ik bijvoorbeeld kijk naar
Perez in Venezuela en Garcia in Peru. Dat
zijn liberalen, maar die zullen wel een
meer sociale toon voeren. Het zijn welis-
waar eerder progressieve liberalen maar
daarom nog geen socialisten.

Welke belemmeringen ondervinden die
sociale regeringen?
Francis Vanden Berghe : Alles wordt
bepaald door de mate waarin zij zich hou-
den aan de regels die de bankiers stellen.
Ook opportunisme en corruptie spelen
daar een rol in. Natuurlijk moeten regerin-

gen ook rekening houden met hun coali-
tiepartner.

Durf je te stellen dat met de niet-verkie-
zing van progressieve presidenten in Peru
en Mexico de progressieve golf tot stand
is gekomen?
Francis Vanden Berghe : Dat kan ik moei-
lijk inschatten. Het brute imperialisme van
de jaren ’90 heeft zijn stempel gedrukt en
dat willen de Latijns-Amerikanen niet

meer. Er zijn pogingen
voor alternatieven zoals
Chavez. Maar om dat te
evalueren moeten we de
resultaten afwachten en
de reactie van de bevol-
king. Nu genieten dergelij-
ke leiders de steun van de
bevolking al was het
alleen maar uit afkeer voor
wat ze in het verleden
hebben meegemaakt.

Wat is uw evaluatie van de
eerste democratische link-
se, anti-imperialistische
regeringen?
Francis Vanden Berghe :
Het is bijzonder moeilijk
de prille linkse regeringen
nu al te evalueren. De uit-
werking van verschillende
maatregelen zijn vaak pas
zichtbaar na verloop van

tijd. Volgens mij moet je Chavez zeker tien
jaar gunnen om het land te hervormen.
Het neoliberalisme werd ook niet in twee
jaar opgelegd. Het duurde ruim tien jaar
voor alles kapot was.
De tendens van de politieke leiders om
lokale belangen boven die van het impe-
rialisme te plaatsen, vind ik goed. De
invulling van dat anti-imperialisme ver-
schilt naargelang het land en politicus. De
terugkeer naar het neoliberalisme zal in
elk geval zeer moeilijk zijn omdat de
generatie van vandaag weet hoe ver-
schrikkelijk die tijd was.”

■

(Uitpers, nr. 77, 7de jg., juli-augustus 2006)
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Pr. Hugo Chavez (links) in discussie met Pr. Evo Morales
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Het Mexicaanse Electoraal Tribunaal
(MET) verwierp echter de meeste kritieken
van Obrador. Dat deed ze op basis van een
nauwe en speciale interpretatie van de
wet. De beschuldigingen van fraude tegen
de conservatieve Partido de Accion
Nacional werden overgenomen door een
wijd verspreide vraag om de stemmen te
hertellen. Bovendien waren er indicaties
dat het Federaal Verkiezingsinstituut niet
onpartijdig had opgetreden.

GGEEDDEEEELLTTEELLIIJJKKEE HHEERRTTEELLLLIINNGG
Het Tribunaal ging daarop akkoord om
een gedeeltelijke hertelling te onderne-
men betreffende (slechts) negen procent
van de kiesbureaus.

In plaats van de volledige uitslag van
deze oefening kenbaar te maken, kondig-
de het MET de annulering aan van 237 736
stemmen, op basis van “onregelmatighe-
den”. Het ging daarbij voornamelijk om
een verschil tussen het aantal fysiek afge-
leverde stemmen na de stembusgang en
het aantal volgens de kieslijst van de
bureaus. Indien er meer getelde stemmen
zijn dan er kiezers zijn zou dit wijzen op
toevoeging van vooraf ingevulde stembil-
jetten. Iets wat in de rijke geschiedenis
van verkiezingsfraude in Mexico courant
was. Indien er minder zijn, zou dit wijzen
op vernietiging van stemmen.

Volgens cijfers van Obradors partij, PRD,
waren er in 65% van de betrokken kiesbu-
reaus, onregelmatigheden. De PRD stelt met
klem dat het foutenpatroon een zware trend
vertoont ten gunste van de conservatieve
kandidaat. Ook het hoge aantal geannuleer-
de stembiljetten roept vraagtekens op.
Indien dit zou geëxtrapoleerd worden naar
de volledige uitslag zou dit makkelijk de uit-
slag kunnen wijzigen, aangezien er slechts
een verschil was van 239 751 stemmen.

GGEEEENN AANNTTWWOOOORRDD
Door alleen maar in te gaan op technische
klachten en de anomalieën alleen toe te
schrijven aan telproblemen heeft het MET
z’n verantwoordelijkheid ontlopen om de
electorale fraude echt te onderzoeken. De
rechters verdedigden zich met de stelling:
“Fraude mag niet worden verondersteld,
maar moet bewezen worden... Er kan wor-
den aangenomen dat de mensen in de
stembureaus volgens de wet en als goede

huisvaders hebben gehandeld”.
Daarmee zijn de klachten dus niet

fundamenteel behandeld, en blijven twij-
fel en vragen overeind. Er zijn nu slechts
twee mogelijkheden: de stembusgang
annuleren en binnen de 18 maanden nieu-
we verkiezingen te organiseren, ofwel
Calderon als officiële overwinnaar uit te
roepen.

Sowieso wordt het een president met
een zeer zwakke moreel en politiek
gewicht. Lopez Obrador heeft nu opgeroe-
pen voor een massale Nationale
Democratische Conventie op 16 septem-
ber om uit te maken wat de volgende stap
kan zijn. De polarisatie blijft voorlopig bij
woorden: PRD aanhangers spreken van
een virtuele staatsgreep, PAN aanhangers
willen de protesteerders ontzetten uit hun
kampen in Mexico City. Dat laatste zou
echter haast met zekerheid op geweld uit-
lopen.

CCRRIISSIISS
Met haar uitspraak heeft het Electoraal
Tribunaal het land een stap dichter
gebracht naar de weg van onoverbrugba-
re verschillen. De beslissing om de legale
mogelijkheid van een volledig hertelling
niet te benutten kalft verder de geloof-
waardigheid af van de stembusgang en
van de electorale instellingen.

Mexico staat nu voor een periode van
onrust. Scholen hebben hun uitstappen

opgeschort, er heerst een gespannen kli-
maat vol met speculaties en beschuldigin-
gen vanuit beide kampen. De economie
begint de eerste gevolgen te vertonen van
de instabiliteit.

Aangezien de legale wegen uitgeput
zijn voor Lopez Obrador is zijn coalitie aan
het uitkijken om een parallelle regering te
installeren of om een nationale burger-
weerstandsbeweging op te zetten.
Er blijven inderdaad nog slechts weinig
institutionele wegen open. De annulering
en het organiseren van nieuwe verkiezingen
zou veel geld kosten, en ook politieke weer-
stand oproepen bij sommigen. Maar een
zwakke president opdringen aan een bevol-
king die hem niet wil, kan nog erger zijn.

01.09.06
Laura Carlsen is directeur van het IRC Americas
Program in Mexico City, waar ze de laatste 20 jaar
gewerkt heeft als schrijfster en politiek analist

bron: Americas Program, International Relations
Center (IRC), americas.irc-online.org 

■

politieke crisis in mexico
I  Laura Carlsen  I

Volgens de officiële telling won Felipe Calderon de presidentsverkiezing van 2 juli met een miniem verschil van 0,6%.
PRD kandidaat Lopez Obrador aanvaardde de uitslag niet, slaagde erin om verschillende keren telkens rond het miljoen

betogers te mobiliseren, gaf bewijzen van fraude en ging ermee naar de rechtbank.
Die heeft ondertussen in het nadeel van Obrador beslist. (red.)

De klachten dus niet fundamenteel
behandeld, en blijven twijfel en vragen
overeind.
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Na wekenlang diplomatiek getouwtrek –
en onwil - en vele slachtoffers later, kwam
het eind augustus toch nog tot een
staakt-het-vuren op basis van resolutie
1701 van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties. Dat de vijandelijkheden
zijn stopgezet is uiteraard goed nieuws.
Maar of de ‘internationale gemeenschap’
daarmee haar verantwoordelijkheid heeft
genomen om er voor te zorgen dat het
Midden-Oosten de weg inslaat van duur-
zame vrede is behoorlijk twijfelachtig.
Daarvoor zijn een hele reeks voorwaarden
niet vervuld. De belangrijkste is wel dat de
grootmachten er nog altijd hun eigen eco-
nomische en politieke agenda volgen die
zelden de belangen van de regio dient.
Resolutie 1701 gaat op geen enkele manier
in op de echte problemen die aan de basis
liggen van het geweld.

Er is eerst en vooral de openlijke pro-
Israël koers van de VS, die sinds het aan-
treden van de neoconservatieven in
Washington ideologisch zeer sterk gevoed
wordt. Dat bleek al uit de houding die de
VS aannamen meteen na de bommen-
campagne van Israël op Libanese installa-
ties, steden en dorpen. De dag na de ont-
voering van twee Israëlische soldaten liet
minister van Buitenlandse Zaken
Condoleezza Rice er geen twijfel over
bestaan wie schuldig was aan het geweld
in de regio: “Laat me even voor een ogen-
blik in de tijd terugkeren en iedereen er
aan herinneren hoe dit alles begon. Het
begon met de ontvoering van een
Israëlische soldaat in de Gaza en een
gelijkaardige ontvoering in Libanon, na
wekenlange raketaanvallen tegen
Israëlische bevolkingscentra. Vandaag is er
een escalatie met aanvallen tegen Haifa,

een belangrijke stad.”(1) Deze eenzijdige
lezing wordt bijna unaniem gedeeld door
de Amerikaanse politieke en media-elite.
Op 17 juli 2006 schreef de New York Times:
”Laat er geen misverstand over bestaan:
de verantwoordelijkheid voor de escale-
rende slachting in Libanon ligt aan één
kant… en dat is Hezbollah.” Op 14 juli
schreef de Los Angeles Times: “Israël werd
geprovoceerd”. Weinig kranten die er

anders over dachten. De VS-mediawaak-
hond, FAIR, zegt dat de belangrijkste kran-
ten in de VS een zeer selectief verhaal
brengen met een gat in het geheugen
voor wat de voorgeschiedenis betreft.
Volgens FAIR laat de dodentol alleen al
zien dat het onmogelijk vol te houden is
dat Israël een onschuldig slachtoffer is.

De Amerikaanse senaat nam op 18 juli
unaniem (!) een resolutie aan (S. Res. 534)
die haar steun uitspreekt voor ‘Israëls
recht op zelfverdediging’ en die Hezbollah,
Hamas, Syrië en Iran veroordeelt.(2) De
resolutie vraagt de regering om Israël vol-
ledig te steunen. Enkele dagen later
geraakt bekend dat Washington zijn fiat
geeft aan een Israëlische spoedbestelling
van precisiemunitie.

De VS houden er al jaren een eigen
geschiedschrijving op na, gevoed door
succesvolle zionistische lobbies als AIPAC

(zie Uitpers nr 71). Daarin is geen plaats
voor de echte grondoorzaken van het
geweld in het Midden-Oosten, namelijk
de bezetting en kolonisatie van de
Palestijnse gebieden, de Golan en de
Shebaaboerderijen. In de daarnet
genoemde resolutie van de Amerikaanse
senaat en een gelijkaardige resolutie in
het Huis van Afgevaardigden gaat zeer
veel aandacht naar de ontvoerde

Israëlische soldaten. Over de grootschalige
ontvoering en gevangenneming van
Palestijnse kinderen, burgers, politici,
ministers, e.d. zwijgen de resoluties in alle
talen. Ook de raketaanvallen vanuit Gaza
en zuid-Libanon, krijgen een beschuldi-
gende vinger, maar de vernietigende mili-
taire aanvallen in Gaza en Libanon wor-
den over het hoofd gezien.

EEEENN GGEEPPLLAANNDDEE OOOORRLLOOGG
Washington heeft de Israëlische agressie-
oorlog als een recht op verdediging gepor-
tretteerd, hoewel alle gezaghebbende
mensenrechtenorganisaties het er over
eens zijn dat de aard van de militaire cam-
pagne in geen enkel opzicht daarmee
overeenstemt. In een rapport laat
Amnesty International verstaan dat er
eerder sprake was van een strafexpeditie
tegen de hele Libanese burgerbevolking:

de westerse reactie op de oorlog in libanon
I  Ludo De Brabander  I

Pas weken na de grootschalige bombardementen op Libanon, beantwoord met raketaanvallen van Hezbollah op 
noord-Israël, is er eindelijk een broos staakt-het-vuren, zij het op basis van een onevenwichtige resolutie 1701.

Israël kreeg de hele oorlog de volledige steun van Washington. Europa toonde zich opnieuw verdeeld, maar de
meeste landen behielden een opvallend stilzwijgen.

”Laat er geen misverstand over bestaan:
de verantwoordelijkheid voor de escale-
rende slachting in Libanon ligt aan één
kant… en dat is Hezbollah.” (NEW YORK TIMES)
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“Alles wijst er sterk op dat er sprake is van
opzettelijke en grootschalige vernietigin-
gen van publieke werken, energiesyste-
men, huizen van burgers en industrie als
een integraal onderdeel van de militaire
strategie.”(3)

De Amerikaanse onderzoeksjournalist,
Seymour Hersh, gaat nog een stap verder.
In een artikel van de New Yorker citeert hij
verschillende officiële bronnen waaruit
blijkt dat de oorlog in Libanon door Israël
en de VS vooraf was gepland. De ontvoe-
ring was maar een voorwendsel. Het blijft
gissen naar de exacte reden voor de oor-
log tegen Libanon, maar zeker is dat er
een verband is met Iran. Het elimineren
van Hezbollah zou de noordergrens van
Israël moeten beveiligen tegen mogelijke
represailles als gevolg van een militaire
campagne tegen Iran (Zie ook Uitpers 67).
In dat opzicht is de hele operatie trou-
wens een complete mislukking gebleken.
Als Hersh gelijk heeft, plaatst dat ook de
dringend gevraagde terugtrekking van de
Syrische troepen uit Libanon midden 2005
(in uitvoering van resolutie 1559) in een
ander daglicht. Syrië krijgt van de ‘interna-
tionale gemeenschap’ het verwijt steun te
geven aan Hezbollah. Maar die steun
heeft niet alleen te maken met Syrische
ambities in het Libanese spel (die te
maken heeft met historische aanspraken
op Libanon). Syrië gebruikt de Hezbollah
om druk uit te oefenen op Israël in een
poging de Golan te recupereren.

RREESSOOLLUUTTIIEE 11770011   VVIISSEEEERRTT
VVOOOORRAALL HHEEZZBBOOLLLLAAHH
Pas nadat duidelijk werd dat de oorlog
voor Israël op een militaire mislukking
dreigde uit te draaien, hebben de VS en
Israël uiteindelijk gekozen voor een strate-
gie die de schade zou beperken. Het resul-
taat daarvan is resolutie (1701). De tekst
ervan is opgesteld door Frankrijk en de VS,
die zelf in nauw contact stonden met de
Israëlische regering. Een van de centrale
elementen van de resolutie is naast het
staakt-het-vuren, de ontplooiing van een
internationale troepenmacht in zuid-
Libanon. De resolutie legt de verantwoor-
delijkheid nagenoeg uitsluitend bij
Hezbollah, geheel in overeenstemming
met de Amerikaanse en grotendeels ook
Europese visie, wars van elke historische

context. Zo is er bijvoorbeeld de moord op
twee leden van de Jihad op 26 mei van dit
jaar. De Jihad onderhoudt goede relaties
met Hezbollah. Volgens het Libanese
leger, die de verdachten van de aanslag
heeft opgepakt, wijst alles in de richting
van een terreurcel die werkt in opdracht
van de Israëlische Mossad. Minstens twee
van de drie dodelijke aanslagen op hoge
Hezbollahleiders de afgelopen zeven jaar
worden toegeschreven aan dezelfde
groep. Er is ook geen rekening mee gehou-
den met het feit dat de Israëlische vlieg-
tuigen volgens de waarnemers van de VN-
interpositiemacht UNIFIL op “bijna dage-
lijkse basis” (tussen 2001 en 2003) en
“aanhoudend” (vanaf 2003), het Libanese
luchtruim schonden. Het jongste conflict

in Libanon heeft bovenal zijn wortels in de
bloedige Israëlische invasie van 1982,
waarbij vele duizenden burgerslachtoffers
vielen. Het is als gevolg van die invasie dat
Hezbollah is ontstaan, die hun verzet in
het zuiden moeiteloos politiek verzilver-
den bij de Libanese bevolking, zeker het
Sjiitische deel. De rapporten van UNIFIL
wijzen er in elk geval op dat beide partijen
de ‘blauwe lijn’ meermaals hebben
geschonden.

De Israëlische regering blijkt momen-
teel, in tegenstelling tot enkele weken
geleden, grote voorstander van die inter-
nationale troepenmacht onder VN-vlag.

Israël zal weinig last hebben van die troe-
penmacht, want ze wordt uitsluitend in
noord-Israël ontplooid, ook al was het de
Israëlische luchtmacht die Libanon op
grote schaal bombardeerde en er vervol-
gens met een grote troepenmacht bin-
nenviel. De Israëlische regering lijkt er nu
op te rekenen dat de internationale troe-
pen in militaire confrontatie dreigen te
komen met Hezbollah en Syrië. Een
belangrijke opdracht bestaat er immers
uit om de wapentrafieken te controleren
en op termijn te helpen bij de ontwape-
ning van de Hezbollah. Het standpunt van
de Israëlische premier Ehud Olmert
spreekt boekdelen die het had over “een
solide macht, bestaande uit gevechtseen-
heden die in staat zijn om resolutie 1559

op niveau van heel Libanon uit te voeren”.
De furieuze Syrische reactie op mogelijke
vreemde troepen aan hun grens (wat
gevraagd is door Israël), waarbij president
Assad sprak van een ‘vijandige daad’, is
een aanwijzing dat resolutie 1701 en de
ontplooiing van de internationale troe-
penmacht in de Israëlische kaart spelen.
Gezien de resolutie niets zegt over de
Israëlische bewapening, noch Israël ver-
antwoordelijk maakt voor de oorlog, is de
kans groot dat de VN-troepen de vuile
kastanjes uit het vuur zullen halen voor
Israël. Het is wellicht de vrees voor een
militaire confrontatie met Hezbollah die
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mee de aanvankelijke Franse aarzeling
verklaren om substantieel bij te dragen
aan zo’n troepenmacht. In de pers ver-
klaarde men die aarzeling als een gevolg
voor het feit dat Frankrijk vooral sterke
‘rules of engagement’ wilde, een militaire
macht die een voldoende mandaat heeft
om desnoods met militaire middelen
‘vrede op te leggen’.

VVEERRDDEEEELLDDHHEEIIDD II NN DD EE EEUURROOPPEESSEE
UUNNIIEE
De Europese Unie heeft, zoals meestal in
het Midden-Oosten, noodgedwongen een
tweede rangsrol gespeeld. Over het alge-
meen was er ook in Europa weinig harde
taal te horen voor de moordende
Israëlische bombardementen op Libanon.
Zelf de anders zo grijze Kofi Annan kon
zijn verontwaardiging daarover en het
gebrek aan druk op Israël niet verbergen,
wat hem op boze reacties kwam te staan
van zowel de VS als Israël. Daar kwam bij
dat de eensgezindheid onder de Europese
leiders opnieuw ver te zoeken was. Tijdens
de G8-top in Sint-Petersburg die samen-
viel met het begin van de vijandelijkheden
waren president Bush en de Britse pre-
mier Blair het als vanouds roerend eens
met elkaar. De Britten verdedigden het
Amerikaanse standpunt dat de veiligheid
van Israël eerst moest gegarandeerd zijn
voordat er een staakt-het-vuren kon
komen. Premier Blair maakt daarmee niet
alleen een abstractie van de het geweld
op de Libanese burgerbevolking, maar
begroef nog maar eens de illusie van een
gemeenschappelijk Europees buitenlands
beleid. Blair kon rekenen op de steun van
een aantal andere Europese landen.
Nederland, dat traditioneel evenzeer een
transatlantische koers vaart, maakte geen
problemen van het feit dat in juni en juli
de luchthaven in Schiphol als draaischijf
diende voor tal van wapentransporten
vanuit de VS. Ierland daarentegen verbood
eerder zo’n vluchten. Ook Duitsland koos
de kant van Israël om de gekende histori-
sche redenen.

Frankrijk was het enige Europese land,
naast Italië, dat een rol op het voorplan
speelde. Libanon is een voormalige Frans
kolonie en onderhoudt sindsdien goede
relaties met vooral het christelijke deel
van Beiroet. Frankrijk verdedigde een

ander standpunt dan Washington. In een
interview met de krant Le Monde (26 juli
2006) zei Chirac dat beide partijen verant-
woordelijk waren voor wat zich in Libanon
afspeelde. Hij noemde het Israëlische
optreden ‘disproportioneel’ en zei dat er
geen militaire oplossing bestond.
Opvallend ook: terwijl Washington de
Europeanen probeerde ervan te overtui-
gen Hezbollah op de lijst met terroristi-
sche organisaties te zetten, pleitte Chirac
ervoor om Hezbollah te betrekken in
onderhandelingen voor een akkoord. In
Parijs zat niet iedereen op dezelfde lijn. De
rivaal van president Chirac bijvoorbeeld,
Nicolas Sarkozy verdedigde vanaf het
begin van de oorlog zonder enige nuance
de Israëlische premier Ehud Olmert. De
Franse Parti Socialiste leek dan weer met
vakantie. Dat neemt niet weg dat
Frankrijk, in tegenstelling tot de VS en
Groot-Brittannië, aandrong op een onmid-
dellijk staakt-het-vuren. Parijs werd daarin
het hardst gevolgd door Griekenland,
Zweden en Spanje.

Pas begin augustus goed twee weken
na het begin van de oorlog, kwamen de
Europese ministers tot een gemeenschap-
pelijk standpunt. Daarin kwamen ze niet
verder dan een oproep voor ‘een onmid-
dellijk stopzetten van de vijandelijkheden’
gevolgd door een ‘duurzaam staakt-het-
vuren’. Het heeft veel tijd gekost om de
verschillende standpunten met elkaar te
verzoenen. Maar uit de verklaringen ach-
teraf bleek dat iedereen toch weer zijn
eigen interpretatie gaf aan het ingeno-
men standpunt, dat volgens de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken ‘geen
staakt-het-vuren’ was, maar een geleidelij-
ke uitbreiding van de toen door Israël aan-
gekondigde halt aan de luchtaanvallen die
zouden moeten gevolgd worden door
gelijkaardige stappen van Hezbollah. Het
Europese ‘hoofd’ van de Buitenlandse poli-
tiek, Javier Solana, stond er trouwens op
dat de tekst uitdrukkelijk zou vermelden
dat Hezbollah en niet Israël de vijandelijk-
heden startten. Dat standpunt stond,
anders dan het ontwerp van de Finse
voorzitter, vervolgens bovenaan de tekst,
waarbij de Europese ministers de raket-
aanvallen van Hezbollah op Israël veroor-
deelden en pas daarna een veroordeling
uitspraken voor de dood van Libanese bur-

gers als gevolg van de Israëlische bombar-
dementen. Een Duitse diplomaat stelde
veelbetekende dat dit noodzakelijk was
“om het nodige krediet bij de Israëli’s’” te
bewaren. De moeilijke besluitvorming
rond Libanon contrasteert sterk met de
eensgezindheid over de aanpak van de
Hamas-regering, die al enkele maanden
een financiële boycot moet ondergaan.

Ondertussen zal de Europese Unie wel
de ruggengraat vormen van de UNIFIL-
troepenmacht. België zal een bijdrage
leveren met een troepenmacht van tegen
de 400 soldaten. De EU probeert zo als-
nog de diplomatieke afwezigheid te com-
penseren via een militaire bijdrage (naast
een humanitaire bijdrage). In Knack (23
augustus 2006) zegt VLD-defensiespecia-
list Stef Goris: “Het is een uitgelezen kans
om te tonen dat het Europese Buitenlands
beleid geen loze woorden zijn.” Het mili-
taire als breekijzer voor een buitenlands
beleid (terwijl het eigenlijk omgekeerd
zou moeten zijn), maar ook een poging
om de manifeste verdeeldheid over het
Europese buitenlandse beleid te verdoeze-
len. Terwijl Europa op cruciale momenten
diplomatiek verlamd is, wordt dit dossier
opnieuw gebruikt om te pleiten voor een
verhoging van de militaire investeringen
en/of een verregaande Europese militaire
integratie. “Gegeven de operaties in
Afghanistan, Bosnië, Congo en andere
conflictgebieden zitten enkele Europese
lidstaten op hun tandvlees”, aldus Paul
Goossens in De Morgen (26 augustus
2006). Het blijft evenwel een feit dat de
EU vooral de opruimer aan het worden is
van andermans politieke beslissingen.

Ludo De Brabander is stafmedewerker vzw
Vrede
––––––
(1) Press Briefing by Secretary of State
Condoleezza Rice and National Security Advisor
Steve Hadley, 13 juli 2006 (zie http://www.whi-
tehouse.gov/news/releases/2006/07/20060713-
8.html per datum van 25 augustus 2006)
(2) De tekst van de resolutie vindt u op
http://thomas.loc.gov/cgi-
bin/query/z?c109:S.RES.534:
(3) Amnesty International. Lebanon: Deliberate
destruction or “collateral damage”? Israeli
attacks on civilian infrastructure. 23 augustus
2006 (zie:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGM-
DE180072006 )
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Zal VN-resolutie 1701 van de
Veiligheidsraad vrede brengen in de regio?
Het antwoord is neen. En dat alleen al
omdat de resolutie de oorlog in Libanon
heeft losgekoppeld van de andere brand-
haarden in de regio. De Israëlische bezet-
ting van de Palestijnse gebieden is noch-
tans een van de belangrijkste redenen
waarom het voortdurend onrustig is. Gaza
is van de voorpagina’s verdwenen, maar er
wordt nog altijd intensief gebombar-
deerd. De hele infrastructuur is vernietigd
en er zijn talrijke burgerslachtoffers geval-
len. Dat alles zorgt voor veel ongenoegen
in de regio. Ook Syrië heeft weinig baat bij
deze nieuwe pax Americana want het
wacht al bijna veertig jaar op de ontrui-
ming van de door Israël bezette Golan.

VN-resolutie 1701 is opgesteld door
Frankrijk en de Verenigde Staten die op
hun beurt in nauw contact stonden met
de Israëlische regering. De Israëlische
betrokkenheid bij het opstellen van de
resolutie betekent niet alleen een aanflui-
ting van de regels van het spel, maar zorgt
er ook voor dat Israël er behoorlijk goed
uitkomt. De bezwaren op een rijtje.

1. De resolutie refereert in de preambule
aan de kidnapping van de twee
Israëlische soldaten en legt de hoofd-
verantwoordelijkheid voor het starten
van de oorlog bij “Hezbollahs aanval
op Israël op 12 juli 2006”. De opstellers
negeren daarmee het gegeven dat de
Israëlische inval al weken op voorhand
was gepland met de kidnapping als
voorwendsel. In de Amerikaanse krant,
Francisco Chronicle (21 juli) zei Gerald
Steinberg, professor politieke weten-
schappen aan de Bar-Ilan universiteit,
dat “van alle oorlogen sinds 1948, deze
er een was waar Israël zich het best op
heeft voorbereid”. De Amerikaanse
onderzoeksjournalist Seymour Hersh
citeert bronnen die stellen dat de
plannen in nauw overleg met

Washington zijn opgesteld en koppelt
de oorlog in Libanon aan de
Washington-politiek ten aanzien van
Iran. De dringende terugtrekking van
de Syrische troepen uit Libanon in uit-
voering van VN-resolutie 1559 (2004)
vorig jaar krijgt daarmee een heel
andere betekenis.

2. Los daarvan is de verantwoordelijk-
heid, anders dan de resolutie en de
meeste westerse media laten uitschij-
nen, niet zomaar af te schuiven op één
partij. We zouden het verhaal even-
goed kunnen starten met de moord

op twee Jihad-leden op 26 mei van dit
jaar. Volgens het Libanese leger, die de
verdachten heeft opgepakt, wijst alles
in de richting van een terreurcel die
werkt in opdracht van de Israëlische
Mossad. Minstens twee van de drie
dodelijke aanslagen op hoge
Hezbollahleiders de afgelopen zeven
jaar worden toegeschreven aan
dezelfde groep. De resolutie negeert
bovendien het feit dat Israëlische
vliegtuigen volgens de waarnemers
van de VN-interpositiemacht UNIFIL
op “bijna dagelijkse basis” (tussen
2001 en 2003) en “aanhoudend”
(vanaf 2003), het Libanese luchtruim
schonden. In werkelijkheid moeten we
nog veel verder teruggaan. Het huidi-
ge conflict heeft zeer zeker zijn wor-
tels in de bloedige Israëlische invasie
van 1982, waarbij vele duizenden bur-
gerslachtoffers vielen. Het is als
gevolg van die invasie dat Hezbollah is

ontstaan, die door hun verzet in het
zuiden meteen konden rekenen op
grote aanhang bij de Sjiïtische bevol-
king. Waarnemers wijzen er op dat
beide partijen de ‘blauwe lijn’ meer-
maals hebben geschonden, waarbij
ook doden zijn gevallen. De vraag rijst
meteen: waarom dan nu wel een oor-
log? (daarmee koppel ik terug naar
het eerste punt)

3. De resolutie maakt er nergens gewag
van dat Israël in strijd met het inter-
nationale recht een open oorlog is
gestart tegen Libanon. Los van het feit

of het inzetten van de Israëlische oor-
logsmachine wel productief is voor
zowel het bevrijden van de soldaten
als het kortwieken van de Hezbollah
(de officiële argumenten), is er geen
enkele rechtvaardiging om op een der-
gelijke schaal civiele infrastructuur te
vernietigen en duizenden onschuldige
burgers te doden en te verwonden. Als
Israël beweert een rechtsstaat te zijn
moet ze daar ook naar handelen en
niet strijden met de wapens van een
terreurorganisatie.

4. Dat brengt ons bij de oorlogsmisda-
den. De Veiligheidsraad verzaakt in de
resolutie aan haar plicht om Israël
(evenals Hezbollah) te veroordelen
voor schendingen van het oorlogs-
recht. Mensenrechtenorganisaties
hebben daarom al een officieel onder-
zoek gevraagd. De resolutie zwijgt
hierover in alle talen.

resolutie 1701 brengt geen vrede 
I  Ludo De Brabander  I

VN-resolutie 1701 is opgesteld door
Frankrijk en de Verenigde Staten die op
hun beurt in nauw contact stonden met
Israël. De resolutie is onevenwichtig.
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5. De resolutie zet de deur open voor een
nieuwe escalatie. Er is enkel sprake
van een “onmiddellijke stopzetting
van alle offensieve militaire operaties”
door Israël. Hezbollah daarentegen
moet zich houden aan een “onmiddel-
lijke stopzetting van alle aanvallen”.
Vraag: wat zijn offensieve militaire
operaties? Horen eventuele opkuis-
operaties tegen Hezbollah daar
onder? (volgens Israël alvast niet)

6. De kwestie van de gevangenen heeft
de Veiligheidsraad eveneens links
laten liggen. In de inleiding van de
resolutie staat dat het noodzakelijk is
dat de gekidnapte Israëlische soldaten
‘onvoorwaardelijk’ worden vrijgelaten.
Voor de Libanese gevangenen staat
het minder stringenter, namelijk dat
er dringend een oplossing moet
komen voor de Libanese gevangenen

in Israël. Woorden, maar van enige
concrete maatregel of druk op de par-
tijen is er geen sprake. De bijna 10.000
Palestijnse politieke gevangenen
komen niet ter sprake.

7. Israël wordt slechts ‘opgeroepen’ om
zijn troepen uit Libanon terug te trek-
ken op het ogenblik dat Libanese troe-
pen en Unifil hun stellingen innemen.
Het kan nog weken duren vooraleer
volledig aan die voorwaarden is vol-
daan, wat de kans verhoogt op nieuwe
vijandelijkheden. Bovendien neemt de
resolutie alleen maar ‘acte’ van de
Shebaa-boerderijen, een stuk gebied
dat door Libanon wordt opgeëist en
dus ook na de terugtrekking door
Israël bezet gebied zal blijven.

Conclusie. De resolutie draait rond de hete
brij mede door de onvoorwaardelijke rug-

dekking die Washington verleent aan
Israël. M.a.w. de resolutie is onevenwich-
tig, weigert de volledige verantwoorde-
lijkheden vast te leggen, houdt te weinig
rekening met de historische context en
pakt de verschillende grondoorzaken van
het geweld in de regio niet aan. Een regio
die al eeuwen het slachtoffer is van kolo-
niale en neokoloniale machtspelletjes.
Wat we nodigen hebben is een grote
Midden-Oosten conferentie met alle par-
tijen rond de tafel, waar alle probleem-
dossiers op tafel komen zonder taboes en
zonder geostrategische berekeningen van
grootmachten en vooral een plan dat
voorziet in de vlugge uitvoering van ALLE
VN-resoluties, waar vooral Israël nog een
kluif aan zal hebben.

Ludo De Brabander is stafmedewerker vzw
Vrede

■

Terwijl alle aandacht gaat naar de militai-
re capaciteiten van de Hezbollah lijkt
men te willen vergeten dat de militaire
bewapening van Israël evenzeer een pro-
bleem vormt. Dat volgt al uit de resolutie
zelf, waarin Israël niet ter verantwoording
wordt geroepen voor het disproportio-
neel geweld en de vele honderden bur-
gerslachtoffers. De VN-verantwoordelijke
voor humanitaire zaken, Jan Egeland, legt
nu de vinger op de wonde, door Israël te
beschuldigen van een compleet ‘immo-
reel gebruik’ van clusterbommen in
Libanon. Hij vond het ‘shockerend’ dat 90
% van die clusterbommen gevallen is in

de laatste 72 uur. VN-experts hebben
inmiddels al 100.000 niet-ontplofte sub-
munitie gevonden, vooral in bewoonde
gebieden. Clusterbommen zijn gruwelijke
wapens omdat een deel van de submuni-
tie na het droppen van de moederbom
niet explodeert, waardoor die plots het
karakter krijgt van een landmijn.
Voldoende reden voor België om begin dit
jaar een terecht verbod in te voeren op
deze wapens. Israël produceert zelf min-
stens twee types van deze bommen,
maar voert ze ook in. Een vorige week
gepubliceerd rapport van het
Coördinatiecentrum van de Verenigde

Naties voor Landmijnen stelt dat er ook
drie types van Amerikaanse submunitie
zijn gevonden. In de VS wil men nu onder-
zoeken of de wapens zijn ingezet con-
form aan de gemaakte afspraken.

De clusterbommen komen bovenop
de vele landmijnen die op grote schaal
verspreid liggen in het zuiden van
Libanon, een gevolg van opeenvolgende
Israëlische invasies. De reeds gevonden
landmijnen vormen een goede illustratie
van de grote verantwoordelijkheid die
rust op tal van Europese landen. Er zijn
immers verschillende Europese exempla-
ren gevonden, waaronder ook twee

tijd voor een wapenembargo tegen israël
I  Ludo De Brabander I

Vooralsnog zwijgen de wapens in Libanon. VN-resolutie 1701 vormt de basis van een broos staakt-het-vuren.
De resolutie stipuleert onder meer dat landen geen wapens mogen leveren aan niet-regeringstroepen - Hezbollah dus - 

die ook geen andere vormen van militaire hulp mogen ontvangen. Op zich is het een goede en logische zaak dat men het
militaire monopolie van het Libanese leger wil herstellen, ook al vormt Hezbollah paradoxaal genoeg de beste garantie

tegen een nieuwe mogelijke militaire invasie van Libanon door Israël.
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Belgische types, antipersoon- en antitank-
mijnen van het in 1993 failliet verklaarde
bedrijf Poudres Réunies de Belgique. Het
cynische is dat België nu zijn eigen land-
mijnen en die van zijn bondgenoten mag
gaan opkuisen.

Hoewel Israël in het bezit is van een
van de best uitgebouwde wapenindus-
trieën in de wereld, blijft het land voor zijn
bewapening sterk afhankelijk van het bui-
tenland. Van 2001 tot 2005 ontving Israël
voor 10,5 miljard $ militaire steun uit de
VS, grotendeels in de vorm van jaarlijkse
giften naast 6,3 miljard $ effectieve
wapenleveringen. Met de giften financie-
ren de VS ongeveer 20 procent van het
Israëlische defensiebudget. Europa laat
zich niet onbetuigd. 12 landen van de
Europese Unie, met op kop Frankrijk,
Groot-Brittannië en Duitsland, leverden
vorig jaar voor 143,8 miljoen Euro aan
licenties af voor wapens aan Tel Aviv.
Slechts 26 van in totaal 430 licenties wer-
den geweigerd. Het meest in het oog
springende Europese wapendossier is dat
van de Duitse vergunningen voor de leve-
ring van onderzeeërs van het type
‘Delphin-Klasse’, waarvan experts zeggen

dat ze kunnen gebruikt worden als lan-
ceerplatform voor nucleaire wapens.

Alle wapenleveringen vonden plaats
in weerwil van de Europese gedragscode
voor wapenhandel, waarvan de criteria
aan duidelijkheid niets te wensen overla-
ten. De EU-landen voelen zich niet gehin-
derd in het feit dat Israël een bezettings-
macht vormt in de Palestijnse gebieden,
de Syrische Golan en het zuiden van
Libanon, in strijd met diverse resoluties
van de Verenigde Naties. Het Israëlische
leger heeft niet alleen lelijk huisgehouden
in Libanon, maar maakt nu al maanden-
lang intensief gebruik van zijn wapenarse-
naal in de Gazastrook. Daar zijn de afgelo-
pen maanden een kleine 250 Palestijnen
gedood onder wie minstens 42 minderja-
rigen. Het gaat bijna steeds om gewone
burgers. Ook de politiek van buitenrech-
terlijke executies, waarbij sinds het begin
van de Intifada 204 Palestijnse militanten
zijn gedood, lijkt geen argument om de
wapenleveranties stop te zetten. Dit
ondanks het feit dat volgens de Israëlische
mensenrechtenorganisatie Betselem bij
deze executies ook 333 onschuldige
omstanders zijn gedood. Als klap op de

vuurpeil beschuldigen verschillende men-
senrechtenorganisaties Israël van het ple-
gen van oorlogsmisdaden in Gaza en
Libanon.

Al dit lijkt geen enkel effect te hebben
op het westerse beleid ten aanzien van
Israël. Terwijl de verkozen Hamas-regering
nu al maanden lang gebukt gaat onder
een Europese boycot, omdat ze weigert
het geweld af te zweren en de staat Israël
te erkennen, blijven de wapenleveringen
richting Israël doorgaan. Dit is politiek en
moreel absoluut onverantwoord. De vre-
desbeweging vraagt al jaren een formeel
wapenembargo tegen Israël en dat zolang
de regering weigert zich te gedragen in
respect voor het internationale recht. We
beginnen ons echt af te vragen wat er nog
moet gebeuren vooraleer onze politici in
actie schieten om alleen nog maar de
eigen wetgeving en afspraken over
wapenleveringen na te leven.

Ludo De Brabander is stafmedewerker vzw
Vrede

■
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Vandaag, augustus 2006, meer dan drie
jaar later, krijgt Bagdad nog altijd minder
dan 7 uur elektriciteit per dag. De inflatie
maakt het dagelijks leven in Irak praktisch
onmogelijk. Volgens officiële cijfers van de
Iraakse regering stegen de prijzen voor
benzine en elektriciteit met meer dan
270% ten opzichte van vorig jaar. Op som-
mige markten verviervoudigde de prijs
voor thee. Eieren kosten nu twee keer
meer dan vroeger. Over heel Irak worden
de boodschappenlijstjes ingekort tot de
hoogst noodzakelijk basisbenodigdheden.
Tijdens de eerste drie regeringsmaanden
van eerste minister Nuri Kamal al-Maliki
steeg de inflatie naar 70% (van 32% vorig
jaar). De lonen stijgen niet, banken func-
tioneren niet en zowel Iraakse als
Amerikaanse ambtenaren zijn het erover
eens dat de inflatie nog zal toenemen.
Geweld en corruptie drijven de prijzen de
hoogte in, vooral van olie en benzine wat
de productiekosten doet toenemen voor
goederen waarvan de prijzen al onder
druk staan.

Het transport op de wegen is onveilig
zodat de distributie mank loopt. De bevei-
liging voor de transporten is peperduur.
Bendes bevechten elkaar en persen de
handelaars af. Blokkades op de wegen ver-
tragen het verkeer en de oogsten komen
te laat aan en zijn dikwijls al verdorven
voor ze op de markt aankomen. De zwen-
del duwt de prijzen verder omhoog.
Eerste minister Maliki vraagt de burgers
om geduld te oefenen. Maar dat brengt
geen brood op de plank. De gemiddelde
Irakees ontvangt een maandloon van
510$, als hij al een job heeft. De werkloos-

heid bedraagt tussen de 40% en 60%. In
november 2005 kostte een gallon 
(ongeveer 4,5 liter) gas 4 dollarcent. Het
Ministerie voor Olie moest onder druk van
het IMF de subsidies afschaffen zodat de
officiële prijs voor een gallon gas nu 67
dollarcent bedraagt. Wegens gebrek aan

voorraden stijgen de prijzen op de zwarte
markt tot 3,19$ per gallon (van 1,25$ enke-
le maanden geleden) zodat de meeste
Irakezen veel meer betalen dan de officië-
le prijs.

De prijzen voor vlees, groenten en
fruit gaan allemaal de hoogte in. De prijs
voor een fles propaangas - die de meeste
Irakezen gebruiken om te koken - is ver-
vijfvoudigd, meer dan 15$. Van Basra in het
Zuiden tot het meer rurale gebied van
Iraaks Kurdistan swingen de prijzen uit de
pan. Er is geen enkele administratie in Irak
die maatregelen kan nemen. De centrale
bank is drie jaar oud maar totaal ineffec-
tief. Vandaag is het leven van de meeste
Irakezen er een van overleven zonder enig
perspectief voor de nabije toekomst.
Op 26 juli 2006 schetste eerste minister
Maliki daarentegen voor het Amerikaans
Congres wel een triomferend beeld van
Irak, “een land op weg naar een vrije
markt”. Hij wil immers de beperkingen op
de buitenlandse investeringen opheffen
en nieuw kapitaal aantrekken. De politiek
en de economie in Irak doen het goed,

zegt Maliki. Hij sprak daar trouwens op
uitnodiging van zijn vriend Bush die hem
gevraagd had om het imago van Irak wat
op te poetsen gezien de verkiezingen in
november. “Naast de economie en de poli-
tiek zijn de strijdkrachten en de politie de
derde belangrijke pijler waarop een voor-
spoedig Irak moet kunnen steunen”, zegt
Maliki. En deze pijler is, volgens Maliki,
goed op weg om het terrorisme te bestrij-
den zodat de buitenlandse troepen kun-
nen vertrekken. “Irak”, verkondigde Maliki
triomfantelijk, zal het kerkhof voor terro-
risten worden”. Maar dat spreken de dage-
lijkse feiten in Irak voorlopig tegen. Het
hoofd van het Amerikaanse leger sprak
zelfs voor een Parlementaire commissie
van een hangende burgeroorlog in Irak.
De vredesbeweging en de antioorlogsge-
zinden in de VS en de hele wereld eisen
terugtrekking van de troepen vooraleer
nog meer soldaten een nutteloze dood
moeten sterven voor de fantasie van
George Bush, het profijt van Dick Cheney
en de incompetentie van Donald
Rumsfeld. Ondertussen worden de plan-
nen om de troepen in Irak te verminderen
opgeborgen. Bush, Cheney en Rumsfeld
sturen nu de reservisten de oorlog in:
7000 mensen in het zwarte gat van
Bagdad. “Hoeveel troepen moeten er nog
meer sterven voor een vergissing”, vroeg
John Kerry zich tijdens de Vietnamoorlog
af. Die vraag is ook vandaag relevant.

Marie Jeanne Vanmol is stafmedewerker bij
vrede

30 augustus 2006
(bronnen: The progressive, Interational Herald
tribune)

■

de irakezen hebben er een probleem bij:
inflatie

I  Marie-Jeanne Vanmol  I

Nadat het “Mission Accomplished “op 1 mei 2003, door een triomferende Bush van op een oorlogsschip de wereld 
werd ingestuurd, vroeg de president aan het congres 18 miljard dollar voor de heropbouw van Irak. Toen het voorlopige
administratief bewind van Bremer zich na 9 maand uit Irak terugtrok bleek dat slechts 2% van de 18 miljard dollar was 

uitgegeven en dat slechts een klein deel van de reconstructieprojecten was opgestart.

Overleven zonder
enig perspectief
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WWAARR OONN TTEERRRROORR
De strijd tegen het terrorisme werd vijf jaar
geleden aangekondigd als een oorlog zon-
der afgelijnde vijand, zonder afgelijnde
doelwitten, zonder begin en zonder einde.
Soms openlijk te zien, soms totaal niet te
bespeuren voor de buitenwereld. Hij zou
omvattender zijn dan de koude oorlog. Dit
zijn woorden van defensieminister
Rumsfeld eind 2001. Het anti-terrorisme is
dus eigenlijk een concept van oorlog.

Wanneer de staat van oorlog uitgroeit
tot een toestand waaraan geen einde meer
komt, wordt de traditionele scheidingslijn
tussen oorlog en politiek alsmaar vager.

We hadden eerst de aanval tegen
Afghanistan, dan Irak. Terwijl deze twee nog
verder duren kregen we nu de oorlog tegen
Libanon. Kennelijk was deze al veel langer
gepland en zat het bewind van Israël te
wachten op een aanleiding. Die werd op
een schoteltje aangeboden door Hezbollah
met de ‘ontvoering’ van twee Israëlische sol-
daten ‘in het grensgebied’.

AALLGGEEMMEEEENN PPLLAANN
Volgens bepaalde commentaarschrijvers,
onder meer onderzoeksjournalist Seymour
Hersch, past deze episode in een voorberei-
ding van een aanval op Iran. Militaire strate-
gen houden bij hun voorbereidingen vooral
rekening met de mogelijke represailles van
Teheran na de preventieve aanval van de VS.
Iran kan makkelijk een aantal Arabische
buren uit de Golf met raketten bestoken,
zoveel is zeker. Bovendien heeft Teheran
toch wel wat invloed bij de geloofsgenoten
in het buurland Irak. Verder is er een allian-
tie tussen Iran en Syrië, en is de Libanese
Hezbollah (militie én partij) een goede
vriend van Teheran. Het verzwakken van
elke schakel is dus van belang. Dat is het
grote plan waarin de bombardementsaan-

vallen op Libanon kunnen gezien worden.
Er zijn wel meer tekenen die deze infor-

matie en deze stelling onderbouwen. De sji-
ieten in Irak verdelen hun energie over hun
inzet om de huidige regering te laten func-
tioneren, over het bekampen van de bezet-
ter, van de soennieten, maar zeker ook en
elkaar. Om Syrië – een vijand aan de grens
van Israël – politiek en militair te verzwak-
ken moesten haar troepen uit Libanon ver-
wijderd worden. Dat is anderhalf jaar gele-
den gebeurd, via politieke druk en door de

manier waarop het Westen reageerde op de
moord op de Libanese politicus Hariri.
Eenmaal Syrië in het defensief zat, moest de
Libanese poot van verzet tegen Israël wor-
den aangepakt: de Hezbollah. Als deze
tegenstanders opzij waren gezet zou de
drempel voor een VS aanval op Teheran –
officieel voor het Iraans beleid qua verrij-
king van uranium – inderdaad makkelijker
te nemen zijn. Verzwakte bondgenoten van
Teheran zouden minder slagkrachtig of zelfs
helemaal niet kunnen reageren. Een
‘preemptive strike’ zou een heus stuk realis-
tischer worden.

Maar het resultaat is niet wat plannen-
makers er van verwacht hadden. Hier wordt
nog maar ‘s zeer duidelijk aangetoond dat
oorlog en militair optreden niet in staat zijn
politieke problemen op te lossen. Een over-
weldigende Israëlische militaire slagkracht
in een aanval met duizenden doden en
gewonden heeft de Hezbollah niet funda-
menteel kunnen raken. Omgekeerd, de

Hezbollah komt in de ogen van de
Arabische wereld, en van vele volkeren bui-
ten de VS en West-Europa, als politieke over-
winnaar uit deze gebeurtenissen.

AANNTTIITTEERRRROORRIISSMMEE
De bondgenoten van de Verenigde Staten
zitten met een enorme kater. Ze draaien
mee op voor de desastreuze gevolgen van
de ‘war on terror’. Ze leveren troepen in het
post-bombardementenbeleid voor wat
Washington onder pacificatie en herop-

bouw van een land verstaat. De Organisatie
van de Verenigde Naties is er opnieuw het
slachtoffer van. De oorlog tegen Libanon
illustreert het bijzonder pijnlijk: de UNO is
machteloos, maar tegelijkertijd onontbeer-
lijk. En nochtans vormen politiek en diplo-
matie het enige alternatief op de barbaarse
bombardementen. De veiligheid van een
staat ligt in de uitbouw van goede relaties –
politiek, economisch, cultureel – met de
buurlanden, denken we in de vredesbewe-
ging. Onze leiders moeten Washington
onder druk zetten om de militaire strategie
te verlaten. De strijd tegen het terrorisme
moet worden omgebogen naar samenwer-
king voor economische en politieke demo-
cratie in alle regio’s van deze wereld. Maar
dat is wellicht niet in het belang van de elite
in de VS?

Georges Spriet is secretaris van Vrede.

■

libanon op het geostrategisch schaakbord
I  Georges Spriet I

Vijf jaar na 11 september en drie oorlogen verder, moeten de bondgenoten van de VS Washington dwingen van koers te ver-
anderen willen we nieuwe Libanons vermijden.

Onze leiders moeten Washington onder
druk zetten om de militaire strategie te
verlaten.
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Gore Vidal ziet een zekere continuïteit in de
buitenlandse Amerikaanse politiek van de
laatste vijftig jaar. “Het management van
toen en nu gelooft werkelijk dat de
Verenigde Staten heer en meester zijn over
de aarde. Wie het daar niet mee eens is
wordt met napalm bestookt, onder embargo
geplaatst of in het geheim omvergeworpen.
We staan buiten de wet, wat niet ongebrui-
kelijk is voor een imperium; spijtig genoeg
hebben we daarmee ook ons gezond ver-
stand verloren.”

David Barsamian: De populariteit van Bush
is zeer laag. Die van Cheney behaalt slechts
18%. En toch gaat de oorlog door. Het lijkt
alsof de mensen het zich niet aantrekken.
Gore Vidal: De mensen trekken zich van
deze bende niks aan. Ze besteden er geen
aandacht aan. Zij denken in totalitaire ter-
men. Ze hebben soldaten. Ze hebben een
leger. Ze hebben een Congres. Ze hebben
een juridsich systeem. Waar zouden ze zich
zorgen over maken? Laat de redenaars
onder elkaar praten. Bush is een moorde-
naar. Ik denk werkelijk dat er iets mis is met
hem.

David Barsamian: Vandaag is Amerika in
twee oorlogen verwikkeld, een in
Afghanistan en een in Irak. Ze dreigt nu met
een derde oorlog in Iran. Wat kan de moord-
partijen van Bush doen stoppen?
Gore Vidal: Economische ineenstorting. We
zitten te diep in de schulden. We kunnen
onze schulden niet betalen, (…) vooral niet
aan die landen die ons financieren. Ik denk
dat de Chinezen op een gegeven moment
zullen zeggen dat we naar de hel kunnen

lopen en hun geld uit de Verenigde Staten
terugtrekken. Dat is het einde van onze oor-
logen.

David Barsamian: U bent een veteraan van
WOII, de zogenoemde ‘goede oorlog’. Zou U
aan jonge mensen een loopbaan in het leger
aanraden? 

Gore Vidal: Neen, maar ik zou hen wel aan-
raden om naar Canada of Nieuw Zeeland te
gaan totdat we van onze oorlogsstokers af
zijn. We hebben nog nooit een regering
zoals deze gehad. De Verenigde Staten heb-
ben in het verleden gemene streken uitge-
haald maar nog nooit op deze schaal en op
zo een existentiële manier. Het lijkt erop dat
we echt slecht zijn: We vallen als eerste aan:
we zullen u vernietigen. Dit is een eeuwige
oorlog tegen het terrorisme. Er bestaat niet
zoiets als een oorlog tegen het terrorisme.
Het is idioot. Dat zijn slogans. Dat zijn leu-
gens. Dat is reclame, de enige kunstvorm
die Amerika heeft uitgevonden en ontwik-
keld.

Maar onze media zijn ineengestort. Ze
hebben niemand vragen gesteld. Een van de
redenen waarom Bush en Cheney zo arro-
gant zijn is omdat ze weten dat niemand
hen kan stoppen. Niemand gaat een stuk
schrijven om te zeggen dat dit geen oorlog
is, alleen het Congres kan oorlog verklaren.
En je kan alleen een oorlog verklaren aan
een ander land. Er bestaat geen oorlog met
een slecht karakter of een oorlog tegen
paranoïden. Er is geen lijn in te krijgen. De
mensen zijn niet dom, maar ze zijn wel
totaal gedesinformeerd.

we staan buiten de wet.
een interview met gore vidal.

I  David Barsamian  I

Gore Vidal is de auteur van een groot aantal literaire werken. In 1993 won hij in de Verenigde Staten de ‘National Book
Award’ voor zijn collectie essays. Zijn meest recente werk  ‘Perpetual War for Perpetual Peace, Dreaming War,

and Imperial America’ werd in grote aantallen verkocht. Hij beschouwt zich als de kroniekschrijver van Amerika.
Zijn haarscherpe tong stelt de wetteloosheid van de imperiale macht onverbiddelijk aan de kaak.

De VS hebben slechts één partij: de
eigendompartij. Het is de partij van grote
bedrijven, de partij van het geld. Ze heeft
twee rechtse vleugels: de ene zijn de
Democraten, de andere Republikeinen.
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David Barsamian: U noemde Amerika “de
Verenigde Staten van het Geheugenverlies”.
Heeft het iets te maken met onze genen?
Gore Vidal: Neen, het heeft iets te maken
met de leiders van dit land. Ze willen niet
dat we op de hoogte zijn. En met onze
media heb je niet eens geïnformeerde bur-
gers. Conyers zit als democraat in de juridi-
sche commissie. Hij heeft zich omringd met
een leger onderzoekers en ze gingen van
het ene district naar het andere. Ze onder-
zochten hoe de verkiezingen gestolen
waren. Hij schreef een rapport dat door een
kleine uitgever in Chicago werd gedrukt.
Om de zaak wat vooruit te helpen stelde ik
voor om een voorwoord te schrijven. We
dachten dat dat zou helpen. Maar de New
York Times en de Washington Post wilden
het boek niet bespreken.

Een groot aantal Amerikanen gelooft
nog steeds dat Saddam Hussein verant-
woordelijk is voor de aanslagen van 11 sep-
tember. De Amerikanen zijn een volk dat
niets afweet van de rest van de wereld en je
hebt leiders die liegen, liegen, liegen.

Het is zo dom wat ze vertellen. En de

media nemen hun leugens klakkeloos over,
soms nog erger. Ze hebben tenminste nog
motieven. Ze maken geld van wat nog rest
van de republiek. Het is de domheid dat me
nog uiteindelijk uit dit land zal drijven.

David Barsamian: Wanneer waren de media
beter?
Gore Vidal: Ze zijn nooit echt goed geweest.
Ze behoren tot de mensen die eigenaar zijn
van de media. Maar ze waren vroeger beter,
het niveau was hoger. Er waren correspon-
denten in andere landen. Nu is er niemand
meer in het buitenland. The New York Times
is een schaduw van de Wall Street Journal.
De Washinton Post is de koerier van het hof:
wat heeft de keizer vandaag gedaan? En
wie wordt benoemd tot assistent van de
secretaris van landbouw? Alsof die dingen
belangrijk zijn.

David Barsamian: Vertel iets over de rol van
de oppositiepartij, de democraten.
Gore Vidal: Dat is geen oppositiepartij. De
VS hebben slechts één: partij: de eigendom-
partij. Het is de partij van grote bedrijven,

de partij van het geld. Ze heeft twee rechtse
vleugels: de ene zijn de Democraten, de
andere Republikeinen.

David Barsamian: Ziet u enige ontwikkeling
aan de horizon dat een alternatief kan
inhouden?
Gore Vidal: De derde wet van Newton: ik
hoop dat die nog van kracht is. De
Amerikaanse wet
werkt niet maar de natuurkrachten kunnen
wel nog werken. En de derde wet is: er is
geen actie zonder reactie. Er zou een krach-
tige reactie moeten komen op de totale
incompetentie van deze regering. Het zal
twee tot drie generaties duren om datgene
wat we twintig jaar geleden hadden terug
te verkrijgen.

Het interview werd afgenomen in april 2006
David Barsamian is directeur van Alternative Radio
in Boulder, Colorado.

Bron: www.progressive.org/mag-intv0806

Vertaling en bewerking MJV
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De Amerikaanse rechter Anna Diggs
Taylor oordeelde dat het spionagepro-
gramma van het National Security
Agency (NSA) zonder twijfel de wet over-
treedt. Het afluisterprogramma dat de
Bushadminstratie sinds de aanslagen van
11 september 2001 toepast, overtreedt
zowel de wet op de Buitenlandse
Inlichtingendienst als de wet op de schei-
ding der machten. Om het met de woor-
den van de rechter te zeggen: de grond-
wet wordt overtreden.

“De toelating om militair geweld
tegen Al Qaeda te gebruiken of het feit
dat de hoogste bevelhebber de opdracht
tot spionage heeft gegeven, verrechtvaar-
digen niet de spionage van de regering.
“De logica van de administratie is”, zegt
ze, “dat de president niet alleen de macht
heeft om het Congres buiten spel te zet-
ten maar ook om het eerste en het vierde

amendement van de grondwet te schen-
den. Zo een argument” , oordeelt ze,
“moet falen indien we een democratie
willen blijven en geen monarchie willen
worden.”

De beslissing van de rechter plaatst
niet alleen de administratie maar ook het
Congres en al de burgers voor het feit dat
Bush een wetsovertreder is van het hoog-
ste niveau. Achteraf zei Bush dat hij de
rechterlijke beslissing afkeurde. Hij gaf
het Ministerie van Justitie de opdracht
beroep aan te tekenen. Wat dan ook
gebeurde.

De discussie over de afluisterpraktij-
ken resumeert zich tot één vraag: Waar
eindigt de macht van de president in tij-
den van oorlog tegen het terrorisme?
Vanaf 2002 gaf Bush de opdracht tot het
bewaken en afluisteren van telefonische
gesprekken tussen de Verenigde Staten

en het buitenland. Die afluisterpraktijken
zijn op zich niet illegaal indien de rege-
ring voor elke afluisteropdracht de toela-
ting vraagt aan een speciale rechtbank
opgericht sinds het Watergateschandaal.
De regering besloot om deze mandaten
niet aan te vragen onder het voorwend-
sel dat de procedure daarvoor teveel tijd
zou in beslag nemen. Bij een terroristi-
sche dreiging moet men onmiddellijk
kunnen reageren, klonk het. Maar de
rechter oordeelde dat ongeacht de urgen-
tie de wet niet mag overtreden worden.
De wet op de vrije meningsuiting mag
niet met de voeten getreden worden.
De Bush-administratie heeft uitstel ver-
kregen omdat het beroep werd aanvaard.
Wordt zeker vervolgd.

Marie Jeanne Vanmol is stafmedewerker
bij Vrede.

■

afluisterpraktijken
I  Marie-Jeanne Vanmol  I
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Paul Bremer schrijft met momenten een
gedetailleerd relaas over zijn pogingen om in
de postbombardementenperiode – toen pre-
sident G.W. Bush de oorlog als beëindigd had
verklaard – Irak als land te laten functione-
ren. Interessante lectuur.

IIMMPPRROOVVIISSAATTIIEE
Wat bijzonder opvalt is dat er absoluut, maar
dan ook absoluut, geen planning was om de
Iraakse instellingen te laten of te doen func-
tioneren eenmaal de grote oorlogsclash voor-
bij zou zijn. Alles werd door de leiders van de
bezetting van Irak geïmproviseerd, opnieuw
uitgevonden ter plaatse of gewoonweg niet
meer opgenomen. Het boek illustreert ten
overvloede de mentaliteit van de leiders in de
Verenigde Staten dat een oorlog die het
bewind van Saddam zou stoppen – of dat nu
als belangrijke doelstelling dan wel als
nevendoelstelling werd geformuleerd – op de
spontane steun en bereidwillige medewer-
king van de Irakezen zou kunnen rekenen. De
zaken zouden wel los lopen.

MMEENNIINNGGSSVVEERRSSCCHHIILLLLEENN
Een tweede vaststelling die je maakt als je
het boek leest – en dat is waarschijnlijk een
gevolg van de eerste opmerking – betreft de
serieuze onenigheid die er bij de leidingge-
vende politici van dat ogenblik heerst.
Onenigheid over hoe het nu verder moet,
welke rol of ruimte de Iraakse politici zullen
krijgen, de rol van het VS leger, de periode van
bezetting. Minister van Defensie Rumsfeld
lijkt maar een echte bekommernis te hebben.
Dat is met name de verdediging van zijn vizie
op de modernisering en vernieuwing van het
leger en van de militaire doctrine. Een kleiner
leger, slagkrachtig, technologisch ongenaak-
baar. Een groot aantal grondtroepen is daar-
bij niet meer van deze tijd. Paul Wolfowitz
wilde vooral snel “politieke vooruitgang” zien,
wilde onmiddellijk alles zoveel mogelijk “ira-
kizeren”:“de veiligheidssituatie is ernstig

genoeg om alle Iraakse troepen in te zetten
die beschikbaar zijn”. De legerleiding zit te
zoeken naar vervanging en rotatie van de
troepen, naar troepenverlaging, wil liefst
geen nieuwe verantwoordelijkheden, en
maakt analyses en rapporten over de toe-
stand die in dat gedachtenkader en haar
kortetermijndoelstellingen passen. Rice en
Powell zijn wat realistischer en bezorgd dat
het politieke kader voldoende snel, maar ook
voldoende efficiënt kan worden opgezet.
President Bush zelf lijkt volgens dit boek de
enige te zijn die echt tijd, geld en energie
wilde vrij maken om het land – uiteraard vol-
gens Amerikaanse standaarden en belangen-
verdediging – herop te bouwen.

Interessant zijn die meningsverschillen
wel. Zo schrijft Bremer dat hij aan de presi-
dent meldde dat hij meende “over te weinig
inlichtingen te beschikken over de opstande-
lingen; en er persoonlijk niet van overtuigd te
zijn dat het leger een strategie heeft om te
overwinnen”. Op andere plaatsen vindt hij de
drang om massavernietigingswapens te vin-
den en de energie die daar naar toe wordt
gesluisd, misplaatst. Hoewel hij “geheel ach-
ter de belissing van president Bushstaat Irak

binnen te vallen en Saddams gevaarlijke regi-
me omver te werpen. Net als David Kay was
ik verrast dat zijn Iraakse Onderzoeksgroep
geen massavernietigingswapens had gevon-
den.”

BBEEMMOOEEIIEENNIISSSSEENN
Bremer beschrijft uitgebreid zijn uitputtende
zoektocht om de eerste regeringsraad, met
bijna uitsluitend Irakezen uit de diaspora, om
te vormen en uit te breiden naar een repre-
sentatiever orgaan. Hij gaat gedetailleerd in
op de obstakels, moeilijkheden en menings-
verschillen hieromtrent met de vertegen-
woordigers van de sjiietische gemeenschap,
met de Koerden, met de sunnieten. Bremer
lijkt wel de goede huisvader, de goedbedoe-
lende begeleider te zijn, terwijl hij natuurlijk
de politieke leider van een militaire bezetting
is. Hij schrijft de interne tegenstellingen iets
teveel aan persoonlijkheden en karakterbots-
ingen toe en analyseert te weinig de belan-
gen van elke groep, lijkt me. Al Sistani, gees-
telijk leider van sjiieten, hamert altijd op
dezelfde spijker: verkiezingen. Dat heeft uiter-
aard alles van doen met de bevolkingsmeer-
derheid die hij meent te vertegenwoordigen.
De Koerden willen een sterke autonomie.
Dat heeft niks met persoonlijkheden te
maken.

Het is wel duidelijk in het boek: de com-
promissen die tussen de Iraakse politieke
groepen worden gesloten zijn steeds ingege-
ven door Bremer, vooral natuurlijk omdat die
compromissen moeten stroken met de doel-
stellingen van de VS. Hij is dan ook geregeld
bereid zijn gesprekspartners daar in niet mis
te verstane woorden op te wijzen.

Eigenlijk is het boek een goede illustratie
van het failliet van de VS politiek. De strijd
tegen het terrorisme kan niet lukken via een
bombardementenoorlog, en niet via een
natie-opbouw die onder druk wordt gereali-
seerd.

mijn leven als bewindvoerder van irak
I  Georges Spriet 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.

19/sept  13-09-2006 14:31  Pagina 19



MENSELIJKE VEILIGHEID20

Vrede | nr. 381 | september - oktober 2006

Strategy Papers) van de Wereldbank en
het IMF (Internationaal Muntfonds) en tot
de MDG (Millennium Development Goals
of Millenniumontwikkelingsdoelstel-
lingen) van de VN. Deze armoede-agenda

ging volledig voorbij aan de economische
en sociale ontwikkeling zoals die werd
begrepen in de jaren ’60 en ’70. De laatste
definitie van ‘economische ontwikkeling’
van de Wereldbank dateert van 1991(9).
Alle eisen van de arme landen – industria-
lisering, betere handelsvoorwaarden,
rechtvaardige prijzen voor grondstoffen,
een aandeel in de dienstensector, techno-

logie-overdracht, en controle op de multi-
nationals… - zijn van de agenda verdwe-
nen. Armoede is zodanig geconceptuali-
seerd dat de oplossing van het probleem
de neoliberale agenda van de Bretton
Woods-instellingen is(10). Vandaag wor-
den de concepten van ontwikkeling en
armoedebestrijding gebruikt alsof ze
synoniemen zijn.

Vandaag wordt armoede niet
beschouwd als een sociaal probleem,
maar als een probleem van individuen
zonder toegang tot de markt. Arme men-
sen zijn degenen die achtergelaten zijn
door de economische groei ten gevolge
van slecht bestuur, discriminatie enz.
Bijgevolg is de beste manier om armoede
te bestrijden deze mensen in de markt te
integreren. Naast onderwijs, gezondheid
en hygiëne is er, volgens de internationale
organisaties, geen sociale politiek nodig.
Armoede moet worden verminderd door
een degelijke macro-economische politiek,
die de markten goed doet werken. Sociale
zekerheid, minimumlonen of herverde-
lingspolitiek worden als privileges van de
formele werkers beschouwd en als
schadelijk voor de armen. Vermindering
van de armoede bestaat dus niet in de
correctie van de neoliberale politiek, maar
wordt er in feite juist de legitimering van.
Vandaag wordt de politiek van vrijhandel,
privatiseringen en economische groei
gepromoot in de naam van de armoede.
Er bestaat echter totnogtoe geen empi-
risch bewijs van dat ze de armoede ver-
minderen.

twee veiligheidsconcepten.
enkele ideeën over de fusie van de 

ontwikkelings- en veiligheidsagenda’s
I Francine Mestrum  I

In het vorige nummer van Vrede kreeg u een eerste deel van dit artikel. De auteur had het over het ‘herdefiniëren van
veiligheid’. Daarbij kwamen er drie elementen aan bod: veiligheid in termen van samenwerking, (menselijke en 

economische veiligheid); de verschuiving naar interne conflicten in staten na de Koude Oorlog; conflicten in ‘mislukte staten’.
Ze wees er ook op dat “als veiligheid en ontwikkeling conceptueel naar elkaar toegroeien, deze militaire 

interventies talrijker kunnen worden”.

OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGG HHEERR--DDEEFFIINNIIËËRREENN
De ontwikkelingsagenda van de jaren
1960 en 1970 werd vooral bepaald bij de
VN, waar de nieuwe onafhankelijke sta-
ten de meerderheid hadden gekregen in
de Algemene Vergadering(7).

Ontwikkeling werd gedefinieerd als
een nationaal project voor collectieve
emancipatie, dankzij economische
modernisering, sociale vooruitgang en
democratisering. Het doel was de kloof
tussen rijke en arme landen te dichten
om zo op gelijk niveau te komen in de VN
en in de andere multilaterale organisa-
ties. Deze ontwikkelingsbelofte werd
nooit ingelost, en ze werd fel bekritiseerd
zowel aan de linkerzijde als aan de rech-
terzijde. Niettemin hadden de twintig
jaar tussen 1960 en 1980, vergeleken met

de periode 1980-2005, een hogere econo-
mische groei en leverden ze snellere
sociale vooruitgang op(8).

In 1982 begon de crisis van de buiten-
landse schuldenlast en de invoering van
de structurele- aanpassingsprogramma’s.
In 1990 kwam de vermindering van de
armoede op de agenda en dat leidde, tien
jaar, tot de PRSP’s (Poverty Reduction

Sociale zekerheid, minimumlonen of 
herverdelingspolitiek worden als privile-
ges van de formele werkers beschouwd
en als schadelijk voor de armen.
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SSYYSSTTEEEEMMRRIISSIICCOO
Armoede wordt ook als een ‘bedreiging’
opgevat – een ‘sociale bom die de atoom-
bom vervangt’ volgens Juan Somavia, of
een ‘systeemrisico’ volgens Michel
Camdessus(11). Armoede wordt voorge-
steld als de spil van een hele reeks onder-
ling afhankelijke problemen als migratie,
milieuvervuiling, bevolkingsgroei, aids,
misdaad en, meer recent, terrorisme. Het
betekent dat armoedebestrijding ook
synoniem is met het bestrijden van een
dreiging. Armoede wordt gelinkt aan
sociale instabiliteit en conflicten. Volgens
de Wereldbank moet het beleid gericht
zijn op het vermijden van niet-duurzaam-
heid.

Het concept van sociale bescherming
dat is ontwikkeld door de Wereldbank is
vooral ‘risico-management’. Alle soorten
ricico’s worden op een hoopje gegooid, of
het nu gaat om natuurrampen of een
macro-economische schok, werkloosheid,
ouderdom of ziekte. Volgens de
Wereldbank kunnen deze risico’s niet wor-
den vermeden maar enkel gemilderd en
eventueel, als er iets gebeurt, moet men
er het hoofd aan bieden (12). De economie
wordt als een deel van de natuur
beschouwd. Ze volgt ‘wetten’ die we niet
kunnen veranderen maar die we moeten
bestuderen om te leren hoe ze werken.
Sociale en ecologische zaken zijn onder-
deel van een brede portefeuille van kapi-
taalgoederen die de reageringen moeten
beheren. Dit kapitaal kan worden
gebruikt, maar het mag niet overgeëxploi-
teerd worden om problemen en conflicten
te vermijden. In die zin is armoedebestrij-
ding niets meer dan een manier om con-
flicten te vermijden(13).

Armoedevermindering gaat er dus om
een bedreiging en een conflict te vermij-
den. Het is een begrip dat ‘ontwikkeling’
heeft vervangen en dichter bij veiligheid
komt. Daarom willen de rijke landen reke-
ning houden met de nadelige gevolgen
die ze ervan ondervinden. In dit perspec-
tief betekent veiligheid vrijheid van alle
bedreigingen. Er is dan een diagnose
nodig om te zien hoe en op welke manie-
ren de veiligheidssector de economische
ontwikkeling helpt of hindert(14).

BBUURRGGEERRLLIIJJKK--MMIILLIITTAAIIRREE SSAAMMEENN--
WWEERRKKIINNGG
Een tweede element in het herdefiniëren
van de ontwikkelingsagenda is de huma-
nitaire en postcatastrofe of postconflict-
hulp. Of het nu om Soedan gaat of om het
Sri Lanka van na de tsunami, humanitaire
hulp is nauw verbonden met zowel ont-

wikkeling als veiligheid. Conflicten tussen
landen worden zeldzaam, de strijdkrach-
ten kijken uit naar nieuwe taken in ‘bur-
gerlijk-militaire samenwerking’ (CIMIC of
civil military cooperation), waarmee ze ‘de
geesten en harten kunnen winnen’ van de
bevolkingen. Het B-Fast initiatief van
België en zijn recente rol in Pakistan, waar
gezondheidszorg en logistieke steun wer-
den verleend, is een goed voorbeeld.
Humanitaire acties in Afghanistan en Irak
zijn ook perfecte voorbeelden van deze
veranderende rol van de militairen. Dit
past ook perfect in de neoliberale agenda,
die de privé-sector en het leger als beter
beschouwt dan de ‘goed doeners’ voor
heropbouw en rehabilitatie(15). In sommi-
ge gevallen werken ngo’s samen met de
militairen, ofwel met het oog op hun
public relations, ofwel om bescherming te
krijgen. Sommige waarnemers spreken
van ‘embedded aid’, ingebedde hulp, zoals
men spreekt van ‘embedded journalism’ in
conflictgebieden.

Op dit gebied zijn de zorg om ontwik-
kelong en de zorg om veiligheid niet lan-
ger van elkaar te onderscheiden. Van
humanitaire hulp – eten geven aan de
hongerigen – tot rehabilitatie – trachten
de voedselproductie herop te starten – en
structurele ontwikkelingen – wegen, hui-
zen en institutionele vermogens herop-
bouwen – is de rol van de diverse actoren
niet altijd duidelijk gedefinieerd.
Ontwikkelingsorganisaties slagen er min-
der en minder in het verschil te zien tus-
sen deze sectoren en denken dat ze in een

‘crisisomgeving’ leven, waarin minder en
minder structurele ontwikkelingsinspan-
ningen mogelijk zijn omdat er altijd weer
nieuwe crisissen opduiken(16). Voor ngo’s
is het niet altijd duidelijk of ze een onder-
deel zijn van de bezettingsstrijdkrachten
of dat ze enkel aanwezig om hulpbehoe-
vende mensen te helpen. In de Verenigde

Staten is USAID van plan zijn activiteiten
nauwer te coördineren met het ministerie
van Buitenlandse Zaken en het Pentagon.
Het richtte een Office of Military Affairs
(OMA) op en gaat ontwikkelingsprofessio-
nals sturen naar de vijf geografische mili-
taire hoofdkwartieren. Ook de VN stelt
een integratie van humanitaire inspannin-
gen en van vredeshandhaving voor.
‘Blauwhelmen’ zouden landen moeten
helpen in hun overgang van oorlog naar
vrede en naar langetermijnontwikkeling.

IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN
Een derde element in het herdefiniëren
van ontwikkeling is de institutionele
dimensie. Of het nu al dan niet om post-
conflict-gebieden gaat, ‘goed bestuur’
wordt nu als cruciaal beschouwd voor
ontwikkeling en armoedebestrijding en zo
geraken veel ngo’s betrokken bij ‘institu-
tional capacity building’ (het uitbouwen
van institutionele capaciteiten) of ‘demo-
cracy-building’ De meesten hebben de
beste bedoelingen omdat democratie
wordt beschouwd als een stevige basis
voor deelneming van het volk en om het
volk macht te geven. Men kan zich echter
vragen stellen bij een democratie die tot
stand wordt gebracht door externe acto-
ren en over de verenigbaarheid van deze
democratie met de neoliberale politiek. De
democratie die de IFI’s (Internationale
Financiële Instellingen) willen invoeren
sluit beslissingsbevoegdheid van het volk
uit van zodra het over macro-economisch
beleid gaat. Dit soort ontwikkeling houdt

USAID richtte een Office of Military
Affairs (OMA) op en gaat ontwikkelings-
professionals sturen naar de vijf geo-
grafische militaire hoofdkwartieren.
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verband met een soort conflictbeheer,
waarin machtsverhoudingen de markt
kunnen beheersen en de mensen het zwij-
gen wordt opgelegd door een pseudo-
stem in sommige zaken.

OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGGSSSSAAMMEENNWWEERRKKIINNGG
Ten slotte moet er een vierde element
worden genoemd: ontwikkelingshulp. De
donorlanden beloofden meer hulp te
geven op de VN-conferentie over het
Financieren van Ontwikkeling in
Monterrey in 2002. De manier waarop ze
dat doen verbetert niet altijd de ontwik-
kelingsinspanning. Schuldvermindering of
–kwijtschelding, bijvoorbeeld, of asielbe-
leid, hebben duidelijk behoefte aan finan-
ciering, maar zij stimuleren de ‘ontwikke-
ling’ van de arme landen niet. Landen
trachten soms militaire samenwerking
onder te brengen bij ontwikkelingshulp.
Daarover wordt momenteel onderhandeld
in de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Hier moet er een band worden gelegd
met de nieuwe oorlog tegen het terroris-
me. Het zet landen ertoe aan hun ‘ontwik-
kelingshulp’ te richten naar landen waar-
van wordt verondersteld dat ze in gevaar
zijn. Kennelijk is dat gebaseerd op een
reële veiligheidsbedreiging, maar het leidt
donorlanden er ook toe alle soorten hulp
te verbinden met de belangen die ze ver-
dedigen in arme landen, en dus ook met
hun nationale belangen. Vandaag is de
militaire hulp die de VS geven aan Latijns-
Amerika groter dan hun sociale en econo-
mische bijstand, en veel groter dan tijdens
de Koude Oorlog. De zgn. oorlog tegen
drugs en de inspanningen voor opstand-
bestrijding zijn vanzelfsprekende elemen-
ten die deze ontwikkelingen kunnen ver-
klaren. De Europese Unie in het algemeen
en Frankrijk in het bijzonder geven meer
en meer hulp aan Afrikaanse landen om
de politieke stabiliteit te bevorderen, in
het bijzonder aan landen die belangrijke
grondstoffen leveren aan de Europese
markten. Ontwikkelingshulp wordt meer
en meer verbonden met de buitenlandse
belangen van de donorlanden en met vei-
ligheidsaspecten.

Hoe men het ook bekijkt, van econo-
mische en sociale ontwikkeling tot armoe-
debestrijding, van humanitaire hulp tot de

moeilijke opwaardering van ontwikke-
lingshulp, men moet besluiten dat de
donorlanden hun ambities voor ontwikke-
ling terugschroeven en die binden aan
veiligheidsbelangen. Armoedebestrijding
is geen ontwikkeling en de millennium-
doelstellingen zijn niet eens een inspan-
ning om de armoede uit te roeien. Volgens
Jeffrey Sachs zou er, om de millennium-
doelstellingen te halen, 0,45 tot 0,54% van
het bruto nationaal inkomen van de
donorlanden nodig zijn(17). Maar dat geld
is niet beschikbaar. Er is een duidelijke
tendens om minder uit te geven voor
structurele ontwikkeling en meer aan con-
flict-preventie of het oplossen van conflic-
ten. Dat kan worden verklaard door de
toenemende terrorismedreiging maar ook
door het afnemende geloof in door de
staat geleide en gesteunde ontwikkeling.

TTWWEEEE GGRROOTTEE TTRREENNDDSS EE NN ÉÉÉÉNN
GGRROOOOTT RRIISSIICCOO
Welke conclusie moet er worden getrok-
ken uit deze duidelijke verandering in het
ontwikkelings- en veiligheidsdenken? Er
zijn duidelijk twee belangrijke en tegen-
strijdige trends.

Alle inspanningen voor conflictbe-
heersing, humanitaire hulp, heropbouw
van democratieën en de uitbouw van
institutionele capaciteit kunnen zeker lei-
den toe een meer holistische ontwikke-
lingsbenadering, waarin ten slotte alle
elementen onderling verbonden zijn en
een coherente ontwikkelingsagenda kun-
nen voortbrengen. Dat zou zeker de beste
manier zijn om terrorisme en armoede te
bestrijden en te vermijden. Maar deze
agenda krijgt geen kans als de grondoor-
zaken van de conflicten niet worden aan-
gepakt. Eén van deze oorzaken is zeker de
groeiende ongelijkheid ten gevolge van de
neoliberale gerichtheid van de IFI’s en van
hun vrijhandelsideologie. De markt, met
haar inherente machtsrelaties, invoeren in
gebieden waar er geen sterke staat is –
omdat die verzwakt is door de structurele
aanpassingen -, en tegelijkertijd de tradi-
tionele sociale beschermings- en herver-
delingsmechanismen ontmantelen, is vra-
gen om conflicten rond schaarse of wel-
vaart-producerende middelen.

Ontwikkeling verbinden aan een vei-
ligheidsagenda kan zeer nuttig zijn als er

een reële bereidheid is om economische
en sociale ontwikkeling aan te moedigen.
De huidige armoedebestrijding is echter
niet gericht op het verwezenlijken van een
betere, andere wereld, waaraan de anders-
mondialiseringsbeweging aan werkt.
Er is een ernstig risico dat het vermengen
van de ontwikkelings- en veiligheidsagen-
da’s zal leiden tot de militarisering van de
“ontwikkelingssamenwerking” en tot een
herkolonisering van arme landen.
Vandaag wordt van ‘goed bestuur’ een cul-
tuur gemaakt, alle regeringsgebreken
worden verklaard door de ‘waarden’ van
mensen en landen. De IFI’s leggen meer
en meer voorwaarden op, die alle politieke
autonomie van de arme landen elimine-
ren. Terwijl dat ‘goed bestuur’ onzichtbaar
blijft, komen er meer en meer ‘fragiele’ en
‘falende’ staten en kunnen er meer con-
flicten uitbreken die om ‘humanitaire
interventie’ vragen. Het ‘recht om te
beschermen’ dat geïntroduceerd werd in
Kofi Anna’s meest recente rapport is niet
noodzakelijk een positief element(18). In
de VS worden al ‘post-conflict’-projecten
voorbereid voor gebieden waar totnogtoe
geen conflict is uitgebroken(19).
De inspanningen voor de heropbouw in
post-tsunami-gebieden zoals Indonesië en
Sri Lanka worden gezien als ‘een kans’ om
de economische en politieke orde van
arme landen volledig om te vormen(20).
De strijdkrachten, de privé-sector en som-
mige ngo’s kunnen samenwerken in een
project dat uiteindelijk zal leiden tot de
privatisering van de ‘ontwikkelingssamen-
werking’(21). In de Europese Unie verdedi-
gen sommige stemmen een ‘neo-imperia-
listische’ benadering van ‘premoderne’
staten. In de jungle moet het recht van de
jungle worden toegepast volgens R.
Cooper(22) en moet niet geaarzeld wor-
den om geweld te gebruiken in plaats van
diplomatie. Deze benaderingswijze gelijkt
sterk op een uitnodiging om arme landen
te herkoloniseren.

EEEENN TT EE MMAAKKEENN KKEEUUZZEE
Dit brengt mij tot een slotbedenking over
de keuzes die samenlevingen zouden
moeten kunnen maken.
De veiligheid van samenlevingen en van
individuen is altijd de eerste en de ultie-
me legitimatie geweest van politiek
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gezag. Die veiligheid kan militair zijn of ze
kan sociaal zijn. In beide gevallen is ze een
legitimatie van de macht. Als de
Verenigde Naties of de Europese Unie de
mogelijkheid zouden hebben om echt de
armoede te bestrijden of een coherente
sociale bescherming in te voeren, dan zou
dat zeker de eerste stap zijn naar globaal
bestuur of van een welkome Europese ver-
zorgingsstaat.

In de context echter van de neolibera-
le politiek van de IFI’s, riskeren armoede-
bestrijding en millenniumdoelstellingen
een project voor het veranderen van
samenlevingen te worden. Voor de
Wereldbank zijn alle mensen homines
oeconomici en moeten zij de kans krijgen
hun eigenbelang na te streven. Dit zal
onvermijdelijk maatschappijen creëren
met veralgemeende conflicten, een oorlog
van allen tegen allen.

Volgens Hobbes kunnen individuen dit
slechts vermijden door zich over te geven
aan een absolute autoriteit.
Machtsmisbruik door die autoriteit moet
worden geaccepteerd als de prijs voor
vrede. Men zou die ‘autoriteit’ kunnen ver-
gelijken met de sterke staat die, volgens
de IFI’s, nodig is zowel voor armoedebe-
strijding als voor de oorlog tegen het ter-
rorisme. De aangeboden veiligheid zal
makkelijk worden verbonden aan het
gebruik van macht. Het is een veiligheid
die wordt aangeboden door de politie en
(internationale) strijdkrachten om het
individu en de markt ‘vrij’ te maken.

Er zijn andere oplossingen mogelijk.
Volgens Locke is bezit een andere manier
van zelfverdediging. Staten moeten dit
bezit beschermen maar mensen hebben
geen staten nodig voor hun directe per-
soonlijke veiligheid. Als men dit idee nu in
verband brengt met Robert Castel’s studie
van de westerse verzorgingsstaten, dan
kan men begrijpen dat ‘sociale zekerheid’
een alternatief is voor ‘militaire veiligheid’.
Volgens Castel werden verzorgingsstaten
uitgebouwd als een soort collectieve ver-
zekering, een gemeenschappelijk bezit dat
kan worden gebruikt door degenen die
geen individuele eigendom hebben, zodat
ze zichzelf kunnen verdedigen in geval
van ziekte, werkloosheid enz. Dit is de
kern van sociaal burgerschap, van econo-
mische en sociale rechten en openbare

diensten waartoe iedereen toegang heeft,
onafhankelijk van de eigen rijkdom. Dit
collectief bezit is een sociaal verdedigings-
mechanisme waardoor conflicten over
middelen worden vermeden en waardoor
interventie van politie of leger overbodig
wordt. Als men de idee aanvaardt dat alle
samenlevingen, onder alle omstandighe-
den, behoefte hebben aan een of andere
vorm van bescherming, dan staat men
voor de keuze tussen sociale of gewapen-
de bescherming, tussen sociale zekerheid
of politie en leger.

De dag van vandaag worden de socia-
le staten ontmanteld en paradoxaal
genoeg, vormt de politiek van armoedebe-
strijding een directe bedreiging voor de
verzorgingsstaat. Als de sociale zekerheid

verdwijnt, dan is het logische gevolg dat
de bescherming van de bevolking militair
gebeurt.

In die zin is er geen echte vermenging
van veiligheid en ontwikkeling. Beide con-
cepten kunnen hetzelfde betekenen: een
door de politie of militairen geleid beheer
van conflicten.

Ontwikkeling is een strijd tegen extre-
me armoede geworden, die als een bedrei-
ging voor de stabiliteit wordt geïnterpre-
teerd. Dat heeft niets te maken met eco-
nomisch en sociaal beleid, noch met eco-
nomische of sociale rechten. Het is nauw
verbonden met de neoliberale politiek, de
politie en het leger. Veiligheid wordt nu
verpakt in niet-militaire termen, en is
bedoeld voor mensen in plaats van voor
landen, maar ze heeft nog altijd de mili-
tairen nodig om ze op te leggen.
Welke soort veiligheid is te verkiezen? Dit
is de keuze waar volken en landen voor
staan.

(Uitpers, nr. 74, 7de jg., april 2006)

Francine Mestrum is lector aan de ULB
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■

Veiligheid wordt nu verpakt in niet-militaire
termen, en is bedoeld voor mensen in plaats
van voor landen, maar ze heeft nog altijd de
militairen nodig om ze op te leggen.
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Wereldwijd worden de oorzaken van con-
flicten bestudeerd door historici, politieke
wetenschappers, pedagogen en economis-
ten. Een akkoord over de juiste toedracht
van het ontstaan van oorlogen en conflic-
ten is moeilijk. Toch stellen we vast dat
het inzicht groeit in de verschillende types
van machtsmisbruik, conflict en structu-
reel geweld. Zowel de klassieke gewapen-
de conflicten, de economische uitzicht-
loosheid, als de criminele activiteiten en
de schendingen van mensenrechten
maken allen deel uit van hetzelfde syn-
droom: georganiseerd geweld in de
wereld(1).

Op weg naar de georgani-
seerde vrede

We kiezen uitdrukkelijk voor de weg van
de actieve geweldloosheid en een actief
pluralisme. Onderzoeken leren ons dat de
aanwezigheid van grote groepen achter-
gestelde, gediscrimineerde en werkloze
jongeren tussen 15 en 24 jaar de kans op
ernstige conflicten in een regio vergroot.
Dit met kansen op verspreiding van
geweld op wereldniveau. Anderzijds stel-
len we vast dat een uitgebouwde (vre-
des)educatie in een regio de kansen op
ernstige conflicten doet afnemen. Er is
ook aangetoond dat de kans op conflicten
betekenisvol verkleint, als vrouwen en
mannen, etnische groepen en levensbe-
schouwelijke tradities en tendensen op
een tolerante wijze met elkaar omgaan en
in een open geest worden aanvaard(2).

Vredesopvoeding gedijt maar dankzij een
respect voor het verleden, dankzij de ana-
lyse van de feiten om zo een rechtvaardige

vrede na te streven.
Ook bij ons wordt heel wat (verbaal en
soms niet verbaal) jong geweld vastge-
steld. Daarnaast zijn er ook tal van vor-
men van geweld die op jongeren worden
gepleegd in onze samenleving. Waar komt
dit vandaan? Kunnen jongeren zelf een
betekenisvolle actie ondernemen inzake

vredesopbouw? Hoe kan vredeseducatie
aan belang winnen op weg naar een orga-
nisatie van de vrede met en door jonge-
ren, in eigen omgeving en op wereldvlak?
Uitgaande van deze vragen zet de
Vredesweek 2006 jongeren in conflict-
situaties in de kijker.

Geweld naar de maan,
de vrede komt eraan

Jongeren zijn niet zo hulpeloos als ze
soms worden afgeschilderd! Jongeren
kunnen wel degelijk een belangrijke rol
opnemen in een samenleving in conflict.
Zij kunnen actief participeren in conflict-
preventie en vredesopbouw. Vanuit een
duidelijke keuze om grenzen te stellen
aan het gebruik van geweld, bieden we

samen met jongeren ook haalbare per-
spectieven voor hen.

Handel lokaal en 
denk globaal

Een lokaal vredesbeleid is gestoeld op de
VN-resolutie 53/25 ter ondersteuning van

een cultuur van vrede en geweldloosheid
waarbij specifiek aandacht wordt besteed
aan de intentieverklaring die gemeente-
raadsleden (kunnen) afleggen om werk te
maken van een lokaal vredesbeleid in hun
VREDESgemeente. Met deze verklaring
kunnen heel wat initiatieven met betrek-
king tot jongeren opgezet, uitgevoerd,
geëvalueerd en bijgestuurd worden.

Deze doelstellingen van de VN-resolu-
tie 53/25 vatten ook de beleidsmakers van
het federale en regionale niveau. Zij kun-
nen op hun domein een belangrijke
ondersteuning voor een cultuur van Vrede
en geweldloosheid voor de jongeren in de
wereld betekenen.

Een duurzaam en geloofwaardig per-
spectief kan slechts gedijen met goede
afspraken die wereldwijd kaderen in een

vlaamse vredesweek - basistekst 2006
geweld slaat nergens op! 

jongeren kiezen voor vrede 
campagnetekst en politieke eisen

Het is immoreel dat volwassenen willen dat jongeren oorlogen in hun plaats uitvechten.
Kinderen en jongeren mogen geen pionnen zijn in de gevaarlijke spelen van volwassenen. D.M. Tutu 

“Het is immoreel dat volwassenen willen
dat jongeren oorlogen in hun plaats 
uitvechten. Kinderen en jongeren mogen
geen pionnen zijn in de gevaarlijke 
spelen van de volwassenen” D.M. Tutu
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internationaal vredesbeleid, zoals het
respect voor het Internationaal Strafhof,
het Atoomagentschap, … De zes afspraken
uit de verklaring van het decennium van
een cultuur van vrede en geweldloosheid
worden tijdens de Vredesweek 2006 her-
nomen naar, voor en door jongeren.

Alle leven eerbiedigen
eerbied hebben voor het leven en de

waardigheid van ieder mens, zonder dis-
criminatie en zonder vooroordelen;

Geweld verwerpen
actief geweldloos handelen en geweld in
alle vormen – fysiek, seksueel, psycholo-

gisch, economisch en sociaal – verwerpen,
vooral tegenover de meest misdeelden en

kwetsbaren;
Met anderen delen

mijn tijd en materiële middelen delen en
zo uitsluiting en onrecht, politieke en 
economische onderdrukking helpen

bestrijden;
Luisteren om te begrijpen

vrijheid van meningsuiting en culturele
verscheidenheid verdedigen, en steeds de
voorkeur geven aan dialoog en communi-
catie boven fanatisme, laster en afwijzing

van anderen;
Zorg dragen voor onze planeet

op een verantwoorde wijze consumeren
met het oog op de bescherming van het

natuurlijk evenwicht op onze planeet.
Solidariteit herontdekken

Mee bouwen aan de gemeenschappen
waartoe ik behoor met aandacht voor de

volwaardige deelname van vrouwen,
respect voor democratische beginselen en
met het oog op (nieuwe vormen van) soli-

dariteit.

Politieke accenten

De initiatiefnemers van de Vlaamse
Vredesweek weten dat de Vlaamse rege-
ring meer werk wil maken van de opvang
van jongeren in conflictsituaties. Niet door
te focussen op het vastpinnen en ook let-
terlijk vastzetten van jongeren, maar juist
door het openstellen van de problematiek
van jongeren in conflict.

Daarom vraagt de Vlaamse
Vredesweek aan de politieke overheid om
meer mensen en middelen vrij te maken
voor initiatieven waarbij jongeren samen

met andere jongeren in hun eigen levens-
context worden begeleid en ondersteund.
We denken met name aan ‘shelters’ en
centra voor actieve netwerk- en omge-
vingsondersteuning voor jongeren in
zowel slachtoffer- als daderro(3) enerzijds
en aan peer mediation – conflictbemidde-
ling door en voor jongeren anderzijds,
waar samenspraak op niveau van school,
omgeving en nabije relaties geweldloos
aangeleerd en toegepast kan worden.

In dezelfde zin moeten jongeren ern-
stiger kansen krijgen van onze beleidsma-
kers om via training en vredeseducatie,
gegeven in beschermende shelters, krach-
tig werk te maken van vredesopbouw in
hun omgeving en in conflictsituaties.

Concreet:
1. We vragen meer steun voor educatie-

ve projecten met de klemtoon op vre-
desopbouw en gelijkheid voor meisjes
en jongens. Projecten die jongeren
vooruit helpen om geweldloos conflic-
ten te beheersen

2. We vragen aandacht en financiële
middelen om meer veilige huizen en
centra voor omgevingsondersteuning
op te richten i.p.v. jongeren te dumpen
in gevangenissen en instellingen.

Doe niet dom, draag je 
vredesmusketon

Bovendien willen we ook zelf een duidelijk
signaal geven aan onze collega’s die pro-
jecten ontwikkelingssamenwerking ont-
wikkelen en begeleiden; we hopen dat er
een blijvende aandacht naar de jongeren
in die conflicten gaat, dat jongeren projec-
ten niet als eerste mogen sneuvelen wan-
neer er conflicten uitbreken in de regio
waar de ontwikkelingsorganisatie actief
is. De initiatiefnemers zijn zich bewust
van de haalbaarheid van deze twee
belangrijke politieke eisen en willen daar-
om ruim mobiliseren, sensibiliseren en
enthousiasmeren. Daarom zullen we tus-
sen 22 september en 1 oktober 2006 vra-
gen aan iedereen in Vlaanderen om mee
in te haken voor de vredesopbouw die
hier wordt geschetst. Door letterlijk je ver-
zekeringsmateriaal – een musketon of ook
veiligheidshaak – aan te kopen en te dra-
gen tijdens deze Vredesweek mikken we
op duizenden jongeren en politici die écht
werk willen maken van een samenleving
met minder geweld.

In alle provincies zullen straatactivitei-
ten, vredesdebatten en geweldloze fuiven
georganiseerd worden voor jongeren en
door jongeren. We mikken op de samen-
werking van heel wat sociaal-culturele
organisaties, scholen, jeugdbewegingen,
jeugdhuizen, allochtone jeugdorganisaties
en vele individuele jongeren om het inte-
ressante aanbod van vredeseducatieve
middelen (1) en de nood naar een degelij-
ke opvang van jongeren in conflictsitu-
aties (2) ernstig te ondersteunen en de
eerste stappen naar een uitvoerend beleid
daarover te zetten.

Ont @ keten - de Vrede!

––––––
(1) Mary Kaldor, New And Old Wars:
Organized Violence in a Global Era (UK:
Polity, 1999)
(2) Paul Collier, Doing Well out of War:
An Economic Perspective, 2000, p.91-111

22 september tot 1 oktobr 2006
Geweld slaat nergens op8

Jongeren kiezen voor vrede
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DOSSIER

dossier
verkiezingen in congo

Jean Verstappen, J. Zalugurha - Emilie Deblock - Raf Custers - Guy Poppe

De stembusgang moest de transitieperiode van oorlogschaos naar de installering van een democratische 
staat, afsluiten. Maar zoals reeds eerder in vrede geschreven ziet het er niet naar uit dat de verkiezingen

de verhoopte stabiliteit zal brengen.
De tweede ronde is voorzien voor 29 oktober

Blz. 26-33(dossier)sept  13-09-2006 14:36  Pagina 26



DOSSIER 27

Vrede | nr. 381 | september - oktober  2006

Volgens de auteurs kunnen de verkiezingen niet tot democra-
tie leiden tenzij ze gepaard gaan met het oplossen van het
centrale probleem van de menselijke onveiligheid.

CCOORRRRUUPPTTIIEE EE NN GGEEWWEELLDD
Er zijn vele redenen waarom de Congolese staat ingestort is. Bij
de voornaamste horen corruptie en het geweld tijdens de
Mobutu-dictatuur in een land dat afhankelijk is van de uitvoer
van grondstoffen en dat zo’n driehonderd etnische gemeen-
schappen telt. De politieke elite steunde op lagere machtscen-
tra die ze aan zich kon binden omdat ze de controle over ‘de
markt’ had. Eenmaal de formele economie echter in mekaar
was geklapt verschoof deze ‘klantenbinding’ naar een strijd
voor controle over clandestiene handelsnetwerken. Lokale
potentaten kregen de volledige greep op die netwerken over
de landgrenzen heen, en werden een politieke en militaire uit-
daging voor de centrale regering. Allerlei milities en gewapen-
de groepen konden opbloeien wegens de afwezigheid van een
centraal gezag. Zonder een overkoepelend veiligheidskader zit
de huidige politieke ontwikkeling vol gevaar voor  ontgooche-
ling, onderdrukking en geweld. Aldus de auteurs.

MMOOBBUUTTIISSMMEE??
Een tweede reden voor scepsis in verband met deze verkiezin-
gen vormen de politieke ontwikkelingen zelf. De diepgewortel-
de corruptie in het centrum van het systeem, en de concurre-
rende machtspolen in het land lijken een terugkeer naar het
mobutisme te suggereren. Andere internationale persartikels
gokken op een uiteenvallen van Congo, chaos, roof en geweld.
Maar de auteurs van vernoemde studie menen dat er zich
eigenlijk een nieuwe ontwikkeling aandient: ‘mediated state-
hood’, noemen ze het, ‘onderhandelde staatsmacht’ kan wel-
licht een vertaling zijn.

OONNDDEERRHHAANNDDEELLDDEE SSTTAARRTTSSNNOORRMM
In dit ‘model’ van onderhandelde staatsmacht zijn de vertegen-
woordigers van de centrale overheid verplicht om te negocië-
ren en bemiddelen met een reeks rivalen en politieke actoren
om een onrechtstreekse politieke controle over de bevolking te
kunnen uitoefenen. Het betreft hier de verschillende machts-

centra die zichzelf konden uitbouwen tijdens de oorlog en die
de centrale overheid vandaag beletten toegang te hebben tot
cruciale beleidsdomeinen zoals veiligheid en economische her-
verdeling. Hoewel de vooruitzichten voor dergelijke onderhan-
delde staatsmacht nog behoorlijk onduidelijk zijn, vormt ze
waarschijnlijk de enige benadering van de Congolese regering
om aan natie-opbouw te kunnen denken. Want, zoals reeds
gezegd, ontbreekt het de centrale regering aan allerlei midde-
len om een beleid te kunnen toepassen. Verder vormt deze
weg van onderhandelde staatsmacht ook naar alle waarschijn-
lijkheid het enige alternatief op een compleet territoriaal uit-
eenvallen, aangezien de verschillende machtscentra nog een
gemeenschappelijk belang hebben bij het delen van staat-
smacht.

PPEERRSSOOOONNLLIIJJKKEE GGEEWWIINN
Het centrale punt is dat in het algemeen ‘macht’ dient om per-
soonlijk gewin te realiseren. De troebelen en het huidige kli-
maat van onveiligheid zouden dus wel ‘s de functie kunnen
hebben om het beleid uit oorlogstijden verder te kunnen zet-
ten, maar dan met andere middelen. Zowel diegenen die mee-
deden aan de verkiezingen als de anderen zouden tegelijkertijd
hun positie als ‘wachtmeester’ kunnen blijven behouden en
tevens onrechtstreeks toegang krijgen tot staatsmiddelen
dank zij hun parallelle machtsstructuren.

MMEENNSSEELLIIJJKKEE VVEEIILLIIGGHHEEIIDD
Daarom is het van groot belang om opnieuw de fundamentele
kwestie van menselijke veiligheid te bekijken, en na te gaan
welke diverse machtsgroepen voldoende legitimiteit kunnen
verwerven om op dit terrein actief te zijn. Dit vraagt echter een
radikale ommekeer in de huidige logica van instellings- en vre-
desopbouw. Een keuze die slechts weinigen zullen willen
maken. Op zich is deze keuze niet onlogisch als we kijken hoe
de internationale gemeenschap in andere “zwakke” landen is
opgetreden: centrale regering en rivaliserende autoriteiten
sloegen de handen in mekaar om hun politieke macht te kun-
nen uitoefenen.
Verkiezingen gaan voorbij, nieuwe onzekere tijden kondigen
zich aan.

■

mobutisme noch chaos
De verkiezingen in Congo zouden naar een nieuwe en democratische regering moeten leiden, die de belangen van de

Congolese burgers behartigt, en hen behoorlijk bestuur en politieke stabiliteit garandeert.
Maar kan dat wel? 

Timothy Raymaekers en Koen Vlassenroot van de Conflict Research Group van de Gentse universiteit schreven een paper
hierover in juni 2006. Een korte samenvatting.
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SSTTEEMMMMEENN
‘Weet je,’ zegt César, die nog even aan zijn Simba nipt, ‘op 30
juni met de viering van 60 jaar onafhankelijkheid geloofde nie-
mand dat de verkiezingen nog zouden doorgaan. Het leek
bijna onmogelijk dat er op één maand tijd nog zoveel zou ver-
anderen. Maar we zouden Congo niet zijn als we niet voor
wonderen konden zorgen,’ knipoogt hij nog even. César

Bamwepela, nationaal secretaris van een Congolese jeugdbe-
weging had meer dan dertig observatoren onder zijn hoede die
allemaal ergens in de cités van Lubumbashi een ‘observation
de proximité’ deden.

César is een tevreden man. Net zoals de vele (inter)nationa-
le observatoren komt hij tot de vaststelling dat de mensen van
de CEI (de onafhankelijke kiescommissie) goed opgeleid waren
en de verkiezingen op de meeste plaatsen vlot verliepen.
Bovendien was de opkomst vrij hoog, in Katanga althans. Hij
ziet de toekomst positief in. ‘Binnen vijf jaar zullen de mensen
al veel beter weten wat kiezen is en hoe ze moeten stemmen.’

De organisatie van de verkiezingen kan inderdaad een klein
wonder genoemd worden. Rekening houdend met de grootte
van het land en de penibele infrastructuur is de CEI er in
geslaagd om zelfs de meest afgelegen gebieden te laten stem-
men. Bovendien waren de mensen op de meeste plaatsen al
voor dag en dauw opgestaan om te gaan stemmen. De katho-
lieke Kerk had de priesters opgeroepen om hun preek niet lan-
ger dan een halfuur te maken zodat iedereen op tijd naar de
stembus kon.

DD EE CCOONNGGOOLLEESSEE PPOOLLIITTIIEEKK II SS ZZIIEEKK
Toch is niet iedereen zo optimistisch. De verkiezingsdag mag

dan wel op de meeste plaatsen rustig zijn verlopen toch staat
politiek Congo voor immense uitdagingen. Het is duidelijk dat
de politieke klasse een broertje dood heeft aan democratie.
Veertig jaar mobutisme blijft nog zwaar in de kleren hangen.
Laurent Kabila voegde daar nog de willekeur aan toe. Iedereen
kon plots een politieke leider of generaal worden.

Ook de civiele maatschappij is allesbehalve een front dat
als democratische oppositie kan fungeren voor
de politieke machtshebbers. Integendeel. De
kracht van de civil society in Congo was sowieso
al een opgelegd fabeltje uit het Westen. De
Congolese maatschappij werkt volgens een niet-
Westerse logica en dat is voor velen moeilijk te
aanvaarden.
De politiek wordt namelijk verticaal doorsneden
door patroon-cliëntrelaties. Politieke macht bete-

kent dan ook voor velen rijkdom. Niemand stemt dan ook voor
een programma maar voor diegene die er zal voor zorgen dat
de situatie in hun dorp verbetert. Dat verklaart de grote gelij-

kenissen tussen de programma’s van de verschillende kandida-
ten. Iedereen zal de infrastructuur van het land aanpakken, zal
zorgen voor sociale voorzieningen en wil investeren in het
onderwijs. Sommige kandidaten werd gevraagd waarom ze
hun gratis zendtijd niet gebruikten, waarop werd geantwoord
dat ze eigenlijk niet wisten wat ze moesten zeggen.

verkiezingen tonen wil tot verandering 
I  Emilie Deblock  I

Op 30 juli 2006 werd de eerste historische stap gezet in de institutionele en politieke heropbouw van de Democratische
Republiek Congo. Voor het eerst sinds Mobutu aan de macht kwam, konden de Congolezen hun leiders kiezen.

Maar 46 jaar dictatuur heeft zijn sporen nagelaten in de Congolese maatschappij. Ondanks het goede verloop van 
de verkiezingsdag zelf, lijkt het democratiseringsproces maar moeizaam op gang te komen. Bij de bekendmaking van 

de resultaten van de presidentsverkiezingen braken onlusten uit in Kinshasa tussen de presidentiële gardes.
Deze nieuwe opflakkering van geweld staat in schril contrast met de positieve sfeer waarin de verkiezingen op de

meeste plaatse verliepen.

Het is duidelijk dat de politieke klasse een
broertje dood heeft aan democratie.
Veertig jaar mobutisme blijft nog zwaar in
de kleren hangen.

St
em

br
ie

ve
n

Blz. 26-33(dossier)sept  13-09-2006 14:36  Pagina 28



DOSSIER 29

Vrede | nr. 381 | september - oktober  2006

TTOOEEKKOOMMSSTT
De nieuwe president staat voor de gigantische opdracht om
Congo verder her op te bouwen. Zowel institutioneel als in let-
terlijke zin. De verkiezingen toonden aan in welke deplorabele
infrastructuur het land verkeert. Er werd gestemd in schooltjes
waar er elektriciteit noch lopend
water was. Vele autowegen kun-
nen niet meer gebruikt worden,
waardoor enkel vervoer alleen
nog mogelijk is via een treinver-
binding die zelf nog nauwelijks
functioneert of via vliegtuigjes en
helikopters. Het centraliseren van
de verkiezingsresultaten was dan
ook een helse klus.

Daarnaast rijzen nog een
heleboel vragen. Zullen de verlie-
zers hun nederlaag aanvaarden?
Een overwinning betekent
immers niet dat er geen rekening
meer moet gehouden worden
met de verliezer. Veel heeft ook te
maken met welke kandidaat de
verliezers zullen steunen. Nu al
heerst er een heleboel frustratie
binnen het Kabila-kamp omwille
van de vele stemmen die Bemba
binnenhaalde in de hoofdstad.
Een hoofdstad die niet achter zijn
president staat, belooft weinig
goeds.

En wat met het conflict in het
oosten van het land, dat nog
steeds niet werd opgelost? De
inwoners van de Kivu hebben
met een opkomst van meer dan
80% getoond dat zij een andere
toekomst willen. De vraag is maar hoe de toekomstige presi-
dent aan deze situatie het hoofd wil bieden. En dat is lang niet

de enige broeihaard. In de oostelijke Kasai-provincies gingen
op sommige plaatsen slechts 11% van de mensen stemmen.
Hoe zal Thesikedi reageren eens er een president tot staats-
hoofd wordt uitgeroepen? Ook de Mai-Mai-rebellen in het

noorden van Katanga werden zo goed als uitgesloten in het
politieke debat.

Ten slotte lijkt iedereen de provinciale en lokale verkiezin-
gen te vergeten die wellicht veel hogere lokale spanningen zul-
len uitlokken en waar de aanwezigheid van zowel nationale als

internationale observatoren des
te belangrijk is.

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE SSTTEEUUNN
Het is gissen naar de toekomst.
Toch is het belangrijk om de
Congolezen te blijven onder-
steunen in hun weg naar demo-
cratisering. Vooral de internatio-
nale gemeenschap moet de
inspanningen blijven volhouden
en zonodig nog uitbreiden om
een einde te maken aan de
impasse die nu al meer dan tien
jaar duurt.

Het is immers duidelijk dat de
bevolking snakt naar verande-
ring. Sinds Mobutu aan de
macht kwam, is de levensstan-
daard in Congo alleen nog maar
gedaald. Maar toen Kabila de
macht greep, werd de situatie
nog erger. De Congolezen moe-
ten lijdzaam toezien hoe hun
leiders concessies uitschrijven
waardoor buitenlanders aan de
haal gaan met hun rijkdommen.
De verkiezingen hebben aange-
toond dat de wil tot verande-
ring er bij vele Congolezen wel
is. Maar er is natuurlijk meer
nodig dan alleen maar goede

wil. Het is vooral belangrijk dat het verkiezingsproces de
komende maanden in alle rust kan verlopen. Want als de verlie-

zers weer hun wapens opnemen, dan is Congo
terug bij af, en dat is een situatie die ten alle prij-
ze dient vermeden te worden. Het is dan ook
belangrijk dat de internationale gemeenschap
intensief bezig blijft met Congo en zijn verkiezin-
gen en niet nu de eerste stap gezet is het schip
verlaat. Het zou een vergissing zijn met niet
overzienbare gevolgen en met opnieuw het
Congolese volk als dupe.

Emilie Deblock is licentiate geschiedenis en volgde
nadien nog de Master Conflict and Development aan de Gentse
universiteit. In het kader van de coalitie ‘Congo wil stemmen’ was
zij in Congo tijdens de eerste verkiezingsronde voor de organisa-
tie Broederlijk Delen.

■

Frustratie bij het Kabila-kamp omwille
van de vele stemmen die Bemba binnen-
haalde in de hoofdstad. Een hoofdstad die
niet achter zijn president staat, belooft
weinig goeds.

Verkiezingskits
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verkiezingen in de democratische republiek
congo

I  J. Verstappen en J. Zalugurha  I

Congo heeft sedert zijn onafhankelijkheid in 1960 niets anders gekend dan politieke instabiliteit, de Mobutu-dictatuur,
oorlogen, slachtingen, en plunderingen door rebellenmilities die gesteund werden door buitenlandse mogendheden.

VVEERRKKIIEEZZIINNGGSSOOMMSSTTAANNDDIIGGHHEEDDEENN
De ‘internationale gemeenschap’ heeft op 30 juli laatstleden
presidentiële en parlementsverkiezingen georganiseerd. Sedert
20 augustus kennen we de resultaten. Een tweede ronde is
nodig tussen Kabila, uittredend president, en Bemba, een van
de vier uittredende vice-presidenten.

De ‘internationale gemeen-
schap’ verheugt zich over het
« democratisch succes van de ver-
kiezingen en de politieke maturiteit
van de Congolezen ». Bij het bekend
maken van de uitslag ging de presi-
dentiële garde echter in de clinch
met die van Bemba. Bemba’s resi-
dentie werd gebombardeerd terwijl
de vice-president er 14 ambassa-
deurs ontving van het
Internationaal Begeleidingscomité
van de Transitie (CIAT).

Hoe kan in dergelijke omstan-
digheden een tweede verkiezings-
ronde worden opgezet die transparant en democratisch ver-
loopt? Hoe kan daaruit een regering voortvloeien die sociaal en
economisch doeltreffend zal werken? Vooral ook omdat
bepaalde regio’s van Congo door buitenlandse troepen bezet
blijven, waar het geweld tegen de bevolking, de verkrachtingen
en plunderingen verder gaan.

De huidige chaos is het rechtstreeks gevolg van de greep
die ondernemingen en multinationals op de rijkdom van
Congo hebben via het beheer van het CIAT. Is het CIAT erop uit
om deze georganiseerde chaos te verlengen ter eigener voor-
deel en dat van haar opdrachtgevers?

EEVVEENN TTEERRUUGGBBLLIIKKKKEENN
Het Congolese volk is fundamenteel een vreedzaam volk.
Congo heeft nooit een ander land aangevallen en onderhoudt
nog steeds goede relaties met de buren. Jammer genoeg heeft
het land sedert 1996 met een moorddadige oorlog te kampen
die voornamelijk door Rwanda is gevoed, maar ook door
Oeganda en Burundi. Deze oorlog heeft zich over geheel
Cenraal Afrika verspreid. Deze ramp komt boven op het onheil

dat de mobutistische dictatuur gedurende dertig jaar veroor-
zaakte en de bevolking en het land op schandalige wijze heeft
verarmd, ten voordele van multionationale ondernemingen en
malafide leiders.

Het rijk van Mobutu is in mei 1997 in mekaar gestort toen
de opstandelingen van Laurent-Désiré Kabila met de steun van

Rwanda en Oeganda de controle
namen over de hoofdstad Kinshasa.
Eind 1998 probeerde de president
zich van zijn hinderlijke Rwandese
broodheren te ontdoen, waardoor
het vuur in de pan sloeg. Bij deze
nieuwe oorlog waren tot negen
Afrikaanse staten betrokken en een
goed tiental gewapende rebellen-
groepen. Deze oorlog werd de eer-
ste Afrikaanse oorlog genoemd.
Nadat hun luchtaanval op Kinshasa
mislukte door toedoen van het
Angolees leger, bezetten de
Rwandese troepen de Kivustreek.

Om zijn aanwezigheid in Oost-Congo te verdoezelen creëerde
Rwanda de eerste anti-Kabila rebellengroep, de
‘Rassemblement congolais pour la démocratie’ (RCD). In
november 1998 kondigde Bemba de oprichting aan van de
Mouvement de libération du Congo (MLC) die het noorden van
het land innam en militaire steun kreeg van Oeganda. De
Democratische Republiek Congo geraakte aldus opgedeeld in
invloedszones die door soms samenwerkende en soms rivalise-
rende rebellenbewegingen – de voornaamste twee zijn RCD en
MLC onder voogdij van Kigali en Kampala - worden gecontro-
leerd.

Hierop volgde een tragische bezettingsperiode vol onzeker-
heid waarin het grootste deel van Congo ten prooi viel aan
rebellengroepen. De Congolese bevolking was het slachtoffer
van allerlei soorten geweld, systematische verkrachtingen,
plunderingen van de rijkdom van het land, en bloedbaden
waar miljoenen burgers bij betrokken waren en nog zijn.

Tijdens de jaren 1990, onder het presidentschap van
Clinton in de Verenigde Staten, werden de multinationals veel
actiever om in Afrika op gelijk welke manier petroleum- en

De huidige chaos is het
rechtstreeks gevolg van de
greep die ondernemingen
en multinationals op de 
rijkdom van Congo hebben
via het beheer van het
Internationaal
Begeleidingscomité.
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grondstofontginningen te verwerven. Congo is daar bij de eer-
ste keuze, want het is het gebied met de grootste rijkdommen.

AAKKKKOOOORRDDEENN
Van 1999 tot 2003 werd onder impuls van de ‘internationale
gemeenschap’ een reeks vredesakkoorden gesloten tussen de
oorlogvoerende partijen: van Lusaka (Zambia), Pretoria (Zuid-
Afrika), over Addis Abeba (Ethiopië) en Gaborone (Botswana)
tot Sun City (Zuid-Afrika). 17 december 2002 werd inderdaad
het globaal en inclusief akkoord van Sun City getekend, dat op
30 juni 2003 een onuitgegeven politiek systeem installeerde
met een president, vier vice-presidenten en 60 ministers (het
zogenaamde 1+4+60 systeem). Tevens werd besloten om de
rebellengroepen te integreren in het nationalel leger.

De ‘interenationale gemeenschap’ heeft tijdens de onder-
handelingen niets beter kunnen bedenken dan de krijgsheren
in een barok politiek geheel bijeen te brengen dat onder
nauwe controle van het CIAT staat. Dit Begeleidingscomité van
de Transitie is zelf tot een heuse instelling uitgegroeid  met als
voorzitter de voormalige ambassadeur van de Verenigde
Staten, Swing. Het is ook tijdens deze onderhandelingen dat
werd overeengekomen om een VN troepenmacht te installeren
in Congo, onder leiding van dezelfde VS ambassadeur Swing,
om er de veiligheid te garanderen.

Maar de rebellen werden niet ontwapend en dus kwam er
geen einde aan de bloedbaden, terwijl de 17000 miliairen van
MONUC eerder toeschouwers lijken te zijn. Ondanks een
omvangrijk budget van 2,6 miljoen dollar per dag, en ondanks
een indrukwekkende logistiek, heeft MONUC sedert haar
installering in november 1999 geen enkel van de 4 hoofdop-
drachten ten volle kunnen uitvoeren.

Het is in een dergelijke onzekere en surrealistische context
dat er verkiezingen voor het presidentschap en het parlement
werden gehouden. Ze stonden onder hoog toezicht van het
CIAT, dat door sommigen ervan beschuldigd wordt in Centraal
Afrika een ultraliberaal neokolonialisme te willen installeren
ten voordele van de multinationals. Velen betwijfelen openlijk
de onpartijdigheid van een internationaal comité dat is samen-
gesteld uit de vroegere koloniale metropolen met immense
economische belangen in Congo.

Na de eerste ronde van deze verkiezingen begonnen de
Congolezen te hopen dat het ergste nu voorbij zou zijn. Maar
dat was zonder de oorlogsreflex van hun leiders gerekend.
Inderdaad van 20 tot 22 augustus 2006 hadden er bloedige
militaire confrontaties plaats in de hoofdstad Kinshasa tussen
de presidentiële garde van Kabila en de  garde die over de vei-
ligheid van vice-president Bemba moet waken. Zoals reeds

gezegd zijn het deze twee tenoren die de tweede rond betwis-
ten.

EEEENN CCHHAAOOTTIISSCCHHEE TTRRAANNSSIITTIIEE
Dergelijke botsingen met talrijke slachtoffers tonen de kwets-
baarheid van het huidige proces aan. Ze vinden hun oorsprong
in de vele mankementen van de transitie. De lange overgangs-
periode is er niet in geslaagd een nationale verzoening te ver-
ankeren, ze heeft het land geen juridisch apparaat de naam
waardig gegeven, en nog minder een nieuw geïntegreerd en
geherstructureerd leger. De ambtenaren werden niet betaald
en de gruwelijkheden tegen de burgerbevolking bleven door-
gaan, voornamelijk in het oosten van het land. De VN hebben
het over 30000 doden per maand. De vrede blijft nog altijd
uit.

Het akkoord van Sun City had 5 instellingen ter ondersteu-
ning van de democratie voorzien om het transitieproces te
doen lukken. Twee belangrijke commissies hebben nooit echt
gefunctioneerd. We hebben het hier over de Waarheids- en
Verzoeningscommissie en over de Ethische Commissie voor de
strijd tegen de corruptie.

Daar staat tegenover dat de transitie verworden is tot een
race ter persoonlijke verrijking van de politieke leiders en ter
herbewapening van hun respectieve milities. Dit alles onder
het oog van de Monuc en ondanks het wapenembargo voor
Congo, dat precies door de VN-missie en het CIAT moest wor-
den gecontroleerd. In de plaats daarvan bejubelen beide instel-
lingen hun eigen ‘exploot’, zijnde de realisatie van de eerste
democratische verkiezingen sedert 40 jaar in een land met een
oppervlakte zo groot als West-Europa en zonder wegeninfrast-
ructuur.

Dit eerste deel van de verkiezingen in DRCongo
heeft de Europese Commissie zo’n slordige 400
miljoen euro gekost. Ondanks deze enorme kost
voor de Europese belastingbetaler is het risico
groot dat de geschiedenis zich zal herhalen
indien sommigen niet hun volle verantwoorde-
lijkheid opnemen.

Na de moorddadige confrontatie in Kinshasa
kwam de CIAT- en Monuc-baas niet verder dan de uitspraak
dat hij « rekende op de goede wel van Kabila en Bemba » om
het verhitte klimaat te koelen en de veiligheid te herstellen.
Deze nauwelijks verhulde bekentenis van onmacht laat bij de
Congolezen een bittere smaak na. De laatste weken hadden ze
immers de Eufor-troepen de spierballen zien rollen en horen
verklaren dat de « herrieschoppers de Eufor-troepen op hun
weg zullen vinden ». Sommigen vragen zich openlijk af waar
deze ervaren en goed uitgeruste troepen van Eufor waren
gedurende de 3 dagen van gewapend treffen met zware
wapens in de Congolese hoofdstad.

De Congolezen kunnen niet anders dan hopen dat alles beter
zal gaan na de tweede ronde.

■

De transitie is verworden tot een race
ter persoonlijke verrijking van de
politieke leiders.
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de tweede ronde:
joseph kabila, vredesduif, vazal en poenschepper

Joseph Kabila is in januari 2001 zijn vader,
Laurent Désiré, opgevolgd, nadat een van diens
lijfwachten hem uit de weg geruimd had. Als
generaal-majoor van de landmacht was zoon
Joseph een van de toplui uit de omgeving van
zijn vader. Die had in mei 1997, na een zegevie-
rende opmars van zijn rebellenleger, zijn voor-
ganger, de dictator Mobutu Sese Seko, op de
vlucht gejaagd naar Marokko. Daarbij had hij op
de steun van vooral buurland Rwanda kunnen
rekenen.

Joseph kiest vanaf zijn aantreden resoluut
voor de koers die Congo’s internationale voogden
hem opleggen: onderhandelingen over de beëindiging van de
vijandelijkheden aanknopen. Gespeend van het charisma van
zijn vader en met nauwelijks enige worteling in zijn land is hij
verplicht om zijn eieren in die mand te leggen, wil hij het als
president een tijd uitzingen.

Die aanpak legt Kabila geen windeieren. Tegenwoordig is
hij de chouchou van de Amerikaanse regering en Europese poli-
tici als EU-commissaris, Louis Michel. Als presidentskandidaat
straalt hij het aureool van vredesstichter uit, wat maakt dat hij
vooral in het oosten van Congo goed scoort. In Kivu en ook de

Oostprovincie is immers de herinnering aan de
bezetting door het Rwandese leger nog levendig.

Ook op economisch vlak treedt Joseph in de
voetsporen van zijn vermoorde vader. Jarenlang,
voor Laurent Désiré terugkeert naar de politiek
als de feitelijke leider van het rebellenleger dat
Rwanda in het najaar van 1996 op de been
brengt, is Joseph zijn compagnon de route in
zaken. Zijn vader is bedrevener in zaakjes dan in
het echte werk en die honger naar makkelijk te
verdienen poen stilt hij, eenmaal president van
Congo en zelfs daarvoor al, door zich in deals met
niet zo kosjere buitenlandse groepen te storten.

Met zijn medestrijders uit Zimbabwe als medestander sluit
Kabila sr. een reeks contracten, waarvan er weinigen in Congo,
buiten hijzelf en enkele dikke vrienden, beter worden.

Die strategie van uitverkoop van ’s lands rijkdommen
gepaard met persoonlijke verrijking neemt Kabila jr., terend op
de ervaring opgedaan in vaders Tanzaniaanse leerschool, zon-
der meer over. Spilfiguren in dat economische raderwerk als
zijn voormalige kabinetschef, Boshab, blijven ook na hun ont-
slag vanwege evidente corrupte praktijken, in zijn omgeving
werkzaam.

Jean-Pierre Bemba is uit ander hout
gesneden dan zijn tegenstander op
29 oktober. Zijn vader, Bemba Saolona,
ook bekend als Jeannot, bouwt onder
Mobutu een economisch imperium uit.
Dat steunt op twee pijlers, koffie en hon-
dentrouw aan de president. Wie in het
toenmalige Zaïre die twee troefkaarten
uitspeelt, is verzekerd van een meer dan
goed inkomen en hoge functies. Bemba
sr., een mulat – zijn vader is Portugees –
en daardoor politiek geen bedreiging voor Mobutu, schopt het
tot voorzitter van het verbond van Zaïrese ondernemingen.
Onder Kabila sr. is hij even Minister van Economische Zaken.

Jeannot stuurt de begaafde Jean-Pierre naar Brussel om er
economie te studeren. De daar opgedane bagage laat Bemba
jr. niet verloren gaan. De van vader geërfde bedrijvenporte-
feuille bevat ondertussen naast de koffiehandel, een vliegtuig-
onderneming, twee televisiestations en een radionet, een net-
werk voor mobiele telefonie en een autoverhuurbedrijf.
Meer dan bij zijn vader bijt bij Jean-Pierre het politieke virus.

jean-pierre bemba, reddende engel, mensenhandelaar,
oorlogsmisdadiger en kannibaal

Al in augustus 1998 de tweede fase van de
oorlog in Congo een aanvang neemt, met
deze keer Laurent Kabila aan de ene kant
en aan de andere kant opnieuw door
Rwanda en Oeganda gesteunde rebellen,
ruikt Bemba zijn kans. Hij springt in het
gat dat Mobutu in de Evenaarsprovincie
achtergelaten heeft, incasseert ‘s mans
politieke erfenis, pikt in op de onvrede die
bombardementen van Kabila’s leger er
veroorzaken en maakt handig gebruik van

de fricties tussen Rwanda en Oeganda: een nieuwe rebellenbe-
weging is geboren, met het noordwesten van Congo als uit-
valsbasis en Oeganda als broodheer.
Op die meesterzet teert Jean-Pierre op het thuisfront nog
altijd. Ze beschouwen hem er als degene die door zijn gewa-
pende optreden belet heeft dat Kabila de streek onder de voet
loopt. Jean-Pierre heeft de Evenaarsprovincie weer op de poli-
tieke kaart van Congo gezet.

Het gebruik van militair geweld past in Bemba’s uitgedok-
terde politieke strategie. Maar zijn rebellenorganisatie blinkt

Blz. 26-33(dossier)sept  13-09-2006 14:36  Pagina 32



DOSSIER 33

Vrede | nr. 381 | september - oktober  2006

ook uit in de aanwending van geweld als terreurwapen. Dat
blijkt het scherpst in december 2002, kort na het sluiten van de
overeenkomst van Pretoria, die van hem een half jaar later een
van de vier vice-presidenten in de overgangsregering maakt.
Bij een uitbraak naar le grand nord, het uiterste noorden van
Noord-Kivu, maken Bemba’s manschappen zich door het ple-
gen van daden van kannibalisme, voornamelijk gericht op pyg-
meeën, schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Pas
door het optreden van een Italiaanse pater en diplomaten in
Kampala, bij wie de man aan de bel gaat hangen, komt er een
einde aan die wanpraktijken.

Aan de andere oever van de Oubangi-rivier, in de Centraal-
Afrikaanse Republiek, kiezen Bemba’s soldaten partij tijdens de
machtsstrijd die daar aan de gang is. Ze gaan er zo te keer dat
de huidige regering hem wat graag voor de begane misdaden
voor het Internationale Strafhof in Den Haag zou dagen. Dat
hij ondertussen ook in België persona non grata is wegens een
veroordeling voor mensenhandel, een onverkwikkelijke zaak
met een kindermeisje, is in het licht van het voorgaande bijna
een bagatel.

DD EE GGRROOTTEE SSCCHHEEUURRIINNGG
Bemba en Kabila hebben dus voor een stuk een gelijklopend
parcours doorlopen. Allebei zijn ze uit de schaduw van hun
vader moeten komen, geen van de twee schuwen ze de combi-
natie van politiek en zakelijke bedrijvigheid, grenzend aan
affairisme, en allebei hebben ze militaire middelen ingezet om
politieke oogmerken te bereiken. Toch, of misschien daarom
juist, dreigt de tweestrijd tussen hen Congo in een nieuwe cri-
sis, à la limite een nieuw conflict, onder te kunnen dompelen.
Ondanks het feit dat ze al ruim drie jaar, vanaf 30 juni 2003,
samen deel uitmaken van de overgangsregering, Kabila als pre-
sident, Bemba als vice-president.

(uittreksel uit ‘Congo, de clash der Titanen’ door Guy Poppe.
Uitpers  nr. 78, 8ste jg., september 2006)

■

congo / kabila-kamp ook in 
parlementsverkiezingen voorop

I  Raf Custers  I

Indymedia 03/09/2006 (11:39)
Het politieke kamp van president Joseph Kabila komt voorlopig het sterkst uit de parlementsverkiezingen. Dat blijkt uit de
gedeeltelijke uitslagen nu zo’n 320 van de 500 nieuwe parlementairen bekend zijn. (...)
In de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen in Congo van 30 juli krijgt de alliantie rond president Joseph Kabila (AMP)
161 van de 324 toekende zetels. Het nieuwe parlement telt 500 zetels. De tweede politieke formatie zijn de onafhankelijken met
zo’n 50 zetels. Dan volgen de alliantie rond vice-president Bemba met 45 zetels en de Mouvement Social du Renouveau.
(...)
De presidentsverkiezingen, die ook op 30 juli zijn gehouden, hebben geen duidelijke overwinnaar opgeleverd. Joseph Kabila haal-
de 7.590.485 stemmen of 44,81% tegen 3.392.592 stemmen of 20,03% voor ex-rebel en vice-president Jean-Pierre Bemba en
2.211.290 stemmen of 13,06% voor Antoine Gizenga, een echte ancien uit de Congolese politiek. Tegen deze uitslag zijn acht klach-
ten ingediend, waarvan vijf door kandidaten voor het presidentschap. De definitieve uitslag zou er op dinsdag 5 september zijn.
(...)
Kabila hoopt de steun te krijgen van de Palu, de vrij goed georganiseerde aanhang van Antoine Gizenga. Kabila en Gizenga heb-
ben elkaar deze week ontmoet. De alliantie zou stroken met beider politieke achtergrond. Kabila is de politieke erfgenaam van
Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo en een anti-imperialist die in januari 1961 mede door toedoen van de gewezen
kolonisator België is vermoord. Gizenga, een gematigd nationalist, was de vice-premier in de regering van Lumumba; hij heeft na
diens liquidatie enkele maanden zijn verzet volgehouden tegen het nieuwe pro-Westerse bewind in Kinshasa (toen nog
Leopoldstad) en de latere dictator Joseph Mobutu. Of de Kabila-Gizenga-alliantie er echt komt, is nog niet zeker. Gizenga heeft
deze week ook met Kabila’s rechtstreekse tegenstrever Bemba gepraat. Die behoort politiek (en via zijn vader) tot het
Mobutistische kamp.
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De voedingsbodem voor het
conflict in Noord Oeganda valt
terug te brengen naar het kolo-
nialisme, wanneer de Britten
een onderscheid invoerden tus-
sen het Noorden en het Zuiden
van het land. De Acholi, de
dominante etnische groep uit
het Noorden, werden gerekru-
teerd voor het leger, terwijl deze
regio op economisch vlak sterk
werd achteruitgesteld  (wat
betreft industrie, maar ook wat
betreft onderwijs, gezondheids-
zorg, etc.). Bij onafhankelijkheid
werd Noord-Oeganda op poli-
tiek en economisch vlak verder
gemarginaliseerd, maar behield
steeds haar dominante positie in het
leger. Het leger beging echter vele wreed-
heden, waarvoor de Acholi steeds verant-
woordelijk werden gehouden. De Acholi
(en het Noorden in het algemeen) ver-
wierven in juli 1985 plots voor het eerst
zowel politieke als militaire macht. Dit
was echter van korte duur, want in Januari
1986 werden ze al verdreven door huidig
President Museveni. Het Noorden vreesde
dan ook sterk voor represailles, als weer-
wraak voor de wreedheden die de Acholi
in het leger hadden begaan. Wanneer die
represailles effectief plaatsvonden, werd
de vrees voor een genocide op de Acholi
plots reëel. Deze dreiging, in combinatie

met een algemene politiek-economische
marginalisatie, zorgden ervoor dat ver-
schillende rebelgroeperingen in Noord-
Oeganda zich organiseerden.
In deze situatie ontstond in 1987 het Lord’s
Resistance Army (LRA), aangevoerd door
hun profetische leider Joseph Kony. Het
LRA wou in de eerste plaats de Acholi red-
den van de ondergang, maar was militair
niet zo succesvol als de voorgaande rebel-
groeperingen (zoals de ‘Holy Spirit Mobile
Forces’ geleid door zijn nicht Alice
Lakwena).

In 1994, na mislukte vredesonderhan-
delingen, vonden twee grote veranderin-
gen plaats. Ten eerste werd het LRA plots

ten volle gesteund door Soedan,
waardoor het deel uitmaakte
van bredere regionale machts-
dynamieken: President
Museveni had jarenlang het
SPLA (Sudan People’s Liberation
Army) gesteund, dat in Soedan
een burgeroorlog uitvocht tegen
het Khartoum regime (Museveni
en SPLA-leider Garang hadden
samen in Dar-es-Salaam gestu-
deerd). Het SPLA vocht een
bevrijdingsoorlog tegen de
onderdrukking van de Arabieren
en hun islamitische intolerantie,
en opereerde langs de
Oegandees-Sudanese grens.
Omwille van deze redenen

begon Soedan het LRA te steunen: ener-
zijds om het SPLA te bestrijden in Zuid
Soedan, en anderzijds om tegen het regi-
me van President Museveni te strijden.
Een andere reden waarom Museveni het
SPLA bleef steunen, was omwille van de
goede relatie tussen Museveni en de VS:
Oeganda heeft een sleutelrol om het
gevaar van Soedan in te perken.

De tweede grote verandering die
plaatsvond in 1994 was de relatie met de
burgerbevolking: het LRA keerde zich
tegen de burgerbevolking in Noord
Oeganda, en begon brutale wreedheden
te begaan tegen de bevolking. Ganse dor-
pen werden aangevallen, en op massale

oeganda,
religieus geweld met strategische functies  

I  Kristof Titeca  I

Sommige Afrikaanse conflicten blijven voor verwarring zorgen. Gekenmerkt door hun bijna ongekende brutaliteit en quasi
onverklaarbaarheid werden ze begin de jaren ’90 door sommigen gebrandmerkt als ‘nieuw barbarisme’. Een element dat
hiertoe bijdraagt is de rol van traditionele religieuze en spirituele tradities in deze conflicten: verhalen over spirituele ritu-

elen die de soldaten immuun maken voor kogels; bataljons van geesten die de troepen informeren over de strategie van de
tegenstander en soldaten die onder magische bescherming vechten. Het zijn maar een paar elementen die bijdragen tot het

geloof dat Afrika definitief is afgedwaald van het verlichte pad naar ontwikkeling, maar verloren in een donker verleden
gevuld met brutaal geweld, en vooral onverklaarbaar ‘primitieve’ religieuze gebruiken. Dit artikel handelt over het ‘Lord’s

Resistance Army’ (LRA) in Noord-Oeganda dat al bijna 20 jaar een dergelijke ‘spirituele’ strijd voert. Het artikel wil aantonen
dat een dergelijke religieuze strijd niet uit het niets komt, maar duidelijke strategische functies heeft.
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schaal zijn kinderen ontvoerd om als kind-
soldaat, seksslavin of drager te moeten
functioneren. Als gevolg hiervan besloot
de Oegandese overheid om de bevolking
in vluchtelingenkampen onder te bren-
gen, om hen beter te kunnen beschermen.
Dit bleek echter een loze belofte, daar
kampen met 10.000 mensen het moesten
stellen met een handvol soldaten als
bescherming. Het LRA kon dan ook nog
steeds relatief makkelijk de burgerbevol-
king treffen. De kampen droegen daaren-
boven bij tot een verdere humanitaire
ramp, daar de ongeveer anderhalf miljoen
mensen in Noord-Oeganda volledig
afhankelijk werden van voedselhulp van
het Wereld Voedsel Programma.

HHEETTLLRRAA::   RREEBBEELLLLEENN MMEETT ‘‘HHOOGGEERREE
MMAACCHHTTEENN’’
Er is relatief weinig geweten over het LRA.
Het maakt immers amper publieke mede-
delingen, en leider Joseph Kony spreekt
quasi nooit in het openbaar. Alles moet
dan ook samen gepuzzeld worden uit ver-
klaringen van ex-rebellen, eisen bij vredes-
onderhandelingen, en de zichtbare ken-
merken van LRA activiteiten.

Het bijzondere, en meest gemediati-
seerde aspect aan het LRA is dat Joseph
Kony beweert dat verschillende geesten
bezit hebben genomen van hem. Kony ziet
zichzelf als de boodschapper van de gees-
ten, die geen andere keuze heeft dan het
gehoorzamen van de geesten. De ‘voorzit-
ter’ van de geesten is Juma Oris, die een

minister was onder Idi Amin (vroeger
Oegandees dictator). Hij coördineert al de
geesten en heeft het meeste macht. Een
andere belangrijke geest is Silly Silindi
Mackey – afkomstig uit Zuid-Soedan, en is
de operationele commandant, wiens beve-
len afhangen van het gebied van operatie.
Zij waarschuwt bijvoorbeeld wanneer de

vijand in aantocht is, of welk deel van de
vijand aangevallen moet worden. Andere
geesten luisteren naar namen als Jimmy
Bricky ‘Who are You’ (chief intelligence
officer), King Bruce, Dr. Salan,.. . Elk van de
geesten heeft een bepaalde specialiteit,
die samen bijdragen tot de speciale krach-
ten van Joseph Kony. Op specifieke tijd-
stippen nemen individuele geesten bezit

van Kony, die voor korte tijd de controle
over zichzelf verliest.

Een ander aspect dat veelvuldig in de
media is gekomen (en dat sommigen het

LRA doet bestempelen als een soort
Christelijke fundamentalisten) is het feit
dat het LRA beweert te vechten voor de
Tien Geboden, om deze als wet te installe-
ren in Oeganda. Deze Tien Geboden zijn
echter niet enkel de Christelijke Tien
Geboden, maar een combinatie van
Christelijke en Acholi tradities: enerzijds

verwijzen ze naar de bijbelse Tien
Geboden, maar anderzijds naar verwijzen
ze naar een lokale Acholi traditie waarbij
een lijst van regels wordt vrijgegeven om
een verstoorde morele orde te genezen.

Joseph Kony ziet het als zijn centrale
taak om de Acholi te redden van de onder-
gang, iets wat bijzonder ongeloofwaardig
klinkt door de massale aanvallen op de

burgerbevolking. Het LRA verklaart dit
door referenties naar bijbelse profeten: zij
wilden de zondige volkeren reinigen, ver-
vloekten ze, om tenslotte een kleine min-
derheid over te houden die puur van hart
is. Het LRA voert een gelijkaardige ‘bijbel-
se’ purificatie uit. In gesprekken met ex-
rebellen wordt dan ook veelvuldig verwe-
zen naar bijbelse parabels als de ark van
Noah: Noah was de enige gelovige; en alle
ongelovigen verdronken door de tussen-
komst van God. Ex-rebel commandanten
refereren hiernaar met ‘indien Noah een
gewapende profeet geweest zou zijn, hij
alle andere mensen eigenhandig ver-
moord zou hebben’. Op die manier zou
geen goddelijke tussenkomst nodig
geweest zijn om al die mensen te verdrin-
ken. Kony ziet zichzelf als de derde profeet
na Jezus en Mohammed, maar als de eer-
ste gewapende profeet. Als een gewapend
profeet neemt hij daarom zelf het initia-
tief: hij vermoordt de ongelovigen, de

Oeganda steunde de opstand in zuid-
Soedan. Soedan steunde de opstand in
Noord-Oeganda.
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Acholi, omdat ze teveel zijn afgeweken
van hun oorspronkelijk geloof en tradities.
Ze collaboreren immers met de overheid
door in de ‘beschermde’ vluchtelingen-
kampen te wonen, en ze laten onreine
gebruiken als hekserij toe. Met andere
woorden, een ‘purificatie’ is de enige
manier om de Acholi en hun cultuur te
redden. Het geweld van het LRA is hier-
door niet in de eerste plaats gericht tegen
het overheidsleger, maar tegen de bevol-
king. Zoals een vroeger rechterhand van
Kony zei “Wij van het LRA zijn leraars. De
geest zei ons ‘Ga en leer. Diegenen die lui-
steren zullen gered worden. Diegenen die
niet luisteren zullen niet gered
worden.’Door de Acholi uit te roeien, wil
Kony de Acholi-cultuur opnieuw uitvin-
den. Hij wil ze zelfs allemaal vermoorden
als ze hem niet volgen.”1 De LRA, en vooral
de ontvoerde kinderen, vormen het begin
van een nieuwe ‘pure’ generatie van
Acholis. Om dit religieuze karakter te
onderstrepen, zijn er binnen het LRA tal
van rituelen. Zo zijn er uitgebreide initia-
tierituelen (om de ‘insiders’ van de ‘outsi-
ders’ te onderscheiden); bijbelse verbran-
dingsrituelen en ook rituelen voor men
zich op het slagveld begeeft. Rebellen die
deze richtlijnen en rituelen niet opvolgen,
worden onzuiver, en kunnen hierdoor op
het slagveld gedood worden. Rebellen die
sneuvelen op het slagveld, sneuvelen dan
ook door hun ‘onreinheid’. Geweld wordt
hierdoor een handeling die de zuiveren
van de onzuiveren scheidt. Het wordt een
soort natuurlijk genezingsproces en een
spirituele handeling in plaats van een
straf. Een ex-rebel commandant vatte het
samen als ‘Vechten is een manier om je
liefde aan God te betuigen’2.

SSTTRRAATTEEGGIISSCCHH GGEEBBRRUUIIKK VVAANN DDEEZZEE
‘‘BBOOVVEENNNNAATTUUUURRLLIIJJKKEE KKRRAACCHHTTEENN’’
Hoe surreëel dit spirituele karakter ook
mag klinken, het had wel het nodige
effect. Zeker in het begin werden specta-
culaire overwinningen geboekt op het
regeringsleger; en wist Kony altijd op mir-
aculeuze wijze uit de handen van de
Oegandese overheid te blijven. In gans
Oeganda heerst er een algemene consen-
sus dat Kony bepaalde ‘speciale krachten’
bezit; zeker bij de bevolking in het
Noorden van Oeganda, maar ook bij jour-

nalisten of overheidsactoren. Zo verklaar-
de de Minister van Defensie in 2004 dat
Kony niet met reguliere militaire middelen
te verslaan was, daar hij bepaalde boven-
menselijke krachten gebruikte. Het doet
er immers niet toe of de speciale krachten
die het LRA toegedicht worden bestaan of
niet; het belangrijkste is dat de mensen
erin geloven. Geweld ingebed in religieuze
en spirituele praktijken draagt immers bij
tot het intimiderende karakter van het
LRA: niet enkel is het LRA brutaal geweld-
dadig, het beschikt ook over ‘bovenna-
tuurlijke’ krachten. Dit verhoogt dan ook
de vrees voor het LRA, zowel voor de bur-
gerbevolking als het overheidsleger (ver-
schillende rapporten vermelden de grote
vrees van de soldaten voor het LRA).

Ook binnen het Lord’s Resistance
Army is het spirituele karakter belangrijk.
De regels en rituelen versterken immers
de interne discipline: ze creëren een
geloof in een uitverkoren groep, een nieu-
we gezuiverde minderheid. Het zijn
immers vooral ‘rituelen die een geloof
creëren, en niet andersom’3. Dit geloof
verhindert ook de ontsnapping van de
ontvoerde kinderen, die ongeveer 80% van
het LRA uitmaken. Vele kinderen ontsnap-
pen niet wanneer ze daartoe de mogelijk-
heid hadden, uit vrees voor de geestelijke
regels. Ook vele rebellen die zich onder de
amnestiewet hebben overgegeven, volgen
nog steeds bepaalde regels van het LRA.
Vele ex-rebellen zijn ervan overtuigd dat
het niet naleven van de regels met de
dood bekocht zou kunnen worden. Met
andere woorden, binnen de beweging
heeft het spirituele karakter een intimide-
rend effect: het zorgt ervoor dat de inter-
ne cohesie gehandhaafd blijft binnen de
troepen. Tenslotte zorgen de spirituele
regels ervoor dat de relatie met buiten-
staanders bijzonder duidelijk is: iedereen

die buiten de beweging staat, moet als de
vijand gezien worden.

Door de steun van Soedan begonnen
ook vele moslimregels hun intrede te
doen bij het LRA: zo mag er niet gewerkt
worden op vrijdag, is alcohol verboden,
mag er geen varken gegeten worden; en
wordt de ramadan gerespecteerd. Deze
referenties naar moslimtradities hebben
dan ook een duidelijk strategische functie:
ze zijn een toegeving aan Khartoum om
verdere steun te verzekeren. In de nieuwe
geo-politieke situatie van de ‘war on ter-
ror’ kwam Sudan in 2002 onder sterke
druk voor zijn steun aan het LRA, en werd
de steun dan ook officieel beëindigd.
Officieel, want officieus worden bepaalde
figuren binnen het Soedanese leger er

nog van verdacht het LRA te steunen.
Het gebruik van een spiritueel-religi-

eus kader biedt dus duidelijk strategische
voordelen: het zorgt voor de discipline bij
de rebellen, het legitimeert het leider-
schap van Joseph Kony, het intimideert de
burgerbevolking en het regeringsleger, het
verzekert de steun van Soedan,….Betekent
dit dat de het religieus-spiritueel karakter
van het LRA als een strikt instrumenteel
gegeven gezien moet worden, dat
gebruikt wordt door bepaalde figuren om
terreur te zaaien en macht op te bouwen?
Ja en neen. Ja, daar het zoals hierboven
aangetoond duidelijke strategische voor-
delen biedt, en dan zeker voor Joseph
Kony. Neen, want daarvoor is het religieu-
ze karakter teveel geworteld in lokale
gebruiken, en heeft het teveel betekenis
voor diegenen die erin participeren. Zo
zijn er in de late jaren ‘80 gevechten
geweest waarbij zowel de commandanten
als soldaten geen wapens gebruikten, en
enkel ‘spirituele’ bescherming gebruikten
om de vijand te verjagen. Bij puur instru-
menteel gebruik zou zoiets uit den boze

Het doet er immers niet toe of de speciale
krachten die het LRA toegedicht worden,
bestaan of niet; het belangrijkste is dat de
mensen erin geloven.
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zich dan ook tussen twee vuren: het gaat
niet akkoord met de ongekende brutali-
teit van de rebellen; maar gaat ook niet
akkoord met hun continue en historische
achterstelling door de Oegandese rege-
ring.

EEPPIILLOOOOGG::   DD EE HHUUIIDDIIGGEE SSIITTUUAATTIIEE
Vandaag de dag is het LRA verder versplin-
terd in kleinere eenheden, en heeft het
zich verspreid over verschillende gebie-
den: het merendeel van het LRA (inclusief
Kony) zit sinds september 2005 in Oost-
Congo, waar ze al leden van MONUC, de
VN interventiemacht, hebben gedood.
Andere delen zitten in Zuid-Sudan, en nog

andere in Oeganda – niet enkel in de
Noordelijke districten, maar tot in Oost-
Oeganda. Het is dus niet langer een
‘Noordelijke’ conflict. Alhoewel de rebellen
numeriek niet meer zo sterk zijn – vele
zijn gedood, hebben zich overgegeven, of
vele kinderen zijn ontsnapt – is het LRA
nooit op een groter gebied aanwezig
geweest. Het is onduidelijk in hoeverre die
kleinere groepjes met elkaar in contact
staan, maar ze zijn nog steeds in staat een
ongelooflijke terreur te veroorzaken onder
de bevolking.

Toch lijkt het ganse conflict in een
stroomversnelling terechtgekomen. Na
eerdere halfslachtige pogingen waarbij

Kony telkens een radiostation opbelde
met de boodschap enkel met een andere
‘gezant van God’ te willen onderhandelen
(i.e. de aartsbisschop van Gulu), lijken de
onderhandelingen deze keer menens.
Onder impuls van de vice-President van
Zuid-Soedan, Riek Machar, vinden vanuit
Juba (Zuid-Sudan), onderhandelingen
plaats. Een cruciaal punt in de onderhan-
delingen is echter het feit dat in Oktober
vorig jaar, op vraag van Oeganda, een aan-
houdingsbevel is uitgevaardigd door het
ICC, het Internationaal Strafhof in Den
Haag, tegen de 5 topcommandanten van
het LRA, waaronder Joseph Kony. Intussen
is er een bijzonder onduidelijke situatie
gecreëerd doordat President Museveni
algemene amnestie heeft aangeboden
aan de 5 commandanten van het LRA.
Museveni ziet dit als de enige mogelijk-
heid om het conflict te beëindigen; iets
waar Den Haag allerminst tevreden mee
is. Hoe dan ook, de onderhandelingen zijn
op zijn minst historisch te noemen, en
openen enig perspectief voor het al 20
jaar door oorlog geteisterde Noord-
Oeganda.

Kristof Titeca is aspirant van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) aan de
Conflict Research Group, Universiteit Gent.

Het is onmogelijk een complexe materie
als het conflict in Noord-Oeganda op een
paar bladzijden te bespreken. Voor een
excellente bespreking van het conflict, zie:
Finnström, Sverker, ‘Living with bad sur-
roundings. War and existential uncertain-
ty in Acholiland, Northern Uganda’.
Verkrijgbaar op:
http://www.antro.uu.se/personal/finnstr-
om_sverker.html

■

–––––––
1 Interview ex-rebel, 18/12/2005, Gulu,
Uganda.
2 Interview ex-rebel, 13/12/05, Gulu, Uganda.
3 B. Diken and B. Carsten, ‘Zones of
Indistinction: Security, Terror and Bare Life’,
Department of Sociology, Lancaster University,
January 2002. Quoted In: Van Acker, Frank,
Uganda and the Lord’s Resistance Army: the
New Order no-one Ordered, University of
Antwerp, IDPM Discussion Paper, October 2003,
pp.33-34

AFRIKA 37

Vrede | nr. 381 | september - oktober 2006

zijn. Het spirituele aspect van het LRA is
vooral deel van een proces van zelfdefinië-
ring, een proces dat voortvloeit uit de his-
torische marginalisatie van Noord-
Oeganda. Door het gebruik van religieuze
symbolen probeert het LRA toegang te
verkrijgen tot een wereld waarvan het
was uitgesloten, en om een identiteit te
definiëren die radicaal ingaat tegen de
orde waarvan het was verstoten: de poli-
tieke (en economische) structuur van
Oeganda. De Acholi waren een etnische
groep die was uitgesloten van de politieke
macht, die bedreigd werden met uitroei-
ing, en die de spirituele traditie aangrepen
om een radicale herdefiniëring van hun

identiteit te bekomen, om zichzelf zo te
redden. Deze politieke dimensie (de poli-
tiek/economische marginalisering binnen
Oeganda) mag dan wel op de achtergrond
geraakt zijn door de vele aandacht voor
het spirituele karakter, het politieke blijft
een belangrijke factor in het conflict. Tot
het jaar 2000 circuleerden manifesten
waarin het LRA protesteerde tegen de
oneven ontwikkeling in Oeganda, waarin
het Noorden continu achtergesteld werd.
Deze eisen worden nog steeds gesteund
door de bevolking. Alleen gaat de bevol-
king allerminst akkoord met de methodes
van de rebellen, die in de eerste plaats
tegen hen gericht zijn. De bevolking vindt

Fo
to

 K
.T

ite
ca

34-37/sept  13-09-2006 14:37  Pagina 37



AZIË38

Vrede | nr. 381 | september - oktober 2006

WW AA TT VVOOOORRAAFF GGIINNGG
Half februari 2006 gingen zowat zeshon-
derd militairen van de 1400 in staking. Ze
waren bijna allemaal voormalige guerilla-
strijders uit het westen van het land die in
het nationale leger waren opgenomen. Ze
meenden te worden gediscrimineerd, o.m.
tegenover collega’s uit het oosten.
President Gusmao beloofde hun klachten
te onderzoeken maar de militairen wei-
gerden hun actie te beëindigen. Als reac-
tie hierop werden ze op 17 maart allemaal
ontslagen. Er volgden demonstraties, met
heel wat onrustige momenten in de
hoofdstad en op 26 april vielen de dissi-
dente militairen winkels en andere gebou-
wen aan, twee dagen later was het de
beurt aan de woning van premier Alkatiri.
Toen de politie riposteerde vielen vier
doden en twintig gewonden. Hierdoor
brak er paniek uit bij de bevolking en dui-
zenden sloegen op de vlucht. Verdere
onlusten dreven het dodenaantal op tot
over de twintig

De zaak evolueerde naar een kracht-
meting rond de figuur van premier
Alkatiri. President Gusmao kondigde de
noodtoestand af. Mari Alkatiri nam uitein-
delijk ontslag en werd vervangen door
Jose Ramos-Horta (Nobelprijs voor de
Vrede 1996, geen lid van de bevrijdingsbe-
weging en van de voornaamste politieke
partij Fretelin).

Op 31 mei landden er 2000
Australische soldaten in Dili, ze werden
later vervoegd door 330 militairen uit
Maleisië, 160 uit Nieuw-Zeeland en 130 uit
Portugal.
(red.)

Jose Ramos-Horta

Democratische Republiek Oost-Timor 
• bevolking: 857,000 (UN, 2005) 
• hoofdstad: Dili 
• oppervlakte 14,609 sq km (5,641 sq

miles) 
• belangrijkste talen: Tetum en

Portugees (officieell), Indonesisch
en Engels (werktalen)  

• belangrijkste godsdienst: christen-
dom 

• levensverwachting: 56 jaar (vrou-
wen), 54 jaren (mannen) (UN) 

• munt: 1 US dollar = 100 cents 
• belangrijkste exportprodukten:

Koffie, marmer, potentieel voor
olie-export

• BNP per capita : $750 (World Bank,
2006) 

(bron: BBC)

AAUUSSTTRRAALLIIËË
Als men de officiële versie van de feiten
gelooft, lijkt de interventie van
Australische troepen in Oost-Timor gedre-
ven door de zuiverste motieven. De solda-
ten zijn er eenvoudigweg om vrede en
stabiliteit te herstellen na het wegvallen
van de autoriteit van de regering. Maar de
echte machtsstrijd die aan de basis ligt
van deze crisis is echter aan het licht

gekomen. De interventie van de regering
Howard heeft niets te maken met het
beschermen van de Oost-Timorese bevol-
king. Het is eerder gericht op het bewerk-
stelligen van een regimewissel. De vervan-
ging van de regering van eerste minister
Mari Alkatiri door een regering die veel
meer oog heeft voor de Australische
belangen.

Het is al lange tijd zo dat er op het
vlak van buitenlands beleid geen perma-
nente bondgenoten en bondgenootschap-
pen zijn, maar eerder permanente belan-
gen. Dit is zeker het geval in Oost-Timor.
Eén van de grootste belangen van de
Australische regering, daarin gesteund
door de oppositiepartijen, is er voor zor-
gen dat geen enkele andere grootmacht
invloed kan uitoefenen op het gebied
waar expliciet naar verwezen wordt als
‘Australië’s achtertuin’. In 1999 stuurde de
regering Howard troepen om de militaire
interventie van de VN te leiden, zodat
Australië een grotere autoriteit zou heb-
ben in het postonafhankelijke Oost-Timor
dan voormalig kolonisator Portugal en zo
de beste positie kon verwerven voor het
exploiteren van de waardevolle olie en
gasreserves. Zeven jaar later blijft de fun-
damentele motivatie dezelfde.

HHOOWWAARRDD
Het onderliggende conflict met Portugal
kwam aan de oppervlakte toen eerste
minister John Howard in een interview
stelde dat de crisis in Oost-Timor te wijten
was aan een ‘slecht bestuur’. Dit was een
duidelijke verwijt naar de regering
Alkatiri. Er kwam een onmiddellijke reac-
tie van de Portugese minister van buiten-

waarom australië graag een ‘regimewissel’
wil in oost-timor

I  Nick Beams  I

Op 25 augustus besliste de Veiligheidraad om een UNO-missie te installeren die in samenwerking met de bestaande Joint
Task Force onder leiding van Australië, de veiligheid in Oost-Timor moet garanderen. Wat achtergrond bij de recente gebeur-

tenissen in dat land.
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landse zaken Diogo Freitas do Amaral, die
de opmerkingen van Howard bekritiseer-
de als “inmenging in de binnenlandse
zaken” van Oost-Timor. Maar Howard was
niet onder de indruk en besloot zelfs nog
meer te zeggen bij de eerstvolgende gele-
genheid. In het televisieprogramma ‘insi-
ders’ op ABC werd hem gevraagd hoe
slecht de Oost-Timorese regering was en
of de verantwoordelijkheid bij Alkatiri lag.
Howard antwoordde dat hij niet in details
wou treden over de politiek van het land,
maar deed het vervolgens toch. Hij zei dat
het duidelijk was dat het land niet goed
bestuurd was geworden de laatste jaren
en dat hij zijn eerdere uitspraken daarom-
trent niet zou terugnemen. Er werd hem
gevraagd naar de langere termijnplannen
van Australië.

Zou er een Oost-Timorees equivalent
komen voor de situatie in de Solomon
Eilanden -waar Australische staatsfunctio-
narissen de ministeries van financiën, de
gevangenissen en de politiediensten heb-
ben overgenomen? Howard’s reactie:
“Wel, ik sluit niets uit, maar ik wil niet
voorbarig verklaren dat dit zal gebeuren
zonder daarover eerst een discussie gehad
te hebben met de Oost-Timorezen. Het is
een delicate kwestie. Aan de andere kant
willen we helpen en wij zijn de regionale
macht in de juiste positie om dit te doen.
Het is onze verantwoordelijkheid om te
helpen maar ik wil de onafhankelijkheid
van de Oost-Timorezen respecteren. Maar
dan moeten ze die onafhankelijkheid of de
verantwoordelijkheden die samengaan met
die onafhankelijkheid effectiever vervullen
dan ze de laatste jaren gedaan hebben.” Het
is een “delicate kwestie” omwille van de
activiteiten van Australië’s rivalen in de
regio, zoals aangestipt door de Portugese
minister van Buitenlandse Zaken.

Tot nu toe heeft de regering Howard
deze druk kunnen weerstaan dankzij de
steun die ze krijgt van de Verenigde
Staten. Net zoals Clinton de interventie
van 1999 steunde, heeft Condoleezza Rice
het duidelijk gemaakt dat de Verenigde
Staten volledig achter de inzet van de
Australische troepen staat.

AALLKKAATTIIRRII
Binnen Oost-Timor was de campagne

gericht op het aftreden van Alkatiri, de lei-
der van de grootste partij, al een hele tijd
aan de gang en barstte volledig los nadat
Alkatiri besloten had om godsdienstlessen
in scholen optioneel te maken in plaats
van verplicht. Deze elementaire stap in de
richting van de scheiding van kerk en
staat bracht woedende reacties te weeg
bij de katholieke kerk. Er werden demon-
straties gehouden tegen de “extremisti-
sche regering” van Alkatiri waarin zijn ont-
slag werd geëist. In een bisschoppelijke
brief uitgevaardigd in april 2005 stelde de
kerkelijke hiërarchie in Dili dat het kabinet
heimelijk marxisten bevatte die een
bedreiging vormden voor de democratie.
Het beleid van de regering was volgens
hen gebaseerd op het “Chinese model” en

de “achterliggende derde wereld”. Volgens
een verslag in de ‘Asia Times’ steunde de
Amerikaanse ambassadeur in Oost-Timor
openlijk de kerk in haar straatprotesten
tegen de regering. Hij zou zelfs op één van
de demonstraties persoonlijk aanwezig
geweest zijn. In januari beschuldigde een
belangrijk parlementslid van de Fretilin-
partij, Francisco Branco, een prominent
priester ervan een campagne te voeren
om de regering te doen vallen. Volgens
Branco had de priester gezegd aan de
kerkgangers dat een beslissing om stu-
denten te laten studeren in Cuba van
Oost-Timor een communistisch land zou
maken en dat Fretilin een plan had om
nonnen en priesters te vermoorden als
het de volgende verkiezingen zou winnen.

Eenmaal de militaire campagne gelan-
ceerd was nam de Australische media in
navolging van Howard de veroordelingen
aan het adres Alkatiri over.

Alkatiri en zijn aanhangers zijn niet
marxistisch, noch communistisch.
Bovendien is Howard en zijn spreekbuizen
in de media geïnteresseerd in het rege-
ringsbeleid ten opzichte van de Oost-
Timorese bevolking. Hun oppositie tegen-
over Alkatiri concentreert zich op het feit

dat zijn factie steun zocht bij andere
grootmachten dan Australië zoals
Portugal en in stijgende mate bij China als
een tegenwicht voor de Australische
invloed op het land. Alkatiri haalde zich de
woede van Canberra (hoofdstad van
Australië) op de hals toen hij de
Australische regering beschuldigde van
intimidatie tijdens de langdurige onder-
handelingen over de exploitatie van gas
en oliereserves.

Na vier jaar onwrikbare houding van-
wege Australië was de Timorese regering
verplicht om de definitieve vastlegging
van de maritieme grens tussen de twee
landen voor 50 – 60 jaar uit te stellen.
Volgens de huidige wettelijke bepalingen
– die Australië niet aanvaard – heeft Oost-

Timor recht op de belangrijkste olie- en
gasreserves. Die zullen binnen twee gene-
raties echter commercieel uitgeput zijn.

Mocht Alkatiri een bondgenoot van
Australië zijn geweest, dan zou de buiten-
wereld een ander beeld gekregen van de
gebeurtenissen. Nu werden de zogenaam-
de dissidente soldaten, wiens rebellie het
hart van de crisis vormde, gesteund in hun
eisen. Nu ook gingen Australische officie-
ren onderhandelen met deze “rebellen”.
Dat is alleen maar gebeurd omdat het ver-
wijderen van Alkatiri overeenstemde met
de Australische belangen.

Het gaat om de positie van Australië
veilig te stellen in een regio waar conflic-
ten dreigen tussen de Aziatische groot-
machten: Japan versus China. Nu de olie-
en gasvoorraden er duidelijk zijn berekend
wordt de rivaliteit tussen Tokio en Bejing
een heuse uitdaging voor Australië. Om
met deze uitdaging om te gaan is het
goed dat er in Dili een “betrouwbaar” regi-
me aan de macht is. Dat is de eigenlijke
inzet van de onrust in Oost-Timor.

(World socialist website : www.wsws.org)

■

De positie van Australië moet veilig gesteld
worden in een regio waar conflicten dreigen
tussen China en Japan.

38-39/sept  13-09-2006 14:37  Pagina 39



BEWAPENING40

Vrede | nr. 381 | september - oktober 2006

Star Wars, de film die eens als sciencefic-
tion op onze beeldschermen glinsterde,
kan weldra veel van haar fictie verliezen.

De VS-administratie heeft onlangs
haar nieuwe ruimtepolitiek bepaald, met
de bedoeling om haar onbeperkte domi-
nantie in de kosmos te verstevigen. Zoals
de vice-minister van Defensie, Kenneth
Krieg, mededeelde, beschouwt men het
heelal als een militair testlaboratorium.
Reeds in 2008 wil men minstens vijf
gewapende satellieten uittesten in de
ruimte. Blijkbaar wil men voldon-
gen feiten scheppen, meent het
World Security Institute in
Washington, zonder hierover een
debat in het congres of in de open-
baarheid te voeren.

Het is niet sedert gisteren dat
het Pentagon wapentechnologie in
de ruimte laat uittesten om, vol-
gens de Defensieminister
Rumsfeld, een mogelijke herhaling
van Pearl Harbour in de kosmos te
vermijden.

Generaal Lance Lord, die de lei-
ding heeft van deSpace Command,
wil dat de Verenigde Staten een
overmacht in de ruimte creëren en
deze in stand kunnen houden. Dit ver-
schaft hen de vrijheid om aan te vallen en
tegelijkertijd beschermd te zijn voor een
aanval. Inzage over het ganse concept
biedt het openbaar gemaakte
“Transformation Flight Plan” van de lucht-
macht, dat een heel arsenaal supermoder-
ne wapenmiddelen programmeert. Zo is
voorzien dat voor 2010 er elektronische
kernwapens moeten geplaatst worden,
die vanuit de ruimte vijandige satellieten
en communicatiesystemen kunnen ver-
storen en vernietigen. Voor 2006 beschikt
het Pentagon over meer dan 20 miljoen
dollar voor het “ Starfire programma” voor

de ontwikkeling van anti-satellietwapens
en lasers. Deze kosten zullen tot 2011 jaar-
lijks met 30 miljoen stijgen. Bevoegd voor
de wapentechnologie is het “Energy
Directorate “ van de luchtmacht op de Air
Force Kirtland Base in Albuquerque in
New Mexico.

Volgens de informatie van het online
dienst Spacedaily test Lockheed reeds aan
boord van een Boeing 747 het geleide
lasersysteem dat vanuit de lucht ballisti-
sche raketten en ruimtetuigen kan bestrij-

den. Vanaf 2015 zullen de eerste gevechts-
vliegtuigen met anti-satellietraketten uit-
gerust zijn.

BBIINNNNEENN 66 00   MMIINNUUTTEENN
Ondanks de jarenlange testen om een
afweerschild, het National-Missile-
Defense Programm (NMD) te installeren,
blijft het nogal altijd ver weg van de voor-
opgestelde doelstellingen. Daarom wordt
er verder geëxperimenteerd. Kern van de
zaak blijft het samengaan van een globaal
bewakingsysteem met satellieten en de
inzetbaarheid van offensieve wapens in
de ruimte. Dit is het verlaten van het klas-

sieke afschrikkingconcept naar de strate-
gie van preventieve operaties die ook de
ruimte als mogelijk slachtveld betrekt.

De gewezen baas van Lookheed
Martin en nu Luchtmacht Staatssecretaris,
Peter Teets, laat geen twijfel bestaan over
het motief. “We willen in de toekomst in
de mogelijkheid zijn, wanneer het nodig
mocht blijken, om iedere tegenstander
toegang tot de ruimte te verbieden.
Daarom moeten we offensieve ruimtewa-
pensystemen op punt stellen. We hebben

het punt nog niet bereikt, om bom-
men vanuit de ruimte af te vuren,
maar we denken wel aan deze
mogelijkheid.” Binnen de 15 jaar
zullen de VS-strijdkrachten een “
Prompt-Global-Strike” capaciteit
hebben. Dat betekent, dat ieder
militaire doelwit overal op onze
planeet in de tijd van 60 minuten
kan aangevallen worden.

SSCCHHRROOOOTT MMEETT EEEENN DDOODDEE--
LLII JJKK PPOOTTEENNTTIIEEEELL
Het is niet de eerste keer dat de
hoop op een Global-Strike-mono-
polie ijdel blijkt te zijn, zeker als
ook onkwetsbaarheid en globale,

permanente inzetbaarheid beoogd wor-
den. Ook in het Amerikaanse Congres
groeit de scepsis over de riskante en kos-
telijke escapades. De Republikeinen en
Democraten zijn het hierover in een zeke-
re mate eens. Philip E.Coyle, leidende
medewerker in het Pentagon, geeft toe
dat het geen zin heeft om geld voor een
rakettenafweersysteem te verspillen zon-
der er zeker van te zijn dat het kan func-
tioneren zoals men het aanprijst.

Zoals we allen weten wordt het heelal
nu al militair gebruikt voor spionage, navi-
gatie en communicatie. Tot op heden was
het taboe om wapens in de kosmos in een

iedere tegenstrever in het vizier houden
I  Wolfgang Kötter  I

Het heelal omvormen van labo tot opslagplaats voor strategische wapens.

Space Weapons
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baan te brengen. Nu verbreken de VS met
deze planning dat verbod, wel wetend dat
een dergelijke overtreding de eigen belan-
gen kan schaden, en dat de meeste van
hun ruimteprojecten onder dergelijke
omstandigheden zeer kwetsbaar worden.

Laura Grego van de wetenschappelijke
organisatie Union of Concerned Scientists
is van mening dat de Verenigde Staten de
grootste verliezers zullen zijn, wanneer ze
met ruimtewapens zo verder gaan.
Inderdaad, afgezien van het gevaar voor
een militaire confrontatie in de ruimte,
zouden de gevolgen voor het ruimteon-
derzoek verschrikkelijk kunnen zijn.

Sedert het begin van de ruimtevaart,
nu 50 jaar geleden , werden volgens de
ESA meer dan 5.500 satellieten in een
omloopbaan in de ruimte gebracht.
Daarvan zijn er op dit ogenblik nog 600
tot 700 functioneel, de andere zijn ofwel
opgebrand tijdens hun terugkeer in de
dampkring of vliegen tegen een razende
snelheid als een schrootromp rond onze
planeet. Ieder jaar wordt het rond vlie-
gend schroot steeds maar groter. Reeds
kleine deeltjes ruimteschroot van enkele
centimeter kunnen de wanden van satel-
lieten, raketten en ruimtestations binnen-
dringen. Dat zijn echte killers Wanneer
deze inslaan blijft er niets meer over,
meent de ESA-fysicus Markus Landgraf.
Moesten er in de kosmos massaal kern- of
andere wapens gestationeerd worden,
dan loopt men het gevaar dat het rond-
slingerend ruimteschroot ook op deze
ruimtewapens kunnen inslaan en het
ganse ruimtevaartprogramma kunnen
verlammen.

De Amerikaanse begerigheid in de
ruimte, hebben landen als Rusland, China,
Frankrijk en Japan, maar ook Brazilië,
India, Nigeria en Pakistan geprikkeld,
zodat de wapenwedloop tot in de kosmos
dreigt uitgedragen te worden. Om dit te
vermijden hebben Rusland en China bij de
ontwapeningconferentie in Genève een
gemeenschappelijke verdragsresolutie,
tegen het stationeren van wapens in de
ruimte, ingediend. De Russische ambassa-
deur Valeri Loschinin verklaarde op de zit-
ting van 13 juni van de bovenvermelde
conferentie het volgende: “de militarise-
ring van de ruimte zal dezelfde betekenis
hebben als de opkomst van een nieuw

HH EE TT VVEERRDDRRAAGG OOVVEERR DD EE RRUUIIMMTTEE 11996677

( 98 lidstaten)
Voor het onderzoek van de ruimte wordt een vergaande vrijheid Van onderzoek en econo-
misch gebruik gegarandeerd. Die evenwel niet grenzeloos is. Ze moet ten diensten staan
in het voordeel van alle natiën ongeacht hun economische en wetenschappelijke ontwik-
kelingsstand.Daar het ruimteonderzoek zaak van de ganse mensheid moet zijn (art.I)
Het verwerven van rechten op bepaalde delen van de ruimte, op de maan of op ande-
re hemellichamen is uitgesloten ( art.II) .

De verdragstaten verplichten zich tot het uitsluitend vredelievend gebruik van de
wereldruimte. Het is verboden massavernietigingswapens en hun draagsystemen in
het heelal te stationeren (art.IV) 

AANNDDEERREE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE OOVVEERREEEENNKKOOMMSSTTEENN::

HH EE TT PPAARRTTIIËËLLEE TTEESSTTSSTTOOPP--VVEERRDDRRAAGG ((11996633))

Hiermede worden ander andere het testen van kernwapens en andere nucleaire 
Explosies in het heelal verboden

DD EE RREEDDDDIINNGGSSOOVVEERREEEENNKKOOMMSSTT II NN DD EE KKOOSSMMOOSS ((11996688))

Geregeld wordt met dit verdrag de in nood geraakte ruimtevaarders en de recuperatie
van de in de ruimte gebrachte voorwerpen

OOVVEERREEEENNKKOOMMSSTT OOVVEERR DD EE AAAANNSSPPRRAAKKEELLIIJJKKHHEEIIDD II NN DD EE RRUUIIMMTTEE
((11997722))

Deze regeling heeft vooral betrekking op de inwilliging van schadeloosstelling voor de
schade veroorzaakt door de gelanceerde ruimtetuigen 

RRUUIIMMTTEEVVAAAARRTT RREEGGIISSTTRRAATTIIEE ((11997755))

Met dit verdrag wordt de identificatie van de in de ruimte gelanceerde ruimtetuigen
veel gemakkelijker.

massavernietigingswapen”. De Chinese
afgevaardigde Cheng Jingye voorspelde
dat de toegang tot de ruimte van alle lan-
den ernstig gevaar liep, dat vredelievend
gebruik van de kosmos ondermijnd zou
zijn.

In zijn repliek stelde John Mohanco,
van het US State Departement, dat het
vredelievend gebruik van de ruimte, niet
uitsluit dat men er verdedigingsactivitei-
ten opbouwt voor het veiligstellen van de
nationale veiligheid en andere doelstel-
lingen. Zolang de eigen satellieten
bedreigd worden, zal Washington niet
afzien van het ruimtewapenprogramma.

Onderhandelingen over dit thema
worden niet door Washington in overwe-

ging genomen, voor hen volstaat het 40
jaar geleden verdrag over het ruimteon-
derzoek, alsook het gedeeltelijk teststop
verdrag van 1963 en het maanverdrag van
1979. Maar deze dekken niet alle poten-
tiële vernietigingsgaten in de ruimtever-
dragen.

Zo is het dringend nodig dat het
internationaal volkenrecht het probleem
van de precisie gestuurde higtechwapens
op de dagorde plaatst.

Vertaald en bewerkt: Antoine
Uytterhaeghe
Bron: Freitag 26 – www.freitag.de
AG.Friedensforschung /Kassel

■
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De enige supermacht, de Verenigde
Staten, was in 2005 goed voor 48 %, of 561
miljard $, van de militaire uitgaven,
gevolgd door Groot-Brittannië voor een
bedrag van 38 miljard euro. Frankrijk,
Japan en China namen ieder 5 % voor hun
rekening.

De oorlog in Irak zal de Amerikanen in
het fiscale jaar 2006 naar schatting 319
miljard dollar ( 252 miljard euro) kosten, of
0,87 miljard per dag, volgens de onder-
zoeksdienst van het Amerikaanse
Congres. Volgens dezelfde dienst zal de
oorlog de VS in de toekomst gemiddeld
8 miljard dollar ( 6,3 miljard euro) per
maand blijven kosten. De Amerikaanse
Senaat heeft ermee ingestemd om
65,8 miljard dollar ( 52 miljard euro) extra
vrij te maken voor de militaire campagnes
in Irak en Afghanistan.

President Bush wil volgend jaar nog
meer geld spenderen aan defensie en vei-
ligheid. Volgens Bush en C° moeten in het
fiscale jaar 2007 de defensie uitgaven stij-
gen met 6,9 procent tot 439,3 miljard dol-
lar. Volgens het bekendgemaakte begro-
tingsvoorstel van het Witte Huis zullen
ook de uitgaven voor de binnenlandse vei-
ligheid opgeschroefd worden tot 33,1 mil-
jard dollar, dit is een stijging van 3,3 pro-
cent.

De totale Amerikaanse begroting voor
2007 bedraagt 277.000 miljard dollar tegen-
over 271.000 miljard dollar voor het fiscale
jaar 2006. Het Amerikaanse begrotingste-
kort wordt geschat op 354 miljard dollar.

Om de stijgende militaire uitgaven te
kunnen financieren zal er op andere uitga-
venposten flink bezuinigd worden. Zo ver-

mindert de gezondheidszorg met 2,3 pro-
cent of 67,6 miljard dollar, onderwijs met
3,8 procent of 54,4 miljard dollar.
Landbouw zakt met 6,5 procent en ook de
pensioenvoorzieningen dalen. De Bush
administratie wil ook het mes zetten in
141 overheidsprogramma’s, om zo in deze

sectoren 15 miljard te kunnen besparen.
Deze geplande defensie-uitgaven van

de Bush-administratie vormen een nieuw
record. Nog nooit is er zo een bedrag naar
het Amerikaanse ministerie van defensie,
het Pentagon, gegaan. Het Pentagon wil
volgend jaar 84,2 miljard dollar aan nieu-
we wapens besteden, verder wil ze 73,2
miljard uittrekken voor onderzoek en ont-
wikkeling van nieuwe wapensystemen.
Het Amerikaanse leger zelf wordt in 2007
rijkelijk bedeeld, het krijgt 111,8 miljard
dollar of 12,7 procent meer financiële mid-
delen. Op de aankooplijst van het
Pentagon staan onder meer een nieuwe
onderzeeër, twee nieuwe duikbootjagers
en 42 nieuwe F-18 gevechtsvliegtuigen,
onbemande Predator-vliegtuigen en nieu-
we raketsystemen. Ook zullen de speciale
legereenheden ( special forces ) met 15
procent uitgebreid worden tot 60.000
man.

China besteedde 25 euro per capita
voor defensie. Voor Israël is dit 1.129 euro
en de Verenigde Staten 1.267 euro. De EU
zal door zijn verschillende omvangrijke
militaire moderniseringsprogramma’s van
de strijdkrachten zijn militaire uitgaven
voor de komende jaren zien stijgen.

Van de zeven nieuwe NAVO-lidstaten die
in 2004 tot het bondgenootschap toetra-
den, hebben er zes hun militaire uitgaven
verhoogd. In het crisisgebied van het
Midden-Oosten geeft de bondgenoot van
de VS, Saudi-Arabië, ongeveer 20 miljard $
uit aan bewapening.

WWAAPPEENNHHAANNDDEELL
De wapenuitvoer blijft een stijgende trend
vertonen met een volume dat schommelt
tussen 35 en 42 miljard euro ( 2004), of
0,5% à 0,6% van de globale wereldhandel
in 2004.

De belangrijkste uitvoerder van zware
wapens sedert 2001 zijn Rusland en de
Verenigde Staten met een marktaandeel
van 30 %, gevolgd door Frankrijk,
Duitsland, Groot-Brittannië, die samen
een marktaandeel hebben van 20%.
Duitsland heeft volgens Sipri in het voor-
bije jaar voor 4,4 miljard euro aan militai-

wereldwijde militaire uitgaven laten 
de kassa’s van de wapenhandelaars rinkelen

I  Antoine Uytterhaeghe  I

De wereldwijde militaire uitgaven voor 2005 bedragen 950 miljard euro. Ze zijn goed voor 2,5% van het bruto 
wereldproduct. Ze stegen t.o.v. 2004 met 3,4% en met 34% in de periode van 11 jaar 1996 – 2005. Ze komen neer

op 137 euro per hoofd van de wereldbevolking 

De wereldwijde concurrentie onder de
wapenproducenten is sterk verscherpt.
De wapenverkoop van de 100 grootste is
in 2004 met 15% gestegen.
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re uitrusting en wapens uitgevoerd
De honderd grootste wapenconcerns

van de wereld verkochten in 2004 ( China
niet inbegrepen) in eigen land en het bui-
tenland voor 212 miljard euro. Zo vergro-
ten ze hun afzet t.o.v 2003 met 15 %. Twee
derden van de leidinggevende wapencon-
cerns bevinden zich in de VS en West-
Europa.

Wanneer we de vergelijking maken
met het zakencijfer van de top 100 voor
2003, dan stellen we vast dat het gelijk is
aan het gecombineerd bnp van 61 landen
met een laag inkomen.

Frankrijk:
De wapenverkoop van Frankrijk kende
in 2004 een spectaculaire stijging van
60%. Ze was goed voor een bedrag van
4,3 miljard euro. Hierdoor komt
Frankrijk op de derde plaats van de
wereldranglijst.
De belangrijkste klanten van Frankrijk
waren de landen in het Nabije en
Midden-Oosten ( helikopters voor
Oman en raketten voor Saoedi-Arabië )
goed voor 38% van de Franse markt,
gevolgd door de EU 27% en Azië.
In 2004 heeft Frankrijk voor 74 miljoen
euro wapens aan China geleverd en er
is nog voor 49 miljoen euro in optie,
daar er nog steeds een wapenembargo
tegen China van kracht is.

Volgorde van de wapenexporteurs voor
de periode van 2001 tot 2003 
(omzet in miljarden dollars - wisselpariteit
van 2002) 

Rusland 22,9
Verenigde Staten 22,3
Frankrijk 6,8
Duitsland 4,4
Groot-Brittannië 3,1
Oekraïne 1,8
Canada 1,6
Nederland 1,5
Italië 1,5
Zweden 1,4
Andere 6,7

De wereldwijde concurrentie onder de
wapenproducenten is sterk verscherpt. De
multinationals, ook in de wapenindustrie,
zijn overal en nergens thuis. De wapenver-
koop van de 100 grootste ( Sipri top 100)
toonde voor 2004 een stijging van 15%. De

omzet van deze top 100 bedroeg 268 mil-
jard $. In dit bedrag neemt de wapenin-
dustrie van de VS, 40 grote Amerikaanse
wapenproducenten, 63,3 % voor haar reke-
ning. 29,4% ging naar 36 West-Europese
wapenproducenten…

Ten opzicht van de periode van de koude
oorlog onderscheidt de wapenindustrie
zich vooral op drie niveaus:
Structureel – De wapenindustrie kent een
toenemende concentratie, zowel op natio-
naal als op internationaal vlak, zo was de
top 100 goed voor 22% in 1990 en 44 % in
2003.
Technologisch – De civiele technologie
wordt voor de wapenindustrie als maar
belangrijker. Steeds meer civiele bedrijven
staan op de lijst van toeleveringsbedrij-
ven. Door de groeiende vraag in de ‘oorlog
tegen het terrorisme’ wordt deze trend
nog versneld.
Samenstelling – Door de privatisering van
de defensiesector ontstaan er nieuwe
types van ondernemingen op het militair
terrein. Dit is in Irak zeer merkbaar, waar
privé bedrijven taken vervullen die in het
verleden door het leger werden gedaan.
Dit verklaart vooral de stijging van het
aanwezig zijn van privé ondernemingen in
de beveiligingssector, beveiligen van per-
sonen en gebouwen. Men kan terecht
stellen dat deze activiteiten een uitbrei-
ding zijn van de wapenindustrie. Andere
zijn dan misschien geen directe militaire
taken, maar bewegen zich in een grauwe
zone, waar privé ondernemingen zich
rond een militair centrum groeperen.
De trend tot privatisering van militaire
taken is het grootst in de VS en de West-
Europese landen.

ZZWWAARREE WWAAPPEENNSS
De daling van de handel in zware wapens
en defensie-uitgaven is sedert 2003
gestopt. De globale verkoop van deze
wapens wordt nu geschat op een bedrag
dat schommelt tussen 44 en 53 miljard $.
De vijf grootste verkopers van dit type van
wapens voor de periode van 2003 tot
2005 zijn: Rusland, Verenigde Staten,
Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.
Wanneer men de wapenuitvoer van zware
wapens van de lidstaten van de EU
samentelt dan komt de Unie op plaats 3

van de wereldranglijst. Rusland en de
Verenigde Staten hebben elk een markt-
aandeel van 30 % op deze wereldmarkt.
De vijf grootste wapenuitvoerende landen
beheersen 80% van deze markt.

43% van de Russische wapenexport
ging naar China en 25% naar India.
China en India ontwikkelen zich de laatste
tijd op hun beurt als wapenuitvoerders,
dank zij hun ontwikkeling op technolo-
gisch vlak. De Verenigde staten hebben de
laatste tijd geprobeerd om India en Japan
in stelling te brengen tegen de groeiende
invloed van China. De vier grootste
wapenaankopers van de VS waren
Griekenland, Israël, Groot-Brittannië en
Egypte.

Op het vlak van de wapencontrole is
er de laatste decennia praktisch geen
vooruitgang gemaakt.

MMEENN SSLLAACCHHTT TTOOCCHH NNIIEETT DD EE KK IIPP
MMEETT DD EE GGOOUUDDEENN EEIIEERREENN??
In een oorlog wordt er kwistig omge-
sprongen met mensenlevens, Bush junior
schijnt er zich niet aan te storen. Hij heeft
kennelijk geen benul van de miserie die
een oorlog teweegbrengt.

Het huidige globaal neoliberaal sys-
teem is er in de eerste plaats op gericht
om de hegemoniale machtspositie van de
Verenigde Staten in stand te houden, om
de gelddynastie rond Bush nog rijker te
maken. Zonder koude of warme oorlogen
kan dit systeem niet functioneren, het
geeft aan de superrijke individuen van de
VS en C°, die alle op een of andere wijze
actief zijn in de wapenindustrie en ener-
giesector, de mogelijkheid om nog rijker
te worden. Bijgevolg weet Bush junior wat
van hem verwacht wordt: hij moet alle
aandacht en energie besteden om de win-
sten te verzekeren. De militaire staatsuit-
gaven laten de kassa van de sectoren met
de hoge winsten rinkelen.

Wat we vandaag vaststellen is dat de
wapenlobby voor een groot deel de poli-
tiek bepalen die door Washington en zijn
vrienden moet gevoerd worden, ook wat
het financieel beleid betreft. Verder zien
we dat de adembenemende kosten voor
de militaire uitgaven niet gedragen wor-
den door diegene die van de oorlog pro-
fiteren. Deze laatsten krijgen van de rege-
ringen allerlei gunsten en belastingsfacili-
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leveren.
President Bush verklaarde de oorlog

niet aan een land maar aan het abstract
begrip “terrorisme”, waartegen sowieso
geen overwinning kan behaald worden.
Dit is voor Bush en zijn entourage iets
geniaals, want in de praktijk betekent
deze oorlog tegen het terrorisme, dat
Washington het recht opeist om perma-
nent en overal op onze planeet oorlog te
voeren tegen wie dan ook.

Het probleem van de behoefte aan
een vijandbeeld is zo definitief opgelost
en krijgen de VS en hun vrienden in
Europa ‘carte blanche’. Om dit alles goed
te verpakken zal de bewoner van het
Witte Huis regelmatig zijn lijst van de “
axis of evil “ bovenhalen, zo weten we wie
eraan de beurt is.

■

Bron: Sipri yearbook 2006 
Target – NL –www.targets.org
Le Monde 13.06
Friedensforschung an der Uni-Kassel -
www.uni-kassel.de/fb5/frieden
Junge Welt –www.jungewelt.de
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teiten. Ook de uitvoerende bewapenings-
sector (militaire opdrachten) worden
geprivatiseerd in het voordeel van de
wapenproducenten. Het kostenplaatje
voor de stijgende militaire uitgaven blijft
‘gesocialiseerd’ : de burger betaalt. De
omvang ervan heeft een bestendige
afbouw van het sociale opvangnet en de
sociale verworvenheden als gevolg.
Gezien er aan de voorzieningen van socia-
le diensten aan de bevolking voor deze
kringen geen geld te verdienen is.

NNIIEEUUWW VVIIJJAANNDDBBEEEELLDD
Door de implosie van de Sovjet-Unie was
de wapenlobby haar ‘nuttige vijand’ kwijt,
bijgevolg hadden ze dringend een nieuwe
vijand en oorlogsdreiging nodig om de
grote militaire uitgaven te rechtvaardigen.
Er was en is nood aan een bestendige
nieuwe verpakking.
Het is in deze context dat Saddam
Hoessein op de wereldbühne geschoven
werd. De door vader Bush gevoerde eerste
Golfoorlog vulde deze leegte op. In de

Balkan ontdekte men nog een nieuwe en
gevaarlijke “ Hitler”, de Servische leider
Milosevic. Het leverde hen de nodige con-
flicten in Joegoslavië en het voorwendsel
voor militaire interventie. Zo verzekerde
men dat de kanonnenfabrikanten op volle
toeren konden blijven draaien.

Bij het begin van de ambtsperiode van
George Bush junior, zag het er een tijd-
lang naar uit alsof hij China tot de nieuwe
boeman van Amerika wilde uitroepen.
Maar een conflict met deze Aziatische
reus zou ietwat te riskant kunnen zijn,
daar vele Amerikaanse ondernemingen op
dit ogenblik grof geld verdienen met de
handel met Peking. Dus werd deze kaart
nog een tijd achtergehouden.

Met de aanslagen van11 september -
waar van ze vrijwel wisten dat ze op
komst waren, maar er niets tegen onder-
nomen hebben - hebben ze de gelegen-
heid ten volle benut om de VS verder te
bewapenen en oorlog te voeren tot grote
vreugde van de kassa’s van de wapenfa-
brikanten die aan het Pentagon mogen

Geen uraniumwapens
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Het was bloedheet in Hiroshima.
De weg naar de conferentiehal liep over
de brug van de Honkawa en Motouasu
rivier.
De armen van de rivier omsluiten het
Vredespark met het Hiroshima Peace
Museum, de vele monumenten en de
begraafplaats van ongeïdentificeerde
slachtoffers van de A-bom.
Telkens ik over de brug liep zag ik een
beeld van 61 jaar terug in tijd, de gruwel
van de A-bom: de vele dode verbrande
lichamen drijvend op de rivier.

Hiroshima meer dan een symbolische
plaats om een conferentie te organiseren
voor een verbod op radiologisch en che-
misch toxische wapens: uranium wapens
of ook wel wapens met verarmd uranium
genoemd.

‘Onze stem verheffen, samen met de
slachtoffers, voor een totaal verbod op
uranium wapens’ was de slogan van de
conferentie.

De burgemeester van Hiroshima, Mr.
Akiba, riep tijdens de openingstoespraak
op tot samenwerking voor een vredevolle
wereld en sprak zijn bewondering uit voor
de organisatie van deze conferentie.

Speciale aandacht ging naar de slacht-
offers van uranium wapens: de plaatselij-
ke bevolking die leeft in de besmette
gebieden, oorlogsveteranen en hulpverle-
ners.
Sterke getuigenissen van besmette oor-
logsveteranen uit de UK en US, getuige-
nissen van Iraakse dokters over het toene-
mend aantal kankergevallen, miskramen
en geboorteafwijkingen, de gevolgen voor
de omwonenden van testgebieden.

Wetenschappelijke uiteenzettingen over
de radiologische en chemische effecten op

de gezondheid en op het ganse ecosys-
teem, een uiteenzetting over de Nano
Partikel pathologie, over de aantasting
van het genetisch materiaal.

DU problematiek in Azië, de Pacific, Japan,
Korea, Australië wordt gelinkt aan de aan-
wezigheid van Amerikaanse militaire
basissen en testgebieden in die regio.

De mogelijke voortrekkersrol van België in
het verbieden van uranium wapens door
Belgische Wet (wetsvoorstel Van der
Maelen en wetsvoorstel  Arens) kreeg de

volle aandacht en wordt vanuit internatio-
nale hoek nauwlettend gevolgd.

‘De epidemiologische studie’ in Irak
gecoördineerd door Iraakse dokters en
IPPNW Duitsland en ‘het Iraakse kinderen
tandenproject’ een initiatief van dokters
uit de US, UK en Irak werden verder
besproken en dringende financiële hulp
wordt gezocht om deze onderzoeken uit
te voeren.
Verder wetenschappelijk onderzoek naar
de schadelijke effecten van uraniumwa-
pens 

op de gezondheid, het milieu en het ganse
ecosysteem blijft nodig.

De conferentie werd op 6 augustus afge-
sloten met ‘the Hiroshima appeal to ban
uranium weapons’ waarin dringend wordt
gevraagd aan wetenschappers van ver-
schillende disciplines, om zich uit te spre-
ken over het gevaar van het radiologische
aspect en chemische giftigheid van urani-
um wapens en om verder onderzoek te
doen naar de gevolgen van het gebruik
ervan.
De media wordt opgeroepen, vooral in de

US en UK, om de bevolking te informeren
over de schadelijke effecten van uranium
wapens en over het wereldwijd verzet
tegen de produktie, het testen en het
gebruik ervan.

Save Our Children!  Save the Earth! Ban
DU Weapons!

Ria Verjauw

Beelden van de conferentie vind je op
www.nodu-hiroshima.org/en/

■

derde internationale conferentie 
‘voor een verbod op uranium wapens’

hiroshima 3 - 6 augustus 2006

Oproep tot deelname aan de 
Nationale en International 

aktiedag in Brussel
voor een verbod op wapens met uranium,
op vrijdag 3 november 2006.

Voor meer info:
willem@motherearth.org

Mobiel: 0474 75 66 68 (Ria)
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DD EE WWEERREELLDD GGEEGGIIJJZZEELLDD DDOOOORR
EEEENN HHAANNDDVVOOLL LLAANNDDEENN
De conferentie werd ter plaatse nauw
opgevolgd door Amnesty International,
Oxfam International en IANSA
(International Action Network on Small
Arms). Deze organisaties overhandigden
bij de opening een fotopetitie van een
miljoen gezichten aan Kofi Annan, die de
hoop uitdrukte dat de staten zich zouden
engageren om krachtiger beleid te voeren.
De conferentie was een belangrijk
moment in de Control Arms Campagne,
de gezamenlijke campagne van IANSA,
Amnesty International en Oxfam. De stem
van één miljoen mensen uit 160 landen
die zich uitspreken voor een strengere
controle moest de eisen van de ngo’s
extra kracht geven. Helaas werd deze
hoop al erg snel de bodem in geslagen
doordat een handvol lidstaten elke voor-
uitgang blokkeerde. De eerste drie dagen
gaven vertegenwoordigers van elk land
een overzicht van de genomen maatrege-
len en hun visie op het verdere verloop
van de conferentie. Het spreekt voor zich
dat de meest uiteenlopende verklaringen
werden afgelegd. De engagementen
tekenden zich af over een enorm spec-
trum van ‘wij willen afspraken maken om
naar een bindend verdrag te gaan’ (België)
tot ‘voor ons eindigt het programma hier’
(Syrië).

De VN-Herzieningsconferentie verliep
via een consensusprocedure, wat wil zeg-
gen dat het niet tot een stemming zou
komen. De slottekst van de conferentie,
het sleuteldocument waar de volle twee
weken aan werd gewerkt, kon zolang een

aantal staten alles afblokte dus moeilijk
iets anders zijn dan het kleinste gemeen
veelvoud.
De temperatuur was al van voor de confe-
rentie duidelijk. Er werd wel met spanning
uitgekeken naar de verklaringen van de
VS, Rusland en China, maar die bleven in
de lijn van de verwachtingen. De Europese
Unie formuleerde een sterk engagement
(waarbij België en het Verenigd Koninkrijk
de voortrekkers waren) en trad voor de
verandering niet in verspreide slagorde
op, maar kon ook dan niet ernstig op de
tekst van het slotdocument wegen. Elke
poging om tot concrete maatregelen te
komen werd geblokkeerd door een hand-
vol lidstaten. Het is frappant om te zien
dat Cuba en Iran in deze materie zonder
probleem objectieve bondgenoten zijn
van India, Pakistan, de VS en Israel. Deze
handvol staten heeft de conferentie gegij-
zeld door centrale thema’s onbespreek-
baar te maken: de VS wilde niet horen van
maatregelen rond particulier vuurwapen-
bezit (het NRA en andere vrienden uit de
wapenlobby voerden een alternatieve
campagne); andere staten zagen maatre-
gelen rond export als een aantasting van
hun soevereiniteit. Verwijzingen naar

mensenrechten kregen geen plaats in de
slottekst.

CCAAMMPPAAGGNNEE
De Control Arms Campagne is hiermee
niet afgelopen. Een aantal vastberaden
lidstaten zal de consensuspolitiek achter
zich laten en op de Algemene Vergadering
in oktober wellicht een procedure opstar-
ten om een bindend verdrag tot stand te
brengen. Control Arms zou zich nu moe-
ten focussen op het werven van steun van
zoveel mogelijk staten voor zo’n verdrag.
Het zou niet de eerste keer zijn dat er een
belangrijk verdrag tot stand komt zonder
de medewerking van de grootste lidsta-
ten. Het kinderrechtenverdrag, het
Internationaal Strafhof en, dichter bij het
onderwerp, het Verdrag van Ottawa over
de verspreiding van antipersoonsmijnen,
zijn bekende voorbeelden. Zo’n verdrag
heeft alle kans op slagen, want ondanks
de mislukking van de conferentie heeft
een meerderheid van de lidstaten zich uit-
gesproken voor krachtige maatregelen.
Onder de huidige omstandigheden ster-
ven er elke dag ongeveer 1000 mensen
door lichte wapens – dat maakt 12000
voor de twee weken die de staten nodig
hadden om de conferentie te doen misluk-
ken.

Filip Reyniers (Vlaams Netwerk Lichte
Wapens)

■

––––––
1 “http://www.rodekruis.be/” www.rode-
kruis.be & www.vlnw.be

vn-herzieningsconferentie over kleine en
lichte wapens mislukt

I  Filip Reyniers  I

Van 26 juni tot 7 juli 2006 vond de ‘VN-Herzieningsconferentie over de illegale handel in kleine en lichte wapens’ plaats.
De internationale gemeenschap kreeg er de kans om de zware humanitaire gevolgen die de grote beschikbaarheid 

aan kleine en lichte wapens met zich meebrengt terug te dringen. Ondanks dat alle staten zich bewust zijn van 
deze gevolgen, kwam er geen definitief akkoord uit de bus.1 
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De Amerikaanse strijdkrachten hebben
naar het schijnt sinds kort een nieuwe
doctrine voor strijd op het terrein. In een
handboek van 241 bladzijden leggen gene-
raal David Petraeus en kolonel Conrad
Crane uit dat het ook belangrijk is bij tus-
senkomst in een ander land dat de
Amerikaanse militairen de aard van het
conflict begrijpen. Die militairen moeten
de motivaties, de sterke en zwakke punten
van de tegenstander kennen en moeten
zorgen de bevolking aan hun kant te krij-
gen. Enzovoort.

Dat handboek is duidelijk nog niet
doorgedrongen tot de Amerikaanse mili-
tairen op het terrein in Irak, Afghanistan
en elders. President Hamid Karzai maakt
zich de jongste tijd vaak boos (of tenmin-
ste, hij geeft die indruk) op de
Amerikaanse troepen in zijn land die bij
hun operaties tegen Taliban al honderden
Afghaanse burgers hebben gedood. De
“collateral damage”, de zijdelingse schade,
is wel erg groot. Vooral de Amerikaanse
luchtmacht bombardeert er duchtig op los
en kijkt niet te nauw. Als men voldoende
bommen gooit, zal men wel altijd enkele
Taliban raken, lijkt het devies.

CCLLOOSSEE TT OO AANNAARRCCHHYY
Of president Karzai echt boos is, kunnen
we van hier niet uitmaken. Maar hij kan
nog moeilijk naast de feiten kijken:
ondanks de grote militaire middelen, zijn
die Taliban niet klein te krijgen, integen-
deel, ze hebben in grote delen van het
land (zuiden, oosten en delen van het

westen) het initiatief in handen. Hoe kan
dat nu in een land waar diezelfde Taliban
een zo achterlijk schrikbewind uitoefen-
den? 

De Britse luitenant-generaal David
Richards gaf zelf een deel van het ant-
woord tijdens een conferentie op het
Royal United Services Institute in Londen
op 21 juli. Richards, de hoogste Britse mili-
tair in Afghanistan en chef van de Navo-
troepen, beschreef de toestand in dat land
als “close to anarchy” met onder elkaar
ruziemakende buitenlandse organisaties,
met privé-veiligheidsdiensten die voor
onveiligheid zorgen en met een groot-
scheepse corruptie die maakt dat de
(beperkte) buitenlandse hulp zeker niet
voor wederopbouw wordt aangewend.

Richards is bijna ongenadig. Hij had
het over krijgsheren die de chaos in de
hand werken omdat hun zaakjes, waaron-
der opiumproductie en handel, daar beter
van worden. Hij sprak de Britse regering
tegen die de inzet van Britse militairen
o.m. verdedigde met het argument dat ze
de opiumteelt zouden helpen uitroeien.
We hebben andere katten te geselen, dat
kunnen we pas later aanpakken, aldus
Richards. Een andere Britse generaal, Sir
Mike Jackson, was nog duidelijker: nu de
opiumteelt aanpakken, zou contraproduc-
tief zijn… Intussen wordt in de grote opi-
umprovincie Helmand, de grootste bron
ter wereld van opiumprodukten, voor dit
jaar een recordoogst voorspeld.

navo op glad ijs in afghanistan
wat verdedigen belgische militairen daar?

I  Freddy De Pauw  I

De strijd tegen het “internationaal terrorisme” loopt vijf jaar na 9/11 niet van een leien dakje, ook niet op het terrein waar
die werd ingezet: Afghanistan. Kort na de aanslagen van 11 september begonnen de grootscheepse operaties om in

Afghanistan Al Qaida en Osama Bin Laden uit te schakelen en om het Talibanbewind ten val te brengen.
Al Qaida is verjaagd maar kreeg navolging, Osama Bin Laden is voor zover bekend evenmin uitgeschakeld en de Taliban

maken het de internationale troepenmacht(VS en Navo) en het ‘nieuwe’ bewind in Kaboel erg lastig.
Over dat ‘nieuwe bewind’ valt trouwens ook weinig goeds te zeggen.
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MMEEEERR TTRROOEEPPEENN
NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer heeft de NAVO-landen gevraagd meer troepen te sturen naar Afghanistan. Eerder had NAVO-
opperbevelhebber generaal Jones al laten weten dat er versterkingen nodig zijn, omdat de geallieerden in het zuiden van het land
op veel verzet stuiten.
Jones erkende dat de NAVO enigszins verrast was door de omvang van het verzet tegen de troepen van de ISAF, de internationale
stabilisatiemacht in Afghanistan. De NAVO had verwacht dat de Taliban zich zouden beperken tot incidentele acties, maar in werke-
lijkheid blijkt de tegenstander veel taaier. Toch zei Jones te verwachten dat de NAVO-troepen deze winter aan het langste eind zullen
trekken.
NAVO-functionarissen beklemtonen dat het eigenlijk niet om extra troepen gaat, maar dat Jones alleen maar wil dat de vooraf bere-
kende sterkte wordt gehaald. Het is normaal dat het bondgenootschap al een operatie begint voordat dat aantal bereikt is.
Dat De Hoop Scheffer en Jones  zo aandringen op het opvullen van de gaten, duidt erop dat het bondgenootschap zich zorgen
maakt over het verloop van de ISAF-operatie. Het zou om enkele honderden militairen gaan.
De Hoop Scheffer liet duidelijk merken dat hij ontevreden is over de bijdrage van sommige landen. ‘Er is zeker een aantal bondgeno-
ten dat meer zou kunnen doen’, zei hij. Volgens zegslieden bij de NAVO is die kritiek onder meer gericht op Duitsland. Dat heeft een
flink aantal troepen in het vrij rustige noorden van het land, maar voelt er weinig voor om betrokken te raken bij de strijd in het zui-
den. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie zei dat zijn land zich op Noord-Afghanistan zal blijven concentreren.
(uit de Nederlandse pers)
**
MMEEEERR OOPPIIUUMM
De opiumproductie van Afghanistan bedraagt dit jaar bijna 50 procent meer dan in 2005. De opbrengst komt uit op een record van
ongeveer 6100 ton, meldde het VN-drugsagentschap Unodc zaterdag.
De stijging komt door de ,,alarmerende’’ toename van de met papavers bebouwde oppervlakte, aldus de VN. Het opiumareaal van
Afghanistan, dat meer dan 90 procent van de opium in de hele wereld produceert, is dit jaar met 59 procent toegenomen tot
165.000 hectare. Dat is een oppervlakte die groter is dan de provincie Flevoland. De groei vond vooral plaats in het zuiden van het
land, waar wetteloosheid heerst. ,,De opiumteelt is buiten controle geraakt’’, zei Unodc-drecteur Antonio Maria Costa in Kabul. Hij
noemde de laatste cijfers ,,onrustbarend’’. ,,Afghanistan wordt steeds afhankelijker van de drugs.’’
De opiumproductie is toegenomen ondanks een miljoenen dollars kostende operatie van de Afghaanse regering en de internationa-
le gemeenschap om een einde te maken aan de illegale teelt en handel. Opium, de grondstof voor heroïne, komt vanuit Afghanistan
vooral op de Aziatische, Russische en Europese drugsmarkt terecht.
De Afghaanse president Hamid Karzai zei in een reactie op de VN-cijfers dat hij ,,teleurgesteld’’ is. ,,Onze inspanningen om drugs te
bestrijden zijn niet voldoende geweest’’.
(uit de Nederlandse pers)

**
OOPPBBOOUUWWMMIISSSSIIEE II SS GGEEWWOOOONN EEEENN OOOORRLLOOGG

De Nederlandse missie in Afghanistan wordt verkocht als opbouwmissie, maar de soldaten weten beter: bijna dagelijks wordt een
ISAF-collega in een lijkzak afgevoerd. De strijd daar is ook niet zonder risico’s voor hier. ‘Het is mogelijk munitie voor een terroristi-
sche aanslag in Nederland.’
KANDAHAR – De mannen van het Nederlandse Apache-detachement blijven redelijk nuchter onder het aanhoudende Talibanvuur.
„Moet wel, anders maak je jezelf helemaal gek“, zegt helikoptermonteur Cees-Jan. De internationale legerbasis in Kandahar waar hij
is gelegerd, wordt door moslimextremisten regelmatig met 107 mm raketten beschoten. Op een briefje in de koffieruimte houden de
Nederlandse vliegers de schade bij. Minstens dertien raketinslagen in de afgelopen maand, is het laatste saldo.

De ‘zwaarste missie sinds de Nederlandse VN-inzet tijdens de Korea-oorlog in de jaren vijftig’, noemde defensieminister Henk Kamp
de missie voor aanvang. Hij lijkt gelijk te krijgen. De militaire top concludeerde drie maanden na aankomst in Uruzgan al dat de
tegenstand ‘feller was dan gedacht’. Inmiddels draaien de Nederlandse F16-gevechtsvliegtuigen overuren. Niet alleen de eigen maar
ook de Britse en Canadese manschappen in de zuidelijke provincies hebben regelmatig hulp nodig bij de benarde gevechten met de
taliban. Bijna driehonderd vijandelijke strijders zijn de afgelopen dagen gedood in de provincie Kandahar. Maar ook onder de ISAF-
militairen vielen slachtoffers: 18 doden. Het is oorlog.
(bron De Stem Nederland)
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NNOOOORRDD--AATTLLAANNTTIISSCCHH??
In Afghanistan zijn officiële twee militaire
grootscheepse operaties bezig.“Enduring
Freedom” is de Amerikaanse vechtmissie die
Al Qaida en de Taliban moet uitroeien en zo
het terrein effenen voor die andere missie,
de “International Security Assistance Force”
– ISAF – die orde en rust moet brengen om
de wederopbouw mogelijk te maken. Deze
laatste missie is sinds 1 augustus een opera-
tie van de “Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie” – Navo.

Wat doet een Noord-Atlantische allian-
tie in Afghanistan? In de optiek van
Washington – daarin gevolgd door talrijke
Europese bondgenoten – moet de Navo
wereldwijd gendarm kunnen zijn. Dat staat
wel niet in het handvest van de Navo, maar
daarvoor werd na 11 september 2001 artikel
5 van dat Handvest bovengehaald: een
gewapende aanval op een van de lidstaten
wordt opgevat als een aanval op alle lidsta-
ten. En aangezien de aanvaller een gemon-
dialiseerde terreurbeweging is, kan ook
wereldwijd worden opgetreden. De Navo
mist de boot van de globalisering niet.

VVOOOORRWWEENNDDSSEELL
Dat artikel 5 slechts een voorwendsel was, is
met de ISAF onder Navo-bevel wel bijzonder
duidelijk. Het gaat officieel niet meer om
een lidstaat tegen een agressie ter hulp te
snellen, het gaat nu in theorie om wederop-
bouw en stabilisering van een regime waar-
voor onder meer Britse, Nederlandse maar
ook Belgische militairen worden ingezet.
Voor een operatie die dus in de verste verte
niets met het handvest van de Navo te
maken heeft. Maar daar liggen ze in Brussel
(Evere én Wetstraat) allang niet meer wak-
ker van. De Navo is een mondiale “orde-
handhaver” en heeft geen legitimatie nodig.

Er zijn echter ook nog praktische bezwa-
ren. Britse bevelhebbers op het terrein ver-
klaarden aan de Britse Sunday Telegraph (6
augustus) dat de Britse militairen “aan de
rand van totale uitputting zitten”. De opera-
ties worden wel steevast als “succesvol”
bestempeld, maar anderzijds blijkt dat die
Taliban helemaal niet in het defensief zit-
ten, maar integendeel hun invloed uitbrei-
den. In de eerste plaats omdat ze nogal wat
steun krijgen onder grote delen van de
bevolking.

TTAALLIIBBAANN SSPPRRIINNGGLLEEVVEENNDD
Hoe is zoiets nu toch mogelijk? Laten we
even de nieuwe doctrine van de
Amerikaanse strijdkrachten toepassen. De
Taliban hadden tien jaar geleden hun snelle
opmars te danken aan verscheidene facto-
ren. Twee belangrijke: 1) de enorme logistie-
ke steun van de Pakistaanse militaire gehei-
me dienst die praktisch mee opmarcheerde
en 2) de enorme afkeer bij de bevolking van
het corrupte regime van de krijgsheren die
vier jaar eerder met Pakistaanse, Saoedische
en Amerikaanse steun de communisten
hadden verdreven.

Nu, tien  jaar later, kunnen de Taliban
nog altijd rekenen op steun in Pakistan. De
islamitische fundamentalisten zijn daar
lang niet al hun machtsposities kwijt. Zeker,

Musharaf is een bondgenoot van
Washington in de strijd tegen het “interna-
tionaal terrorisme”, maar intussen zijn de
vrienden van die terroristen diep ingeplant
in de strijdkrachten en in de aan
Afghanistan grenzende gebieden.

Het tweede: de afkeer bij de bevolking
van de krijgsheren. Het zijn voor een groot
deel diezelfde heren die in Kaboel weer de
lakens uitdelen. Het zijn die krijgsheren en
hun lokale partners die een belangrijk deel
van de toch al zo schaarse buitenlandse
hulp op zak steken.
Die buitenlandse hulp versterkt in de ogen

van een groot deel van de bevolking de
macht en het fortuin van krijgsheren van
wie sommigen ook met opium hebben te
maken. Er zijn gevallen bekend geraakt
waarbij opiumtrafikanten worden opge-
pakt, maar na een telefoontje uit Kabul
weer vrijuit gaan – mensen uit de omgeving
van  ministers of zelfs van de president.
Logisch dat de strijd tegen de opiumteelt en
handel geen prioriteit is… Terwijl de Taliban
in 2000 de opiumteelt zo goed als uitge-
roeid hadden in een poging internationale
strafmaatregelen te doen opheffen. Wat
een hypocrisie van de westerse regeringen,

waaronder de Belgische, om een regime te
ondersteunen dat bij een deel van de bevol-
king heimwee naar de Taliban wekt. Zeker
in gebieden waar de buitenlandse troepen
de “vergissingen” opstapelen en met hun
militair geweld al honderden burgers heb-
ben omgebracht.

MMEENNSSEENNRREECCHHTTEENN??
Het regime van Karzai staat zo zwak, dat
het zonder al die westerse militairen niet
lang zou standhouden. Vandaar dan ook het
argument dat die troepen er nodig zijn om
de Taliban van de macht weg te houden en
de bevolking te behoeden voor die moslim-
fundamentalisten. Voor wanneer troepen
naar Saoedi-Arabië om de bevolking daar
van die fundamentalisten te bevrijden? 

Maar het regime in Kaboel zou van
Afghanistan toch een moderne staat met
respect voor mensenrechten moeten
maken? In juni stelde de Afghaanse veilig-
heidsdienst een lijst op met allerlei onder-
werpen waarover de media niet meer of
zeer discreet mogen berichten. Onder de
taboes: alle negatieve berichten die het
moreel van de Afghaanse strijdkrachten en
van de ISAF kunnen ondermijnen.

En bovendien keurde de Afghaanse
regering de (her-)oprichting goed van een
Bureau voor Deugd en Ondeugd, zoals dat
onder de Taliban bestond. Het dagelijks
leven van de vrouwen wordt met de dag
weer moeilijker, zodat het verschil met de
periode van het Talibanbewind steeds klei-
ner wordt.

Maar de Navo en de Belgische troepen
zijn daar niet om die rechten te verdedigen.
Ze zijn er om op koloniale wijze hun orde op
te dringen. Wat is het verschil met de
Sovjet-interventie van 1979 tot 1989, behal-
ve dan dat de communistische regimes een
iets progressievere inhoud hadden?

(Uitpers, nr. 78, 8ste jg., september 2006)

Het gaat om een stabilisering van een regime
waarvoor buitenlandse militairen worden
ingezet. Een operatie die niets met het VN-
handvest te maken heeft.
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Sinds de aankondiging dat Fidel Castro tij-
delijk de macht overdraagt aan zijn broer,
om te herstellen van een zware operatie,
besteden de media opvallend veel aan-
dacht aan Cuba. Het gros van de commen-
tatoren legt de nadruk op de wens van de
Verenigde Staten en de Europese Unie om
de “communistische dictatuur” te beëindi-
gen. Wishful thinking en een flinke dosis
vooringenomenheid nemen de plaats in
van degelijke berichtgeving.
Veelal vergeet men de
Cubaanse bevolking zelf aan
het woord te laten. Zelden of
nooit komt het fundamentele
probleem aan bod: de VS en
de EU die experimenten als
het Cubaanse model beschou-
wen als een smet op de onge-
breidelde vrijemarkteconomie
die de baan moet vrij maken
voor de belangen van multi-
nationals.

Het is niet de schending
van de mensenrechten in
Cuba die de EU (of de VS)
motiveert het land als een
paria van de internationale
gemeenschap te behandelen.
Europese diplomaten bevesti-
gen dit onomwonden, welis-
waar niet publiekelijk. Maar aangezien
Europa haar trans-Atlantische relaties met
de VS niet wil verzuren, stoot ze de VS
liefst niet te veel voor het hoofd en her-
haalt ze de VS-analyse steeds opnieuw.
Het is evenmin het gebrek aan democratie
op Cuba dat onze beleidsmakers een
doorn in het oog is. De 322 dissidenten op
Cuba zijn van een dergelijk bedenkelijk
niveau en hebben een visie die zich zoda-
nig eenzijdig inspireert op de VS-belan-

gen, zodat ze ongeveer evenveel aanhang
hebben bij de Cubaanse bevolking als hun
eigenlijke getalsterkte.

PPOOSSTT--CCAASSTTRROO SSTTRRAATTEEGGIIEE
Sinds enkele weken werkt de EU een post-
Castro strategie uit, bij de VS ligt al een
“transitieplan voor een democratisch
Cuba” klaar. Het probleem daarbij is dat
de Unie zich laat inspireren door de “grote

hoeveelheid dissidenten in Cuba” en “het
anderhalf miljoen Cubanen in de VS”,
want - dixit de EU- “in Cuba is het erg
moeilijk om contacten te hebben met de
Cubanen. ” De wereldvreemdheid en het
gebrek aan analyse in de Europese instel-
lingen is van een dergelijke omvang dat
we echt wel twijfelen aan het competen-
tiegehalte van de Europese beleidsmakers.
Cuba heeft niet gewacht op de ziekte van
Fidel om de verworvenheden van de revo-

lutie veilig te stellen. De medische ingreep
bij Fidel Castro heeft hoogstens de zaken
versneld en nadrukkelijker op het interna-
tionale publieke forum gebracht. De
Cubaanse instellingen bereiden zich al
jaren voor op de overdracht van de macht.
Het zijn dus de Cubaanse bevolking, de
staat en haar instellingen die de gang van
zaken zullen bepalen, zoals het hoort. De
vraag is wat de internationale gemeen-

schap zal doen. De VS lijken hun keuze al
gemaakt te hebben: volgens regerings-
woordvoerder Sean Mc Cormick zijn ze
bereid in te grijpen “indien de Cubaanse
bevolking dat vraagt.” President Bush
heeft al gemeld van de gelegenheid
gebruik te willen maken om een ‘demo-
cratische transitie’ te bewerkstelligen. In
Miami worden de Cubaanse militairen
opgeroepen om een staatsgreep te ple-
gen.

laat cuba aan de cubanen,
meent oxfam-solidariteit

Wat zal gebeuren wanneer Fidel overlijdt? Cuba bereidt zich al jaren voor op de overdracht van de macht. De Cubaanse
bevolking, de staat en haar instellingen moeten de gang van zaken bepalen, zoals het hoort. De vraag is wat de internatio-

nale gemeenschap zal doen.
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CCUUBBAA HHEEEEFFTT NNOOCCHH VV SS NNOOCCHH EE UU
NNOODDIIGG
Enkele belangrijke zaken worden verge-
ten. De Cubaanse revolutie is niet aan
haar zwanenzang toe: de bevolking zal
haar verworvenheden blijven verdedigen,
indien nodig zelfs militair. De Cubaanse
economie staat in een veel sterkere posi-
tie dan pakweg 10 jaar geleden. De econo-
mie groeide in de loop van de laatste 18
maanden met minstens 8%. De toeristi-
sche industrie zorgt voor de nodige
inkomsten, vorig jaar bezochten 2,3 mil-
joen vakantiegangers het eiland. De olie-
bevoorrading is gegarandeerd door de
contracten met Venezuela en allerhande
consumptiegoederen komen vlot uit
China. Veelbelovende olieboringen tussen
Florida en het noorden van Cuba worden
gefinancierd met Chinese investeringen.
De Cubaanse uitvoer van suiker en nikkel
haalt hoge prijzen op de internationale
markt. De import is verdubbeld en de
overheid geeft ongeveer een derde meer
uit. De communistische partij kan op een
veel grotere legitimiteit rekenen bij de
bevolking dan in het Oostblok ooit het
geval was. Cuba heeft dus noch de VS,
noch de EU nodig voor haar verdere ont-
wikkeling.

VVEERRDDEEEELLDD EEUURROOPPAA
De Europese Unie is hopeloos verdeeld.
Spanje, dat de relaties met Cuba wil ver-
beteren, wordt constant door de VS op de
vingers getikt omwille van haar vroegere
wapenexport naar Venezuela en durft
voorlopig weinig initiatief te nemen.
Tsjechië, Polen en Nederland volgen
schaamteloos de VS-politiek. Niet voor
niets worden ze in officiële EU-kringen
“The Voice (of America)’ genoemd en ver-
tegenwoordigen ze de facto de VS als 26
lidstaat aan de Europese onderhande-
lingstafel. De nieuwe Duitse regering zal
de hernieuwde vriendschappelijke relaties
met president Bush niet door Cuba in
gevaar brengen. Een duidelijke, coherente
visie vanuit Europa zal er dus niet meteen
komen. De enige correcte houding die de
EU zou kunnen aannemen, is er een die de
kaart trekt van de Cubaanse bevolking. En
die wil vooral zelf haar toekomst bepalen.

België, het enige land in de Unie dat

sinds meer dan 10 jaar een coherente en
respectvolle houding aanneemt tegenover
Cuba, moet opnieuw met meer energie
haar standpunt op het Europese niveau
aankaarten en haar unieke positie van go-
between tussen de EU en Cuba gebruiken.
De huidige gebeurtenissen geven haar die
mogelijkheid. We moeten dat niet enkel
doen omwille van internationaal aanvaar-
de rechtsregels (de plicht om niet te inter-
veniëren in andermans binnenlandse aan-
gelegenheden en de VN-resoluties met
betrekking tot Cuba) maar ook omwille
van de toekomst van de internationale
relaties van de EU in het algemeen. De
bevolking en de sociale bewegingen in
Latijns-Amerika zien al lang het verschil in
aanpak niet meer tussen de VS en de EU.

In de snel veranderende politieke dyna-
miek in Latijns-Amerika ligt ook een
mogelijkheid voor Europa om zich onder-
scheiden van de VS en om zich misschien
iets positiever te profileren.

CCUUBBAAAANNSS EEXXPPEERRIIMMEENNTT TT EE VVEEEELL
SSUUCCCCEESS??
In officiële documenten stelt de EU dat de
Millenniumontwikkelingsdoelstellingen
dé leidraad moeten zijn in het buitenlands
beleid (politiek, handel en ontwikkelings-
samenwerking). Deze doestellingen wer-
den op de vooravond van het derde mil-
lennium door de VN goedgekeurd en
moeten tegen 2015 gehaald worden. Is het
toeval dat Cuba, in tegenstelling tot de
meeste andere landen in het Zuiden, ver-
schillende van deze doelstellingen al
behaald heeft en andere op korte termijn
zal behalen, 10 jaar voor de vooropgestel-

de datum? Heeft dit misschien te maken
met het feit dat Cuba als een sterke staat
haar verantwoordelijkheden neemt en de
verzuchtingen van de bevolking naar
onderwijs, gezondheidszorg, voedsel, huis-
vesting, gelijke behandeling van vrouwen
en mannen, veiligheid, tewerkstelling, enz
ernstig neemt?

De Europese media en beleidsmakers
hameren vandaag op het verder ontman-
telen van de Cubaanse staat. Officieel
stelt de Europese Unie dat Cuba een ‘tran-
sitie naar de vrije markt moet inzetten.’
De vrije markt betekent veelal ‘de macht
van de sterkste’ en de eerste doelstelling
van een bedrijf is winst maken, niets
meer, niets minder. Dat de Cubaanse
bevolking daarbij de verworvenheden op

het vlak van sociale, economische en cul-
turele mensenrechten kan verliezen, is
blijkbaar een detail voor de EU. Het is pre-
cies in deze discussie dat Cuba een
belangrijke signaalfunctie heeft. Laten we
toe dat een land experimenteert met een
andere vorm van democratie, met een
andere vorm van economische ordening?
En als dat land dan succes heeft in haar
ontwikkelings-doelstellingen, willen we
het dan wurgen, misschien omdat het
steeds meer andere landen inspireert?

8 augustus 2006
Xavier Declercq, 0475/ 22 07 91
directeur Mobilisatie Oxfam-Solidariteit

Marc Ingelbrecht, vertegenwoordiger
Oxfam-Solidariteit in Havana

■

De Cubaanse instellingen bereiden zich al
jaren voor op de overdracht van de
macht. Het zijn dus de Cubaanse bevol-
king, de staat en haar instellingen die de
gang van zaken zullen bepalen, zoals het
hoort. De vraag is wat de internationale
gemeenschap zal doen.
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In dit boek beschrijft de auteur zijn erva-
ringen als nieuwbakken correspondent
Midden-Oosten voor de Nederlandse NRC,
de Volkskrant, het Radio 1 Journaal en het
NOS Journaal. Van hem werd verwacht
dat hij de hele regio volgde vanuit Caïro.
Een opdracht die hem al snel deed stoten
op de grenzen van de media in een land
als Egypte. Als er een bomaanslag plaats
vind in een buitenwijk van Caïro dan zul je
dat sneller vernemen via de Westerse
persbureaus dan op de nationale radio. Als
journalist kan je wel de gewone
Egyptenaar vragen stellen maar je kan
niet extrapoleren want er bestaan geen
officiële gegevens. Luyendijk’s boude stel-
ling is dat de normale journalistieke prak-
tijk eenvoudigweg niet mogelijk is in een
dictatuur. Veel van de tv-correspondenten
verworden snel tot “presentatoren ter
plaatse.” Dat wil zeggen dat ze vanuit hun
redactie worden opgebeld met het nieuws
van de dag, wat ze vervolgens samenvat-
ten en herhalen voor de camera met ach-
ter hen de skyline van een Arabische stad.
De consequenties voor ons beeld van het
Midden-Oosten zijn niet min: wat wij te
horen of te lezen krijgen is bijna uitslui-
tend wat de internationale persbureaus
interessant vinden om te brengen.

Luyendijk slaat ook al snel aan het
analyseren. Hij gaat in op een aantal tech-
nische mechanismen die eigen zijn aan tv-
verslaggeving en die in het nadeel spelen

van elke journalist die het Midden-
Oosten conflict diepgaand wil behande-
len. Zo beschrijft hij de “wet van de
schaar.” Een basismechanisme uit de tele-
visiejournalistiek die de werkelijkheid op
tv reduceert tot wat filmbaar is. In het
conflict Israël-Palestina weet de superieu-
re Israëlische propagandamachine het
medium perfect te manipuleren. Een
ander heikel punt in de verslaggeving is
het woordgebruik en Luyendijk stelt zich-
zelf luidop de vraag of onpartijdigheid wel
mogelijk is: “Is het Palestijnse geweld het
werk van terroristen of verzetstrijders?” of
“Israëlische politici die een geweldloze

oplossing zoeken zijn ‘duiven,’ hun
Palestijnse tegenvoeters ‘gematigd,’ impli-
cerend dat alle Palestijnen fanatiekelingen
zijn.” Enz.

De conclusie op het einde van hoofd-
stuk 9 kan dienen als conclusie voor het
hele boek. Hier analyseert Luyendijk de
onderhandelingen rond de Oslo akkoor-
den en de manier waarop de afhandeling
ervan in de internationale media kwam:
rampzalig voor het Palestijnse kamp. Hij
sprak hierover met diverse prominente
Palestijnse stemmen van buiten de autori-
teiten. Hun conclusie: het falende media-
beleid was een rechtstreeks gevolg van de
autoritaire opzet van de Palestijnse
Autoriteiten. “Het was allemaal logisch, en
ik begreep weer beter waarom Israël en
westerse regeringen, alle retoriek ten
spijt, graag zakendoen met dictators: één
sterke man is eenvoudig te controleren en
klem te zetten dan een democratisch
gekozen leider. En als zo’n dictator het in
een mediaoorlog tegen je opneemt, stuurt
hij niet zijn beste mensen het veld in.” En
zo is de cirkel rond.

“Het zijn net mensen”
Joris Luyendijk

Uitgeverij Podium
Amsterdam

* Koen Stuyck werkt voor 11.11.11.
■

beelden uit het midden-oosten:
“het zijn net mensen” van joris luyendijk

I Koen Stuyck  I

Dit is een belangrijk boek. Vooral omdat Joris Luyendijk de euvele moed had om de journalistieke praktijk van 
het correspondentschap in het Midden-Oosten in zijn hemd te zetten. Hij doet dat door zeer eerlijk en open de 

praktische problemen te beschrijven die hij als correspondent ervoer en de confrontatie met zijn eigen twijfels niet
uit de weg te gaan. Hij durft het aan die twijfels tot in zijn uiterste consequenties door te drijven, waarmee hij 

uiteindelijk de relevantie van zijn job in twijfel trekt én de pertinente vraag opwerpt of een deugdelijke nieuwsgaring 
wel mogelijk is in het Midden-Oosten. Dit boek veroorzaakt behoorlijk wat deining in Nederland en wellicht zal 
Luyendijk als ‘nestbevuiler’ niet zo snel nog bij zijn ex-collega’s aan de deur moeten komen. Na vijf jaar hield hij 

het sowieso voor bekeken. De specifieke invalshoek maakt dat ook Midden-Oosten specialisten dit boek wellicht zullen 
kunnen waarderen. Ben je als doorsnee consument van het dagelijkse buitenlandnieuws op zoek naar een pepmiddel voor

je kritisch vermogen? Dan is dit boek het gedroomde medicijn.
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Met dit motto trekt de Vlaamse
Vredesweek vanaf 22 september tot 1
oktober 2006 de straat op. Om van de
politieke overheid meer aandacht én
engagement te vragen voor jongeren in
conflictsituaties. Voor jonge mensen die
met geweld worden geconfronteerd, als
slachtoffer of als dader.

Onze vredestroubadour houdt halt in
verschillende grote en kleine steden van
Oostende tot Hasselt. De reizende ten-
toonstelling per vrachtwagen en contai-
ner getuigt van oorlog en wapengeweld.
De verteller doet zijn verhaal over “klei-
ne” oorlogen: op straat, tussen buren, om
een paar luttele centen.

Tegelijk reist een vredeskaravaan in
de omgekeerde richting om via straatac-
ties ook andere steden mee op de vredes-

kar te krijgen.
Op 1 oktober 2006 sluiten de Vredesweek
af! We ondersteunen dan het feest voor
verdraagzaamheid van Tom Barman in
Antwerpen dat om 18u zal aanvangen.

Doe je mee? Neem een kijkje in de
kalender voor een overzicht van alle acti-
viteiten. Bestel je actiemateriaal en je vre-
desmusketons om mee de vrede voor en
door jongeren te verklaren. Organiseer
een vredesactiviteit in je jeugdbeweging,
school, familie, ... en laat het ons weten
via info@vredesweek.be!

Nog vragen? Neem dan contact op
met info@vredesweek.be
De Vredesweek-karavaan een duwtje in
de rug geven? Dat kan! 001-0351511-62
(voor giften vanaf 30 euro ontvangt u een
fiscaal attest)

22 september tot 1 oktober 2006
geweld slaat nergens op! jongeren kiezen voor vrede

TTIIEENNDDEE KKÄÄTTHHEE KKOOLLLLWWIITTZZ VVRREEDDEESSLLOOOOPP
VVRREEDDEESSLLOOOOPP TT EE IIEEPPEERR

11 00   EEDDIITTIIEE
ZZAATTEERRDDAAGG 2211   OOKKTTOOBBEERR 22000066

(Inschrijvingen, start en kleedkamers in nieuwe locatie!)
JEUGDSTADION Leopold III-laan IEPER
DOE MEE!!!
Vrede vzw is elk jaar present op de Käthe Kollwitz
Vredesloop te Ieper. Er zijn afstanden voor kinderen en voor
Volwassenen (5 en 10 km).
Wie wil deelnemen, kan lopen voor Vrede vzw. In ruil krijg je
een T-shirt cadeau.
Voor praktische informatie, het bedrag van de inschrijving,
e.a. surf je best naar de site van de Vredesloop. Inschrijven
kan online door op http://www.online-
inschrijven.be/forms/2006-10-21_vredesloop te klikken
waar u bij ‘of kies een club’ VREDE VZW kan selecteren (ver-
geet niet dat u dan nog inschrijvingsgeld moet betalen)
Wie geen sportieve ambities heeft, nodigen we uit om de
lopers van Vrede vzw te sponsoren op prk 000-0956015-80
met vermelding ‘vredesloop Ieper’. Ook deze opbrengst gaat
naar onze Palestina-werking.

OOPPEENN VVRREEDDEESSRRAAAADD
33   OOKKTTOOBBEERR 22000066  1199UU3300--2211UU33 00

BBEELLGGIIËË II NN DD EE VVEEIILLIIGGHHEEIIDDSSRRAAAADD
Vanaf januari 2007 in principe zetelt België voor twee jaar in de
Veiligheidsraad. Het moet nog door de Algemene Vergadering wor-
den gestemd, maar volgens gemaakte afspraken zal het zo zijn. De
Veiligheidsraad telt naast de 5 permanente leden (China, Frankrijk,
Rusland, UK, USA) nog 10 roterende leden. Tot eind 2007 zijn
Republiek Congo, Ghana, Peru, Qatar en Slowakije nog lid.
Argentinië, Denemarken, Griekenland, Japan en Tanzania moeten
worden vervangen. België is daar dus een van. Er wordt op dit ogen-
blik een scherpe diplomatieke strijd gevoerd om de zetel van Latijns
Amerika in de wacht te slepen tussen Venezuela en Guatemala.
De VN Veiligheidsraad werd in het recente verleden door de VS
behoorlijk gemanipuleerd. Voor de oorlogen tegen Servië en tegen
Irak werd ie zelfs volledig op zij geschoven. Bij de jongste aanvallen
van Israël op Libanon werd het werk van de Veiligheidsraad sterk
vertraagd.
Wat kan of moet België gaan doen in dit hoogste politieke wereldor-
gaan? Welke dossiers willen we vanuit de vredesbeweging bijzonder
opvolgen, welke bijzondere eisen hebben we tegenover onze rege-
ring?
Kom met ons meediscussiëren tijdens de open Vredesraad van dins-
dag 3 oktober.
Hier bij ons in het

Masereelhuis
Filips Van Arteveldestraat 35 9000 Gent

van 19u30 tot 21u30
jij komt toch ook?

HHEETT AANNDDEERREE BBOOEEKK
Antwerpen

14 en 15 oktober
30ste editie van de boekenmanifestatie “Het Andere Boek”

Wereldculturencentrum
Zuiderpershuis, Antwerpen

Vrede vzw zal er een stand hebben.
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steunfonds juni - juli - augustus 06
000-0956015-80

DDZ Nieuwpoort 20,-; TH A’pen 10,-; AN Izegem 10,-; RS 10,-; PDV 10,-; VIHZ Leuven 10,-; TH 12,-; VVDV 100,-; WW Ruiselde 50,-;
W-S Beersel 60,-; DB Eeklo 10,-; OM Jabbeke 10,-; GE Gent 10,-; FR Vilvoorde 30,-; EVDP 10,-; JS Nieuwpoort 5,-; NB A’pen 30,-;
LB St-Eloois-Vijve 14,88; LB Wilrijk 7,54; UC Torhout 7,50; MC Bredene 2,49; AC Mariakerke 21,-; JC A’pen 7,44; EDB St Michiels 7,44;
JDL Aalst 7,44; WDR s’Gravenwezel 18,60; JDS Luik, 9,92; CDS Aalst 7,50; HDS Assebroek 12,-; CDS Gent 7,44; M-TDC De Pinte
24,88; ED Veldegem 7,44; FD’H Zeldegem 2,48; JE Mechelen 7,44; J-PE Gent 30,-; YG Hoevenen 7,44; SL Oostende 4,96;
KL Gentbrugge 7,50; EM Gent 117,44; RM Oostende 11,16; LM Drongen 37,17; BP Oostende 14,88; GR Kontich 15,-; MT Zwalm 37,17;
JT A’pen 22;32; FVZ Bornem 7,44; MV Gent 7,50; RV Ranst 7,44; HV Oostende 7,44; M-L V Pollare 18,-; NVV Assebroek, 18,60;
CV St Niklaas 9,-; LV A’pen 14,88; WW Kortrijk 7,44
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