
tezotomlostelopen

P resident Bush wil Iran verplichten af te
zien van een verrijkingsprogramma

voor uranium, dat volgens Teheran alleen
maar voor civiel energiegebruik moet
dienen. Van zijn kant voelt de president
van de USA zich helemaal niet
aangesproken door het Nonproliferatie
Verdrag. Hij kondigde namelijk een grote
modernisering van het atoomwapen-
arsenaal aan – Complex 2030 - , tot zo’n
2200 nieuwe bommen zijn gepland.
(The Washington Post)

V redessoldaten, deze benaming blijkt
geregeld een echte woordtegen-

strijdigheid te zijn. In Duitsland werden
twee soldaten uit de vredesmacht in
Afghanistan geschorst. Ze behoren tot een
groep van zes militairen die in 2003 nabij
Kaboel geposeerd hebben voor foto’s
waarop ze zijn afgebeeld met een
mensenschedel, die ze op vulgaire of
geweldsuggererende wijze tonen. De
andere vier zijn niet meer in dienst bij het
Duitse leger in Afghanistan. Deze daden
zijn het onderwerp van een juridisch
onderzoek voor “het verstoren van de
vrede der doden”.
(L’Humanité)

F rancis Fukuyama, u weet wel de man
van ‘het einde van de geschiedenis’, is

beheerder van de National Endowment for
Democracy, voormalig beheerder van Rand
Corporation, is expert geweest bij Buiten-
landse Zaken, en doceert internationale
politieke economie aan de Universiteit
Johns-Hopkins van Baltimore. Ziehier een
uitspraak van hem over Latijns Amerika.
“Ik denk dat Bolivië en Venezuela onstabiel
aan het worden zijn. Er heersen daar
immers grote sociale ongelijkheden die
niet verbeterd worden door de huidige
plaatselijke democratische systemen.
Daardoor vallen ze terug op populisme, dat
trouwens in het geval van Venezuela
uitsluitend berust op de hoge
petroleumprijs. Andere landen echter, zoals
Mexico, Brazilië, Chili en Argentinië
ondergaan een grondige ontwikkeling van
hun instellingen. In juli jongstleden kende
het verkiezingsproces van Mexico jammer
genoeg een politieke blokkage die de
legitimiteit van de elektorale instanties in
vraag stelde. Dat is een erg ongelukkige
gebeurtenis aangezien het federaal
verkiezingsinstituut van Mexico precies
een type voorbeeld is van een dergelijke
nieuwe instelling. Ik denk dat in het
algemeen – ondanks Bolivië en Venezuela

– de toestand van Latijns Amerika veel
positiever is dan wat de meeste
waarnemers lijken te denken.
(interview in het tweemaandelijks Frans
tijdschrift ‘Diplomatie’, septembre-octobre
2006)

D e grote coalitie in Duitsland van
sociaal- en christendemocraten onder

leiding van Kanselier Angela Merkel, krijgt
zware tegenwind vanuit de vakbonds-
wereld. 220 000 betogers waren er op
zaterdag 21 oktober tegen de btw
verhogingen van 16 naar 19%, tegen de
hervormingen van de ziekteverzekering, en
tegen het project om de pensioenleeftijd
op te trekken van 65 naar 67 jaar. Intussen
zijn er meer dan 6 miljoen armen in
Duitsland. “Indien onze regering de
hervormingen doorvoert zonder oog te
hebben voor sociale rechtvaardigheid,
vrees ik dat onze democratie er de tol van
zal moeten betalen,” zei de
vakbondsverantwoordelijke van de DGB.
“Uurlonen van 3,5O euro zijn en blijven een
schande”. Is dit het nieuwe Rijnlandmodel?
(humanité dimanche)

V alse inreispapieren voor een Noord-
Europees land kosten zowat 10 000

dollar in Bagdad. De meeste Iraakse
vluchtelingen blijven echter in de regio: in
het Koerdische Noord-Irak, in Turkije, of in
naburige Arabische landen. Volgens de VN
is het aantal vluchtelingen sedert de VS-
invasie van maart 2003 opgelopen tot
1,6 miljoen. Ngo’s spreken zelf over
vijf miljoen. Voor de oorlog waren er
bijvoorbeeld ongeveer 100 000 Irakezen in
het Syrische Damascus. Vandaag zijn er dat
meer dan 800 000. Het VN bureau voor de
Vluchtelingen (UNHCR) kampt er echter
met krimpende budgetten. De fondsen uit
de VS, de EU, Japan en Australië zijn
drastisch aan het zakken. In 2003 bedroeg
het UNHCR budget nog 150 miljoen dollar,
vandaag beschikt men nog slechts over
een vijfde ervan. Volgens berichten kost de
Irak oorlog 2 miljard dollar per week...
(Neues Deutschland)

S edert zowat twee jaar heeft Groot-
Brittannië een Freedom of Information

Act, zeg maar een wet op transparant
bestuur. Ze is een beetje een afkooksel van
een gelijkaardige wet in de VS. Het ziet er
naar uit dat deze Britse wet in de
budgettaire problemen zit. Lord Alfconer,
de minister van grondwettelijke zaken,
meldde dat de wet te duur is om te
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Thailand: staatsgreep om democratie te redden?

Interview met defensiespecialist Sven Biscop

Achtergrond Burundese verkiezingen

december

december houdt de nachten in zijn greep
terwijl men in hel verlichte straten
de rilling van ijzige koude trotseert.

Binnen in de huizen
bij de gloed van hete kachels
worden oude verhalen opgefrist.

Midden de betovering van
een wit sneeuwtapijt bedelen
hongerige vogels om wat voedsel.

De winter mag nu komen.

Jozef Vandromme
volksdichter

worden toegepast. Dat komt omdat er een
aantal serie-aanvragers zijn, meent hij. Het
gaat om journalisten, maar ook
parlementsleden, campagegroepen en
andere dwarsliggers. In feite  echter wordt
het huidige systeem, dat zo’n 24 miljoen
pond kost, in vraag gesteld door de
ministeries en de ambtenaren. Generaties
lang werd hun werk – hoe simpel ook – als
een soort staatsgeheim gezien. Nu zijn ze
gebonden door moderne regels als
transparantie, aansprakelijkheid, en ...
open bestuur. Dat je dat moet meemaken
in je carrière.
(Guardian Weekly nr 20)

Z waar betalen voor privé medische
verzorging biedt geen garantie op een

veiligere of betere kwaliteit van de
zorgverstrekking dan in de openbare
Nation Health Service, in Groot-Brittannië.
Dit zijn de eerste bevindingen van de
gezondheidsinspectie die de prestaties in
de privé sector onderzoekt. Deze
Gezondheidscommissie stelde vast dat
slechts 50% van de privé-ziekenhuizen en
hospitalen in Engeland en Wales voldoen
aan de miniumnormen, vergeleken met
49% in de National Health Service. Zowat
15% van de onafhankelijke
zorgverstrekkingsinstellingen kwam op
minstens drie kwaliteits- en
veiligheidspunten te kort. De NHS, die
meer normen moet naleven, had een
mislukkingsgraad van 19%.
(Guardian Weekly nr 20)

Foto: Soetkin Van Muylem

dossier p. 26

Belgische Militaire Missies
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VVEERROOOORRDDEEEELLDD

Ze werden veroordeeld tot 6 en 10 maanden gevangenis met
uitstel, 2 jaar proeftijd met gerechtelijk toezicht, 2 jaar verbod
om het land te verlaten en 2 jaar verbod van verblijf in Meuse
en Haute-Marne. Ze moeten ook 500 Euro schadevergoeding
betalen aan elk van de 6 rijkswachters die zich burgerlijke partij
hadden gesteld. Bovendien zal op 13 november eerstkomend
een “provisie” van 10.000 euro voor de 127.400 euro
schadevergoeding door l’ANDRA geëvalueerd (nationale
beheersorganisatie voor het radio-actief afval – Agence
Nationale de gestion de Déchets Radio-Actifs), worden
onderzocht door hetzelfde gerechtshof 

HHOOOOGGRRAADDIIOOAACCTTIIEEFF AAFFVVAALL

Waarom deze betoging in Bure? Sinds een 12-tal jaren verzetten
de inwoners en verkozenen van Bure (ligt tussen Verdan en
Nancy, ) zich gezamenlijk tegen het herschapen van hun
grondgebied in nucleair afvalstort.

In 1999 werd Bure inderdaad gekozen om er
hoogradioactief afval met lange halveringstijd ondergronds op
te slaan. Dit afval komt uit de kern van de atoomcentrales,
waardoor ze nog tientallen duizenden jaren uiterst gevaarlijk
blijven. De halfwaardetijd van plutonium 239 wordt op 24100
jaar geschat.

Inwoners klagen onvermoeibaar het gebrek aan een
democratisch debat aan. Op 15 juni jongstleden stemden slechts
19 van de 577 afgevaardigden van de Assemblée Nationale voor
de ergst mogelijke oplossing voor de behandeling van nucleair
afval: het begraven! Het is in die democratische context dat
tijdens de laatste
vergadering,
geconfronteerd met dit
negeren van de
democratie, de
gemoederen verhit
raakten en onze 4
militanten werden
opgepakt en zwaar
veroordeeld.

GGEEEENN AALLLLEEEENNSSTTAAAANNDD FFEEIITT

Repressie en geweld vanwege de overheid, weze het door de
politie, het leger of het gerecht, zijn steeds meer aanwezig op
militante bijeenkomsten: aanhoudingen, controles, fichering
(foto, video, ADN, vingerafdrukken), tijdelijke opsluitingen,
processen, vernederingen, slagen... Een voorbeeld. Bij de
protestbeweging in Frankrijk tegen de wet op «gelijkheid van
kansen» in de lente 2006 telde het Collectief voor Juridsiche
Bijstand 4500 aanhoudingen, met 637 processen waarvan 42% in
snelrecht met 70 veroordelingen tot effectieve opsluiting.

Zelfs als in Frankrijk de situatie wellicht niet de allerslechtste
is, kennen we geen gebrek aan voorbeelden : vakbondsmensen,
activisten tegen de reclame, antiglobalisten, werkers rond de
mensen zonder papieren, tegenstanders van de nanotech-
nologie, antifascisten. Allen moeten ze het gerechtelijke en
politioneel geweld ondergaan.

Repressie is het enige middel voor de overheid, de financiële
en industriële lobbies om de verschillende protestbewegingen te
doen zwijgen die hun veiligheids en autoritaire macht aantasten.

BBRREEDDEE SSTTEEUUNN II NN FFRRAANNKKRRIIJJKK

De jonge veroordeelden genieten reeds de steun van de
volgende verenigingen en rechtspersonen: Attac 16, les
Alternatifs 07, les Alternatifs Alsace, les Aristobules, Bure-stop,
Cacendr 54, La Confédération Paysanne  07, la CNT 07, la FA 07,
le MRAP 07, la LCR 07, la Maison de la Citoyenneté Mondiale de
Mulhouse, Pierre Rabhi, Réseau National Sortir du Nucléaire,
le SNU-TEFI 07, SOLIDAIRE 26 /07, Stop-Bure, Roger Winterhalter,
Maire honoraire de Lutterbach… 

Vermits wij ook de
vraag stellen:“Waar is
de democratie, en wie
pleegt er hier
buitengewoon
geweld?”, kunnen wij
deze jongeren niet
alleen laten opdraaien
voor deze
antidemocratische
stappen en de
exorbitante eisen van
l’ANDRA!

Werkten mee aan dit nummer.
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big brother in frankrijk 

De repressie wordt heviger, onze woede ook!

Deze zomer werden 4 jonge anti-nucleaire militanten, Thyl (20), Blanche (19), Remi (21) en Mikael (27) streng veroordeeld
door het gerechtshof van Bar-le-Duc. Na 5 dagen gevangenis werden ze in snelrecht veroordeeld, naar aanleiding van een

anti-nucleaire betoging in Bure (Meuse, Frankrijk), voor het in brand steken van enkele balen hooi, voor het gooien van
enkele stenen in de richting van de ordehandhavers en het verkondigen van aanstootgevende woorden…

WWIIJJ  OONNDDEERRSSTTEEUUNNEENN  DDEEZZEE  44  JJOONNGGEE  MMIILLIITTAANNTTEENN  !!

Voor informatie en petitietekenen ga naar: www.burestop.org
www.local.attac.org/attac16
www.sortirdunucleaire.org (communiqué de presse du 31/07/2006)
Typ onder Google : Thyl, Blanche, Remi et Michael en je leest wat er gebeurt is en hun
spijtbetuiging.

Solidariteitsgiften zijn meer dan welkom : 001 – 2265836 – 89
Mededeling : t.a.v  Thyl, Blanche, Remi et Michael

Contactpersonen in Frankrijk:
Thyl Daem: thyl@no-log.org
Anna Daem ( moeder van Thyl ): annadaem@wanadoo.fr
“Comité de Soutien aux 4 de Bure” : levernet@free.fr
CACENDR 54 – Rue du 15 septembre1944 – 54320 Maxeville France : rebele54@aol.com
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EDITORIAAL 3

De affiche van 11.11.11 toont een zwarte man
met een (te) grote ui in de mond. De bijho-
rende tekst eist een stopzetting van ‘de ver-
stikkende voedselexport naar het zuiden’ en
wil boeren de kans geven om te leven van
hun landbouw. De campagne 2006 draait
dus duidelijk rond voedselsoevereiniteit van
de volkeren. Laat ons stoppen met de men-
sen uit het zuiden onze producten door de
strot te duwen.

De derdewereldbeweging neemt de
heersende landbouw- en handelspolitiek op
de korrel. De sterkste spelers belet op het
mondiale veld zetten de prijs op de lokale
markten. Als ze daar nog bij geholpen worden door de over-
heid wordt de macht van de sterkste nog geaccentueerd. De
gevolgen zijn vrij duidelijk: kleine lokale boeren worden uit de
markt gestoten, worden in het beste geval gedegradeerd tot
loutere overlevingslandbouw. Maar dikwijls is hun startpositie
al ondermijnd: ze hebben moeilijk toegang tot vruchtbare
gronden, water, kredieten en zaden.

Dat allemaal draagt bij tot een verdere verarming van het
platteland, migratie naar de steden, naar rijkere buurlanden, of
naar het paradijslijke Europa. ‘Moeten we daarvoor ons leven
riskeren en in gammele kleine bootjes de oceaan opvaren, dan
moet dat maar’. Dat is althans hoe vele West-Afrikanen in deze
uitzichtloze situatie lijken te redeneren. Vraagt dat maar aan
de Spanjaarden.

Politici hebben de mond vol over de millenniumdoelstellin-
gen, het halveren van de armoede tegen 2015, maar ze helpen
een economisch systeem in stand houden en uitbreiden dat
gebaseerd is op concurrentie, marktverovering in functie van
maximale winst. Omgekeerd, zoals Francine Mestrum sterk
weet te stellen, leidt het beleid van onze leiders naar bevesti-
ging van het systeem. Het recht op ontwikkeling werd omge-
vormd naar bestrijding van armoede, en de geïndividualiseerde
benadering ervan past volledig in het neoliberalisme.

De Noordzuidkoepel en de milieuorganisaties stellen het
zo. “Anno 2006 is landbouw big business. Een handjevol gigan-
tische landbouwmultinationals bepaalt momenteel de wereld-
markt en gaat met het grootste deel van het geld lopen.

Om meer winst te maken, zoeken de multi-
nationale ondernemingen steeds goedkope-
re productieomstandigheden. Er moeten
maatregelen genomen worden om de macht
van de multinationals in te perken en de
positie van de landbouwers te versterken.
(...) Overheden moeten ook milieuvriendelij-
ke landbouw stimuleren, die rekening houdt
met de draagkracht van de aarde. Daarbij is
het promoten van regionale markten zeer
belangrijk. Het is toch al te gek dat land-
bouwproducten de halve wereld moeten
afreizen, als ze ook ter plaatse kunnen
geteeld worden.”

Voedsel is een mensenrecht. Voedselveiligheid is een basis-
element in ons concept van menselijke veiligheid. De interna-
tionale boerenorganisatie Via Campesina schreef al jaren gele-
den het volgende. “Het gaat hier om het recht om het voedsel
zelf voor onze consumenten te produceren, gediversifieerd en
aangepast aan de culturele gewoontes qua productie en con-
sumptie. Dit raakt onze identiteit zelf als burgers van deze
wereld. De duidelijke schending van onze identiteit ligt in het
feit dat de transnationale ondernemeingen genetisch gemani-
puleerd voedsel opdringen. Via Campesina verwerpt het neoli-
berale beleid dat de landen duwt naar cashcrops en exportpro-
ductie ten nadele van de productie voor de binnenlandse
markt. Dergelijk beleid draagt bij tot prijsbepalingen die onder
de werkelijke kostprijs liggen.”

Vrede vzw steunt dan ook volop de eisen die de campagne
naar voor schuift:
1. Recht op afschermen van lokale markten garanderen
2. Kwaliteitsvevorderende handelsregels stimuleren
3. Dumping van landbouwproducten stoppen
4. Eerlijke en stabiele prijzen voor landbouwproducten
5. De greep van multinationals op de landbouw beperken
6. Kleinschalige duurzame landbouw in het Zuiden steunen
7. De positie van de vrouwen in de landbouw versterken
8. Regionale landbouwmarkten stimuleren
9. Milieuvriendelijke producite in het Noorden stimuleren
10. Duurzaam consumentengedrag promoten

■

editoriaal

I  Georges Spriet I

omdat voedsel een mensenrecht is
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Amerikaanse topgeneraals op pensioen
spreken zich openlijk uit tegen de oorlog
in Irak en vragen het ontslag van de
Amerikaanse minister van defensie,
Rumsfeld. Het Amerikaans debâcle in het
Tweestromenland zien ze als een strategi-
sche flater en ze wijzen beschuldigend
naar het onkundige, arrogante, civiele lei-
derschap in het Pentagon.

Zo een protest in oorlogstijd van gene-
raals op pensioen is, in de Amerikaanse
geschiedenis, zonder precedent – en het is
tegelijkertijd zeer onrustwekkend. Volgens
Richard Whalen in the Nation, is het anti-
oorlogsverzet onder generaals niet zo ver-
wonderlijk: in de laatste 60 jaar
is de besluitvorming voor oor-
logsvoering meer en meer gecen-
traliseerd in de handen van enke-
le politieke machthebbers in de
VS. Figuren als Paul Wolfowitz en
Richard Perle, pro-Israëlische neo-
conservatieve politieke intellec-
tuelen, verkregen macht en
invloed binnen het Pentagon
maar hielden nooit rekening met
de mogelijkheid dat het verkeerd
zou kunnen aflopen in Irak.

De openlijke kritiek van de
generaals wijst niet alleen op de
onkunde van de Bushadmini-
stratie maar ook op de machts-
uitbreiding van het Witte Huis
onder de huidige administratie. Het heeft
systematisch geprobeerd het Congres, het
gerecht en de pers te bedreigen, te contro-
leren en openlijk uit te dagen. De felste
uithalen zijn gericht tegen de wetgevende
macht. Keer op keer verklaarde Bush dat
hij, als opperste bevelhebber, vrij is om
een wet te interpreteren zoals hij het ziet
en niet zoals het Congres het voorschrijft.
Die greep naar de macht ging grotendeels
aan de publieke opinie voorbij tot begin
dit jaar. Toen tekende president Bush een
wet die marteling van gevangenen aan
banden moest leggen (het McCain amen-
dement). Onmiddellijk nadien stelde hij

een “getekende verklaring” (signed assig-
nement) op, waarin hij meedeelde dat hij
ten allen tijde de vrijheid zou nemen om
de wet te interpreteren zoals hij dat zelf
wenste. Het gebruik van “getekende ver-
klaringen” is in voege sinds het begin van
de Bushadministratie. Hoewel ze de wet
niet veranderen en alleen een inkijk geven
over hoe de administratie over een wet
denkt, worden ze wel gelezen en geïnter-
preteerd door de bureaucraten en de amb-
tenaren. Het is hun opdracht om de nieu-
we wetten in voege te doen treden. Ze
zullen de instructies van de president vol-
gen, zelfs wanneer zijn interpretatie in

tegenstrijd is met het Congres. Aldus wor-
den politieke richtlijnen opgesteld die nog
lang na Bush zullen van kracht zijn.
De president zou natuurlijk een veto kun-
nen uitvaardigen en in het openbaar zijn
tegenargumenten kunnen uitbrengen.
Maar dan bestaat het risico dat het
Congres zijn veto naast zich neerlegt.
Sinds zijn aantreden heeft Bush op meer
dan 750 wetten zijn eigen interpretatie
toegepast. Hij is de eerste president die zo
lang in het Witte Huis regeert zonder het
gebruik van zijn vetorecht.

De accumulatie van al deze wetgeven-
de, uitvoerende en rechterlijke macht in

dezelfde handen, of het nu van één per-
soon is of van meerdere, is niet meer of
minder de definitie van tirannie. Het
resultaat is dat de macht van de president
in oorlogstijd, nu ook van toepassing is in
zijn oorlog tegen het terrorisme: een oor-
log zonder frontlijn, zonder grenzen, geen
vijandelijke legers en met, tot nu toe,
geen enkel resultaat.

De presidentiele macht van Bush is
een probleem dat zowel de politieke par-
tijlijnen in het Congres als de militaire
hiërarchie doorkruist. Het Congres heeft
in sommige dossiers de unilaterale autori-
teit van het Witte Huis doorbroken. Het

Hoog Gerechtshof ver-
plichtte de president naar
het Congres terug te keren:
het oordeelde dat de regel-
geving voor de ondervra-
ging van gevangenen, voor
de rechtspraak van de ver-
dachten van terrorismeda-
den en de wet op de afluis-
terpraktijken behoren tot
de bevoegdheid van de
wetgevende macht.
De veiligheid van de
Amerikaanse staat heeft
alles te maken met de
grondwettelijke scheiding
van de machten en een
goede werking van de

democratische instellingen. Dictatoriaal
leiderschap, tirannie en fascistoïde denk-
patronen van de huidige Amerikaanse lei-
ders zijn sinds de aanslagen op het WTC
een grotere bedreiging voor de burgers
van de VS en Irak dan het terrorisme. “Stay
the course” is voor de vrede in het
Midden-Oosten en de rest van de wereld
geen politieke strategie op lange termijn.

30.10.06

Marie Jeanne Vanmol is stafmedewerker bij
Vrede

■

grondwettelijke crisis

I  Marie Jeanne Vanmol  I
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Wat kan of moet België doen volgend jaar
als het lid is van de Veiligheidsraad (VR)
van de Verenigde Naties (VN)
Sven Biscop : Ik denk dat België veel
Congo-expertise bezit om in te brengen.
Het lijkt me evident dat België Congo
bovenaan de agenda zal zetten. Verder is
er Libanon. We hebben daar troepen zit-
ten, wat wellicht mede een gevolg is van
het feit dat België in de Veiligheidsraad
gaat zetelen en we dus wel
een militaire bijdrage moes-
ten leveren. Voor de rest is
het vooral lopende zaken
opvolgen en meestappen in
de actualiteit. Hoe dan ook
zullen we daar geen funda-
mentele veranderingen kun-
nen realiseren. Wel accenten
leggen op een aantal dos-
siers waarin we een traditie
hebben.

Verder denk ik dat België
zich moet inschrijven in de
EU-houding ten aanzien van
de VN. De EU heeft zich uit-
gesproken voor een sterke
VN en voor een bevestiging van het collec-
tieve en multilaterale veiligheidssysteem
ervan. Ik denk dat België enkele eigen
accenten kan leggen door bijvoorbeeld te
proberen het EU-gehalte tussen de EU-
leden onderling wat op te krikken, zodat
er meer als Europa wordt gezeteld en
minder als individuele lidstaat.

De mogelijke ambitie van België om de
Europese collectiviteit te verdedigen en

het multilateralisme te benadrukken,
botst toch met het gegeven dat een aan-
tal Europese landen op verschillende dos-
siers met elkaar overhoop liggen?
Kijk maar naar Groot-Brittannië en
Frankrijk.
Sven Biscop : Ik denk wel dat er kleine
stapjes zijn gezet in de richting van een
grotere EU-aanwezigheid in New York. Het
blijft beperkt vooral omdat de twee per-

manente leden weigerachtig staan om
hun autonomie op te geven. Je kunt dat
niet bruuskeren, maar het zou wel logisch
zijn. Want dat zou in de lijn liggen van de
logica dat we moeten handelen vanuit
het Europese Gemeenschappelijk
Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB).
Dat betekent dus dat we in New York ook
met één stem zouden moeten spreken.

De afgelopen jaren zijn er verschillende
pogingen geweest om de Veiligheidsraad
grondig te hervormen. Hoe kijkt België
daar tegen aan?
Sven Biscop : De ideale oplossing zou zijn
dat de EU als zodanig vertegenwoordigd
is ipv de individuele lidstaten maar dat is
een langetermijnverhaal. Je kunt dat
eigenlijk niet doen als een aantal regio’s
niet hetzelfde doet, anders zit Europa daar

alleen terwijl we daar nu
soms met zes kunnen zetelen.
Ik weet dat België op korte
termijn de vraag van
Duitsland voor een perma-
nente zetel steunt.

Persoonlijk denk ik niet dat
het de zaak vooruit zal helpen
door meer permanente leden
te creëren. Zelfs permanente
zonder vetorecht. Als je rede-
neert vanuit het oogpunt van
een permanente zetel voor de
EU, dan is een Duitse perma-
nente zetel weer een zetel
meer waar je achteraf weer
vanaf moet. Ik zie meer een

van de twee modellen die het High Level
panel van de VN voorstelde haalbaar: laat
ons tussen de bestaande vijf permanente
leden en de tijdelijke die twee jaar zetelen
een soort tussencategorie creëren van lan-
den die vier jaar zetelen en die aan een
aantal criteria moeten voldoen om verko-
zen te worden, bijvoorbeeld op basis van
budgettaire bijdragen. Dan kan je er een
aantal belangrijke spelers als tijdelijk lid in
brengen maar met een grotere frequentie.

“belgië moet zich in de vn een eu-houding

aanmeten”

Interview met Sven Biscop

I  Georges Spriet en Ludo De Brabander  I

Sven Biscop is een van de weinige defensiespecialisten in ons land.
Hij werkt voor het Koninklijk Instituut voor Internationale betrekkingen en daarnaast doceert hij ook nog 

aan de universiteit in Gent. In een gesprek met hem hebben we het over de komende NAVO-top en de 
Verenigde Naties naar aanleiding van het aanstaande lidmaatschap van België in de Veiligheidsraad.
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Maar nu ligt het hele hervormingsproces
van de VN stil.
Sven Biscop : Voor zover ik weet ligt dat
inderdaad stil.

Nochtans is de huidige Veiligheidsraad
niet meer in staat om vlug te antwoorden
op problematische dossiers, kijk maar
naar Libanon of Irak. Bij de permanente
leden is er een voortdurende geopolitieke
strijd. De geloofwaardigheid van de VN is
in gevaar.
Sven Biscop : Je kunt wat Irak betreft de
zaak ook omdraaien en zeggen dat het
systeem heeft gewerkt. Er was een vraag,
maar het antwoord was negatief. De VN
heeft het natuurlijk zeer moeilijk om
tegen de wil in te gaan van een van de
permanente vijf, dat is waar, dat is de con-
sequentie van het systeem. Als de perma-
nente vijf niet overeenkomen gebeurt er
niets. Daarom dat het volgens mij belang-
rijk is om op korte termijn de consensus te
versterken, niet alleen met de VS maar
ook met China, dat meer en meer overal
aanwezig is. Bijvoorbeeld in relaties met
Afrika, waar geprobeerd wordt een condi-
tioneel beleid te voeren, dat door China
wordt ondergraven. China ziet maar één
conditie en dat is de erkenning van het
één-China principe. We zien bijvoorbeeld
in Zimbabwe, dat wanneer de EU de rela-
ties verbreekt omwille van de mensen-
rechtensituatie, China gewoon het gat
weer opvult en de belangrijkste handels-
partner wordt. Het gaat om een clash van
twee benaderingen. De EU-idee is een
wereldmacht waaruit ook verantwoorde-
lijkheden voortvloeien. Niet alleen rechten
maar ook plichten. Met andere woorden,
hoe kun je China, maar ook Rusland ertoe
brengen om zich als verantwoordelijke
mondiale speler te gedragen en in een
situatie zoals rond Darfour mee te stem-
men voor een optreden ipv alleen maar
naar economische belangen te kijken.

Jan Pronk, de bijzondere gezant voor
Sudan, zei in De Standaard dat de
Afrikaanse troepenmacht sinds 2004
goed werk levert, maar dat de troepen
een tijdlang geen salaris ontvingen omdat
de financiering vanuit de EU en VS gro-
tendeels stopte. In die context klinkt de
roep voor een grote en efficiënte VN-vre-

desmacht wel eigenaardig.
Sven Biscop : Ik denk dat ze redelijk goed
werk leverden, maar dan binnen hun
beperkt mandaat. Het ging immers om
een waarnemersmacht, ze mogen dus niet
tussenkomen. Dwz dat het moorden
gewoon verder gaat ondanks de aanwe-
zigheid van die macht. Er zijn nog proble-
men. De mogelijkheden van de African
Peace Facility is niet oneindig groot en
geraakt snel uitgeput en het gaat om een
toch redelijk grootschalige missie.

Een van de dingen die wel gereali-
seerd is, is het ‘Responsability to Protect’-
principe (RtoP), wat ik op zich een zeer
goede zaak vind. Maar als het erop aan
komt om dat in de praktijk om te zetten…
aanvankelijk was er niemand bereid om in

Darfour te interveniëren. Toen wou de
Afrikaanse Unie (AU) het doen, en was
iedereen tevreden en ontstond er een
soort wedloop om de eerste te zijn om de
AU te steunen. Want de EU en de NAVO
waren beide kandidaat, maar in de twee-
de lijn. Nu zijn ze daar alle twee tegelijk,
wat eigenlijk zinloos is. Toen er op een
gegeven moment sprake van was dat de
AU-troepen het land zouden moeten ver-
laten was er ook niemand bereid om ze te
vervangen. Er is wel een resolutie gestemd
voor een VN-macht maar dan enkel mits
toestemming van Khartoem en dus geen
vredesafdwinging. Hier zie je dan toch dat
RtoP in praktijk brengen niet zo vanzelf-
sprekend is. Want dat betekent effectief
dat je intensieve operaties in gang steekt
met gebruik van geweld en daar rijst de
vraag: zijn we bereid om daar de conse-
quenties van te dragen? Ik zeg niet dat we
als een cavalerie overal moeten binnen-
stormen. De drempel van RtoP is redelijk
hoog: genocide, etnische zuivering, oor-
logsmisdaden, misdaden tegen de mense-

lijkheid. Eens die drempel overschreden
moet de VN-veiligheidsraad eigenlijk
optreden.

Er is nochtans reden tot wantrouwen over
het concept van peace enforcement. Als
de RtoP zuiver wordt gespeeld is er geen
probleem. Alleen valt te vrezen dat mili-
taire interventies niet altijd over menselij-
ke waarden gaan.
Sven Biscop : Ik ben het er mee eens dat
een dergelijk risico bestaat. Daarom denk
ik dat men de drempel zo hoog heeft
gelegd. Anders zou dit niet aanvaardbaar
zijn voor veel van de zuidelijke landen.
Daarom ook dat het enkel aan de VN-
Veiligheidsraad toekomt om daarover te
beslissen. Het probleem is eerder dat men

het mechanisme daardoor te weinig zal
inroepen. M.a.w. dat die permanente
leden van de Veiligheidsraad geen vol-
doende bereidheid tonen om iets te
ondernemen.

Tegenwoordig spreekt met van de ‘global
player’ die een bepaalde verantwoorde-
lijkheid heeft. Het gaat om economische
grootmachten die ook hun politieke en
militaire verantwoordelijkheid moeten
nemen. Ondergraaft dit niet het oude
idee uit het VN-Handvest dat elke staat
op zich een volwaardige speler is?
Sven Biscop : Twee dingen. In het
Handvest heeft men er voor gezorgd dat
er vijf permanente leden zijn met een
vetorecht. Daar staat tegenover dat ze
meer dan anderen moeten zorgen dat
beslissingen worden uitgevoerd. In ruil
moeten ze dus een grotere inspanning
leveren. Twee. Het Handvest is gebaseerd
op het principe van de niet-inmenging in
interne aangelegenheden. Dat is iets dat
terecht meer en meer erodeert, omdat
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Daarom dat het volgens mij belangrijk is
om op korte termijn de consensus te 
versterken, niet alleen met de VS maar
ook met China, dat meer en meer overal
aanwezig is.
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men inziet dat de staat niet altijd de vei-
ligheid van zijn inwoners garandeert.
Onder invloed van het menselijke veilig-
heidsdenken (“human security”) is het
referentieobject verschoven van de staat
naar het individu. De veiligheid van de
staat is een middel om het individu te
beschermen, maar is niet een doel op zich.
De staat kan perfect stabiel zijn en tege-
lijk al zijn inwoners onderdrukken.
Probleem is dat landen als China en de EU
dat anders opvatten. Beide spreken over
multilateralisme, maar ze vullen dat
anders in. Voor ons betekent multilatera-
lisme: je creëert internationale instellin-

gen waaraan je bevoegdheden afstaat of
ermee deelt. Je evolueert dus naar weder-
zijdse inmenging. Voor China is multilate-
ralisme eerder dat elke staat zijn eigen
beleid voert met daarnaast een dialoog
om te vermijden dat het beleid van de
verschillende nationale instanties met
elkaar gaat botsen. Multilaterale organisa-
ties zijn hier meer een forum voor uitwis-
seling en coördinatie, terwijl wij het echt
meer als een beleidsniveau op zich zien.

In de EU doet iedereen afstand van bepaal-
de bevoegdheden op vrijwillige basis, maar
in het idee van peace inforcement is het
een buitenstaander die dat beslist.
Bovendien zien we dat militair optreden
zelden voor oplossingen zorgt. De enige
oplossing lijkt een militaire bezetting gedu-
rende jaren, zoals in Kosovo.
Sven Biscop : Daar ben ik het niet mee
eens. Het toont wel aan dat het moeilijk
is. En dat als je intervenieert je daar lang

zult zitten, terwijl militair optreden alleen
onvoldoende is. Je moet al van in het
begin een uitgebreid economisch, politiek
en sociaal plan hebben klaarliggen. Ik
denk dat de EU meer en meer voor elke
operatie de planning inbouwt dat het
einddoel een politieke oplossing is met
een economisch en sociaal luik. Kosovo is
een bijzonder moeilijk dossier, maar ik zie
ook geen andere optie. In Bosnië is ook
niet alles perfect, maar is de militaire aan-
wezigheid al wat afgebouwd en gaat het
er in het algemeen toch op vooruit. Het
kritieke punt is dat je een voldoende aan-
tal troepen hebt. Ik heb onlangs een

Amerikaan ontmoet die zei over
Afghanistan: “we are doing just enough to
fail”. Dus we doen iets, maar niet genoeg
om succes te boeken.

Maar dat is toch iets dat onhaalbaar is.
Als we kijken naar Irak, dan zie je toch
heel duidelijk dat als je militair optreedt
in een omgeving die vijandig gezind is, dit
alleen maar faliekant kan aflopen. Idem
voor Afghanistan. Er is een reële kans dat
het daar eveneens uit de hand gaat
beginnen lopen.
Sven Biscop : Ik ga ermee akkoord dat een
militaire interventie de zaak kan vererge-
ren. Je moet dus op voorhand de positieve
en negatieve mogelijke effecten afwegen.
Irak is het negatieve voorbeeld. Ik denk
dat in Afghanistan het positief potentieel
groter is omdat de plaatselijk bevolking
ergens tevreden was dat ze van de Taliban
af waren. Ik denk alleen dat we het nadien
niet zo goed gedaan hebben om het ver-

trouwen of potentieel aan vertrouwen te
behouden. Ik denk aan het rapport waaruit
blijkt dat opium een groot deel van de eco-
nomie vormt. Als er dan plotseling iemand
komt die zegt dat de opiumteelt moet stop-
pen terwijl er niet direct een alternatief
voorhanden is, dan kan ik me voorstellen
dat je je niet zo populair maakt.

Je kan toch niet anders concluderen dat
die dossiers ‘stinken’. We weten toch dat
ook in Afghanistan de oliedistributie van-
uit Centraal-Azië in het geding was en dat
de VS tot voor enkele maanden met de
Taliban aan het onderhandelen waren
daarover. De plaatselijke bevolking ziet
dat toch ook?
Sven Biscop : In het High Level panel van
Kofi Annan staat ook ergens dat het col-
lectief veiligheidssysteem maar geloof-
waardig is als je rekening houdt met
ieders veiligheidsbedreigingen. Dus niet
alleen terrorisme, maar ook AIDS of hon-
ger omdat het die zaken zijn die de mees-
te slachtoffers in Afrika maken. Dat wil
zeggen dat je als je voldoende legitiem
wil bevonden worden je genoeg moet tus-
senkomen. Dus niet alleen in die landen
interveniëren waar er oliereserves te vin-
den zijn, maar ook waar de drempel van
de RtoP overschreden is. Ook tussenko-
men als er geen energiebronnen aanwe-
zig zijn.

Terug naar het Midden-Oosten. Daar is
een staat, zijnde Israël, die blijkbaar geen
last heeft van internationale druk om
belangrijke resoluties uit te voeren. Dat
geeft toch een bepaalde perceptie in de
rest van het Midden-Oosten die ertoe
leidt dat men er niet al te hoog oploopt
met onze geloofwaardigheid.
Sven Biscop : Ja er is een probleem van
geloofwaardigheid. Ik geloof nog altijd dat
op het Europese niveau ook een aantal
andere dingen meespelen. Het moeilijke is
dat de EU alleen niets kan realiseren als je
geen rekening houdt met de VS. Er is maar
een kans op slagen als beide blokken een
initiatief nemen.

Waarom?
Sven Biscop : Omdat ze elk maar legitiem
worden bevonden door een van de twee
kanten.
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Maar speelt hier niet vooral mee dat de
EU eigenlijk geen gemeenschappelijk
beleid heeft?
Sven Biscop : Ik zou zeggen er is niet altijd
een gemeenschappelijk beleid. Soms wel,
soms niet. Omwille van de verdeeldheid
tussen transatlantisten en de anderen.
Maar er zijn voorbeelden van hoe de EU
zich toch actief toont, bijvoorbeeld rond
Iran. Los van de vraag of dat een succesvol
beleid is.

Maar hier gaat het over het optreden van
enkele grote EU-landen waarover andere
landen klaagden dat ze te weinig bij de
zaak worden betrokken.
Sven Biscop : Ja, dat is iets nieuw. Het gaat
om een nieuw informeel mechanisme dat
zijn weg nog zoekt. Dat toont aan dat met
25 werken niet altijd mogelijk is. Maar wat
ik wil zeggen is dat er voorbeelden zijn
dat Europa toch kan optreden.

Even terug naar de discussie over de glo-
bal players. Francine Mestrum stelt dat
men alles onder veiligheid begint te stop-
pen en alles relateert aan het militaire.
Armoede krijgt een veiligheidsdimensie
wat betekent dat we militair moeten
optreden rond armoede.
Sven Biscop : Dat risico bestaat en je vindt
dat trouwens terug in de Amerikaanse
National Security Strategy. Daar staat veel
over mensenrechten, democratie en han-
del, maar allemaal in functie van de ‘war
on terror’. M.a.w. het instrumentaliseren
ervan. Voor mij betekent een holistische
aanpak dat je niet altijd alles als veiligheid
bekijkt, maar wel dat je elk probleem van-
uit vier dimensies bekijkt: een veiligheids-
dimensie, een politieke, een sociale en een
economische. Dat betekent dat je de pro-
blemen vanuit een samenhang tussen die
vier dimensies bekijkt, maar niet dat je ze
reduceert tot veiligheid. Voor mij gaat
onveiligheid over de bedreiging voor de
fysieke veiligheid, ‘freedom from fear’. En
die andere hangen allemaal samen maar
zijn an sich geen veiligheid en hebben ook
hun eigen dynamiek.

Maar zit dat Amerikaanse denken, zij het
genuanceerder niet ook in de Europese
Veiligheidsstrategie? Daar wordt een mis-
lukte staat gedefinieerd als slecht bestuur

of weinig verantwoordelijkheidsgevoel,
zonder dat de eigen verantwoordelijkhe-
den, zoals de Europese landbouwpolitiek
worden geduid. Men gaat dus met de vin-
ger wijzen en zeggen ‘het zijn jullie die
het slecht doen’.
Sven Biscop : Daar ga ik wel mee akkoord.
Men somt in het begin van de Europese
Veiligheidsstrategie de negatieve kanten
op van de globalisering, maar vervolgens
maakt men niet voldoende de link met
veiligheid, terwijl die er wel is volgens mij.
Want uiteindelijk liggen de grondoorza-
ken van onveiligheid toch wel in de poli-
tieke, economische en sociale dimensie. En

die link maakt men in de dreigingsanalyse
net iets te weinig. Maar ik denk dat in de
aanpak de link veel meer wordt gemaakt.
Omdat men het daar heeft over de nood
aan goed bestuur, democratische staten,
respect voor de mensenrechten, sociaal-
economische ontwikkeling enzovoort.
Blijft natuurlijk het probleem dat we wel
goede bedoelingen hebben, maar tegelijk
een heel agressief handelsbeleid voeren
dat bijvoorbeeld het EU-ontwikkelingsbe-
leid gedeeltelijk ondergraaft. Als we de
holistische aanpak serieus nemen dan
moeten we delen van het handelsbeleid
of het landbouwbeleid drastisch herden-
ken.

In een publicatie naar aanleiding van de
NAVO-top in Riga, geef je de indruk nogal
vertrouwen te koesteren in de Europese
Unie als ‘gemeenschap van waarden’. Zien
we in de praktijk niet gemakkelijk de
belangenpolitiek doorwegen?
Sven Biscop : Dat klopt. Ik wil ook niet
zeggen dat het allemaal perfect werkt. Ik
denk dat het concept dat de EU min of
meer heeft uitgeschreven in de goede
richting gaat. Moest men dat volledig
doordenken en implementeren dan zou-
den we goed bezig zijn. Uiteraard zijn er

nog heel wat zaken die niet consistent
zijn, zoals de wapenhandel en dat geldt
ook voor België. We maken dus onze reto-
riek niet altijd waar. Maar ik vind dat we
conceptueel wel verschuiven en dat er een
positieve tendens is. Rond Palestina heeft
de EU fouten gemaakt. Het verbreken van
de relaties na het aan de macht komen
van Hamas, vormde een trendbreuk met
het beleid tot nog toe, dat de nadruk
legde op de dialoog omdat zo meer
invloed kan worden uitgeoefend.
Bovendien waren het democratische ver-
kiezingen.

De boodschap moet nu toch wel zijn, aan
elke bevolking in de wereld: ‘ga naar de
verkiezingen maar stem niet op diegene
die je wilt…
Sven Biscop : Ja. Volgens mij werkt de
Europese houding contraproductief. Voor
mij was dit een fout beleid. Wat niet weg-
neemt dat je tegenover een regering met
Hamas een kritische en assertieve hou-
ding moet aannemen.

Maar is de ‘gemeenschap van waarden’
niet een vorm van Eurocentrisme of pater-
nalisme?
Sven Biscop : Aan de ene kant kun je zeg-
gen, wat is de legitimiteit van Europa om
overal ter wereld te gaan zeggen we vin-
den dat het hier zo moet gaan. Aan de
andere kant als dat inhoudelijk dan neer-
komt op het feit dat individuen kunnen
genieten van betere levensomstandighe-
den en respect voor mensenrechten en
democratie dan kan ik me moeilijk voor-
stellen dat de betrokken personen daar
tegen zullen zijn. Ik heb nog nooit een
individu die het slachtoffer is van zijn regi-
me het cultuurrelativisme van de mensen-
rechten horen inroepen. Dus je kunt er
over discussiëren. Ik denk dat ons project
in sé legitiem is. Ik ben het ermee eens
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dat de beslissing over wat ‘global public
goods’ zijn (de economische, sociale en
politieke ontwikkeling), de vraag oproept
van wie beslist nu wat die global public
goods zijn. Dat is een politieke keuze.

Binnenkort is er de NAVO-top in Riga. Kan
je eens even schetsen wat de inzet is, wat
de agenda is waarover men gaat discus-
siëren.
Sven Biscop : Ach, momenteel eigenlijk
niets meer. Er waren aanvankelijk heel
grote ambities die door de Amerikanen en
think thanks zijn verspreid, bijvoorbeeld
zoals door de groep rond de voormalige
Spaanse premier Aznar. De thema’s zijn de
Globale NAVO waarbij men allianties
nastreeft met landen als Australië, Japan
tot zelfs Brazilië en Israël toe. Ten tweede
is er het onderwerp van meer gemeen-
schappelijke financiering van operaties,

maar ook van ‘assets’, dus dat je zoals de
AWACS (radarvliegtuigen, nvdr.) dingen
koopt die in eigendom komen van de
NAVO. Drie, de rol van de NAVO in het
meer civiele luik, met welke civiele organi-
saties samenwerken, enz. Dan is er vier, de
idee van de Missile Defense vanuit de
NAVO.

En de uitbreiding van de NAVO speelt ook
nog?
Sven Biscop : Ja, dat ook. Maar er is over
die eerste vier onderwerpen al zoveel one-
nigheid dat er quasi niets meer van over-
blijft. Er zal een verklaring zijn, en het feit
dat er een top is zal al op zich als een suc-
ces worden gezien, maar inhoudelijk zal er
weinig nieuws te rapen vallen. Wat de uit-

breiding betreft, heeft een van de grote
kandidaten, Oekraïne, zelf verklaard dat ze
zichzelf nog niet rijp acht.

Zeg je nu dat er over het fundamentele
principe dat de NAVO een globale speler
moet worden die zich militair overal kan
moeien, geen consensus bestaat?
Sven Biscop : Het is genuanceerder. De
NAVO is nu al een globale speler. Dat is
door iedereen aanvaard in Praag in 2002.
Dat staat niet meer ter discussie. Er is
geen out-of-area meer, het is nu de hele
wereld. Vraag is alleen wat ga je doen met
welk mandaat. De VS zeggen daarover dat
het daarom nuttig is om banden te sme-
den met andere ‘security providers’, lan-
den die troepen kunnen bijdragen, die ook
democratisch zijn. Ik was in Riga twee
weken geleden op een seminarie over de
top. Daar zei iemand van de conservatieve

denktanks uit de VS, een ex-
Pentagonmedewerker, dat ‘global part-
nership’ ook betekent dat de NAVO basis-
sen moet openen in Australië, Japan enz.
Dan kan je je afvragen, één, wat gaan we
daar doen, twee is dat de boodschap die
we willen zenden ten aanzien van China
bijvoorbeeld? Je verengt eigenlijk de focus
tot militaire veiligheid. Daar is aan gekop-
peld dat de VS de NAVO willen behouden
als het forum voor strategische dialoog.
Maar niet alles zijn veiligheids- of militai-
re problemen. De opkomst van China is
niet zozeer iets waar de NAVO zich zorgen
moet over maken, maar is meer een poli-
tiek, sociaal en economisch probleem dan
een veiligheidsprobleem. En dus is er niet
veel animo voor global partnership.

Eigenlijk zit je met twee contradictorische
zaken. De ambitie van sommige leden
binnen de NAVO is een bijna soort concur-
rerende structuur opzetten voor de VN.
Aan de andere kant zie je dat er bijna over
niets meer nog overeenstemming bestaat
en dat men in dat opzicht zich de vraag
kan stellen, wordt de NAVO niet overbo-
dig en moeten we niet inzetten op de VN?
Sven Biscop : Tijdens de Irakcrisis heb je
o.m. op academisch niveau een debat
gehad rond de stelling dat als de
Veiligheidsraad in een bepaald geval geen
interventiemacht mandateert, een groep
van democratieën onderling dan maar het
initiatief moet nemen. Dat op zich zou
dan een voldoende legitimiteit zijn om
een interventie te mandateren. Terwijl dat
natuurlijk een zelfgeselecteerde club is die
zichzelf coöpteert zonder een enkele legi-
timiteit. De idee van de global partners-
hips neigt volgens mij in die richting. We
maken een clubje, we beslissen zelf wie
daar in zit en gaan we de zaken regelen.
Dat is heel negatief voor het VN-systeem.

Is dat de politiek die door Washington
wordt gevolgd op dit ogenblik?
Sven Biscop : Mijn indruk is dat een deel
van het establishment in de VS op die lijn
zit, maar ook niet iedereen. In de EU
heerst er in elk geval een andere strategi-
sche opvatting over hoe de problemen
moeten worden aangepakt. En dat maakt
het zo moeilijk om nog een overeenstem-
ming te vinden met de VS. Zelfs het
Verenigd Koninkrijk schaart zich achter
het Europese initiatief over Iran en is daar-
bij absoluut gekant tegen militaire inter-
ventie. Die verschillende visie is het basis-
probleem van de NAVO. Nochtans heeft de
NAVO zijn nut, omwille van de collectieve
defensie, als een soort levensverzekering
voor territoriale defensie.

Kan dat niet evengoed door Europa
gedaan worden?
Sven Biscop : Europa zou dat zelf kunnen,
maar het lijkt me zinvoller om dat met de
VS te doen. Omdat we uiteindelijk toch
veel gemeen hebben met de VS.

Maar dat is nu net misschien het pro-
bleem, als we kijken naar de politiek van
Washington vandaag.
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Sven Biscop : Ik spreek nu wel over de
defensie van ons grondgebied. En natuur-
lijk, dat is misschien geen voldoende argu-
ment, maar je hebt toch ook de histori-
sche traditie. Daarnaast is er de crisisma-
nagment voor die gevallen waar je het
met iedereen eens bent dat je iets moet
doen. Dus met de EU plus de overige
NAVO-partners. Als je het toch eens bent,
kan je de NAVO-structuren gebruiken.
Alleen acht ik dat minder waarschijnlijk.
Maar goed, de zaak werkt puur technisch
gesproken.

Maar als je dan toch zegt dat de NAVO
kan optreden maar alleen met een VN-
mandaat, waarom steken we die energie
dan niet in een soort permanente blauw-
helmentroepenmacht. M.a.w. waarom
werkt men met instellingen die geen
breed lidmaatschap hebben.
Sven Biscop : Ideologisch heb je ergens
gelijk, maar die zaak werkt ook alleen
maar als iedereen dat doet, als iedereen
zijn strijdkrachten zou integreren. Er zit
een logica in, maar dat lijkt me absoluut
onhaalbaar. Voor mij is dat een verloren
strijd omdat niemand bereid is om de con-
trole over zijn strijdkrachten aan de VN af
te staan. Binnen de NAVO en de EU blijft
het zwaartepunt nationaal. Iedereen
bouwt nationale strijdkrachten uit en ook
al produceren de NAVO of de EU veel
papier over wat de lidstaten best zouden
doen, uiteindelijk beslissen ze zelf en hou-
den ze zo goed als geen rekening met die
dingen. De oplossing voor mij is in EU-ver-
band veel meer naar gepoolde capacitei-
ten te gaan.

Dergelijke principes kun je toch evengoed
in VN-verband realiseren. Zorgen dat er
een pool is waaruit Kofi Annan en zijn
opvolgers kunnen vissen.
Sven Biscop : Het is al niet heel evident
binnen de EU, dus op VN-niveau lijkt me
dat niet haalbaar. Uiteindelijk kan je dat
maar doen binnen een groep van landen
die min of meer eenzelfde visie delen. Je
hebt al een zeker gemeenschappelijk bui-
tenlands beleid nodig voordat je daarmee
van start kunt gaan, maar anderzijds kan
dat ook versterkend werken op het
gemeenschappelijk buitenlands beleid. Op
het veel hogere niveau van de VN zit je

met een aantal spelers zoals China en
Rusland die heel andere opvattingen heb-
ben.

Volgens die redenering krijg je ook geen
VN-mandaat en kan er dan ook niet opge-
treden worden.
Sven Biscop : Klopt, maar hier zit je in de
discussie die we kennen rond Kosovo. Laat
ons nu aannemen dat er in Kosovo een

reden was om in te grijpen. Wat doe je
dan als er geen VN-mandaat is. Doe je
niets of iets buiten de VN? Dat is een
oneindige discussie waarop geen proper
antwoord mogelijk is. Want ofwel hou je
je aan de legaliteit en sneuvelen er men-
sen ofwel ga je buiten de legaliteit met
alle gevolgen van dien. Ik vind in elk geval
dat we het principe moeten spelen van de
VN en slechts in heel uitzonderlijke geval-
len toch zonder mandaat mogen optre-
den.

Dat is de redenering die Javier Solana, de
hoge vertegenwoordiger voor het
Buitenlands beleid al heeft ontwikkeld,
maar dan krijg je toch risico’s op een vorm
van willekeur.
Sven Biscop : Ik denk dat Kosovo uiteinde-
lijk is gepasseerd omdat het binnen
Europa was. Ik denk dat daardoor de
weerslag op de diplomatieke relaties

beperkt is gebleven. Een Kosovo-scenario
buiten Europa zou heel wat moeilijker ver-
lopen.

Ja, maar dat is Afghanistan of Irak toch?
Sven Biscop : Afghanistan ziet men eigen-
lijk als artikel 51, het recht op zelfverdedi-
ging, ook al weet ik dat dit betwistbaar is.

Vanuit de SP.a hebben we al geregeld
gehoord dat als de NAVO teveel het
schoothondje aan de leiband wordt van
de VS, ze daarvoor bedanken. Is dat niet al
zo?
Sven Biscop : De VS zijn natuurlijk een
dominante partner binnen de NAVO. Er is
vooral vrees rond die ‘global partnerships’,
m.a.w. dat de NAVO geïnstrumentaliseerd
wordt in functie van een Amerikaans
beleid dat lang niet altijd het onze is,
onder meer omwille van die uiteenlopen-
de strategische visie. De VS staan heel
ambigu tegenover de NAVO. Aan de ene
kant gebruiken ze de NAVO om ons poli-
tiek onder controle te houden. Aan de
andere kant als ze iets willen doen gaat
dat buiten de NAVO om, via de ‘coalition
of the willing’ zodat ze zelf de zaak goed
kunnen controleren.

■
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IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE FFAACCTTOORR

Internationale gebeurtenissen en actoren
hebben historisch gezien altijd een
belangrijke invloed gehad op de binnen-
landse situatie van Saoedi-Arabië. De tra-
ditionele Saoedische maatschappij kreeg
door zijn rol als olieproducerende natie
bijvoorbeeld op zeer korte tijd een nauwe
band met het internationale kapitalisti-
sche systeem en het Saoedisch staatsvor-
mingsproces was een onmiddellijk gevolg
daarvan. Op 18 september 1932 verenigde
clanleider Ibn Saud de gronden die ‘het
Koninkrijk van Najd, Hijaz, Asir, Hassa en
hun gebiedsdelen’ besloegen, onder de
naam ‘Saoedi-Arabië’. Al-Saud verbond zijn
lot onmiddellijk aan het Wahhabisme1,
dat de officiële staatsreligie werd. De rela-
tie tussen de al-Saud familie en de Al ash-
Shaik familie (de erven van Al-Wahhab)
vormt nog altijd de basis van het konink-
rijk. De islamitische rechtsgeleerden
(ulama) verschaffen het koninkrijk religi-
euze legitimiteit en het officiële religieuze
apparaat is qua middelen volledig afhan-
kelijk van de staat. Hun gezamenlijk doel
is het behouden van de macht en het
voortbestaan van het regime. Met religi-
euze, militaire en andere middelen -zoals
politieke huwelijken of de opbrengsten
van de bedevaarten naar Mekka en later
ook van de olie-exporten- kon de hegemo-
nie van de al-Sauds in stand gehouden
worden terwijl er een staatsapparaat
opgebouwd werd. Statelijke instituties
werden alleen in het leven geroepen als
de confrontatie met de buitenwereld dit
vereiste, want de koning was niet gesteld
op dit soort moderniseringen. Net zoals
de relaties met petroleumbedrijven het
noodzakelijk maakten een ministerie van
Financiën op te richten (1932), noopten de
uitwisselingen met andere landen tot de

oprichting van een ministerie van
Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse
beslissing om een militaire basis uit de
grond te stampen in Dahran (om de olie-
bronnen te kunnen beschermen) ver-
plichtte de koning dan weer een ministe-
rie van Defensie op te richten.

Sinds het ontstaan van de Saoedische
staat en sinds de ontdekking van olie in
de ondergrond van het koninkrijk, heeft
de Verenigde Staten een nauwe band met
de leiders ervan. Saoedi-Arabië was tij-
dens de Koude Oorlog een belangrijke
bondgenoot in de strijd tegen het godde-
loze communisme, zeker ten tijde van de
Sovjetaanwezigheid in Afghanistan. Het
beleid van de Verenigde Staten ten
opzichte van het hele Midden-Oosten is er
al altijd op gericht geweest om  geen
belemmering voor de energietoevoer te
ondervinden vanwege cruciale staten.
Enkele basisvoorwaarden hiervoor zijn een
zekere stabiliteit in de regio en bereidwil-
lig meewerkende regimes. Ook de relatie

tussen de Verenigde Staten en het
Saoedische koninkrijk wordt traditioneel
bepaald door energie en veiligheid. Bij het
aantreden van de Bush-administratie
werd, deels in de overtuiging dat het de
stabiliteit in de regio ten goede zou
komen, deels als een politiek na te streven
Westers ideaal, het aansturen op demo-
cratische hervormingen een belangrijke
pijler in de Amerikaanse Midden-Oosten
politiek (het Groot Midden Oosten-pro-
ject). Maar Amerika, dat landen in de regio
met VS-onvriendelijke leiders openlijk
confronteerde met hun binnenlandse poli-
tieke tekortkomingen, had nooit kritiek op
het Saoedische regime dat nochtans geen
al te beste reputatie geniet wat democra-
tie en mensenrechten betreft. Als dé
belangrijke Arabische partner in de regio
werd het volledig met rust gelaten. 9/11
vormde een politiek keerpunt. Toen
bekend geraakte dat 15 van de 19 vlieg-
tuigkapers verantwoordelijk voor de aan-
slagen van 11 september 2001, afkomstig

verkiezingen in saoedi-arabië

I  Soetkin Van Muylem  I

In 2005 haalde Saoedi-Arabië de internationale pers met de eerste verkiezingen (februari-april) sinds haar ontstaan. Welke
factoren leidden ertoe dat de gesloten Arabische autocratie democratische verkiezingen aankondigde? 
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waren uit Saoedi-Arabië, hadden zowel de
internationale media als de politieke
machthebbers plotseling heel wat meer
aandacht voor het land van de heilige
moslimplaatsen en zijn binnenlandse aan-
gelegenheden. De aanslagen brachten een
gewijzigde, veel vijandigere houding van
buitenlandse actoren met zich mee. De
internationale pers en de publieke opinie
plaatsten vraagtekens bij de band tussen
Amerika en dit Arabische land dat blijk-
baar terroristen voortbracht. De regering
van de Verenigde Staten zag zich verplicht
zijn houding tegenover het koninkrijk te
wijzigen. Het Saoedische regime werd dan
ook met drang aangespoord om mee te
werken in de strijd tegen het terrorisme.
Allerlei binnenlandse veiligheidsmaatre-
gelen werden opgedrongen en het gebrek
aan politieke liberalisatie in Saoedi-Arabië
was opeens een groot probleem voor de
Verenigde Staten. De druk van buitenaf op
het Saoedische regime om hervormingen
door te voeren nam enorm toe. Om het
voortbestaan van het al-Saud regime te
verzekeren, niet in het minst met de nieu-
we militaire interventiepolitiek van de
Verenigde Staten in het achterhoofd,
moest de binnenlandse politiek bijge-
stuurd worden om de Amerikanen te
vriend te houden. De aankondiging van
lokale verkiezingen paste volledig in dit
charmeoffensief en de Amerikaanse voor-
liefde voor “vrije verkiezingen” als bewijs
voor democratie in gedachten, kon dit de
buitenlandse druk voor hervormingen wat
verlichten.

BBIINNNNEENNLLAANNDDSSEE HHEERRVVOORRMMIINNGGSS--

BBEEWWEEGGIINNGG

Toch zijn de verkiezingen niet alleen het
resultaat van een externe druk. Na de
dood van Ibn Saoud (1953) erfde zijn zoon
Saoud, de koninklijke macht. De titel van
monarch van Saoedi-Arabië werd sinds-
dien niet meer overgeërfd van vader op
zoon, maar werd in horizontale lijn door-
gegeven (bvb. van broer naar broer). Tot
nu toe heeft de informele consultatieve
vergadering van invloedrijke prinsen altijd
vreedzame machtsoverdrachten kunnen
bewerkstelligen. De huidige koning en
tevens eerste minister is Abdullah Bin-
Abd-al-Aziz Al Saud. Ministerposten en

andere belangrijke bestuurlijke functies,
zoals de gouverneursposten, zijn verdeeld
onder de zonen en kleinzonen van Ibn
Saud2. De meest invloedrijke prinsen
bekleden de belangrijkste ministerposten.
De absolute macht wordt op die manier
verdeeld onder de verschillende fracties
van de koninklijke familie. Saoedi-Arabië
blijft dus een autoritaire staat met een
gecentraliseerd systeem waarbinnen
maatschappelijke groepen weinig bewe-
gingsruimte hebben. Dit heeft voor een
groot stuk te maken met de goed werken-
de structuren voor distributie en de voor-
lopige zekerheid van de olie-inkomsten.
Meer dan 25% van de gekende oliereser-
ves zitten in de Saoedische bodem. De
massale olieproductie, die op gang kwam

na Wereldoorlog II en die tot vandaag een
constante toevloed van inkomsten verze-
kerd, stelde het land in staat uit te groeien
tot één van de rijkste naties in de regio en
tot een zuivere rentenierstaat. Het verde-
len van de rijkdom (gegenereerd uit
grondstoffen) is de voornaamste politieke
taak van een rentenierstaat. De steun van
de bevolking wordt dus gekocht met olie-
renten, bijvoorbeeld in de vorm van
bepaalde sociale voorzieningen zoals
scholen, ziekenhuizen, enzovoort. Zeker
sinds de olieboom van 1973 garandeert
het al-Saud regime een genereuze wel-
vaartstaat in ruil voor politieke en sociale
rust. Voor het geval oliedistributie niet
volstaat is er ook de permanente controle
over de maatschappij in de vorm van een
verbod op politieke partijen, een gecontro-
leerde media, enzovoort. Als er elementen
opduiken die niet in bedwang te houden
zijn met de beproefde omkoop- en  con-
troletechnieken, grijpt de staat terug naar
gewelddadige repressieve middelen om

de stabiliteit te verzekeren. Toch heeft kri-
tiek altijd bestaan. Zeker tegenover de
ulama, die in de loop der jaren een prag-
matische houding aangenomen hebben
tegenover de ideologische puurheid.

VVOOOORRTTBBEESSTTAAAANN PPRRIIOORRIITTAAIIRR

Het voortbestaan van het bewind van al-
Saud, waar het officiële Wahhabistische
establishment zo nauw mee verbonden is,
heeft de prioriteit gekregen op een strikte
ideologie. Eén van de meest frappante
voorbeelden hiervan was de beslissing van
de ‘Raad van Leidende Ulama’ om in 1990
op vraag van de koning, een fatwa uit te
vaardigen waarin de aanwezigheid van
Amerikaanse troepen op Saoedisch terri-
torium werd goedgekeurd3. Door de puris-

tische lijn soms ondergeschikt te maken
aan de beleidsbehoeften, had het officiële
religieuze apparaat in het verleden regel-
matig af te rekenen met radicalere ele-
menten. Het was specifiek de komst van
Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië, die
leidde tot de politisering van deze kriti-
sche religieuze beweging en die de huidi-
ge islamistische oppositie mee vorm gaf.
In de late jaren negentig traden er binnen
de islamistische stroming twee nieuwe
trends naar voor: de Islamo-liberalen en
de Jihadi-salafisten.

De manier waarop deze groepen zich
tegen het Saoedische leiderschap keren is
zeer verschillend. Terwijl de Jihadi-salafi’s
met geweld naar de omverwerping van
het regime streven, proberen de Islamo-
liberalen via het ‘adviseren’ van de leiders
tot hervormingen te komen. In de twee
jaar volgend op de komst van de
Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië
was er een nieuw socio-politiek fenomeen
ontstaan. Verschillende politieke en intel-
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lectuele actoren begonnen open brieven
en petities op te stellen waarin politieke
eisen kenbaar werden gemaakt.
Regelmatig werd gepleit voor meer trans-
parantie en een beter bestuur. De regering
reageerde hier verrassend tegemoetko-
mend op door in 1992 de Basiswet van
Bestuur (Basic Law of Governance) uit te
vaardigen, waarin de oprichting van een
Adviserende Raad (Majlis al-Shura) gesti-
puleerd stond. Er werden deals afgesloten
(onder andere met de sjiietische opposi-
tie) waarin kleine toegevingen gecombi-
neerd werden met waarschuwingen om
geen verdere eisen te stellen. Elementen
die men het zwijgen niet kon opleggen,
werden gearresteerd.

De petitierage van de jaren 1990 werd
verder gezet door de Islamo-liberalen. In
2002 waren er al een aantal open brieven,
gericht aan de leiders, verschenen, en in
januari 2003 werd na vijf maanden van
debatteren door een groep Islamo-libera-
len een petitie afgegeven aan kroonprins
Abdullah met als titel “Visie voor het
heden en de toekomst van het vaderland”.
Deze petitie eiste naast de verkiesbaar-
heid van de Adviserende Raad of Majlis
heel wat andere politieke, sociale, econo-
mische en juridische hervormingen die
moesten leidden tot een beter bestuur. De
toon was liberaal maar de terminologie
was wel islamitisch. Wat speciaal was aan
deze petitie in vergelijking met alle voor-
gaande, was het feit dat ze ondertekend
was door intellectuelen met een verschil-
lende regionale en politieke achtergrond,
waaronder een aantal vrouwen. Dat deze
post-islamistische beweging maatschap-
pelijke scheidingslijnen overschreed, was
zeer angstaanjagend voor het regime.
Enkele dagen voor de januari-petitie had
kroonprins Abdullah een hervormingsde-
creet aangekondigd (Charter for Reform of
the Arab Condition), waarin een grotere
politieke participatie werd vooropgesteld.
Een maand later werd het plan onthuld
om gemeentelijke verkiezingen te houden
van zodra de Amerikaanse troepen zich
teruggetrokken hadden uit het land4. In
de zomer van 2003 richtte kroonprins
Abdullah een Centrum voor Nationale
Dialoog op en startte hij met een serie
‘Nationale Dialogen’.

IIMMAAGGOO

Waar vroeger bemiddeld zou worden met
de aparte maatschappelijke actoren, wer-
den de verschillende oppositionele ele-
menten nu bewust samengebracht. De
eerste Nationale Dialoog werd gehouden
in Riyad in juni 2003. Op de tweede
Nationale Dialoog december 2003 partici-
peerden voor het eerst negen vrouwen (ze
zaten wel in een aparte kamer) en het
onderwerp van de derde Nationale
Dialoog was de rol van de vrouw in de
maatschappij. De eerste meeting ging
door in Riyad, de tweede in Mekka, de
derde in Medina. Dit betekende dat er
rekening gehouden werd met de traditio-
nele regionale rivaliteiten. In minder dan
drie jaar tijd werden (net zoals in de janu-
ari-petitie) de drie belangrijke demarcatie-
lijnen in de Saoedische maatschappij over-
schreden met de steun van de kroonprins:
de sektarische demarcatielijn, de regiona-
le- en de scheidingslijn der geslachten. De
leiders hielden het hele proces wel goed
in handen. Openstaan voor advies, discus-
sie en consensus in een georchestreerd
kader, geeft de koning en de belangrijkste
prinsen de mogelijkheid zich een imago
aan te meten van welwillende patroons.
Maar uiteindelijk bepaalt alleen de rege-
rende familie of er hervormingen nodig
zijn en van welke aard. Het was immers
niet de bedoeling hun positie in gevaar
brengen of zich de toorn van de conserva-
tieve ulama op de hals te halen en zo hun
traditionele steun te verliezen.

De implementatie van bepaalde
besproken hervormingen liet om dezelfde
reden vaak op zich wachten. Onvrede met
het trage ritme van de hervormingen leid-
de tot een tweede petitie in december
2003 getiteld: “Een nationale oproep tot
de regering en het volk: constitutionele
hervormingen eerst”. Op een bepaald
punt tussen de januari en december peti-
ties in, werd duidelijk dat het fenomeen
een te grote omvang dreigde aan te
nemen. De leiders vonden dat ze genoeg
toegevingen hadden gedaan en dat er
geen input meer nodig was van buitenaf.
De regering maakte het heel duidelijk dat
ze de nood aan lichte hervormingen onder
hun leiderschap inzagen, maar dat ze
geen openlijke ongehoorzaamheid of pro-
vocaties tegenover hun traditionele bond-

genoten zouden toestaan. In deze periode
waarin de grenzen van de hervormingsbe-
weging duidelijk werden vastgelegd, wer-
den de conservatieven gesust en de waag-
halzen onder de petitiemakers op hun
plaats gezet. De groep hervormers die
ondanks een duidelijke waarschuwing
toch opriepen tot een constitutionele
monarchie in december 2003, werden in
maart 2004 gearresteerd.

BBEESSLLUUIITT

Hoewel de binnenlandse politieke situatie
nu weer scherper gecontroleerd wordt in
Saoedi-Arabië, onder meer door de
opnieuw verhoogde olie-inkomsten, is er
een tijdelijke versoepeling geweest waar-
bij er een hervormingsbeweging op gang
is gekomen. Eén van de meest zichtbare
resultaten van deze hervormingsbewe-
ging waren de lokale verkiezingen van
2005 (februari-april). De helft van de 178
zetels in de gemeentelijke raden werden
verkiesbaar gesteld, maar er geldt nog
altijd een verbod op politieke partijen en
er is geen persvrijheid. In september 2004
geraakte bovendien bekend dat het verbo-
den was voor vrouwen om deel te nemen
aan de verkiezingen, niet als kandidaat,
noch als stemgerechtigde. Dat het onder-
werp van vrouwenrechten nog heel con-
troversieel is, werd duidelijk op de derde
Nationale Dialoog in Medina ( juni 2004).
Toch werd hun deelname aan de volgende
verkiezingen aangekondigd.

Soetkin Van Muylem is stafmedewerker
van Vrede vzw

■
––––––
1 Het Wahhabisme is een soennitische religi-
euze traditie die in het leven geroepen is door
Mohammed Ibn Abd Al-Wahhab in de 18de
eeuw en verder ontwikkeld is door islamitische
rechtsgeleerden (ulama)
2 Pas enkele weken voor zijn dood in 1953
besloot Ibn Saud een ministerraad op te richten.
De voornaamste reden hiervoor was dat hij de
absolute macht niet aan één van zijn 37 zonen
wou doorgeven.
3 Toen de stabiliteit in de regio bedreigd
werd door Saddam Hoessein’s invasie van
Koeweit, werden Amerikaanse militairen uitge-
nodigd in het Heilige Land om het koninklijke
regime te beschermen.
4 De Verenigde Staten kondigde de terug-
trekking van de troepen aan in april 2003. In
september waren er nog maar een paar hon-
derd vertrokken en vandaag is er nog altijd een
Amerikaanse militaire aanwezigheid in Saoedi-
Arabië.
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De media besteden amper aandacht aan
zijn rapporten en de westerse politieke
wereld sluit ogen en oren voor de huma-
nitaire catastrofe waaraan de Palestijnen
blootstaan. Twee jaar geleden stelde John
Dugard in zijn verslag aan de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties:
“Israëls gedrag in de Palestijnse Bezette
Gebieden plaatst de geloofwaardigheid
van de internationale mensenrechten voor
een gelijkaardige uitdaging als de
Apartheid dat deed in de jaren ’70 en
’80.”1 Dugard kan het weten. Deze Zuid-
Afrikaanse jurist heeft tal van publicaties
over het Apartheidssysteem op zijn naam
staan. Kort na het uitbreken van de twee-
de intifada werd hij aangesteld als specia-
le rapporteur voor de VN.

John Dugard is ongewoon scherp voor
Israël, maar ook voor de Europese Unie,
Canada en de VS. In zijn verslag aan de
VN-Mensenrechtenraad eind september
2006 beschuldigde hij Israël ervan Gaza
omgeturnd te hebben tot een ‘gevange-
nis’ waarna het “de sleutel heeft wegge-
gooid”. Volgens de rapporteur is de situ-
atie er erger dan ooit te voren. “Wat Israël
verkiest te beschrijven als zijdelingse
schade aan de burgerbevolking is in wer-
kelijkheid doden zonder onderscheid, wat
verboden is door het internationale recht”.
Dugard bekritiseerde het financieel
embargo tegen de Palestijnse Autoriteit
als reactie op de verkiezingsoverwinning
van Hamas. Hoewel Israël het internatio-
naal recht met de voeten treedt gaat het
vrijuit aldus Dugard. In de plaats daarvan

wordt “het Palestijnse volk gestraft omdat
het op democratische wijze voor een regi-
me heeft gekozen dat onaanvaardbaar is
voor Israël, de VS en de Europese Unie”.
Het Palestijnse volk krijgt economische
sancties opgelegd, de “eerste keer dat een
bezet volk zo is behandeld”. Wat er in de
Gaza gebeurt noemt Dugard ‘niet langer
tolereerbaar’.

OOOORRLLOOGGSSMMIISSDDAADDEENN

Het rapport dat Dugard maakte in
opdracht van de VN-mensenrechtenraad
laat aan duidelijkheid niet te wensen
over.2

Dugard plaatst vraagtekens bij Israëls
beweringen dat de bezetting van de Gaza
in augustus 2005 is gestopt. De Israëlische
bezetting gaat door en manifesteert zich
op verschillende manieren. Ten eerste
door de Israëlische controle over lucht, zee
en buitengrenzen. Hoewel er een akkoord

is voor de grensovergang te Rafah richting
Egypte, is alle verkeer van en naar Gaza zo
goed als gestopt omdat alle grensover-
gangen gesloten zijn. Ten tweede demon-
streert Israël zijn controle over het gebied
door het gebruik van geluidsbommen
“bedoeld om de bevolking van Gaza te
terroriseren”, de regelmatige bombarde-
menten op huizen en velden langs de
grens en de doelgerichte executies van
Palestijnse militanten, die zoals in het ver-
leden worden uitgevoerd zonder veel
rekening te houden met onschuldige
omstanders.

Over de arrestatie van 8
Hamasministers en 26 leden van het
Palestijnse parlement zegt Dugard het
volgende. “Terwijl Israël beweert dat ze
worden vastgehouden omwille van hun
steun aan terroristische activiteiten, is het
moeilijk te weerstaan aan de notie dat zij
worden vastgehouden als gijzelaars in
strijd met artikel 34 van de vierde

het voor israël zeer bezwarend vn-rapport

dat in dovemansoren valt

Recordbedrag Belgische wapenvergunningen aan Israël

I  Ludo De Brabander  I

De speciale VN-rapporteur voor de Palestijnse gebieden trekt al verschillende jaren aan de alarmbel over de schrijnende 
situatie in de bezette gebieden. Vergeefs. Ook zijn nieuw rapport dat ongewoon hard is voor Israël, zal onopgemerkt

in de archieven verdwijnen. Ondertussen blijkt uit de jaarlijkse rapporten over Europese wapenhandel dat België voor 
meer dan 14 miljoen Euro aan exportvergunningen heeft goedgekeurd richting Israël, wat meer dan vijf keer zoveel is 

als wat De Gucht deze zomer aan het parlement heeft gemeld.

De muur in Bethlehem. Foto: Soetkin
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DDUUBBIIEEUUSS

Schrijnend was het om samen met het
instituut vast te stellen dat er in maart en
juli - augustus van dit jaar 3 uitvoerver-
gunningen met bestemming Israël zijn
goedgekeurd. Deze transacties vormen
een uiterst dubieus gegeven gezien de
situatie in de bezette gebieden. De leve-
ringen vielen ook middenin de escalatie
van het conflict tussen Israël en Libanon
begin juli van dit jaar. Beide partijen
schonden in die gevechten deze zomer
meermaals het internationale humanitai-
re recht door naast militaire, ook civiele
doelen aan te vallen. Daarnaast werd
Israël door verschillende mensenrechten-
organisaties, waaronder Amnesty
International, veroordeeld voor het totaal
onaanvaardbare, immorele gebruik van
clusterbommen, die tot op heden nog
dagelijks (kinder)slachtoffers maken.

Deze situatieschets plaatst de goed-
keuring van de exportlicenties richting
Israël binnen een onaanvaardbaar kader.
Wat in deze context opmerkelijk is, is de
discrepantie in de toekenning van de
licenties. Tussen september 2003 en
augustus 2004 werden immers twee ver-
gunningen met bestemming Israël gewei-
gerd om inhoudelijke redenen. Dragen
wapenvizieren, vlamonderdrukkers,
geluidsdempers en infrarood-en-warmte-
beeldapparatuur, want hier gaat het nu
over, niet bij tot een verlenging of verer-
gering van het gewapende conflict?  

Als reactie op deze aantijgingen stelt
het kabinet Moerman na een parlemen-
taire vraag van de Groen!- en Spiritfractie
in het Vlaamse parlement dat Israël

‘slechts’ tussenhandelaar was voor het
Amerikaanse leger in deze ‘onschuldige’
operatie. Nochtans geeft het VVI- rapport
duidelijk de Israëlische overheid als eind-
bestemming op voor deze leveringen.
Deze repliek kan onze honger naar pacifis-
me  dan ook niet stillen, cynisch merkt
Spiritmandataris Roegiers op dat deze
wapenuitvoer verre van koosjer is.

DDEELLCCRREEDDEERREE

Niet alleen deze transactie doet, ook na
het verschijnen van dit weliswaar uiterst
transparante Vlaamse rapport, bij Vrede
vzw een aantal vragen rijzen bij de globa-
le Belgische wapenhandel richting Israël.
Als antwoord op een vraag van Dhr. Van
der Maelen in het federale parlement in
december 2005 omtrent de verzekerde
wapenexportstromen in de laatste vijf
jaar, blijkt dat in 2005 de Nationale
Delcrederedienst voor een bedrag van 2,58
miljoen euro wapenuitvoeren richting
Israël verzekerde. Ofwel zijn deze cijfers
het VVI ontgaan, ofwel zijn deze te boe-
ken op conto van het Brusselse of Waalse
Gewest. Wat in Vlaanderen al verworven
is - namelijk de wapenexporten opdelen
in de 22 Europese categorieën, en aange-
ven of de eindbestemmeling overheid,
privé of particulier is - blijkt federaal (lees
in het Brusselse en Waalse Gewest) nog
onmogelijk. Dit niveau van transparantie
dat het Vlaamse Gewest nu pretendeert,
is echter ook na de verschuiving van de
bevoegdheid over wapenuitvoervergun-
ningen naar de regio’s, nog niet wettelijk
afdwingbaar.

Waar de Vlaamse fracties in mei 2005

een resolutie goedkeurden waarin wordt
opgeroepen wapenexportlicenties naar
Israël met de grootste omzichtigheid te
behandelen, beslissen andere regio’s ech-
ter met hen in zee te gaan.

EECCOONNOOMMIIEE VVEERRSSUUSS EETTHHIIEEKK

Deze nieuwe feiten doen ons de regionale
wapenhandelregeling opnieuw in vraag
stellen. Het is duidelijk dat de regionale
economische belangen daarin primair
staan boven ethische bezwaren op basis
van schendingen van de Europese
Gedragdscode voor Wapenhandel. De
coherentie met het officiële buitenlandse
beleid dat Buitenlandse Zaken zegt te
voeren, een beleid dat de mensenrechten-
schendingen ter plaatste misprijst, is hier-
in ver te zoeken. Volgens ons kan deze
coherentie enkel ontstaan door de
bevoegdheden rond wapenhandel onder
te brengen in Buitenlandse zaken in
plaats van onder de vleugels van het
gewestelijke departement Economie.
Zolang Israël het internationale recht blijft
schenden en VN-resolutie 242 rond de
ontruiming van de Palestijnse gebieden
blijft negeren, pleiten Vrede vzw en hun
partners in het APP voor een wapenem-
bargo tegen Israël. We vragen dan ook aan
België om de internationale druk hier
rond op te voeren. Het toekomstig lid-
maatschap in de VN-Veligheidsraad opent
daarin misschien nieuwe perspectieven.

Tim De Brabander is stageaire vanuit de
politieke wetenschappen Universiteit Gent
bij Vrede 

■

belgisch speelgoed voor israëlische soldaten

in volle libanoncrisis

I  Tim De Brabander|  I

Vrijdag 20 oktober stelde het Vlaams Vredesinstituut (VVI) zijn rapport voor over  de Vlaamse wapenhandel en
het nationale en internationale kader rond wapenhandellicenties. Men bundelde al het beschikbare (Vlaamse) 

cijfermateriaal uit de periode september 2003 tot augustus 2006.
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Conventie van Genève”. Verderop in het
rapport citeert Dugard een hele reeks
schendingen van de algemene mensen-
rechten en van het internationaal huma-
nitair recht. Het gaat volgens Dugard om
oorlogsmisdaden zoals directe aanvallen
tegen burgers en burgerdoelen, het
gebruik van terreur tegen burgers en de
vernietiging van eigendommen die niet
gerechtvaardigd zijn vanuit een militaire
noodzaak. “Bovenal heeft de Israëlische
regering het verbod van het collectief
straffen van een bezet volk geschonden
zoals bepaald in artikel 33 van de
Conventie van Genève”.

AANNNNEEXXAATTIIEE

Dugard brengt ook nog eens in herinne-
ring dat Israël verder bouwt aan een muur
die “duidelijk illegaal op Palestijnse grond
wordt gebouwd.” Dat de muur tot doel
heeft om land te verwerven op de
Westelijke Jordaanoever staat voor de VN-
rapporteur boven elke twijfel verheven.
Hij hekelt daarbij de bureaucratische pro-
cedures die het voor de Palestijnen onmo-
gelijk maken om de landbouwgrond ach-
ter de muur te betreden. Dugard bevestigt
dat de muur ook tot doel heeft om het
merendeel van de nederzettingen bij
Israël te annexeren. Die nederzettingen
worden verder uitgebouwd met de steun
van de Israëlische regering. De bevolking in
de nederzettingen groeit a rato van 5,5 pro-
cent, wat drie keer meer is dan de groei van
de stedelijke bevolking in Israël zelf. Als
gevolg daarvan is het aantal kolonisten op
de Westelijke Jordaanoever gestegen tot
245.000 en in Oost-Jeruzalem tot 200.000.
Ook het aantal controleposten, wegblokka-
des en aarden wallen is gestegen van 365 in
augustus 2005 naar meer dan 500. De con-
troleposten verdelen de Westelijke
Jordaanoever in vier stukken. Een stad als
Nabloes is omgeven door controleposten en
“een ingesloten stad geworden” waar het
merendeel van de bevolking in noch uit kan.
Dugard betwist dat de controleposten er
zijn uit veiligheidsoverwegingen. Het
“hoofddoel van veel controleposten bestaat
er in werkelijkheid uit om de Palestijnen
voortdurend te herinneren aan de
Israëlische controle over hun leven en om
hen te vernederen”.

UUIITTHHOONNGGEERREENN

Het resultaat van die bezettingspolitiek is
catastrofaal voor de modale Palestijn. 40
procent van de Palestijnen leeft onder
armoedegrens. De Internationale
Arbeidsorganisatie schat de werkloosheid
op 40 procent, maar dat is dan zonder
rekening te houden met het feit dat de
werknemers van de publieke sector, goed
voor 23 procent van de totale werkgele-
genheid in de Palestijnse gebieden, welis-
waar werkt, maar al maanden onbetaald
is.

Het is moeilijk te begrijpen, aldus Dugard,
dat hoewel Israël de belangrijkste resolu-
ties van de Veiligheidsraad en de
Algemene Vergadering schendt, onwette-
lijke territoriale wijzigingen doorvoert, de
mensenrechten schendt en gefaald is in
het implementeren van de adviserende
opinie van het internationaal gerechtshof,
er desondanks in slaagt om sancties te ont-
lopen.“In plaats daarvan is het Palestijnse
volk, eerder dan de Palestijnse Autoriteit,
het voorwerp van de mogelijks meest rigou-
reuze vorm van internationale sancties ooit
opgelegd in de moderne tijd”.

SSAAMMEENNWWEERRKKIINNGG MMEETT DD EE NNAAVVOO

Hoewel het oordeel van Dugard, een offi-
ciële VN-functionaris, overduidelijk is, valt
het in dovemansoren. Erger nog, dit
ophefmakende rapport is grotendeels
onopgemerkt gebleven (verzwegen) in
media en politiek. Ondertussen blijven de
financiële sancties hun moordend werk
doen. Een hele gemeenschap wordt
gestraft omdat het land bezet is. Het is
trouwens nog cynischer dan Dugard
schetst. Onlangs sloot Israël een militair
akkoord met de NAVO in het kader van de
mediterrane dialoog. Israël zal voortaan
samen met andere NAVO-lidstaten
patrouilleren in de Middellandse Zee om
olietransporten te behoeden van terroris-
tische aanslagen. De hele operatie draagt
de naam ‘Active Endeavour’. De militaire
samenwerking heeft ook tot doel de pro-
liferatie van massavernietigingswapens
tegen te gaan. Zelfs officiële NAVO-docu-
menten erkennen dat Israël zelf een ille-
gale nucleaire macht is. Israël is een van
de weinige landen die geen lid is van het
non-proliferatieverdrag waardoor er geen

inspecties zijn van het arsenaal. Israël kan
ook rekenen op royale militaire steun van
de meeste westerse staten.

BBEELLGGIISSCCHHEE WWAAPPEENNSS VVOOOORR

IISSRRAAËËLL

Deze zomer maakte de Belgische minister
van Buitenlandse Zaken bekend dat ons
land vorig jaar voor 2,58 miljoen Euro
wapenlicenties heeft vergund richting
Israël. In het rapport dat elk jaar wordt
opgesteld in het kader van de Europese
Gedragscode voor Wapenhandel komt
echter een veel hoger cijfer naar boven. In
het rapport dat dateert van 16 oktober
2006 staat dat België in 2005 voor 14,2
miljoen (!) aan exportvergunningen heeft
verleend richting Israël, wat dus meer dan
vijf keer zoveel is als het bedrag dat minis-
ter De Gucht heeft vernoemd in zijn ant-
woord op een parlementaire vraag.3

Indien dit cijfer klopt dan was België vorig
jaar het vierde Europese land na Frankrijk,
Groot-Brittannië en Duitsland wat betreft
het verlenen van exportvergunningen.
België geeft geen specificaties over het
soort wapens.

Onlangs maakte het Vlaamse
Vredesinstituut bekend dat Vlaanderen
sinds maart 2006 opnieuw exportvergun-
ningen voor Israël goedkeurt. (zie artikel
van Tim De Brabander)  Zo zouden in juli
en augustus, in volle Libanon-oorlog twee
exportvergunningen zijn goedgekeurd,
terwijl in 2004 militaire leveringen aan
Israël nog geweigerd werden omdat het
gebied te ‘gevoelig’ is.

Luc De Brabander is stafmedewerker vzw
Vrede.

■

–––––
1 Statement by MR. JOHN DUGARD, Special
Rapporteur on the situation of human rights in
the Palestinian territories occupied by Israel
since 1967. 59th Session of the General
Assembly, Third Committee, Item 105 (c)

NEW YORK, 28 October 2004 (zie
http://www.pchrgaza.org/Library/Dugard.pdf )
2 Report of the Special Rapporteur on the
situation of Human Rights in the Palestinian
Territories occupied since 1967, Human Rights
Council; second session, 5 september 2006
3 Het jaarrapport is te downloaden op
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_25
0/c_25020061016en00010346.pdf
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Het niet vinden van ongeoorloofde wapens
in Irak ondermijnde de hoofdreden voor de
invasie. Is de bewering dat een aanval op
Iran geoorloofd dan geloofwaardiger? Als
gesteld wordt dat op grond van het vermoe-
delijke nucleaire potentieel het gerechtvaar-
digd is om militaire acties te ondernemen
tegenover Teheran, kunnen we alleen maar
sceptisch zijn over deze uitlatingen.
Belangrijker nog, iedere ernstige analyse,
moet aandacht besteden aan de strategische
betekenis van Iran voor de Verenigde Staten,
aan de rol van Teheran in het globale energie
evenwicht.

Vooraleer ik hier verder op inga, wil ik
benadrukken dat ik niet beweer, dat olie, de
enige reden is voor de vastberadenheid van
de Bush-administratie om de Iraanse militai-
re capaciteiten te vernietigen. Ongetwijfeld
zijn er talrijke militaire experts in
Washington, die werkelijk ongerust zijn over
het Iraanse nucleaire programma. Net zoals
er velen zich daadwerkelijk zorgen maakten
over de Iraakse capaciteiten. Maar geen
enkele oorlog wordt door één enkele factor
bepaald en publieke uitlatingen maken dui-
delijk dat vele aspecten, olie  incluis, een rol
speelden bij de beslissing van de regering
om Irak binnen te vallen. Het is dus verstan-
dig aan te nemen dat vele factoren, waaron-
der opnieuw olie, meespelen bij de besluit-
vorming omtrent een mogelijke aanval
tegen Iran.

Hoe groot het gewicht van de factor olie
weegt, bij een mogelijke beslissing van de
Bush-administratie, kunnen we op dit ogen-
blik nog niet met zekerheid inschatten. Maar
rekening houdend met het belang van de

energie(problematiek) in de carrières en het
denken van belangrijke beleidsmensen in
deze administratie en gezien de immense
natuurlijke rijkdom van Iran, zou het onwijs
zijn de factor olie niet mee in rekenschap te
nemen. Men kan er eveneens zeker van zijn
dat naarmate de relatie met Iran verslech-

terd, de berichtgeving in de media en de
Amerikaanse analyses van de toestand als-
maar verder verwijderd zullen geraken van
het onderwerp olie. Dit heeft men ook kun-
nen vaststellen bij de voorbereiding op de
invasie van Irak.

Een andere opmerking: spreekt men over
de betekenis van Iraanse olie in het
Amerikaans strategisch denken, dan is het
belangrijk om verder te denken dan Iran’s
potentiële rol als bevrediger van de toekom-
stige VS-energiebehoeften. Daar Iran een
strategische positie aan de noordkant van de
Perzische Golf bezet, is het in de mogelijk-
heid de olievelden van Saoedi-Arabië,
Koeweit, Irak en de Verenigde Arabische
Emiraten te bedreigen, samengeteld beschik-
ken zij over meer dan de helft van de oliere-

serves van de wereld. Iran ligt aan de straat
van Hormuz, de smalle zeestraat, waardoor
dagelijks 40% van de wereldexport gaat.
Bovendien ontwikkelt Iran zich tot een
belangrijke leverancier van olie en gas voor
China, India en Japan, wat Teheran een groei-
ende invloed verschaft in internationale

kwesties. Deze geopolitieke overwegingen
wegen even hard door als de potentie van
Iran om een belangrijke VS-olieleverancier te
worden, bij het bepalen van de strategie van
de huidige administratie.

Laten we nu verder gaan met een inschat-
ting van het toekomstige Iraanse olie poten-
tieel. Volgens de jongste berekening van ‘Oil
and Gas Journal’, bezit Iran de tweede groot-
ste nog niet aangeboorde petroleumreserve
ter wereld, naar schatting 125,8 miljard
vaten. Alleen Saoedi-Arabië met naar schat-
ting 260 miljard vaten bezit meer. Irak is de
derde op de lijst met ongeveer 115 miljard
vaten. Zoveel olie, ongeveer een tiende van
de wereldwijde energievoorraad, geeft aan
Iran met zekerheid een sleutelpositie in de

olie, geopolitiek en de mogelijke oorlog

tegen iran

I  Michael T. Klare1  I

Terwijl de Verenigde Staten zich voorbereiden op een mogelijke aanval tegen Iran, is één ding zeker: de Bush administratie
zal nooit olie als argument voor een oorlog noemen. Net zoals het geval was in Irak zullen massavernietigingswapens 

aangevoerd worden als de belangrijkste justificatie voor een Amerikaanse aanval. “We zullen de bouw van kernwapens
[door Iran] niet tolereren”, zo formuleerde Bush het in zijn veel geciteerde rede van midden 2003.

Iran bezit de tweede grootste nog niet
aangeboorde petroleumreserve ter
wereld. Zoveel olie geeft aan Iran met
zekerheid een sleutelpositie in de globale
energiekwesties, wat er ook gebeuren
mag.
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globale energiekwesties, wat er ook gebeu-
ren mag.

Het zijn niet alleen de grote olie- en gasre-
serves die in het geval van Iran van belang
zijn, maar ook de toekomstige productieca-
paciteit. Weliswaar beschikt Saoedi-Arabië
over een groter reserve, maar het produceert
op dit ogenblik aan zijn maximale oppomp-
capaciteit. Terwijl we aannemen dat de
wereldwijde vraag met 50% stijgt, aangedre-
ven door de significante verhoging van het
verbruik van de VS, China, en India, zal
Saoedi-Arabië naar alle waarschijnlijkheid
niet in de mogelijkheid zijn om de oppomp-
capaciteit van zijn energiegrondstoffen in de
komende 20 jaar te verhogen. Iran bezit
daarentegen een  belangrijk groeipotentieel.
Het produceert nu meer dan 4 miljoen vaten
per dag, maar men gaat ervan uit dat het
zijn productie met nog eens 3 miljoen vaten
kan verhogen. Zeer weinig landen bezitten
deze mogelijkheid, daarom zal het belang
van Iran als producent in de volgende jaren
verder toenemen.

Iran heeft niet alleen olie in overvloed, maar
in de bodem zitten ook grote aardgasvoorra-
den. Volgens ‘Oil and Gas journal’ bezit Iran
naar schatting 940 triljoen ‘cubic feet’ aard-
gas (1 cubic foot=0,028 kubieke meter), dat
komt neer op ongeveer 16% van de wereldre-
serves (alleen Rusland heeft een grotere
voorraad). Eén vat olie heeft het energie-
equivalent van 6000 ‘cubic feet’ gas. Irans
gasreserve komt dus overeen met 155 miljard
vaten olie. Op dit ogenblik ontgint Iran maar
een klein deel van zijn aardgasreserves,
ongeveer 2,7 triljoen ‘cubic feet’ per jaar. Dit
betekent dat Iran één van de weinige landen
is die in de toekomst in de mogelijkheid zal
zijn om grote hoeveelheden aardgas te leve-
ren.

Dit alles bevestigt dat Iran in de toekomst
een doorslaggevende rol zal spelen in de
energiemarkt van de wereld. Dit is zeker het
geval, omdat de wereldwijde vraag naar
aardgas veel sneller stijgt dan deze naar
andere energiebronnen, olie incluis. Terwijl
op dit ogenblik de wereld meer olie dan
aardgas verbruikt, kan men verwachten dat
de leverbare petroleumhoeveelheid in de
nabije toekomst steeds krapper wordt.

In 2010 kan de wereldwijde oliepiek mis-

schien al bereikt zijn. Daarna volgt een
onomkeerbare daling. De gasexploitatie zal
haar hoogtepunt naar alle waarschijnlijkheid
maar binnen enkele decennia bereiken en
dus een groot deel van het ontstane energie-
tekort kunnen opvangen. Aardgas wordt
bovendien in tal van toepassingen als attrac-
tiever beschouwd omdat er bij de verbran-
ding minder CO2 vrijkomt.

De grote Amerikaanse energieconcerns zou-
den ongetwijfeld graag met Iran samenwer-
ken bij de exploitatie van deze reusachtige
olie- en gasreserves. Maar zij worden daar op
dit ogenblik van weerhouden door het presi-
dentiële besluit (EO) 12959 ondertekend door
president Clinton in 1995 en opnieuw
bekrachtigd door Bush in maart 2004.

De Verenigde Staten hebben ook buiten-
landse firma’s bedreigd die zaken doen
met/in Iran (onder de Iran Libia Sanction Act
1996), maar dit heeft verschillende grote fir-
ma’s er niet van weerhouden om toegang te
zoeken tot de  Iraanse reserves. China, dat
een gigantische hoeveelheid extra olie en
gas nodig zal hebben om zijn snel groeiende
economie draaiende te houden, richt zijn
aandacht versterkt op Iran. Volgens het
Amerikaanse Departement voor Energie
leverde Iran in 2003 14 procent van de
Chinese olie-import en zal het in de toe-

komst nog grotere hoeveelheden naar China
uitvoeren. China zal naar alle waarschijnlijk-
heid ook voor de import van vloeibaar aard-
gas op Iran aangewezen zijn. In oktober
2004 ondertekende Iran een akkoord met
een duur van 25 jaar en van meer dan 100
miljard dollar, met Sinopec, één van de
grootste Chinese energiebedrijven. De deal
betreft de gemeenschappelijke exploitatie

van één van de grootste gasvelden in Iran en
de levering van vloeibaar aardgas aan China.
Wanneer dit akkoord volledig uitgevoerd
wordt, betekent dit voor China één van haar
grootste buitenlandse investeringen en een
strategische binding tussen beide landen.

India is eveneens zeer geïnteresseerd in het
bemachtigen van olie en gas uit Iran. In janu-
ari 2005 ondertekende de ‘Gas Authority of
India’ (GAIL) een akkoord voor 30 jaar met
het National Iranian Gas Export Corp over de
transfer van jaarlijks 7,5 miljoen ton vloei-
baar aardgas naar India. De deal die naar
schatting 50 miljard dollar waard is, behelst
ook een Indische betrokkenheid  bij de ont-
wikkeling van de Iraanse gasvelden.
Opmerkelijk is het feit dat Indische en
Pakistaanse hoge ambtenaren gesprekken
voeren over de aanleg van een 3  miljard dol-
lar kostende gaspijplijn van Iran naar India

MIDDEN-OOSTEN18

Vrede | nr. 382 | november - december 2006

tekening b lz. 18

17-20/nov  13-11-2006 10:19  Pagina 18



die door Pakistan zou lopen en dit ondanks
de sedert decennia aanhoudende vijandig-
heid tussen de twee Aziatische landen. Als
deze pijplijn er zou komen, dan kunnen beide
landen bevoorraad worden met een grote
hoeveelheid gas en Pakistan zou bovendien
zo’n 200 à 500 miljoen dollar per jaar kun-
nen opstrijken aan doorvoerpremies. “De
gaspijplijn is een win-win plan voor Iran,
India en Pakistan” verklaarde de Pakistaanse
minister van Buitenlandse zaken Shaukat
Aziz in januari 2005.

Ondanks de voor de hand liggende aan-
trekkingskracht van het pijplijnproject als
impuls voor een verzoening tussen India en
Pakistan -beide kernwapenmachten die
sedert 1947 drie oorlogen hebben gevoerd
voor Kasjmier en in het debat over de toe-
komstige status van dit gebied volledig vast
zitten- werd het project door staatssecretaris
Condoleezza Rice tijdens haar bezoek aan
Delhi afgekeurd. Na haar bezoek aan de
minister van Buitenlandse zaken van India,
Natwar Singh, verklaarde ze op 16 maart
2005: “we hebben de regering van India onze
bekommernis over deze pijplijn-samenwer-
king tussen Iran en India medegedeeld.
De waarheid is dat de VS-regering geen
enkel project steunt dat een economisch
voordeel zou kunnen opleveren aan Iran. Dit
heeft India toch niet weerhouden om met
het pijplijnproject verder te gaan.

Ook Japan heeft in de ogen van Washington
de gelederen gebroken wat de energiepoli-
tiek betreft. Begin 2003 verwierf een Japans
consortium een aandeel van 20 procent in de
ontwikkeling van het Soroush-Nowruz offs-
hore energieveld in de Perzische Golf. Er
wordt aangenomen, dat dit veld ongeveer 1
miljard vaten olie bevat. Een jaar later ver-
leende de Iraanse Offshore Oil Company een
contract ter waarde van 1,26 miljard dollar
aan het Japanse JGC Corporation, voor de
ontginning van gas in Soroush-Nowruz en
offshore energievelden.

Wat Iran en energie betreft heeft de Bush-
administratie twee strategische doelstellin-
gen: “de  wens om de Iraanse gas- en olievel-
den open te stellen voor de exploitatie door
Amerikaanse ondernemingen en de bekom-
mernis over de groeiende banden tussen Iran
en de rivalen van de VS op de globale ener-
giemarkt. Volgens de Amerikaanse wet kan

de eerste van deze twee doelstellingen
alleen bereikt worden als de president EO
12959 opheft. Zolang Iran bestuurd wordt
door anti-Amerikaanse mullahs en weigert
zijn uraniumverrijkingprogramma’s af te
zweren zal dit niet rap gebeuren.
Tegelijkertijd laat het verbod op
Amerikaanse investeringen  in de Iraanse
energieproductie Teheran geen andere
keuze, dan op zoek te gaan naar relaties met
andere verbruikerslanden.

Vanuit het standpunt van de Bush-admi-
nistratie is er maar één voor de hand liggen-
de en snelle manier om deze onaangename
situatie te veranderen: het aansturen op een
‘regimewissel’ in Iran en het vervangen van
het bestaande leiderschap door een ander
dat zich begripvoller toont tegenover de
Amerikaanse strategische belangen.

Dat de Bush-administratie streeft naar een
regimewissel in Iran staat buiten kijf. In het
jaar 2002 werd Iran naast het Irak van
Saddam Hoessein en het Noord-Korea van
Kim Jong Il bij “de as van het kwaad” gere-
kend en in 2003 maakte Bush zijn standpun-
ten duidelijk toen er anti-regeringsprotesten
uitbraken bij de studenten in Teheran. “Dit
markeert dat de mensen zich beginnen uit-
spreken voor een vrij Iran, wat volgens mij
positief is”, verklaarde hij. Een duidelijkere
indicatie van de Amerikaanse attitude tegen-
over het Iraanse regime is het feit dat het
Departement van Defensie verzuimd heeft
de Mujahhedin-e Khalq, (MEK) een antirege-
ringsmilitie die zijn basis heeft in Irak, te ont-
wapenen. De MEK pleegt terreuraanslagen
in Iran en staat op de VS-lijst van terroristi-
sche organisaties. In 2003 berichtte de
Washington Post, dat enkele hoge ambtena-
ren de MEK graag wilden gebruiken als mili-
taire bondgenoot in Iran, net zoals ze in
Afghanistan de Noordelijke Alliantie tegen
de Taliban hadden ingezet.

Voor de Iraanse bewindsvoerders is het dui-
delijk dat ze door de Bush-administratie ern-
stig bedreigd worden. Ze stellen ongetwij-
feld alles in het werk dat volgens hen een
VS-aanval zou kunnen verhinderen. In deze
context is olie opnieuw een centrale factor,
zowel in de overwegingen van Teheran als
van Washington. Om de Amerikaanse aan-
valsplannen te dwarsbomen, dreigt Iran
ermee de straat van Hormuz af te sluiten

zodat het olietransport per schip in de
Perzische Golf verhinderd wordt. “Een aanval
op Iran betekent het in gevaar brengen van
Saoedi-Arabië en Koeweit, en om het nog
duidelijker te stellen de olie van het volledi-
ge Midden-Oosten“, verklaarde Mohsen
Rezal, een belangrijke Iraanse ambtenaar op
1 maart 2005. Dergelijke bedreigingen wor-
den door het Pentagon zeer ernstig geno-
men. Zo verklaarde de vice-admiraal Lowell
E. Jacoby, directeur van de Geheime Dienst
van Defensie tijdens een zitting van de
Commissie Inlichtingen van de senaat op 16
februari 2005: “We geloven dat Iran in staat
is om de Straat van Hormuz voor een korte
periode af te sluiten met behulp van voorna-
melijk marine en luchtmacht en een klein
aantal grondtroepen”.

De voorbereiding van een aanval op Iran
heeft zonder enige twijfel een hoge prioriteit
voor de top van het Pentagon. In januari
2005 schreef de onderzoeksjournalist
Seymour Hersh in het magazine de New
Yorker, dat het Departement van Defensie
geheime missies stuurde naar Iran om inlich-
tingen te vergaren over mogelijke verstopte
nucleaire- en raketinstallaties, die als doelwit
zouden kunnen dienen voor toekomstige
luchtaanvallen. “Mij werd meermaals te ken-
nen gegeven, dat Iran het volgende strate-
gisch doelwit is “, zei Hersh over zijn inter-
views met hogere militairen. Kort daarop
onthulde de ‘Washington Post’, dat het
Pentagon onbemande spionagevliegtuigjes
inzet boven Iran, om de positie van de
wapendepots te lokaliseren en om de
Iraanse luchtverdediging te testen.
De Washington Post schreef: “Luchtspionage
van deze aard is gebruikelijk bij de militaire
voorbereiding op een eventuele luchtaanval”.
Er zijn ook berichten verschenen over
gesprekken tussen Amerikaanse en
Israëlische functionarissen over mogelijk
Israëlische aanvallen op Iraanse wapende-
pots en -infrastructuur, vermoedelijk met
achter de schermen Amerikaanse ondersteu-
ning.

In werkelijkheid wordt de Amerikaanse
bekommernis over het Iraanse streven naar
massavernietigingswapens en ballistische
raketten eerder opgewekt door de vrees voor
de veiligheid van Saoedi-Arabië, Koeweit,
Irak, andere olieproducerende Golfstaten en
Israel dan de angst voor een rechtstreekse
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Iraanse aanval op de Verenigde Staten zelf.
“Teheran beschikt over het enige militaire
apparaat in de regio dat in staat is zijn buur-
landen en de veiligheid van de Golf in het
algemeen in gevaar kan brengen”, verklaarde
Jacoby tijdens de hoorzitting  in februari. “De
uitbreiding van zijn rakettenarsenaal is een
potentieel gevaar voor de staten in de regio”.
Het is vooral deze regionale bedreiging die
de Amerikanen willen elimineren. Net in
deze context wordt duidelijk, dat de
Amerikaanse aanvalsplannen  tegen Iran,
vooral kaderen in de fundamentele bekom-
mernissen rond de Amerikaanse energietoe-
voer, net zoals dat voor de oorlog tegen Irak
in 2003 het geval was.

Verhelderende uitspraken over de motie-
ven van het Witte Huis om een oorlog tegen
Irak te starten, deed vice-president Dick
Cheney in zijn toespraak voor oorlogsvetera-
nen in augustus 2002. Over de dreiging die
van Irak uitging zei hij het volgende: “Indien
alle ambities [van Hoessein rond massaver-
nietigingswapens] zouden verwezenlijkt
worden, dan zouden de  gevolgen voor het
Midden-Oosten en de Verenigde Staten
enorm zijn…Bewapend met een arsenaal van
terreurwapens en gezeten op 10 procent van
de gekende wereldoliereserves, kunnen we
van Saddam Hussein verwachten dat hij het
hele Midden-Oosten zal proberen domine-
ren, de controle proberen verwerven over
een groot deel van de energievoorraad en
direct de Amerikaanse vrienden in de regio
zal proberen bedreigen”. Het enige wat we
moeten doen is Saddam Hussein in deze
redenering vervangen door “de Iraanse moel-
lahs”, en men bekomt de perfecte uitdruk-
king van de argumenten van de Bush-admi-
nistratie om een oorlog tegen Iran te starten.

Terwijl men zich naar buiten uit op de
Iraanse massavernietigingswapens concen-
treert, denken de sleutelfiguren in de VS-
regering aan de geopolitieke rol die Iran
speelt in de mondiale energiemarkt en de
capaciteit die het land heeft om de globale
energiestroom te hinderen. Zoals bij Irak is
het Witte Huis vastbesloten dit gevaar te eli-
mineren. Olie is misschien niet het enige
argument van de Bush-administratie voor
een oorlog tegen Iran, maar het is toch een
essentiële factor in de algemene strategische
overwegingen die een oorlog waarschijnlij-
ker maken.

Michael Klare is professor aan het Hampshire
College en auteur van het boek “Blood and
Oil: The Dangers and Consequences of
America’s growing Dependency on Imported
Oil “- Metropolitan Books, uit te lenen in de
bibliotheek Jan Verwest, Filips Van
Arteveldestraat 35, 9000 Gent
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Filips Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent
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De democratisering van het Midden-Oosten en Noord-Afrika is iets dat
ongetwijfeld veel burgers in de regio nauw aan het hart ligt. Maar er is
ook wantrouwen over het potentieel misbruik van dit democratiserings-
debat. Het Midden-Oosten zou meer volgens onze democratische spelre-
gels moeten spelen, zo klinkt het uit Washington. Vanuit de Arabische
wereld is er fel gereageerd op deze plotse Amerikaanse ‘democratise-
ringsdrift’. Er zijn de Arabische leiders die vrezen voor hun machtspositie,
maar ook de democratische oppositie en intellectuelen die niet voor de
kar van westerse belangen willen gespannen worden.

17-20/nov  13-11-2006 10:19  Pagina 20



MIDDEN-OOSTEN 21

Vrede | nr. 382 | november - december 2006

Is de Europese Unie er zich van bewust
dat de inhoud en de aard van de toekom-
stige betrekkingen en verhouding en met
het Midden Oosten op het spel staan?
Kiest men bewust voor een strategie van
externe Westerse
ordening? Of zal
de relatie berusten
op democratische
spelregels en de
eerbiediging van
de principes van
het volkerenrecht,
die samenwerking
en vreedzame
coëxistentie
mogelijk maken?  

Wanneer men
voor een extern
opgelegde orde-
ning kiest, dan zal
dat Europa en zijn
zuidelijke buurlan-
den in een toe-
stand van perma-
nente spanningen,
crisissen en oor-
logstoestand stor-
ten.

De oorzaak van spanning en terreur
worden hierdoor niet opgelost. Hoewel
men in Europa het hierover eens is dat
zo’n toestand niet wenselijk is, worden in
de praktijk de intenties van de VS-admini-
stratie voor een nieuwe politieke ordening
van het Midden-Oosten, ondersteund.
Weliswaar met enkele kleine nuances tus-
sen de agressieve “ forward strategy “ van
de regering Bush en de meer zachte stra-
tegie van “democratische interventie“, die

door enkele EU-lidstaten, waaronder
Duitsland, gepropageerd wordt.

Duitsland voert een buitenlands
beleid dat steeds meer de militarie toer
opgaat en meer op interventie gericht

wordt. Hiermee wil Duitsland zich als “glo-
bal player“ profileren  van de Hindukush
tot in het Midden-Oosten, en geeft daarbij
ook een militaire steun aan de strategie
van Washington.

De Verenigde Staten hebben hun mili-
tair potentieel versterkt in de Perzische
Golf, in Irak, in andere Arabische regio’s en
in de Middellandse Zee. Voor de eerste
maal na het einde van het oost-west con-
flict treedt de Atlantische alliantie en haar
lidstaten hier militair op het voorplan. Ze

ageren in de Hoorn van Afrika, de
Arabische Zee, ze zijn ook present rond
Iran en nemen deel aan gevechtshandelin-
gen in Afghanistan. De NAVO is van plan
om aan de grens met Pakistan een perma-

nent militair steun-
punt in te richten.

De militaire inter-
ventie van het
Westen veroorzaakt
nieuwe vormen van
oorlogsvoering
maar ook van weer-
standen. Het inzet-
ten van alle wapen-
types zonder onder-
scheid - zelf wan-
neer deze een
inbreuk zijn op het
volkerenrecht - is
een gangbare prak-
tijk geworden. Het
resultaat is voor het
Westen negatief.
Want de feiten,vol-
gens  Volker Rühe in
de Frankfurter
Allgemeine zeitung

van 2 augustus, tonen aan dat het tijd-
perk van snelle overwinningen door supe-
rieur uitgeruste legers voorbij is. Het risico
is groot dat ze hun politieke doelstelling
mislopen.

De staten uit het Midden en Nabije-
Oosten, zien zich door een geweldig mili-
tair interventiepotentieel omringd. Dat
schept een drastisch veiligheidsdeficit,
niet alleen voor het islamitische regime
van Iran of Syrië. Deze onzekerheid treft

de tijd van snelle overwinningen is voorbij

I  Arne C. Seifert & Heinz Dieter Winter  I

Gemeenschappelijk perspectief of westelijke dominantie in het Nabije en het Midden-Oosten? De verhouding van Europa
ten opzichte van de regio van het Midden-Oosten mag niet verder verslechteren. De verbale eenzijdige woordenkramerij

moet ophouden. Vooral Duitsland bespeelt deze gevoelige snaar. Men wil ons doen aanvaarden dat een toekomstige strijd-
macht van de EU-lidstaten, en vooral Duitsland, geen andere keuze heeft dan het radicale islamisme te bestrijden1.

Het vijandbeeld heeft vorm gekregen.
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ook alle andere politieke krachten: autori-
taire machtshebbers, zij die volgens het
westen niet ‘consequent’ genoeg demo-
cratiseren, de naar macht strevende isla-
mieten.

Aan Arabische en islamitische zijde
verdwijnt de hoop, dat Europa een soort
derde macht zou vormen. Voor hen heeft
Europa zich terug in een anti-islamitisch
of anti-Arabisch blok veranderd. In de
regio vreest men voor een terugval in de
oude hegemoniepolitiek ten gunste van
de  energie en andere economische belan-
gen. De herinnering aan de Suez agressie
van Israël, Frankrijk en Groot-Brittannië in
1956 is nauwelijks verbleekt.

Er groeit echter weerstand, niet alleen
bij de islamieten. In Irak en Afghanistan
vormt zich een nieuwe soort van antiwes-
terse weerstand. Naast de terroristische
groepen zoals Al-Qaida komen een gans
spectrum van islamitische krachten (waar-
van men maar een beperkt deel als terro-
ristische groepen kan duiden) alsook
nationalistische groepen in beweging.

De leider van de VN-vertegenwoordi-
ging in Afghanistan, Tom Koenigs, is van
mening dat deze weerstandsbeweging
niet met militaire middelen kan overwon-
nen worden. Ze is volgens hem contrapro-
ductief met betrekking op de gestelde
doelstelling.

Het opdringen van de nieuwe verhou-
dingen door het westen dreigt de regio
niet alleen in de chaos te storten. Het
Londens Chatham House Instituut schat
in, dat door de oorlog van Washington
tegen het terrorisme de invloed van Iran
groter is geworden. Met hun oorlog tegen
de Taliban in Afghanistan en tegen
Saddam Hussein in Irak  hebben de
Verenigde Staten twee belangrijke rivalen
van Iran ge-elimineerd. Noch de Taliban in
Afghanistan, noch de dictatuur in Irak zijn
echter door coherente en politieke struc-
turen vervangen geworden. In  Irak is
ondertussen vastgesteld dat de bezet-
tingsmachten de toestand niet meer con-
troleren. Terwijl in Afghanistan de oude
krachten, die vijf jaar geleden het onder-
spit moesten delven, terug aan het ver-
sterken zijn. Ongeacht alle inspanningen
van de Verenigde Staten om Iran op de
knieën te dwingen, heeft Teheran zijn

betrekkingen met zijn buurlanden verder
ontwikkeld, zelf met de soennitische
Arabische landen, die nochtans bevreesd
zijn voor de invloed uit Teheran. Hierdoor
heeft Iran zijn positie in de regio versterkt.
In Irak hebben ze de VS als de meest
invloedrijke macht afgelost, hetgeen hen
in de toekomst een sleutelrol verschaft.

Wat Palestina betreft, is een vreedza-
me oplossing voor het tot stand brengen
van een  levensvatbare Palestijnse staat in
de grenzen van 1967 verder weg dan ooit.
Sedert 40 jaar duldt het Westen de weige-
ring van Israël, om de VN-resolutie 242  na
te leven en om zich terug te trekken ach-
ter de grenzen van 1967. De boycot van de
democratisch gekozen islamitische
Hamas-regering, stort de Palestijnen in
een humanitaire catastrofe, het is weeral
de uitdrukking van het falen van de
Westerse Midden-Oosten politiek.

Het vervult alle democratische krach-
ten en vredelievende mensen met
bezorgdheid, dat de president van Iran
Ahnadinedschad en andere islamitische
krachten het bestaansrecht van Israël in
vraag stelt; verwonderlijk is het echter
niet. Er blijft nog altijd de mogelijkheid
om de twee-staten-oplossing door te zet-
ten. Nog is het tijd, dat Israël het tot nu
toe geweigerde Arabische vredesplan van
de Arabische top in Libanon uit het jaar
2002 te aanvaarden.. Daarin verklaarde de
Arabische staten zich bereid, vrede, veilig-
heid  en normale betrekkingen met Israël
te waarborgen, wanneer het zich terug-
trekt op de grens van 1967.

Indien in Egypte of  in een ander land
islamieten aan de macht komen of de
regeringspolitiek gaan beïnvloeden, dan
zullen ze de nieuwe Westerse ordening
van de regio krachtdadig bestrijden. Dan
wordt onderhandelen voor een  tot stand
komen van een twee-staten-regeling  tus-
sen Israël en de islamitische zijde nog niet
kansloos, maar het zou moeilijker worden.

Door het Israëlisch militair optreden en
het binnenvallen van Libanon is een mili-
taire grens overschreden, zegde Joshka
Fischer in de Daily Star van  Beirut van 5
september. Met blik, op de grote risico’s
van deze militaire overval sprak hij over de
nood aan een strategie van het Westen
voor de stabilisering van de regio. Van

welke aard deze zou zijn liet hij onbeant-
woord. Nochtans zou het goed zijn hier-
over te discuteren.

Waar vinden we de antwoorden? Ten
eerste in een nieuw begrip over de
Europese veiligheidsruimte. Die is alleen
maar te bereiken wanneer men Europa en
zijn zuidelijke buurlanden als een geheel
beschouwt, gebaseerd op wederzijds
gelijkwaardig respect en stabiliteit. Ten
tweede, is een nieuw vervlechtingproces
nodig dat Europa in  de hele regio moet
naleven. De trefwoorden hiervoor zijn:
globalisering, onomkeerbare aanwezig-
heid van  grote moslimgemeenschappen
in Europa, de toenemende migratie, ener-
gieveiligheid, transport en handelswegen,
nieuwe maatschappelijke ontwikkelings-
processen. De precaire situatie in de sector
van energiegrondstoffen zal het gewicht
en de politieke speelruimte van het Nabije
en Midden-Oosten nog  vergroten. In deze
landen zal men er vooral op letten welke
keuze Europa zal maken: interventie of
consensus. Bijgevolg zal men over de
betrouwbaarheid van de betrekkingen
waken, die op een gemeenschappelijke,
klaar definieerbare basis berusten.
De kerndomeinen moeten zijn:
• Respect voor de integriteit van de cul-
tuur van de andere
• Erkennen van  de verschillen in de
samenleving en in de politieke systemen
• Recht op zelfgekozen ontwikkelings-
weg, die zich op de islam oriënteert
• Gelijkwaardige veiligheid in een
gemeenschappelijk stabiliteitsruimte.
Dat betekent dat niemand zijn waarden
en principes moet opgeven, en dus ook
niet zijn politieke en veiligheidsstandpun-
ten. De veiligheid van Europa is ondenk-
baar zonder stabiliteit in het Midden-
Oosten.

* de auteurs behoren tot de groep
“Initiatief diplomaten voor vrede met de
islamitische wereld”
Vertaald en bewerkt: AU

Bron: Friedensforschung an der UNI-
Kassel

■
––––
1 Frankfurter Allgemeine Sontagszeitung,
13/08/06

MIDDEN-OOSTEN22

Vrede | nr. 382 | november - december 2006

21-22/nov  13-11-2006 10:20  Pagina 22



AZIË 23

Vrede | nr. 382 | november - december 2006

RROOLL VVAANN MMIILLIITTAAIIRR AAPPPPAARRAAAATT

Daar Zuidoost Azië één van de brandhaar-
den van de Koude Oorlog was, hoeft het
weinig te verwonderen dat militairen er
altijd een belangrijke politieke rol hebben
vervuld. Of het nu om militaire dictaturen
ging of om landen met een autoritair mili-
tair trekje, tijdens de Koude Oorlog kon
het militaire apparaat telkens zijn buiten-
matige politieke macht legitimeren door
zich te profileren als dé beschermer tegen
het communistische gevaar. Met het
einde van de Koude Oorlog en het bipola-
risme verdween deze internationale legiti-
miteit en kwamen aspecten als goed
bestuur, mensenrechten en civiele maat-
schappij meer op de voorgrond. Ook
Thailand ontsnapte niet aan deze logica.
Doordat de Verenigde Staten geen perma-
nente basis in Thailand meer onderhiel-
den maar vooral doordat eind de jaren
tachtig de interne opstand van de
Communistische Partij van Thailand (CPT)
werd beëindigd, was er een tendens in
Thailand om de plaats van het leger bin-
nen de samenleving te herdefiniëren.
Maatregelen om de politieke macht van
militairen in te perken resulteerden in
1991 als tegenreactie in een militaire coup,
die na aangehouden sociaal protest
beëindigd werd in mei 1992.

EECCOONNOOMMIISSCCHHEE GGRROOEEII

Ondanks dit veranderde internationale kli-
maat konden ‘de militairen’ in verschillen-
de Zuidoost Aziatische staten hun macht
gedeeltelijk of zelfs volledig behouden.
Een tweede serieuze klap kwam er echter
met de financiële crisis van 1997-1998
waardoor vele regimes in de regio alsnog
aan het wankelen gingen. Dit is op zich
ook logisch. Waar tijdens de Koude Oorlog
militaire apparaten hun politieke invloed
legitimeerden aan de hand van de inter-

nationale oorlog tegen het communisme
moesten deze doorheen de jaren negentig
een nieuw discours zoeken. Dit werd
gevonden in de sterke economische groei
die vele Zuidoost Aziatische staten ken-
den. Militairen werden de behoeders van
de eenheid en de stabiliteit van het land
die noodzakelijk waren om de economi-
sche opmars veilig te stellen. Typerend
voor deze legitimering was het debat over
‘Asian Values’ (Aziatische waarden).

Samengevat komt dit er op neer dat ver-
schillende autoritaire Zuidoost Aziatische
staten een eigen ‘Aziatische weg’ van
doorgedreven economische groei bewan-
delden, zonder dat hiervoor westerse en
liberaal-democratische waarden noodza-
kelijk waren. Wanneer deze autoritaire
groei-economieën vanaf 1997-1998 de
beloofde groei echter niet meer konden
garanderen, stortte de geloofwaardigheid
van dit discours als een kaartenhuisje in

elkaar. In Maleisië en Indonesië klonk de
roep om ‘reformasi’ luider dan ooit en
zelfs in de fluwelen dictatuur van
Singapore gingen de meubelen kortston-
dig aan het wankelen. De radicaalste
omslag vond uiteindelijk plaats in
Indonesië waar in mei 1998 de 32 jaar
oude militaire Nieuwe Orde het pad
moest effenen voor een liberaal-democra-
tische staat.

TTHHAAIISSEE CCOOUUPP

Betekent dit nu dat doorheen de jaren
negentig het autoritaire karakter uit de
Zuidoost Aziatische groei-economieën vol-
ledig verdwenen is? Alles behalve natuur-
lijk. Zelfs in die Zuidoost Aziatische landen
die traditioneel geboekstaafd staan als
democratisch, blijkt vaak dat militairen
een groot aandeel in het politieke besluit-
vormingsproces hebben. De democrati-
sche verkiezing van ex-generaal Susilo
Bambang Yudhoyono in 2004 tot presi-
dent van Indonesië bijvoorbeeld, toonde
aan dat de banden tussen militairen en
politiek in Indonesië allerminst doorge-
knipt zijn. Ook in Thailand bleef het leger
na het democratiseringsproces van ’92
een grote invloed behouden, niet in het
minst via de Nationale Veiligheidsraad die
de rode lijnen van het beleid bepaalt.
Daarenboven bleek recent dat het Thaise
leger al een jaar lang op eigen houtje
gesprekken voerde met de moslimrebellen
uit het Zuiden, onder de vleugels van
voormalig Maleisisch premier Mahathir
Mohamad. Dit ging helemaal in tegen de
harde aanpak van premier Thaksin en
betekent dus een duidelijk politieke
inmenging van het leger. Het hoeft dan
ook niet te verwonderen dat zij in sep-
tember 2006 ingrepen om de onpopulaire
premier af te zetten. Hoewel Thaksin
Shinawatra dit jaar nog democratisch

een staatsgreep om de democratie te redden?

De coup in Thailand in een regionaal perspectief.

I  Inge Brees & Jeroen Adam  I
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werd herverkozen door een grote rurale
achterban, werd deze niet meer gesmaakt
door de Thaise elite. In zijn hoedanigheid
als eerste minister had Thaksin grote
delen van het telecommunicatiebedrijf
Shin Corporation taksvrij verkocht, met
een familiale miljardenwinst als gevolg.
Toen dit bekend raakte, kwamen in
Bangkok enorme protestbewegingen tot
stand, waarbij de zwakkere oppositie
opriep tot een boycot van de verkiezingen,
die ruim werden gewonnen door Thaksin
maar later geannuleerd werden.
Anderzijds was er ook een vrees ontstaan
in hoofde van de elite dat Thaksin te veel
macht in zijn persoon en partij concen-
treerde en dat tegelijk verzilverde met een
te sterke greep op de media, gecombi-
neerd met een gebrek aan respect voor de
monarchie. Toen Thaksin zich op 19 sep-
tember in New York bevond voor een bij-
eenkomst van de Algemene Vergadering
van de VN, greep het leger onder leiding
van Generaal Sondhi Bunyaglarin dan ook
in. Meteen was de Thaise kandidatuur
voor de post van VN- Secretaris Generaal
een verre droom geworden. Het feit dat
Sondhi en Thaksin in het verleden al regel-
matig clashten, waarbij Thaksin op een
degradatie van de generaal aanstuurde,
geeft meteen een bijkomende reden voor
de coup.

SSTTAAPP TTEERRUUGG VVOOOORR DDEEMMOOCCRRAATTIIEE

Onmiddellijk na de rustig verlopen
machtsgreep werd het parlement ontbon-
den, de grondwet buiten werking gesteld
en de krijgswet ingevoerd, om een eventu-
ele tegenbeweging van de rurale bevol-
king af te schrikken. In de steden werd
voorzichtig positief gereageerd op de
omwenteling, waarbij de toonaangevende
krant ‘the Nation’ stelde dat de legerlei-
ding ‘het foute had gedaan voor een
goede reden’. De populaire koning
Bhumibol Adulyadej van zijn kant bleek al
vooraf zijn stille goedkeuring te hebben
gegeven aan de coupleiders, waarmee hij
opnieuw zijn ceremoniële rol oversteeg.
Enkele dagen later werd ex-legerofficier
en raadgever van de koning, Generaal
Surayud Chulanont, als formateur aange-
steld, en een overwegend civiel interim-
kabinet werd gevormd met Chulanont als
premier. Een nieuwe grondwet zal worden

opgemaakt en verkiezingen worden voor-
zien voor oktober 2007. Op het eerste
zicht lijkt de Thaise politieke koers weinig
veranderd, met uitzondering van de poli-
tiek tegenover de moslimrebellen in het
Zuiden, waarbij Chulanont, zelf moslim,
een dialoog aankondigde over de eisen
van de rebellen voor meer autonomie. Een
toch wel verrassende wending, als men
ziet dat militaire leiders een zachtere aan-
pak tegenover rebellen voorstaan dan
civiele politici.
Hoewel de Thaise coup- leiders ruimte
voor dialoog laten en er in een tijdspanne
van nauwelijks twee weken een interim-
regering werd aangesteld met een duide-
lijk tijdschema voor toekomstige verkie-
zingen, is dit een aanslag op de ontplooi-

ing van Thailand als volwaardig democra-
tische rechtsstaat. Thaksin verstoorde
inderdaad de ‘checks and balances’ van de
staat en werd daarvoor terecht bekriti-
seerd maar met deze militaire inmenging
komt Thailand geen stap verder. Het leger
heeft nog niets gedaan om supervisie te
verbeteren of ‘checks and balances’ te her-
stellen, integendeel. Pas in 1997 werd in
Thailand een grondwet geïnstalleerd die
echt democratisch genoemd kon worden
en het gemak waarmee deze grondwet
werd opgeschort, is een regelrechte aan-
fluiting van ieder democratisch rechts-
principe. Een enorme onzekerheid over
hoe recente overtredingen zullen beoor-
deeld worden is hier een direct voelbaar
gevolg van. Bovendien voorspelt de hek-
senjacht op bewijzen van corruptie door
Thaksin en zijn partij Thai Rak Thai weinig
goeds voor de neutraliteit van de rechts-
spraak. Een tegenbeweging van de Thaise
bevolking is echter niet meteen een optie,
daar het bloedig neerslaan van de volks-
opstand in 1992 tegen het toenmalige
militaire regime nog vers in het geheugen
ligt.

MMOOGGEELLIIJJKKEE IINNVVLLOOEEDD OO PP RREEGGIIOO

Ondanks het feit dat de grondwettelijke
principes van Thailand hier met de voeten
werden getreden, heeft ASEAN nauwelijks
gereageerd op deze coup en was de reac-
tie van de gehele internationale gemeen-
schap, met uitzondering van Australië, bij-
zonder lauw. Dit stelt een precedent voor
de gehele regio dat ondemocratische
krachten in omringende landen tot voor-
beeld kan strekken. De vrees is reëel dat
dictatoriaal buurland Birma/Myanmar zal
argumenteren dat er dan eveneens geen
druk tot democratisering tot hen moet
gericht worden en dat er met twee maten
en gewichten gewogen wordt door de
internationale gemeenschap. Ook in lan-
den zoals de Filippijnen en Indonesië is

het niet ondenkbeeldig dat militairen ach-
ter de schermen moed hebben geput uit
de gebeurtenissen in Thailand en de
makke reactie van de internationale
gemeenschap. In het verleden kwam het
al meermaals tot botsingen tussen het
leger en presidente Arroyo waarbij de
geruchten over een nakende coup in
Manilla volop de ronde deden. Ook in
Indonesië is het overduidelijk dat militai-
ren nog altijd een buitensporig beslag op
politieke beslissingen in Jakarta leggen en
allerhande manieren zoeken om hun poli-
tiek-economische macht te blijven vrijwa-
ren. Het is niet ondenkbaar dat één van
deze redenen gevonden wordt in de
recente gebeurtenissen in Thailand.

Inge Brees en Jeroen Adam zijn onderzoe-
kers van de ‘Conflict Research Group’,
vakgroep Studie van de Derde Wereld op de
Universiteit Gent

■
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Ook in landen zoals de Filippijnen en Indonesië
is het niet ondenkbeeldig dat militairen achter
de schermen moed hebben geput uit de
gebeurtenissen in Thailand.
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Binnenkort vervoegt Noord-Korea de club
van de kernmachten, dat wordt inderdaad
pas binnen enkele jaren echt een realiteit.
De ervaring van het niet rijke Pakistan
heeft immers aangetoond dat er jaren
verstrijken tussen de eerste kernwapen-
proef en de bouw van inzetbare kernwa-
pens. Noord-Korea is armer dan
Pakistan, dat maakt de vergelijking
nog moeilijker. De jongste raketten-
test in Noord-Korea was duidelijk
ook niet zo een groot succes, maar
dat is enkel een kwestie van tijd. Na
Noord-Korea volgen er wellicht nog
meer overtreders: Iran, Japan of
Zuid-Korea. dat zelfstandig – als
niet lid van het non proliferatie ver-
drag -  aan een ker: Het geldend
volkenrecht biedt maar weinig
mogelijkheden om een land te
straffen dat zelfstandig – als niet-
lid van het Non Proliferatie Verdrag – aan
een kernwapen bouwt of gebouwd heeft.

De VN Veiligheidsraad had de Noord-
Koreaanse test reeds voor de uitvoering
ervan besproken, vervolgens stemde ze
eenstemmig voor sancties tegen Noord-
Korea. In weerwil van de eis van de VS,
voorziet deze resolutie geen gebruik van
geweld.

Maar alle mogelijke sancties tegen
Noord-Korea zijn al van kracht?

Noord-Korea heeft zich zoals geen
enkel ander land in het internationale iso-
lement gedreven. Voor de wereldgemeen-
schap blijft er niets anders over dan het
stopzetten van de Zuid-Koreaanse voed-
selhulp. Seoel, Peking en Moskou kunnen
een verkeersblokkade uitvaardigen, maar
het zou geen enkele zin hebben dit te
doen. De onschuldige bevolking van
Noord-Korea zou hierdoor in een humani-
taire catastrofe gestort worden, dit zou
niet humaan en zeker niet verstandig zijn.

Sommige maatregelen, zoals het patrouil-
leren met een oorlogsvloot voor de kusten
van Noord-Korea, zijn totaal zinloos.

Sedert jaren heeft de internationale
diplomatie gepoogd de gaten in het vol-
kenrecht te dichten, die nu door
Pyongyang misbruikt worden. Hierbij wer-

den twee methodes toegepast om het
nonproliferatieregime te behouden: het
suikerbrood en de zweep. Met de zweep
voor Noord-Korea is men blijkbaar te ver
gegaan. Het zeslandenoverleg heeft niet
geholpen om de vrees van Noord-Korea
weg te ruimen, noch om het iets substan-
tieel te bieden. De ervaring van Irak heeft
het regime in Noord-Korea, en niet alleen
dit land, getoond dat het bezit van kern-
wapens, ook onder de voorwaarde van een
internationale isolatie, meer veiligheid
brengt als onderhandelingen met de par-
tijen die altijd dreigementen uitspreken.

Men had dus beter de zweep niet zo
hard laten knallen en meer geld ingezet
voor het verstrekken van suikerbrood. Dit
zou de jarenlange pogingen om tot een
oplossing te komen voor het Koreaanse
kernwapenprobleem veel meer vooruit
geholpen hebben 

De Noord-Koreaanse atoomtest heeft
wereldwijd, zowel in de VS, Zuid-Korea,

Japan maar ook in Rusland en China een
golf van protest teweeggebracht. Vladimir
Putin verklaarde op een bijeenkomst van
zijn kabinet: “Rusland veroordeelt deze
atoomtest. […] het heeft ook zware schade
toegebracht aan het non-proliferatie regi-
me”. Chinese diplomaten bestempelden

het optreden van Noord-Korea als
“schaamteloos”.
De groten zullen willen bewijzen dat
de Noord-Koreaanse uitdaging niet
onbeantwoord is gebleven. Het
wordt dan ook veel moeilijker om
van tegenmaatregelen  - waarbij
niet uit te sluiten valt dat er militai-
re wordt opgetreden - af te zien.
Daarom riep Moskou Noord-Korea
op om onverwijld terug te keren
naar het non-proliferatieregime en
maande het de betrokken staten
aan tot terughoudendheid. De lei-

dende en de toonaangevende wereld-
machten moeten analyseren wat in de
voorbije jaren op het vlak van de niet-ver-
spreiding van kernwapens gedaan is.
Rusland heeft direct en indirect voor te
hoge druk op Iran en Noord-Korea
gewaarschuwd. Het wees hiervoor bij
wijze van voorbeeld op landen zoals Zuid-
Afrika, Oekraïne en Kazachstan, die vrijwil-
lig hebben afgezien van het bezit van
kernwapens. Deze opdrachten hebben
Moskou en Washington samen opgelost.
Daarbij heeft men de zweep niet gebruikt,
maar veel fijnere methodes ingezet.

Een verandering in de buitenlandse
politiek bereiken heeft zijn tijd nodig.
Maar het Koreaanse schiereiland loopt het
gevaar dat het voor altijd nucleair bezoe-
deld wordt.

Bron: Russisch persagentschap RIA
Novosti van 16 oktober 2006-10-22 http://
de.riuan.ru

■

noord-korea als kernwapennatie

Een analyse van het Russische persagentschap RIA-Novosti*

In de strijd en discussie over de kernwapenproblematiek van Noord-Korea, had de wereldgemeenschap minder 
moeten dreigen en meer concreets moeten voorstellen. Dat is althans de Russiche kijk op deze problematiek.(red.)
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DOSSIER

dossier
belgische militaire missies

“Meer dan 1100 van onze soldaten opereren in buitenlandse missies. Sinds enkele weken zijn Belgische soldaten
vertrokken naar Libanon om vrede te bewerkstelligen in een van de vuurhaarden van het Midden-Oosten.
Onze soldaten zitten in Afghanistan waar zij ervoor zorgen dat de democratie eindelijk een kans krijgt. Dat de
Taliban er niet terug aan de macht komt. Dat vrouwen opnieuw rechten krijgen die hen zovele jaren werden 
ontzegd.
We zijn ook aanwezig in Kosovo, in Bosnië om een nieuwe burgeroorlog op de Balkan te voorkomen.
En we investeren in vrede en democratie in Congo waar bijna in stilte het grootste menselijke drama van de
afgelopen decennia heeft plaatsgevonden, met miljoenen doden. Ook daar nemen we onze verantwoordelijkheid op.
Dat zijn geen gemakkelijke opdrachten. Dat zijn vaak heel risicovolle operaties.”

( beleidsbrief premier Vehofstadt 17 oktober 2006 op http:/presscenter.org)
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belgië zendt zijn zonen en dochters uit

I  Georges Spriet I

De hoofdstroom in de Belgische en Europese politiek in verband met veiligheidsbeleid betreft interventionisme.
Meestal wordt ze onder de noemer van “vredesopdrachten” gecatalogeerd.

Het Belgisch leger is dan ook mee aanwezig op verschillende plaatsen in het buitenland.

Ons land schrijft zich daarvoor in via verschillende ‘veiligheids-
actoren’: de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Navo. De
grote operaties situeren zich in Kosovo, in Afghanistan, en
sedert deze zomer ook in Libanon. We brengen in dit dossier
een deel van het totale beeld. Dit eerste artikel zal wat alge-
menere beschouwingen brengen. Een tweede deel geeft een
overzicht van wat de parlementaire wereld over de buitenlanse
opdrachten van het leger te zeggen heeft. En vooral ook over
hoe twee ‘concurrerende’ iinstitutionele samenwerkingsver-
banden, EU en NAVO, volgens hen op mekaar moeten inspelen.
Het derde deel gaat wat nader in op één van de belangrijkste
en gevaarlijkste dossiers: Aghanistan.

DDOOCCTTRRIINNEE

De Europese Unie heeft een beleidsbrief voor het
Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid goedge-
keurd in december 2003. We schreven er in ons tijdschrift al
geregeld over. De grote bedreigingen daarin voor de wereld
zijn: terrorisme, verspreiding van massavernietigingswapens,
regionale conflicten, mislukte staten en de internationale geor-
ganiseerde misdaad.

Een breed gamma van problemen kunnen rust, stabiliteit
en vrede bedreigen. Daarom moet de Unie op al deze terreinen
een militaire stok achter de deur klaar hebben staan, is de
redenering. Francine Mestrum legde in de vorige nummers uit
hoe ontwikkeling verengd wordt tot armoedebestrijding, hoe
deze opvatting volledig past in de neoliberale politiek, en hoe
het begrip veiligheid absoluut militaire implicaties behoudt
ook als men gebrek aan ontwikkeling wil tegen gaan. Voor de
Europese Unie klopt dat beeld in elk geval.

VV NN

In het kader van de Verenigde Naties werd in september vorig
jaar het principe goedgekeurd van het ‘recht op bescherming’.
Hierbij gaat men ervan uit dat de nationale overheid in gebre-
ke kan gesteld worden voor de ‘zorg’ over haar bevolking. En
dat de ‘internationale gemeenschap’ het recht heeft om op te
treden in wat men vroeger ‘de binnenlandse aangelegenheden’
noemde van een staat. Daarnaast blijft de oude VN-opdracht
overeind om wapenstilstanden, vredesakkoorden, bevriezingen

van conflicten met wederzijdse toestemming, militair te hel-
pen garanderen.

Dit laatse zou kunnen toegepast worden op de zaak
Libanon. Ik verwijs hierbij echter naar het edito van vorig num-
mer en naar het standpunt dat Ludo De Brabander schreef in
Knack . Daarin menen we dat het militair ‘tussenkomen’ in een
conflict aanvaardbaar is als de beide oorlogspartijen ermee
akkoord gaan dat de wapenstilstand begeleid wordt door ‘der-
den’. De internationale gemeenschap – de Verenigde Naties
dus – moet de operatie in handen hebben. We hebben het ech-
ter moeilijker met het politiek juridisch kader van deze speci-
fieke interventie, omdat de resolutie van de veiligheidsraad ons
inziens een slechte basis vormt om vrede tussen de conflictpar-
tijen te bewerkstellingen.

De Belgische deelname betreft een contingent van 400 sol-
daten, die in zullen staan voor ontmijning en heropbouw van
de infrastructuur.

NNAAVVOO--EE UU

Met de bombardementen van de NAVO in Bosnië in 1995
kwam er in de praktijk een einde aan de geografische beper-
king van de NAVO-operaties. In 1999 werden Kosovo, Belgrado
en andere Servische steden door de NAVO gebombardeerd
zonder VN mandaat, omdat de Westerse leiders wisten dat
Moskou, en ook wellicht Peking, het vetorecht zou gebruiken.
Kosovo werd een soort mandaatgebied van de Europese Unie.
De militaire bescherming was eerst in handen van de NAVO
om nadien onder leiding van de EU zelf te komen. De NAVO en
de EU wisselen mekaar daar kennelijk makkelijk af. In 2002
ging de NAVO de Verenigde Staten vervoegen in Afghanistan.
Vandaag wordt gesteld dat de komende wintermaanden cruci-
aal zullen zijn, om Afghanistan te pacificeren. Zoniet dreigt een
nieuw Irak, zeggen Britse hogere officieren.

Een zaak is duidelijk: de huidige lijn van militaire interven-
tie leidt tot langdurige bezetting. Bosnië, Kosovo, Afghanistan,
Irak zijn daar de voorbeelden van.

Washington wil eind november in Riga de NAVO officieel
een mondiale rol laten opnemen. U zult in dit dossier kunnen
vaststellen dat niet iedereen daarmee is opgezet.

■
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Zondag 7 oktober 2001 bombardeerden Noord-Amerikaanse en
Britse strijdkrachten voor het eerst de bases van Al Qaida in
Afghanistan. Het land werd dus gebombardeerd omwille van
haar gastvrijheid tegenover Osama bin Laden, als represaille voor
de aanslag op de twintowers van New York. Dat is de operatie
Enduring Freedom1. Vervolgens werd de zogenaamde
Noordelijke Alliantie van Tadjiekse en Oesbeekse verzetsgroepen
tegen de Taliban als grondtroepen
ingezet tegen Kaboel. 13 november
2001 wordt de hoofdstad veroverd. Er
wordt een  Overgangs autoriteit
opgericht tijdens een bijeenkomst in
Bonn2, december 2001 tussen
Afghaanse leiders en VN vertegen-
woordiger Labrimi. Hier werd ISAF
(International Security Assistance
Force) opgericht, waar het Eurocorps
gedurende een eerste tijd de kern van
vormde.

GGEESSCCHHIIEEDDEENNIISS

Isaf is geen VN strijdmacht, maar een
‘coalition of the willing’ die werkt
onder mandaat van VN resoluties (
acht zijn er: 1386 3, 1413, 1444, 1510,
1563, 1623, 1659 and 1707) en in samenspraak met Afghaanse
(overgangs) autoriteiten. In het begin was er een roterend voor-
zitterschap van Isaf: eerst Groot-Brittannië, dan Turkije. In 2003
was het de beurt aan Duitsland en Nederland, met steun van
NATO, die vanaf augustus 2003 er ook de leiding van op neemt.4
De financiering gebeurt door de troepenleverende landen.

De operatie Enduring Freedom (USA en Groot-Brittannië)
gaat apart door, voornamelijk in het zuiden van het land. Het
mandaat van Isaf was oorspronkelijk beperkt tot Kaboel. Met
resolutie 1510 van oktober 2003 werd dat uitgebreid tot het hele
grondgebied. De operationele leiding van het Provinciale
Wederopbouwteam (PWT) in Kunduz (noorden) wordt in decem-
ber 2003 van Duitsland overgenomen door de NATO als dusda-
nig.

Provinciale Wederopbouwteams zijn kleine gemengde groe-
pen van burgerlijk en militair personeel, om de veiligheid te
garanderen van hulpverleners en hulp te verlenen bij herop-
bouwwerken. In 2003 zijn er buiten Kunduz nog 8 PWT’s in het
kader van Enduring Freedom. Tijdens de NAVO-top in Istanboel,

28 juni 2004, wordt beslist nog 4 andere PWT’s te installeren:
Mazar-e-Sharif, Meymana, Feyzabad en Baghlan. In deze fase
heeft Isaf/NAVO een gebied van 3 600 vierkante kilometer rond
Kaboel en zo’n 185 000 km2 in het Noorden onder zijn hoede.

In 2005 volgt de uitbreiding naar het westen van
Afghanistan. Twee bijkomende PWT’s werden opgenomen met
name in de provincies Herat en Farah. In Herat kwam er ook een

vooruitgeschoven militaire steunbasis.
Nadien volgden Chagcharan (hoofdstad van
de provincie Ghor) en Qal’eh-Now (hoofd-
stad van de provincie Baghdis). Hiermee
kwam het aantal ISAF-PWT’s op negen,
goed voor de helft van de oppervlakte van
het land. In september 2005 verhoogde de
NAVO tijdelijk haar troepen voor de verkie-
zingen.

VVOOLLLLEEDDIIGGEE CCOONNTTRROOLLEE

2006 wordt de 3de fase ingezet. Je zou kun-
nen zeggen dat het om de volledige NATO-
isering gaat van de buitenlandse militaire
aanwezigheid in Afghanistan. Inderdaad op
31 juli neemt ISAF het bevel over de zuidelij-
ke gebieden van Afghanistan over van de
Coalitie-troepen-onder-Vs-leiding. Het gaat

om zes provincies: Day Kundi, Helmand, Kandahar, Nimroz,
Uruzgan and Zabul, waarbij ook vier Provinciale
Wederopbouwteams zijn betrokken. Dit brengt het totaal op 13
PWT’s die zowat driekwart van het Afghaanse grondgebied
bestrijken. Het troepenaantal is intussen zo’n 20 000, NAVO-lan-
den plus andere bondgenoten.

Om de overname volledig te maken volgt op 5 oktober 2006
de laatste faze, de uitbreiding naar het oosten. De NAVO-opera-
tie beslaat nu het ganse land, voert het bevel over 30 000 solda-
ten van 37 landen, en beheerde 24 Provinciale
Wederopbouwteams. Van nu af aan zijn er ‘ ISAF operational
mentoring and liaison teams’ in het officiële Afghaanse leger.

DD EE BBEELLGGEENN

Voorjaar 2003 vertrokken de Belgische militairen naar Kaboel.
Deze eerste groep bestond uit 21 militairen van de Lucht- en de
Landcomponent. De Luchtcomponent moest hierbij instaan voor
het personeel dat op de internationale luchthaven van Kaboel,
samen met Duitse militairen, de weersvoorspelling op zich

belgische militairen in afghanistan

De Britse generaal Sir Richard Dannat wil de troepen weg uit Irak, maar niet uit Afghanistan.
Daar is er een uitnodiging van de zittende regering. Want, zei hij, moslimlanden zijn zeer gastvrij maar je moet

wel geïnviteerd worden. Hij meende dat de aanwezigheid in Irak de veiligheidsproblemen vergrootte. Is dat dan niet zo
voor Afghanistan?  
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neemt, het tanken van vliegtuigen en de electronische bewa-
king. De militairen van de Landcomponent moesten zorgen voor
de telecommunicatie of staffuncties bekleden op het
Hoofdkwartier van de ISAF.

Het gros van het 160-man sterke Belgische ISAF-contingent
vertrok kort daarop. Het betrof de compagnie artillerie-soldaten
uit Bastenaken die in Kaboel de luchthaven bewaken en één
medische steunploeg. Deze groep groeide later nog aan.

In juli 2004 keurde de Ministerraad de bijdrage van 340 bij-
komende militairen aan ISAF VI  in Afghanistan goed, voor een
periode van 6 maanden vanaf midden augustus 2004. Deze  ver-
hoging van het aantal Belgisch militairen wil verder bijdragen
tot de wederopbouw en democrati-
sering van Afghanistan en ook tot
de ontwikkeling van de Europese
Defensiemacht. Door deze inzet van
ongeveer 340 bijkomende militairen
kwam de totale aanwezigheid van
Belgische militairen op Afghaans
grondgebied vanaf midden augus-
tus op 620.

In het kader van de nieuwe vra-
gen die het NAVO hoofdkwartier dit
najaar 2006 met aandrang stelt om
de troepensterkte te verhogen, is er
discussie in de regeringsploeg.
Vooral de sociaal-democraten van
Sp.a menen dat België aan z’n maxi-
mum zit qua uitzendmogelijkheden
van zijn soldaten.

OO PP HHEETT TTEERRRREEIINN

Vijf jaar nadat de Taliban van de
macht werden gebombardeerd ziet
het ernaar uit dat Afghanistan in
hetzelfde moeras van bloedvergie-
ten terecht aan het komen is als
Irak. 5 Volgens Kofi Annan is een
derde van het land getroffen door
gewelddadige confrontaties. Er zijn nu ook zelfmoord-bommen-
leggers aan het werk, met zo’n 230 mensen die gedood werden
in de maand september. Buitenlandse bedrijfsmensen worden
ontvoerd, politiemensen en regeringsambtenaren vermoord.

“Navo doodde veel burgers bij aanval”, titelt De Standaard
van 27 oktober in zijn buitenlandse kolommen. Ik citeer: Zeker
zestig Afghaanse burgers zijn omgekomen bij NAVO-operaties in
de zuidelijke provincie Kandahar, zeggen Afghaanse overheids-
functionarissen. Uit een onderzoek van de NAVO  blijkt daarente-
gen dat twaalf burgers zijn omgekomen, die mogelijk zijn
gedood door de Taliban. Bismallah Afghanmal, provincieraadslid
van Kandahar, zei dat er 80 tot 85 burgers waren omgekomen bij
gevechten die dinsdag plaatsvonden in het districk Panjwayi.
Talibanstrijders renden volgens hem de huizen van burgers bin-
nen, die vervolgens door NAVO-troepen onder vuur werden
genomen. Verschillende dorpelingen die donderdag begrafenis-

sen bijwoonden, zeiden echter dat er helemaal geen Taliban-
strijders in de buurt waren geweest. Einde citaat.

Premier Verhofstadt zet Belgische soldaten in om de demo-
cratie te installeren in Afghanistan. Grote vraag is of militaire
operaties de weg naar democratie wel kunnen bewerkstelligen.
Volgens Jonathan Steele in the Guardian Weekly heeft de inter-
nationale gemeenschap de kans gemist nadat ze teveel de kat
uit de boom heeft gekeken na de ‘Overeenkomst van Bonn’.
Mocht er dan snel verandering in de leefomstandigheden kunen
zijn gerealiseerd door de buitenlandse troepen en alle beloften
voor hulp ingelost, meent hij, had de Afghaanse ‘new deal’ wel-
licht toekomst gehad. Vandaag is de militaire weg zeker geen

oplossing, er moet onderhandeld wor-
den met de clanleiders zoals Pakistan
dat doet.“NATO zal Afghanistan nooit
kunnen pacifiëren. Lokale verzoening
en machtsdeling zijn de enige basis
waarop rurale ontwikkeling zich einde-
lijk zou kunnen waar maken. In derge-
lijke taak hebben buitenlandse legers
geen plaats.”6
–––––
1www.globalsecurity.org/military/ops/end-
uring-freedom.htm
2 Bonn Agreement:
1) An Interim Authority shall be established
upon the official transfer of power on 22
December 2001.
2)The Interim Authority shall consist of an
Interim Administration presided over by a
Chairman, a Special Independent
Commission for the Convening of the
Emergency Loya Jirga, and a Supreme Court
of Afghanistan, as well as such other courts
as may be established by the Interim
Administration. The composition, functions
and governing procedures for the Interim
Administration and the Special
Independent Commission are set forth in
this agreement.
annex 1:
* With this security objective in mind, the
participants request the assistance of the
international community in helping the
new Afghan authorities in the establish-

ment and training of new Afghan security and armed forces.
* Conscious that some time may be required for the new Afghan security
and armed forces to be fully constituted and functioning, the participants
in the UN Talks on Afghanistan request the United Nations Security
Council to consider authorizing the early deployment to Afghanistan of a
United Nations mandated force. This force will assist in the maintenance
of security for Kabul and its surrounding areas. Such a force could, as
appropriate, be progressively expanded to other urban centres and other
areas)
3 Resolutie 1386: Authorizes, as envisaged in Annex 1 to the Bonn
Agreement, the establishment for 6 months of an International Security
Assistance Force to assist the Afghan Interim Authority in the maintenan-
ce of security in Kabul and its surrounding areas, so that the Afghan
Interim Authority as well as the personnel of the United Nations can ope-
rate in a secure environment;
4 www.nato.int/issues/isaf/evolution.htm
5 Jonathan Steel. Nato victory in Afghanistan is a pipe dream.
Guardian Weekly October 27
6 idem

De Verenigde Staten bombardeerden een land op zoek naar
de terroristen van Al-Qaida. Daarbij maakten ze van de
recente veroveraars van het land – de pathaanse Taliban –
hun grote vijand. Voorheen onderhandelden ze met diezelf-
de Taliban over een mogelijke pijpleiding om het
Turkmeense gas over Afghanistan naar Pakistaanse havens
te transporteren. Na de bombardementen raakte het land
moeilijk onder controle, dus moest er versterking komen. De
VN heeft vrij snel daartoe een kader geschapen, met ver-
schillende resoluties. Fundamenteel blijft het punt dat
Washington – en met haar het ganse ‘vrije westen’ – een
bevriend regime wil installeren in Kaboel, of de Afghanen
dat nu zint of niet.Via ISAF-NAVO doet België daar aan mee.
De uitleg over het brengen van democratie klinkt wel wat
hol: toen Afghaanse vluchtelingen in volle Talibantijd een
asiel zochten was er geen enkel, - juist, geen enkel – westers
land bekommert om hun toestand. Nee. Aghanistan is een
oefening in de rol van wereldpolitieman die de NAVO
ambieert. Een rol die de militaire garantie inhoudt dat de
neoliberale globalisering zich overal kan doorzetten, en dat
daarin de belangen van de VS en hun bondgenoten gevrij-
waard blijven. Het westen wil controle over de ontsluiting
van de gigantische gas- en ook wel olievoorraden van
Turkmenistan en Kazachstan. Afghanistan is een van de
sleutels daartoe.
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belgische politieke spelers en defensiebeleid

I  Georges Spriet I

De partijpolitieke spelers en beleidsmakers op de Belgische scène zijn het grotendeels eens als het gaat om het Europees
Defensiebeleid. Iedereen meent dat de Unie maar een doeltreffend buitenlands beleid kan voeren als ze ook over een

geloofwaardige defensiecapaciteit beschikt. Er is aandacht voor de civiele kant van crisisbeheersing maar ‘het militaire’
blijft het sluitstuk van elk veiligheidsbeleid. En iedereen meent dat er een samenspel met de NAVO moet zijn.

OOMMGGEEVVIINNGGSSKKAADDEERR

De Belgische regering staat bekend als sterk ‘Unie-gericht’. Dat
is wellicht normaal voor zo’n klein land, dat al van in de aller-
eerste fase betrokken is bij de Europese samenwerkingen
(Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal als voorloper van
de Europese Economische Gemeenschap, Europese
Gemeenschap en uiteindelijk de Europese Unie). België is gast-
heer voor heel wat Europese instellingen, naast het feit dat het
ook het NAVO-hoofdkwartier op haar grondgebied telt sedert
president De Gaulle deze militaire alliantie uit Frankrijk ver-
dreef in 1966 (algemeen hoofdkwartier van de Navo in Evere-
Brussel, militaire hoofdkwartier in Casteau-Mons). Het Belgisch
voorzitterschap van de Unie in de tweede helft van 2001 werd
afgesloten met de oprichting van de ‘Europese Conventie’ die
ook een Belgische vice-voorzitter kreeg (Jean-Luc Dehaene). De
Conventie mondde uit in een tekst voor Europese grondwet,
die in mei 2005 door Frankrijk en Nederland werd afgewezen.

Wellicht herinneren we ons nog de zogenaamde ‘Brusselse
praline-top’ van april 2003 waar België samen met Frankrijk,
Duitsland en Luxemburg opriep om de Europese militaire
defensie werkelijk vorm te geven. De oplossing van de
Belgische premier voor de huidige criris in de Unie is een
Europa van de twee snelheden: een grote economische ruimte
maar verschillende cirkels van intensere samenwerking en een-
making van bepaalde beleidsdomeinen, zoals bijvoorbeeld
defensie. Formeel is deze strategie afgewezen door het
Europees Parlement, en krijgen we het Europa-van-de-projec-
ten in de plaats, in afwachting van een oplossing rond de
impasse over de grondwet in 2009. Intussen is er een Europees
Defensie Agentschap1 opgericht dat in Brussel een honderdtal
medewerkers kent.

België is op vlak van de bewapeningsindustrie niet echt
een grote speler, maar met FN-Herstal – dat eigendom is van
de Waalse Gemeenschap – heeft België wel de top in huis van
de mitrailleurs- en pistolenproductie. De vliegtuigindustrie par-
ticipeert aan bepaalde ontwikkelingen via Occar. In Vlaanderen
gaat het voornamelijk om productie van elektronische onder-
delen voor wapensystemen en nachtkijkers. België was koplo-
per in het verbod op anti-persoonsmijnen (de Belgische produ-
cent was een paar jaar voordien failliet gegaan) en nu in 2006
het verbod op clusterbommen, tegen producent Forges de

Zeebruges van Herstal in.

DD EE RREEGGEERRIINNGG

De omgevingsanalyse die de huidige Belgische regering (en
coalitiepartij VLD maken ligt vlotjes in de lijn van de Europese
beleidsbrief (de zogenaamde Solana-nota). “De bedreiging van
vandaag is veel minder zichtbaar en minder grijpbaar gewor-
den. Nieuwe bedreigingen steken de kop op: de problematiek
van de zogenaamde failed states, van het internationaal ter-
rorisme of van de massavernietigingswapens. Minstens even
belangrijk voor het behoud van vrede, veiligheid en stabiliteit
is trouwens het bewerkstelligen van het respect voor de men-
senrechten, voor de fundamentele vrijheden en voor de demo-
cratie. Ook is uiteindelijk geen duurzame vrede en stabiliteit
mogelijk zonder economische ontwikkeling. Dit veronderstelt
een alomvattende, transversale veiligheidsbenadering.
Meermaals is trouwens gebleken dat louter militaire instru-
menten niet volstaan om duurzame vrede te realiseren. Er zijn
ook civiele crisisbeheersingsinstrumenten nodig om bij te dra-
gen tot de stabilisatie en de wederopbouw, bijvoorbeeld in
voormalige conflictgebieden zoals Afghanistan of Kosovo.”2

Onder civiele instrumenten wordt bijvoorbeeld verstaan:
steun aan het juridisch apparaat, adviezen bij hervorming van
wetgevende procedures, steun aan vorming en opleiding van
het politiekorps, steun voor verkiezingsprocessen, edm.

Voor de Belgische regering moet dus de Europese pijler van
de NAVO sterker worden uitgebouwd in volledige symbiose
met het EU-defensiebeleid. België is van oordeel dat de NAVO-
hervorming de lijnen moet volgen van de “Comprehensive
Political Guidelines”. Die houden in dat de collectieve defensie
(art 5 Navo-handvest) de hoofdopdracht blijft, maar daar kun-
nen ook conflictpreventie of crisisbeheer, militaire steun bij de
stabilsatie en de wederopbouw en zelf humanitaire acties bij-
komen. Dat betekent dat de NAVO ‘expeditionaire’ (interventie-
) acties moet kunnen uitvoeren. Minister De Gucht in het par-
lement: “België zal met zijn partners een nieuwe Europese vei-
ligheidsarchitectuur ontwikkelen via een coördinatie tussen de
betrokken instellingen, NAVO, EU, OVSE. De regering staat ach-
ter een nieuwe Noord-Atlantisch bondgenootschap gebaseerd
op twee stevige pijlers, een Europese en een Noord-
Amerikaanse. Het bondgenootschap moet op duidelijke princi-
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pes gestoeld zijn: enerzijds de uitbreiding van de NAVO-
opdrachten tot crisismanagement en vredesoperaties (waar-
mee we bijdragen tot het behoud van de wereldvrede, met een
mandaat van de Verenigde Naties) en anderzijds de synergie
van de NAVO- en de EU-capaciteit (met inbegrip van de NATO
Response Force en de Rapid Reaction Force van de EU, waaraan
België zal participeren). De globalisering van de rol van het
bondgenootschap kenmerkt zich door meer “out of area”-ope-
raties (Afghanistan, Darfur) en humanitaire opdrachten (ork-
aan Katrina in de VS, aardbeving Kasjmir). De band met de
Verenigde Naties moet blijven bestaan. De NAVO is geen regio-

nale organisatie: ze heeft altijd binnen een VN-kader gewerkt”
Dit laatste is wel bijzonder. De Minister fietst hier leuk

rond de praktijk van het recente verleden: in 1999 heeft de
Navo – dus met steun en participatie van België – Belgrado
gebombardeerd zonder mandaat van de VN. Het is ook opval-
lend dat de EU-teksten de NAVO-omschrijving volgen: “opera-
ties volgens de principes van het VN-charter”, waarbij te vrezen
valt dat iedereen de principes naar eigen believen kan interpre-
teren.

De Minister gaat verder met het spanningsveld EU- NAVO:
“De verdere uitbouw van het Europees veiligheids- en defen-
siebeleid zal in de context van de hervorming van de Navo3 een
centraal element vormen. De uitbouw van het EDVD is hele-
maal niet tegenstrijdig met de nieuwe rol van de NAVO.
Integendeel, de versterking van de Europese pijler zal de NAVO
zelf versterken en kan ertoe bijdragen de overlapping van
taken en de verspilling van middelen te vermijden. Hoe effi-
ciënter de Europese defensie, hoe krachtdadiger de alliantie. Ik
blijf er dan ook van overtuigd dat de VS en de Europese Unie er
belang bij hebben hun krachten te bundelen om hun gemeen-
schappelijke doelstelling van vrede, stabiliteit, welvaart en
gerechtigheid in de wereld te verwezenlijken”.

KKRRIITTIIEEKK UUIITT SSOOCCIIAAAALL--DDEEMMOOCCRRAATTIISSCCHHEE KKRRIINNGGEENN

De Minister van Defensie, dhr Flahaut van de Parti Socialiste,
schaart zich volop achter zijn collega-minister De Gucht. Maar

op een colloquium dat door de Brusselse Groupe de Recherche
et d’Investigation sur la Paix (Grip) werd ingericht ging zijn
kabinetchef toch andere wegen bewandelen: “ Voor ons is de
NAVO geen wereldspeler. Waarom zouden we de NAVO bevoor-
rechten, als veel lidstaten ook lid zijn van de EU, een organisa-
tie die niet enkel militaire doeleinden heeft? Wij stellen ons
vragen bij sommige bondgenoten die de NAVO als de politie-
agent van de wereld zien. Moet de NAVO actief zijn in
Afghanistan, Irak en Darfur? Is dit niet eerder de rol van de
VN?’’ Hij vroeg zich af waarom de NAVO op sommige plaatsen
wel opereert, en op andere niet: ,,Sommigen willen een groter

engagement in Darfur. Wij, Belgen, hebben
een belangrijke band met Congo. De slacht-
offers van de Congolese burgeroorlog zijn
voor ons minstens even belangrijk. Waarom
interesseert de NAVO zich dan wel voor
Soedan en niet voor Congo? Wij voelen er
ons nu wat eenzaam.’’ ,,De strategische
keuze om steeds maar snellere interventie-
kracht op te bouwen, baart ons zorgen. We
moeten meer en meer klaar staan om de
democratie aan de andere kant van de
wereld te gaan verdedigen Wij verwerpen
dat principe niet, maar willen toch wat meer
uitleg over de precieze bedoelingen’’, zegt
kabinetchef van defensie, dhr Régibeau.
In december 2005 keurde minister Flahaut
de NAVO-begroting af, een signaal dat hij
het oneens is met het huidige financiële

beleid. ,,Men stelt te vage begrotingen op, en vraagt steeds
meer geld’’, zei Régibeau. ,,Al die buitenlandse operaties zijn
enorm duur. Steeds vaker wordt de arm van bepaalde landen
omgewrongen om mee te betalen voor de hele operatie. Zo’n
gedeelde rekening is eerlijk voor iedereen, tenzij voor één
bondgenoot. Die bondgenoot betaalt maar tweederde van wat
zou moeten, als men de economische verhoudingen respec-
teert. De paradox is dat de kleine landen in feite de operaties
betalen van één groot land. Is dat echt solidair? We denken van
niet.’’ Aldus nog de kranten over deze uiteenzetting .

Bij de Sp-a leeft een gelijkaardig gevoel. Reeds in de tek-
sten voor het congres van april zei voorzitter Vande Lanotte:
“Een transformatie van de NAVO tot een internationale brand-
weer onder Amerikaanse leiding is een onzinnig en onaan-
vaardbaar idee.” Midden mei breit fractieleider en defensiespe-
cialist Dirk Van der Maelen voort op dit idee: “Het kan niet dat
de NAVO een onderdeel wordt van het wereldwijd netwerk
waarmee de Verenigde Staten haar politiek uitvoert”4. En in De
Standaard zegt hij: “We zien de hervormingsplannen die de VS
voor de NAVO hebben uitgetekend niet zitten. De Amerikanen
willen de NAVO opnemen in hun globaal defensie-netwerk, en
dat netwerk uitbouwen tot de gendarme van de wereld”. Hij
vervolgt: “De Amerikaanse aanpak van conflictoplossing neigt
te vaak naar een militaire oplossing, en binnen de vernieuwde
NAVO dreigen wij daarin meegesleurd te worden. De remmen
die er nu bestaan op de NAVO, zoals budgettaire beperkingen

België zal met zijn partners een nieuwe
Europese veiligheidsarchitectuur ont-
wikkelen via een coördinatie tussen de
betrokken instellingen, NAVO, EU, OVSE.
De regering staat achter een nieuwe
Noord-Atlantisch bondgenootschap
gebaseerd op twee stevige pijlers, een
Europese en een Noord-Amerikaanse.
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en het gebrek aan eigen militaire capaciteit, willen de
Amerikanen wegnemen. Bovendien zou een verder uitbouwen
van de NAVO wel eens ten koste kunnen gaan van de interna-
tionale rol die de VN spelen. De NAVO als semi-VN zien wij niet
zitten. Wij pleiten dan ook voor een NAVO op twee peilers, een
Europese en een Amerikaanse, elk met eigen politieke beslis-
singsmechanismen. Alleen zo hebben we de garantie niet mee-
gesleurd te worden in Amerikaanse avonturen.”

In een publiek gesprek dat Vrede had met mensen van de
CNAPD – die het initiatief hiertoe hadden genomen -,
Surveillance Otan en vier franstalige volksvertegenwoordigers
(PS, CdH, Ecolo en MR) bleek bij de politieke vertegenwoordi-

gers een fundamenteel akkoord over de NAVO te bestaan.
Sommigen leggen daarbij alle nadruk op het charter en het
verdedigend aspect van het bondgenootschap terwijl ze op die
manier volledig voorbij gaan aan de werkelijke aard en strate-
gie van de NAVO sedert midden de jaren ‘90: interventie
(Bosnië, Kosovo, Servië, het Nieuw Strategisch Concept van
1999). Ook het feit dat de NAVO en ook België in ex-Joegoslavië
een oorlog heeft gevoerd zonder dekking of mandaat van de
VN wordt als een uitzondering afgedaan. Ze lijken ervan uit te
gaan dat de NAVO nog altijd in de eerste plaats een defensie-
bondgenootschap is. Het nucleaire karakter van de NAVO werd
eigenlijk alleen door Ecolo echt in vraag gesteld. De drie ande-
ren herhalen steeds weer opnieuw “onze bondgenoten mogen
niet als eerste denucleariseren”.

Bij monde van fractieleider Dirk Vander Maelen stellen de
Vlaamse sociaal-democraten onomwonden dat België de
moed moet hebben om hetgeen ons bindt en hetgeen ons
scheidt van de VS in alle klaarheid en duidelijkheid op tafel te
leggen. Wezenlijk voor hem is dat Europa vooreerst een holis-
tische benadering heeft die hulp, handel, diplomatie en militai-
re kracht integreert tot een structurele politiek van preventie
en stabilisatie mondiaal. Vervolgens geven Europeanen de
voorkeur aan internationale partnerschappen met centraal
daarin de Verenigde Naties. En ten derde dat in de goedgekeur-
de Europese veiligheidsstrategie het gebruik van geweld het
allerlaatste middel is. Het kan alleen worden gebruikt met
instemming van de VN, aldus de SP.a.

DD EE CCHHRRIISSTTEENN--DDEEMMOOCCRRAATTIIEE

De CD&V is een traditionele beleidspartij in België. Ze leverde
tientallen jaren de premier, tot 8 jaar geleden er een regerings-
coalitie kwam van de liberalen met de sociaal-democraten.
Hun voormalige voorman, europarlementslid Jean-Luc
Dehaene, was vice-voorzitter van de Europese Conventie die de
grondwettekst opstelde.

Zij sluiten naadloos aan bij de algemene lijn van de huidige
Belgische regering, en hadden heel wat moeite met de kriti-
sche opmerkingen van de kabinetchef van de socialistische
defensieminister.

Hun Europees verkiezingsprogramma stelde het als volgt.
Het realiseren van vrede en stabiliteit in de
wereld en de promotie van democratie en
respect voor mensenrechten zijn kernop-
drachten van het Europees buitenlands
beleid. In dit verband pleit CD&V voor de
oprichting van een Europees vredesinstituut,
dat het maatschappelijk draagvlak van een
gemeenschappelijk beleid op dit gebied
moet vergroten en dat moet bijdragen tot
de voorbereiding van dit beleid en de ont-
wikkeling van beleidsinstrumenten.
Een doeltreffend Europees buitenlands
beleid is maar mogelijk wanneer dit gepaard
gaat met een geloofwaardige Europese
defensiecapaciteit. De recente mondiale en

regionale conflicten (Irak, Kosovo...) overtuigen ons er nog
meer van dan vroeger dat de Europese Unie een gemeenschap-
pelijke defensie moet uitbouwen. Deze Europese defensie
moet de EU in staat stellen tot snelle en effectieve interventies
in de eerste plaats op het gebied van humanitaire bijstand,
vredeshandhaving en crisisbeheer, maar ook – op termijn – op
het gebied van de verdediging van het eigen grondgebied
tegen dreigingen en aanvallen van buitenaf. Een geloofwaardig
Europees defensiebeleid vereist dat de Unie de nodige
bevoegdheden, structuren en middelen krijgt, met name een
soepelere besluitvorming in de Raad, een werkbare procedure
voor nauwere samenwerking, een geloofwaardige inbreng van
middelen door de lidstaten en een betere coördinatie tussen
de nationale bijdragen, een gemeenschappelijke defensiestruc-
tuur, een nauwe samenwerking tussen de Europese Unie en de
NAVO, die op termijn moet uitmonden in een eigen vertegen-
woordiging van de Unie in de NAVO.

EECCOOLLOOGGIISSTTEENN

Na de zogenaamde dioxinecrisis van 1999 waar de regering
laksheid en slechte communicatie met de bevolking werd ver-
weten over dit probleem van voedselveiligheid, behaalden de
Vlaamse en Franstalige ecologisten klinkende verkiezingsover-
winningen. Ze stapten dan ook in de regering. In de verkiezin-
gen van 2003 werden ze zwaar afgestraft en de Vlaamse groe-
nen verdwenen zelfs uit het federaal parlement.

Zij zijn voorstander van een duidelijke gemeenschappelijk
buitenlands beleid van de EU. Ze menen dat door nationale

We zien de hervormingsplannen die de
VS voor de NAVO hebben uitgetekend
niet zitten. De Amerikanen willen de
NAVO opnemen in hun globaal defensie-
netwerk, en dat netwerk uitbouwen tot
de gendarme van de wereld.
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belangen in de Irak-kwestie sommige lidstaten verhinderden
dat er vooruitgang werd gemaakt. Daardoor miste de EU
belangrijke kansen om een stuwende positieve rol te spelen in
de internationale politiek. Tegelijk werd daardoor ook vaak te
veel ruimte gelaten voor een eenzijdige (militaire) aanpak door
een aantal lan-
den, soms zelfs
los van het VN-
kader. Dat is voor
de groenen
onaanvaardbaar.
De rijke Europese
ervaring in het
omgaan met con-
flicten en samen-
leven van ver-
schillende cultu-
rele groepen zou
nog meer moeten
kunnen ingezet
worden als alter-
natief voor een
eenzijdige “veilig-
heidsbenadering”,
onder meer in de
aanpak van het
internationaal
terrorisme. Wij
willen Europa
niet uitbouwen
tot een militaire
supermacht, maar
wel een verantwoorde veiligheidspolitiek uitwerken voor een
civiele macht Europa. Dat gebeurt door een versterking van de
multilaterale aanpak en het binden van acties aan de interna-
tionale rechtsorde.

De ecologisten willen een EU-minister van buitenlandse
zaken die verantwoording aflegt aan het Europees Parlement
en aftreedt wanneer het EP het vertrouwen opzegt. De
Groenen willen dat alle kernwapens verdwijnen uit Europa.
Frankrijk en Groot-Brittannië moeten het non-proliferatiever-
drag respecteren, met name wat de afbraak betreft van hun
nucleaire arsenalen. Ze menen dat een eigen EU strategisch
veiligheidsconcept de opdrachten en inzetgebieden van de
eigen snelle interventiemacht definieert. Militaire interventies
dienen gebonden te zijn aan een VN-mandaat.

AALLTTEERRNNAATTIIEEVVEENN BBII JJ PPOOLLIITTIICCII??

In de politieke wereld is er geen echt fundamentele afwijzing
van de huidige ontwikkelingen. Er wordt door sommigen wel
meer nadruk gelegd op preventie, bijvoorbeeld. Er zijn bijko-
mende ideeën: er is sprake van een Europees Vredesinstituut of
een Europees Centrum voor Geweldpreventie, of van een NAVO
met dubbele (EU en VS) beslissingsprocedure. De Groenen
gaan wellicht het verst als ze ook een civiel vredescorps willen

dat gespecialiseerd is in niet-militaire vormen van conflicthan-
tering.

De oude, diepgewortelde, volle vriendschap met de VS lijkt
toch wel duidelijk gekoeld. De tijden van Belgische leiders als
Pol Henri Spaak - die met zijn “Nous avons peur”-toespraak

voor de VN de weg
voorbereidde naar de
oprichting van de
NAVO -, of van de
NAVO-secretaris-gene-
raal Willy Claes, lijken
wel voor goed voorbij?
Opvallendste basis-
trend, in mijn ogen, is
dat alle politieke partij-
en die in een van de
Belgische parlementen
zijn vertegenwoordigd,
op een of andere
manier gunstig staan
tegenover militaire
interventie. De Unie zal
dat dan “uiteraard”
alleen maar mogen
doen uit eerlijke
bekommernis voor de
wereldvrede of de
humanitaire situatie
van bepaalde bevol-
kingsgroepen en “echt”
in laatste instantie. Dat
wil men ons toch doen

geloven.

SSUUPPEERRIIOORRIITTEEIITTSSGGEEVVOOEELL??

Ik kan me hier niet ontdoen van een wrang gevoel rond het
eurocentristisch moreel superioriteitsgedrag dat in de meeste
leidinggevende kringen sterk doorweegt. Ik kan me ook niet
ontdoen van de herinnering aan Clinton’s woorden voor de
Algemene Vergadering van de VN: “de wereld telt vele vuur-
haarden en de internationale gemeenschap kan niet overal
optreden, we moeten een selectie maken”. Ik vrees dat dit de
selectie van de eigen economische en geostrategische belan-
gen zal zijn.

Georges Spriet is secretaris van Vrede.

■

–––––
1 www.eda.europa.eu
2 Minister De Gucht voor Kamer en Senaat op 5 juni 2006 (CRIV 51
Com 986) op www.dekamer.be
3 Deze toespraak past in de voorbereiding van de Navo-top van Riga
november 2006
4
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belgen in libanon, duaal volkerenrecht

I  Antoine Uytterhaeghe  I

De ongelijke behandeling van de Israëli’s en de Libanezen is onaanvaardbaar.

aanwezigheid  van blauwhelmen zinvol en wenselijk is.
Weliswaar niet alle internationale militaire contingenten verdie-
nen de naam van vredestroepen. In tegenstelling tot een bezet-
tingsmacht of interventie-eenheden, moeten zij namelijk onpar-
tijdig zijn. Ze moeten enkel de conflictpartijen van elkaar schei-
den. Of de VN-troepen hier aan zullen beantwoorden, moet in de
komende tijd blijken. Hun opgave is zonder twijfel zeer gecom-
pliceerd. De blauwhelmen moeten in staat zijn om Israël te
beschermen tegen aanvallen vanuit Libanon, nl. tegen de
beschietingen door katjuscha-raketten. Het zou ‘wenselijk’ zijn
dat ze zouden kunnen bijdragen tot de ontwapening van de
Hezbollah. Dat is wat de Veiligheidsraad heeft besloten. Maar
het blijft onduidelijk, op welke wijze de vredesmacht dit kan
bereiken zonder zelf een oorlogspartij te worden.

RREECCHHTT OO PP VVEEIILLIIGGHHEEIIDD

Tegelijkertijd moet men evenredige eisen stellen en er voor zor-
gen dat ook de Libanezen (wat ook hun religieuze overtuiging
moge zijn) beschermd worden voor aanvallen van Israël, vanuit
de zee, de lucht en land. Libanon en zijn bevolking hebben het-
zelfde recht op veiligheid, op territoriale integriteit en de eerbie-
diging van haar landsgrenzen als Israël en de Israëli’s. Dat is vol-
gens het volkenrecht een vanzelfsprekendheid en de voorwaarde
om een stabiele vrede in de regio tot stand te brengen. De vrede
kan pas duurzaam zijn, wanneer de mensen in alle landen van
het Midden-Oosten in veiligheid leven, anders is de volgende
ronde van geweldsescalatie maar een kwestie van tijd. Om Israël
een duurzame veiligheid te verschaffen moeten ook zijn buur-
landen stabiel en onbedreigd kunnen existeren.
Het volstaat niet zogenaamd de vrede in Libanon te vrijwaren.
Het lot van de cederrepubliek is immers nauw verbonden met
het conflict Israël-Palestina. Het is een symbolische alsook een
reële hindernis voor een veel omvattende vredesregeling in de
regio.

De bestendige luchtaanvallen op Palestijnse doelwitten, de
regelmatige grondoffensieven, de doelgerichte moorden en de
ontvoering van door het volk verkozen mandatarissen en rege-
ringsleden zijn onaanvaardbaar en gieten alleen maar olie op
het vuur. Ook hier geldt het bestaansrecht. Israël levert geen
enkel bewijs tot rechtvaardiging om de rechten van anderen met
de voeten te treden. De internationale gemeenschap moet hier
met grotere krachtdadigheid en duidelijke onpartijdigheid optre-
den. Wanneer komt er een VN vredesmacht om Palestijnen te
beschermen tegen Israël?

“Toen Israël de Libanese bevolking bombardeerde en duizenden
burgers doodde, moesten we tot onze teleurstelling vaststellen
dat deze handelingen niet navenant veroordeeld werden door de
VN. Niemand veroordeelde het inzetten van strooi- en zwavel-
houdende bommen door Israël. Israël had op zijn minst de regel-
geving over oorlogvoering en de conventies van Genève moeten
eerbiedigen. Zijn leger vernietigde met onevenredigheid de
Libanese infrastructuur en joeg burgers de dood in”. Deze woor-
den komen niet uit de mond van een islamitische agitator, maar
van een gematigde christelijke Libanese leider, Aoun. De ontvoe-
ring van twee Israëlische soldaten is verwerpelijk en politiek
dom. Evenwel is het moeilijk de kritiek van Aoun tegen te spre-
ken.

OOOORRLLOOGGSSMMIISSDDAADDEENN

In een bericht van Amnesty International, wordt Israël aange-
klaagd voor oorlogsdaden op Libanon, waarbij het talrijke
inbreuken pleegde op de mensenrechten en het geldende volke-
renrecht. Bijna alle supermarken in het zuiden van Libanon wer-
den door luchtaanvallen vernietigd, alsook de grootste zuivelfa-
briek van het land en de luchthavens. Straten vol vluchtelingen
werden eveneens onder vuur genomen en 80 bruggen werden
vernield. Hoe konden deze aanvallen dienen om twee Israëlische
soldaten te bevrijden of om raketaanvallen te doen stoppen? 

Hier heeft de internationale gemeenschap met twee maten
en twee gewichten gemeten. De Europese regeringen verdedig-
den officieel het argument dat Israël het recht heeft op zelfver-
dediging. Dat was ook het standpunt van de Belgische regering.
Daar kan men niets tegen inbrengen, alle staten hebben volgens
artikel 51 van het VN-charter dat recht. Maar aan de hand van
een analyse van het begin van het strijdgewoel, is deze stelling
van de Europese landen meer een poging tot rechtvaardiging
van het optreden van Israël.

Op hetzelfde tijdstip van de ontvoering van de twee
Israëlische soldaten werden buitenlanders, waaronder twee
Duitsers in het Oosten van Nigeria gekidnapt. Had Duitsland
daarom in naam van de “zelfverdediging “ de infrastructuur en
woongebieden van het West-Afrikaanse land mogen vernieti-
gen? We mogen ons niet neerleggen bij een dergelijke degrada-
tie van het volkerenrecht.

VV NN TTRROOEEPPEENN

Hoe staat het met de internationale vredestroepen voor
Libanon? Zonder twijfel moeten we ons de vraag stellen of de
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De oorspronkelijke opdracht van
het IMF binnen het Bretton
Woodssysteem was het opvan-
gen van mondiaal financiële cri-
sissen. Maar toen in de jaren ’70
de rijke landen uit het Noorden,
geen kredieten bij het IMF meer
opnamen veranderde de instel-
ling van koers. Ze werd een
onmiddellijke concurrent van de
Wereldbank. Het IMF verstrekte
nu krediet aan de ontwikkelings-
landen en veranderde daarmee
grondig haar politiek: vanaf het
einde van de jaren ’70 dwong
het IMF zijn kredietaanvragers
het internationaal kapitaal vrije
baan te geven en de controles
hierop af te schaffen. Terwijl het
IMF alsmaar meer geld uitleende
werden de voorwaarden steeds
rigider. Het IMF en zijn raad van
gouverneurs focuste op een catalogus van
mantras waarvan geen duimbreed mocht
afgeweken worden. Wie hulp zocht moest
deze catechismus zonder onderscheid slik-
ken. Het IMF dwong de landen die bij hen
in het krijt stonden altijd tot dezelfde poli-
tiek van sparen, het drukken van de lonen,
afschaffen van douanebarrières en privati-
sering. Elke afwijking van het canon van
de liberale economische politiek werd
genadeloos afgestraft. Na de crisis van
1997 was de maat vol. Alle landen hadden
een bittere les geleerd.

HH EE TT IIMMFF EE NN HH EE TT MMOONNDDIIAAAALL

FFIINNAANNCCIIEERRIINNGGSSSSYYSSTTEEEEMM

Het vrijmaken van de kapitaalmarkten
maakt dat het mondiaal financieringssys-
teem vandaag   onoverzichtelijk is gewor-

den. De crisissen volgen elkaar snel op
zodat hooggeplaatste ambtenaren van
internationale instellingen zich meer dan
zorgen maken. De grootte van de kapita-
len die op het spel staan, neemt onrust-
wekkend toe. Enkele tientallen jaren gele-
den liepen de dagelijkse mondiale geld-
transacties op tot een bedrag ongeveer
gelijk aan het kapitaal van een grote
Amerikaanse bank. Vandaag benadert die
hoeveelheid het kapitaal van de 100
grootste banken in de VS.

Er bestaan meer dan 10 000 risico-
fondsen waarvan vier vijfden gedomici-
lieerd zijn in de Kaaimaneilanden.
Vierhonderd van hen, die ongeveer 1 mil-
jard dollar beheren, verwezenlijken alleen
al 80% van de operaties. En voor het ogen-
blik bestaat er geen enkel middel om die

markt te reglementeren. Deze
speculatieve fondsen beschikken
over een actief  van 1 500 miljard
dollar en het dagelijks cijfer van
operaties in verband met hun
‘afgeleide producten’1 komt in
de buurt van de 6 000 miljard
dollar, ongeveer de helft van het
bruto nationaal product van de
VS. In het euforisch klimaat van
de laatste vijf jaar hebben de
meeste fondsen winsten
gemaakt maar er waren ook veel
verliezers. Zo ontstonden in een
jaar (van augustus 2005 tot
augustus 2006) ongeveer 1900
risicofondsen waarvan er 575 in
liquidatie gingen.

In mei 2006 betreurde de voor-
zitter van het IMF, Rodrigo de
Rato, deze nieuwe risico’s die
nog worden vergroot door de

zwakke dollar en het grote handelsdeficit
van de VS. Zijn bezorgdheid is een weer-
spiegeling van de structurele en intellec-
tuele wanhoop die het IMF op zijn grond-
vesten doet daveren.
SSTTRRUUCCTTUURREELLEE CCRRIISSIISS

De leningen van het IMF zijn sinds 2003
spectaculair gedaald: van 70 miljard dollar
naar 20 miljard dollar eind juli 2006.
Daarmee daalt de invloed van het IMF op
de economische politiek van de ontwikke-
lingslanden gevoelig. Indien het IMF in de
vergeethoek zou geraken zou niemand er
echt wakker van liggen buiten de 2 800
goedbetaalde economen in dienst.
Groeiend wantrouwen en een steeds toe-
nemende kritiek op de zogenaamde “soli-
de” politiek van het Fonds  hebben een
werkelijke crisis teweeggebracht.

het imf: een instituut van leerling-tovenaars

I  Marie Jeanne Vanmol  I

Nog nooit in zijn 60-jarig bestaan verkeerde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in dergelijk diepe crisis.
Alhoewel vele deelnemers de schijn van normaliteit op hielden was de samenkomst in september 2006 in Singapore een

crisisberaad waarbij de economisch snelgroeiende Aziatische landen hun zeggingschap binnen het IMF opeisten.
Maar veel verder dan een eerste symbolische stap zijn de ministers van de 184 lidstaten niet gekomen.
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De moeilijkheden komen ook voort uit
de verdubbeling van de wereldprijzen van
grondstoffen zoals olie, koper, zink, zilver
en nikkel die grotendeels door ontwikke-
lingslanden worden geëxporteerd. Deze
inkomsten hebben hen in staat gesteld
hun schulden aan het IMF vervroegd
terug te betalen. Daarenboven hebben
deze landen tezamen een reserve aan
deviezen van meer dan 2 500 miljard dol-
lar; zodat ze bij een volgende financiële
crisis niet meer op het IMF aangewezen
zijn. In Azië werd in 2000 het regionale
“Chiang Mai Initiative” door de ASEAN
landen plus China, Japan en Zuid-Korea
opgestart.

Allan Meltzer  oefent scherpe kritiek
uit op het IMF. Als hoofd van de Meltzer
commissie, opgestart in 2000 in het
Amerikaans Congres in verband met de
Aziatische financiële crisis, trok hij de con-
clusies die op dat moment oerconservatief
klonken maar die sindsdien gemeen
gedachtegoed werden: het IMF moet
terugkeren naar haar oorspronkelijke
opdracht, namelijk het opvangen van
financiële crisissen. De goedkope Chinese
munt wordt de belangrijkste uitdaging
van het IMF.

Daarbij is de relatieve positie van de
VS, in termen van netto activa in het bui-
tenland, gedaald ten voordele van Japan,
de groeiende economieën van Azië en de
olieproducerende landen. Deze staan op
hun economische macht en worden elke
dag meer en meer de schuldeisers van
Washington. In  de maand oktober
berichtte de Wall Street Journal dat China
binnenkort in het bezit zou zijn van bui-
tenlandse deviezen ten waarde van 1 000
miljard dollar, een vijfvoudige stijging
sinds 2000. Ongeveer 70% ervan zijn dol-
lars of waardepapieren op basis van dol-
lars. Het groeiend Amerikaans deficit
duwt de dollar naar beneden: Ten opzich-
te van de euro zakte de dollar tussen 2001
en 2005 met 28%.

Het financieel globaal probleem dat
zich nu aftekent wordt nog complexer
door het steeds toenemende begrotings-
deficit van de VS. De Bushadministratie
heeft geen belastingsverhoging toegepast
om de oorlog te betalen en de VS leent
dus geld bij China en andere landen.
Sinds zijn aantreden als president van de

VS in 2001 heeft Bush het plafond van
3000 miljard dollar federale leningen
overschreden. Dat bedraagt nu 9000 mil-
jard dollar. Zolang het dollarbiljet verder
doorgaat met devaluatie zullen de banken
en de beursoperatoren hun bezittingen in
dollar trachten te beschermen door nog
meer risicovolle financiële operaties te
ondernemen.

EEEENN DDOOLLLLAARR EEEENN SSTTEEMM

In vergelijking met de WTO of de VN is
het IMF een zeer ondemocratische instel-

ling. In plaats van “één land, één stem”
gold van in het begin het kapitalistische
principe “één dollar, één stem”. Wie het
meest betaalde had de meeste stemmen
en de grootste invloed: ‘de rijke landen
domineren de anderen’ is het devies. Elke
IMF partner heeft tenminste 250 basis-
stemmen onafhankelijk van zijn grootte
of zijn financiële macht. Maar veruit het
grootste deel van het stemrecht wordt
bepaald door een quota dat berekend
wordt volgens de rijkdom en de economi-
sche macht van het land. De quota’s wor-
den dan vertaald in Special Drawing
Rights (SDR, speciale trekkingsrechten), de
teleenheid in het IMF. Het grootste lid is
de VS met een quota van 37,1 miljard SDR
(ongeveer 55 miljard $), het kleinste lid is
Palau met 3,1miljoen SDR of 4,6 miljoen $.

Naast de 250 basisstemmen krijgt elke
lidstaat nog een bijkomende stem per
100 000 SDR. Dat maakt voor de VS 371
743 stemmen en voor Palau 281 stemmen.
In de loop der tijden zijn de quota twaalf
keer herberekend zodat ondertussen het
gewicht van de basisstemmen, dat in het
begin nog voor 11,3%  van het totaal aan-
tal stemmen telde, nu nog voor slecht

2,1% meetelt. Onrechtvaardiger kunnen de
stemmen niet verdeeld worden.

Tengevolge daarvan hebben slechts
enkele van de 184 lidstaten het voor het
zeggen met voorop de VS die met een
stemmenaantal van 17,1%  een vetorecht
bezit. De G-7 landen (VS, Groot-
Brittannië,Frankrijk, Duitsland, Japan,
Italië en Canada) tezamen komen op 44%
van de stemmen uit, de 25 EU-landen op
dik 32%. De rekening is vlug gemaakt:
Europa, de VS, Canada en Japan bezitten
tezamen 63% van het stemmenpotentiaal

in het IMF. Daarentegen komen de G-77
landen (tot deze groep behoorden inder-
tijd 132 staten uit Azië, Afrika en Latijns-
Amerika) tezamen op 28%. China telt voor
2,3% mee, Indië  2,1%, Brazilië 1,5%; wat
niet meer overeenkomt met hun rang in
de wereldeconomie. In die anachronisti-
sche relatie ligt de grond voor de legitime-
ringscrisis van het IMF. Men wil liefst geen
beroep meer doen op de service van der-
gelijk kredietverlener, die zich autoritair
opstelt en met onmogelijke recepten zich
in de soevereine aangelegenheden van de
staten mengt en daarbij zelf ondemocra-
tisch functioneert.

NNIIEEUUWWEE ““BBRREETTTTOONN WWOOOODDSS””

In oktober 2005  ontmoetten de belang-
rijkste economisch snelgroeiende ontwik-
kelingslanden  elkaar in de Chinese stad
Xiange en stelden een eisenbundel op
voor een hervorming van het quotasys-
teem en het stemrecht in het IMF. Of dat
zal lukken  is meer dan twijfelachtig. Het
plan van de huidige voorzitter van het
IMF, Rodrigo de Rato, houdt slecht een eer-
ste concrete stap in: de quota van de
meest ondervertegenwoordigde snel-
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De leningen van het IMF zijn sinds 2003
spectaculair gedaald: van 70 miljard 
dollar naar 20 miljard dollar eind juli
2006. Daarmee daalt de invloed van het
IMF op de economische politiek van de
ontwikkelingslanden gevoelig.
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groeiende ontwikkelingslanden, met
name China, Zuid Korea, Mexico en
Turkije, zullen verhoogd worden. Dat is in
Singapore besloten. Staten zoals Indië,
Egypte, Argentinië, Brazilië, Indonesië of
Maleisië stellen zich met zulke minimale
concessies niet tevreden. Het optrekken
van de quota van de snelgroeiende ont-
wikkelingslanden zal in een tweede her-
vormingsronde moeten vertaald worden
in SDR. De EU heeft alvast laten weten dat
ze slechts een beperkt deel van haar stem-
recht in het IMF wil afgeven.

Het gaat om de cruciale vraag hoe
men het relatieve gewicht van een staat
in de wereldeconomie berekent: volgens
het bevolkingsaantal, de rijkdom aan
grondstoffen, reserve aan deviezen of een
positieve betalingsbalans? Welk gewicht
zal aan welke criteria worden toegekend?
Wat eruit ziet als een strijd in politieke
meetkunde is in werkelijkheid  een econo-
mische machtsstrijd.

Nog beklemmender is de vraag waar
en hoe het IMF in de totale structuur van
wereldfinancies nog zal ingebouwd wor-
den? Waarvoor zal het gebruikt worden en
hoe zal de machtsverdeling eruit zien? Op
deze vragen is er in Singapore niet geant-
woord.

De VS en hun belangrijkste bondgeno-
ten willen ook dat het IMF optreedt tegen

de landen die hun wisselkoersen ten aan-
zien van de dollar niet genoeg flexibel
houden. In Singapore eisten de ministers

van financies en de bankiers van de 7 rijk-
ste industrielanden dat het IMF een land
op de vingers zou kunnen tikken indien
het zijn muntkoers manipuleert.

“Het is essentieel dat het IMF zijn
waakzaamheid over de wisselkoersen van
de lidstaten verstevigt en moderniseert”,
schrijft Henri Paulson, minister van finan-
ciën van de VS. “ Het IMF is gesticht met
de bedoeling de discussies over wissel-
koersen niet te laten uitlopen in economi-

sche discussies die de globale economie
schaden”

De zet van de VS komt op een ogen-
blik dat de Bushadministratie onder enor-
me druk staat van het Congres, de bedrij-
ven en de vakbonden om China te con-
fronteren met zijn wisselkoerspraktijken.
Beijing, heet het in die kringen, houdt zijn
munt artificieel zwak ten aanzien van de
dollar waardoor de Chinese bedrijven
competitiever zijn in vergelijking met de
Amerikaanse bedrijven. Brazilië, Egypte
zijn alvast niet te vinden voor het voorstel.
Zij zien het als een poging om het IMF een
stok achter de deur te geven om blijvend
zijn wil aan de arme landen op te dringen.
Het IMF en zijn directeur Rodrigo de Rato
staan voor een moeilijke opgave. Ze heb-
ben tot april 2007 de tijd om met een her-
vormingsplan op de proppen te komen.

26 oktober 2006

Bronnen: IHT, Le Monde Diplomatique,
Freitag, Financial Times, www.imf.org

Marie Jeanne Vanmol is stafmedewerker bij
Vrede.

�
–––––
1 De instrumenten waarmee de financiers
zich bedienen om alsmaar meer profijt te
maken nemen in aantal toe De kapitaalmarkt
was in 2001 nog onbestaand  maar ontwikkelde
zich langzaam maar zeker tot in 2004. Die
markt had toen een waarde van 5000 miljard
dollar. Eind juni 2006 bedraagt die markt 26
000 miljard dollar. (Le Monde Diplomatique,
oktober 2006)
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Nog beklemmender is de vraag waar en
hoe het IMF in de totale structuur van
wereldfinancies nog zal ingebouwd wor-
den? Waarvoor zal het gebruikt worden
en hoe zal de machtsverdeling eruit zien?
Op deze vragen is er in Singapore niet
geantwoord.
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WWAAKKKKEERR WWOORRDDEENN II NN EEEENN AANNDDEERR

LLAANNDD??

Sinds de jaren zestig kende Burundi, net
als vele andere Afrikaanse landen, een
éénpartijsysteem nl. het door Tutsi gedo-
mineerde Uprona. Drie presidenten,
afkomstig uit dezelfde gemeente in de
provincie Bururi, waren elkaar opgevolgd
na paleisrevoluties binnen het eveneens
door Tutsi gedomineerde leger: in 1966
Michel Micombero, in 1976 Jean-Baptiste
Bagaza, in 1988 Pierre Buyoya. Deze laat-
ste brak na het beëindigen van de Koude
Oorlog onder druk van het veranderend
internationaal klimaat het éénpartijsys-
teem open. Dat resulteerde uiteindelijk in
de oprichting van een breed oppositie-
front, het voornamelijk door Hutu gedo-
mineerde Frodebu. In 1993, bij de eerste
democratische verkiezingen won Frodebu
zowel de parlements- als presidentsver-
kiezingen. Drie maanden na de verkiezin-
gen werd Ndadaye vermoord door een
aantal elementen uit het leger. Er brak
grootschalig geweld uit tussen de twee
belangrijkste gemeenschappen van het
land. Ndadaye werd opgevolgd door par-
tijgenoot Ntaryamira. Toen die samen met
Habyarimana omkwam in Kigali in april
1994 werd Sylvestre Ntibantunganya de
derde Hutu-president. In 1996 werd hij
opzijgezet door ex-president Buyoya, en
werd het land weer geregeerd door een
Tutsi-militair.

Ondertussen was het politiek landschap
grondig versnipperd geraakt. De twee
belangrijkste protagonisten van 1993
waren uit elkaar gevallen. Frodebu dat de
verkiezingen had gewonnen, had een deel
van zijn leiders en militanten zien vertrek-
ken naar het maquis. Onder impuls van
ex-minister van Binnenlandse Zaken
Nyangoma werd het CNDD opgericht.
Door gewapende strijd poogde die de

door de verkiezingsuitslag bepaalde orde
opnieuw te herstellen. Een belangrijke
groep kaders van de partij waren na 1993
tijdens het geweld gestorven, of hadden
het land verlaten. Wat overbleef van
Frodebu was versnipperd geraakt tussen
zeven partijen waarvan Frodebu zelf ver-
uit de belangrijkste bleef. De G7 werd de
politieke familie van voornamelijk door
Hutu gedomineerde partijen.

Ook Uprona was uit elkaar gevallen. De
G10 werd de politieke familie van door

Tutsi gedomineerde partijen. Zowel bin-
nen de G7 als de G10 hadden de belang-
rijkste partijen ook leden onder de andere
bevolkingsgroep. Een deel van de partijen
was echter zo onbeduidend dat ze feitelijk
draaiden rond een handvol individuen, die
vaak nog eens familie van elkaar waren.

Dit versplinterde politieke landschap werd
bij elkaar geroepen om een oplossing te
onderhandelen voor de crisis. In augustus
2000 resulteerde dit uiteindelijk in de
akkoorden van Arusha. Op 1 november
2001 werd een overgangsregering voor

drie jaar in de steigers gezet.

Het feit dat de gewapende rebellie niet bij
de onderhandelingen betrokken was,
bleef een van de zwakheden van de over-
gangsperiode. Het CNDD (en haar gewa-
pende vleugel FDD) bleef doorstrijden. Dit
gold ook voor het FNL, de gewapende
vleugel van de allereerste partij die
opkwam voor Hutu-emancipatie,
Palipehutu, opgericht in 1972 na de groot-
schalige moord op Hutu-intellectuelen.
Ook het CNDD zelf was niet erg stabiel:

Nyangoma werd opzij gezet door Jean-
Bosco Ndayikengurukiye, die later zelf het
onderspit moest delven voor Pierre
Nkurunziza. Zowel Nyangoma als Jean-
Bosco legden met de milities die hen
waren trouw gebleven de wapens neer,
maar het grootste deel van het CNDD/
FDD streed voort tot ze op 16 november
2003 toetraden tot de transitie.

Deze toetreding bracht het overgangs- en
vredesproces in een stroomversnelling.
Ondanks de nodige vertragingen - velen
vreesden met de verkiezingen hun macht,

achtergrond politiek landschap burundese

verkiezingen

I  Kris Berwouts  I

foto

Huidige president Pierre Nkurwrziza
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hun toegang tot middelen en hun parle-
mentaire en andere onschendbaarheid te
verliezen - kwamen de verkiezingen dan
toch binnen handbereik. Het CNDD/FDD
werd al snel door de meeste waarnemers
binnen en buiten Burundi als de gedood-
verfde winnaar beschouwd. Hun jarenlan-
ge strijd gaf hen in de ogen van de Hutu-
bevolking een grote geloofwaardigheid.
Uiteindelijk wonnen ze de verkiezingen
duidelijk. Er werden vier belangrijke stap-
pen gezet:

(1) de verkiezingen waren vrij en transpa-
rant geweest. Iedereen wist dat ver-
kiezingen in een land dat decennia
van cyclisch geweld HAD GEKEND niet
perfect kunnen zijn, maar ze waren
zeker geloofwaardig.

(2) De verkiezingen hadden een duidelijke
uitslag opgeleverd.

(3) Deze overwinning werd vrijwel
onmiddellijk door iedereen erkend

(4) De uitslag leidde ook tot een effectie-
ve machtswissel. Op 26 augustus 2005
werd CNDD/FDD-leider Pierre
Nkurunziza ingezworen als nieuwe
president. Hij leidt een regering waar-
in het CNDD/FDD zwaar doorweegt,
ook al zijn er verschillende andere par-
tijen die ministers leveren. Enkele
maanden voor de verkiezingen had-
den de Tutsi-georiënteerde partijen
bedongen dat 40% van alle mandaten
in de post-transitie instellingen zou-
den bekleed worden door mensen uit
hun rangen.

Twee belangrijke factoren hebben de
doorslag gegeven bij het succesvol afron-
den van de verkiezingen: de internationale
gemeenschap had het proces met een
zeer doelgerichte mix van steun en druk
op de rails gehouden. Maar ook en vooral
heeft de Burundese bevolking permanent
vanuit de basis een druk aangehouden op
haar leiders. Ze besefte dat er in deze oor-
log alleen maar verliezers waren en dat ze
alleen maar het gelag kon betalen van de
machtsspelletjes binnen het versplinterde
politieke landschap.

Als waarnemer bij de eerste verkiezingen
die de nieuwe machtsverhoudingen had-
den vastgelegd, werd ik de ochtend na de

stembusgang wakker in een land waar de
hoop bijna tastbaar was. Burundi herrees
uit zijn as en leek klaar om de échte pro-
blemen aan te pakken: de strijd tegen de
armoede waarin een groot deel van de
bevolking na jaren oorlog was terecht
gekomen.

NN AA DD EE WWIITTTTEEBBRROOOODDSSWWEEKKEENN

De feeststemming bleef enkele weken
aan. Het elan van de nieuwe bewinds-
ploeg kreeg gestalte in een aantal specta-
culaire beleidsdaden die niet altijd even
realistisch leken, zoals de beslissing om
van de ene dag op de andere lager onder-
wijs volledig gratis te maken. Eensklaps
dienden honderdduizenden kinderen zich

aan, hoewel scholen daar niet op waren
voorbereid. Desondanks gaf dit soort
maatregelen blijk van de wil om drasti-
sche stappen te zetten.
Toch bleven er grote bekommernissen:

(1) de manier waarop het FNL werd aan-
gepakt leek contraproductief. Tijdens
de laatste faze van de transitie wer-
den de militaire inspanningen tegen
het FNL opgedreven, met nogal wat
willekeurige arrestaties en andere
mensenrechtenschendingen tot
gevolg. Na de verkiezingen verbeterde
dit niet, integendeel.

(2) De grote visionaire plannen die de
bevolking het gevoel moesten geven
dat de nieuwe leiders het verschil kun-
nen maken op vlak van armoedebe-
strijding werden niet onmiddellijk
ontplooid..

(3) de kwaliteit en kwantiteit van het
maatschappelijk debat in het parle-

ment lag erg laag. Eigenlijk was
Leonard Nyangoma -de historische lei-
der van het CNDD die eerder aan de
kant was gezet maar op een splinter-
lijst van het CNDD in het parlement
was verkozen-  de enige die een echte
parlementaire oppositie voerde.
Frodebu was verlamd door interne
tegenstellingen. Uprona, decennialang
de eenheidspartij, participeerde door
de 60/40 sleutel als belangrijkste
Tutsi-georiënteerde partij mee aan de
macht, en leverde onder meer de eer-
ste vice-president.

(4) Het maatschappelijk debat werd
gevoerd via de pers en de civiele
maatschappij. Beiden hadden tijdens

de transitie nogal wat ruimte
geclaimd en gekregen. De pers had
deze ruimte met steun van de interna-
tionale gemeenschap op een opmer-
kelijk constructieve manier ingevuld.
De civiele maatschappij was op korte
tijd uitgegroeid tot een jonge, onerva-
ren maar enthousiaste speler op het
terrein. Voor een deel bestond de
ruimte die ze hadden tijdens de tran-
sitie bij gratie van de mazen in het
net: de overgangsregering was zo
heterogeen dat er geen kwestie was
van een duidelijke lijn. De verkiezings-
overwinning van het CNDD/FDD
maakte dat er wél zere tenen waren
waarop kon getrapt worden.

(5) De grote stijlbreuk die de nieuwe
regering bij haar aantreden had afge-
kondigd rond goed beheer en transpa-
rantie bleef uit. Corruptie en nepotis-
me blijven hele grote problemen in
het dagelijkse beheer van de staat, en
daarenboven wilden de nieuwe leiders

De grote stijlbreuk die de nieuwe 
regering bij haar aantreden had 
afgekondigd rond goed beheer en 
transparantie bleef uit. Corruptie en
nepotisme blijven hele grote problemen.
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ook een eigen economisch bastion uit-
bouwen door controle te verwerven
op een aantal sleutelsectoren.

EEEENN SSTTRROOOOMMVVEERRSSNNEELLLLIINNGG II NN

NNEEGGAATTIIEEVVEE ZZIINN

Begin augustus 2006 evolueerde de situ-
atie in Burundi snel in negatieve zin: pro-
minenten uit verschillende partijen wer-
den gearresteerd op beschuldiging van
staatsgreep: Uprona-kopstuk en ex-vice-
president Kadege, FNL voorman Alain
Mugabarabona, Déo Niyonzima van de
voormalige royalistische partij PRP en
vooral ex-president Domitien Ndayizeye.
Tegen Nyangoma werd een procedure
gestart om zijn parlementaire onschend-
baarheid op te heffen, en hij dook onder.
Ondertussen heeft hij het land verlaten.
Een aantal gearresteerden werden mis-
handeld. De toonaangevende vrije radio
RPA werd onder druk gezet en de voorzit-
ter van de Observatoire pour la Lutte con-
tre les Malversations Economiques, werd
gearresteerd omdat hij onregelmatighe-
den aankloeg bij de verkoop van het presi-
dentiële vliegtuig Falcon 50.

De overheid kon of wilde geen bewijzen
op tafel leggen voor de geplande staats-
greep. Waarnemers merkten op dat de
gearresteerden binnen het politieke spec-
trum zó ver uit elkaar lagen dat ze wel érg
étonné moesten zijn de se retrouver
ensemble binnen één complottheorie.

Veel waarnemers schrijven veel van wat
misging toe aan één man: Hussein Rajabu,
die Nkurunziza was opgevolgd als leider
van de regeringspartij. Hij was in de loop
der maanden zodanig gaan doorwegen op
het beleid, dat de mensen begonnen te
vrezen dat de beslissingen genomen wer-
den in parallelle circuits rond Rajabu. Er
waren speculaties rond verschillende
visies tussen Nkurunziza en Rajabu, en
men maakte gewag van het opbouwen
van een militaire macht binnen de partij.

Er werd ook aandacht besteed aan de
islam: Rajabu en enkele andere leiders van
het CNDD/FDD zijn de eerste Burundese
moslims die publieke mandaten bekleden

op hoog niveau, dus sommige media
focussen op dit element en zien al een
nieuwe, dit keer religieuze clivage aan de
horizon verschijnen.

Toen de vice-presidente van Burundi, Alice
Nzomukunda, op 5 september 2006 ont-
slag nam omwille van het gebrek aan
respect voor de mensenrechten, de uit de
hand lopende corruptie en het parallel
machtsbastion van Rajabu, ging een soort
schokgolf door Burundi. Haar daad zou
kunnen aanleiding geven tot andere
openlijke contestatie binnen het
CNDD/FDD of integendeel zou reacties
kunnen uitlokken die de ruimte voor vrije
meningsuiting nog verder beknotten. De
nabije toekomst zal dit moeten uitwijzen.
In elk geval werden een aantal gevoelens
van onbehagen toen voor het eerst zo
hard geformuleerd, en dan nog wel vanuit
een bron in de hoogste regionen van de
macht.

EE NN TTOOCCHH::   ZZEEEERR BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE

VVEERRWWEEZZEENNLLIIJJKKIINNGGEENN

De grootse verwachtingen die
Burundezen hadden gekoesterd na de ver-
kiezingen werden voorlopig niet ingelost.
De vrede is fragiel, het respect voor de
mensenrechtensituatie en de democrati-
sche ruimte zijn kleiner dan anderhalf jaar
geleden en de nieuwe leiders maken geen
komaf met de corruptie.

Toch is het belangrijk dat we ook een aan-
tal verwezenlijkingen op een rijtje zetten:

(1) In een land dat twaalf jaar in een
openlijke burgeroorlog heeft geleefd,
wordt veiligheid de eerste verzuchting
van de mensen. Het feit dat het voor-
malig regeringsleger en de strijdkrach-
ten van het CNDD/FDD vlug integreer-
den in één structuur verhoogde het
gevoel van veiligheid. Door het
akkoord met het FNL in september
2006 is er een historische kans om
ook hier de lont uit het kruitvat te
halen. Veel zal afhangen van de loyau-
teit waarmee beide partijen de moda-
liteiten van het bestand zullen uitvoe-
ren. Het zou niet de eerste keer zijn
dat een kans gemist wordt omdat de

overheid of het FNL zelf er niet voluit
voor gaan.

(2) In een regio waar gebrek aan legitimi-
teit de belangrijkste oorzaak is van de
implosie van staten, is een duidelijk en
algemeen aanvaard resultaat van
goed georganiseerde verkiezingen een
belangrijk kapitaal waar men zorg-
zaam moet mee omgaan.

(3) Voor het eerst in decennia lijkt het
etnisch “contentieux” onder controle.
Burundi is een land van vele tegen-
stellingen (tussen etnieën, clans,
regio’s, stad en platteland, sociale klas-
sen, etc), maar de ramp is precies
geweest dat al deze tegenstellingen in
de loop der jaren volledig zijn geredu-
ceerd tot (en herschreven als) de
tegenstelling tussen Hutu en Tutsi. Er
gaan vermoedelijk generaties over
moeten gaan vooraleer het vertrou-
wen tussen beide gemeenschappen
weer hersteld is, maar vandaag is de
Hutu/ Tutsi tegenstelling niet meer
het eerste en enige probleem dat
iedereen bezighoudt . Hoe duurzaam
dat is zal nog moeten blijken. Het één-
gemaakte leger speelt hierbij een
belangrijke rol.

(4) Hooguit tien procent van de bevolking
woont in steden. De armoede is het
meest schrijnend, de nood het hoogst
op het platteland. Toch kregen beleid
en budget in Burundi net als elders in
de eerste plaats vorm in de stad. Met
het CNDD/FDD komt voor het eerst
een Burundese bewindsploeg naar
voren die haar electoraat op het plat-
teland heeft zitten. Het is niet zo dat
de plattelandsbevolking blind is voor
de huidige problemen in Burundi,
maar ze beseft in elk geval dat ze voor
het eerst leiders heeft die ze zelf ver-
kozen heeft en die hun macht aan hen
te danken hebben. Die aan hen ver-
antwoording zullen moeten afleggen.

(5) De grootste winnaar van de verkiezin-
gen is de Burundese vrouw: de nieuwe
grondwet voorziet dat 30% van de
mandaten door vrouwen worden
bezet. De nieuwe regering deed zelfs
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beter dan dat: één van de twee vice-
presidenten van de republiek is een
vrouw, de kamervoorzitster, de tweede
en derde vice-voorzitster van de
senaat, en ook sleutelministeries als
buitenlandse zaken, justitie, handel en
industrie worden geleid door vrou-
wen. In totaal worden zeven van de
twintig ministerposten door vrouwen
bekleed. Ook zijn er vier vrouwen op
zeventien provinciegouverneurs, een
verantwoordelijkheid die tot 2005
alleen maar aan mannen was toege-
wezen.

WWAAAAKKZZAAAAMM BBLLIIJJVVEENN II NN EEEENN

VVEERRAANNDDEERREENNDD LLAANNDD

Het is niet helemaal duidelijk waarom de
nieuwe overheid in Burundi zo gecri-
speerd is. Niemand contesteert haar de
verkiezingsoverwinning of stelt haar legi-
timiteit in, vraag maar ze reageert zo
allergisch op elke vorm van kritiek van de

media, de civiele maatschappij, de opposi-
tie of de internationale gemeenschap.

Insiders van de Burundese politiek wijten
het aan twee factoren:

(1) het regime is zich bewust van haar
eigen zwakheden, met inbegrip van
haar gebrek aan bestuurservaring, en
voelt zich daar zeer kwetsbaar in.
Sommigen spreken van een minder-
waardigheidscomplex, en de vrees om
bij de eerste stuurfout afgerekend te
worden in termen van “zie je wel dat
ze het niet kunnen…”

(2) ze blijven vrezen voor een Ndadaye
rampscenario: het CNDD/FDD vreest

een coup d’état vanuit Tutsi-extremis-
tische hoek.

Toch zijn er minstens drie belangrijke ver-
schillen tussen 1993 en vandaag in dit ver-
band: (1) de Tutsi-militairen hebben niet
langer het monopolie op orde- en veilig-
heidstroepen, we wezen reeds eerder op
de geslaagde integratie van het leger; (b)
in 1993 was de internationale gemeen-
schap afzijdig. Vandaag is ze militair aan-
wezig met de ONUB; en (c) in 1993 was de
coherentie binnen de Tutsi-elite veel gro-
ter dan vandaag. Het toenmalige Uprona
is nadien uiteengevallen.

Het zou heel erg zijn voor de stabiliteit in
Burundi zelf maar ook voor de geloof-
waardigheid van vredesprocessen, transi-
ties en verkiezingen in de hele regio, als
de huidige Burundese machtshebbers de
rit waarvoor ze verkozen zijn niet tot het
einde zouden uitrijden.

De toenemende autocratische neigingen
van de overheid zijn uiterst ernstig te
nemen, hoewel we de verschillende ele-
menten niet op een hoop moeten gooien.
Dat een partij (en haar voorzitter) na een
duidelijke verkiezingsoverwinning pro-
beert door te wegen op de regering, is ook
in gevestigde democratieën een evidentie.
Dat dit parallel aan de democratische
instellingen gebeurt, is dat uiteraard niet.
Het feit dat Burundese moslims voor het
eerst mee deelnemen aan de macht en
zich een stuk zichtbaarder en meer asser-
tief opstellen maakt deel uit van het
emancipatieproces van een segment van
de bevolking, dat op de moeilijkste
momenten van de Burundese kwestie een

matigende, verzoenende rol heeft
gespeeld. Ook speculeren over een twees-
palt tussen Nkurunziza en Rajabu heeft
weinig zin zolang daar geen objectieve
aanwijzingen voor zijn.

Het is een feit dat de democratische ruim-
te in Burundi erg snel inkrimpt, de men-
senrechten worden geschonden, en op
vlak van goed beheer en transparantie
staan alle knipperlichten op dit moment
bloedrood. Maar de gesprekspartners van
de Burundese overheid in de oppositie,
binnen de civiele maatschappij, de media
of de internationale gemeenschap zullen
een constructieve toon moeten zoeken
om hun bezorgdheden te uiten en hun
democratische rol op te eisen, die de
Burundese regering toch in haar waardig-
heid, haar rol en haar legitimiteit erkent.
Het diaboliseren van de regering, het
CNDD/FDD of haar voorzitter kan op dit
moment de crispaties alleen maar op de
spits drijven.

Niemand is wakker geworden in een
ander land, de dag na de verkiezingen.
Burundi is hetzelfde land gebleven, ook al
verandert het aan snel tempo. We mogen
de positieve verwezenlijkingen van de
laatste jaren niet onderschatten, maar we
moeten toch zeer waakzaam blijven: de
erfenis van het verleden is loodzwaar, de
gevonden evenwichten blijven broos, en
op verschillende terreinen moet men
bijna van nul beginnen opbouwen.
Dezelfde mengeling van steun en druk die
het mogelijk maakten de transitie af te
ronden, zal nodig blijven om verdere stap-
pen vooruit te zetten. En ondertussen zal
men moeten blijven inzetten op de strijd
tegen de armoede, want zonder concrete,
zichtbare verbeteringen in de levensom-
standigheden van de Burundese bevolking
zal het moeilijk zijn om de positieve resul-
taten van het vredesproces te consolide-
ren. Duurzame vrede kan hier alleen maar
groeien vanuit duurzame ontwikkeling.

1 oktober 2006

Kris Berwouts is Afrika-coördinator 11.11.11

■

Men zal moeten blijven inzetten op de
strijd tegen armoede, want zonder 
concrete verbeteringen in de omstandig-
heden van de bevolking zal het moeilijk
zijn om positieve resultaten van het
vredesproces te consolideren.
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Hoé de bank zorgt voor dat rendement,
komt tijdens deze gesprekken meestal
niet aan bod, en de klant schenkt zijn
blind vertrouwen aan de loketbediende of
kantoordirecteur. Het komt banken trou-
wens goed uit dat klanten hier weinig vra-
gen over stellen. Dit geeft de banken
vrij spel om op zoek te gaan naar die
beleggingen die het meeste rendement
opleveren. En daar knelt nu net het
schoentje.
Op zoek naar een maximaal financieel
rendement investeren banken in dié
bedrijven die mooie  financiële resulta-
ten of goede winstverwachtingen kun-
nen voorleggen. Hierbij geldt de regel
‘wat niet wettelijk verboden is, is toe-
gelaten’. Enkel investeringen in anti-
persoonsmijnen zijn wettelijk verboden
in België, zodat er van ethische regels
bijna geen sprake is. De bank zal zich
dus niet afvragen hoe bepaalde bedrij-
ven winsten genereren. Dit leidt tot
investeringen in allerlei sectoren en
bedrijven, en helaas ook in wapenbe-
drijven of bedrijven die de mensenrech-
ten schenden.

BBAANNKKEENN BBEELLEEGGGGEENN II NN WWAAPPEENNSS

MMAAAARR NNIIEETT BBII JJ AALLLLEE PPRROODDUUCCTTEENN

Als je geld op een gewone spaarrekening
staat of in een klassiek beleggingsfonds
zit, is de kans heel groot dat jouw centen
worden geïnvesteerd in wapenbedrijven.
Als je je hier niet mee kan verzoenen,
moet je dan al je geld weghalen bij je
bank en ergens onder de matras steken?
Neen, gelukkig bestaan er financiële pro-
ducten die niet zomaar overal in mogen

investeren, en waarbij de kans veel kleiner
is dat jouw geld terechtkomt bij wapenbe-
drijven. Deze producten noemen we ‘duur-
zame producten’ of ‘MVI-producten’1, wat
wil zeggen dat de bank er zich toe ver-
plicht om rekening te houden met ethi-

sche, ecologische en sociale criteria.

DDUUUURRZZAAMMEE BBAANNKKPPRROODDUUCCTTEENN EE NN

IINNVVEESSTTEERRIINNGGEENN II NN WWAAPPEENNSS

Netwerk Vlaanderen, een ngo die het
Anders Omgaan met Geld promoot, deed
onderzoek naar de bankproducten in ons
land. Het resultaat werd gebundeld in een
brochure voor de consument. In deze
publicatie brengt Netwerk Vlaanderen in
kaart in welke mate bij duurzame finan-
ciële producten investeringen in wapen-
bedrijven zijn uitgesloten. Er zijn namelijk

wezenlijke verschillen tussen de MVI-pro-
ducten. Van de producten die door banken
als duurzaam of ethisch worden bestem-
peld, zou je mogen verwachten dat ze een
sterke garantie bieden dat wapenbedrij-
ven uitgesloten zijn. Niets is minder waar.

Zelfs bij bepaalde
duurzame financiële
producten maken
investeringen in de
wapenindustrie deel
uit van de portefeuille.
In het onderzoek heb-
ben we enkel de
betrokkenheid van de
duurzame financiële
producten op de
Belgische markt bij de
wapenindustrie bestu-
deerd. Om deze
betrokkenheid uit te
drukken in een score
hebben we rekening
gehouden met het
beleid van de product-
aanbieder, de toetsing

van dat beleid in de praktijk en de trans-
parantie van de aanbieder.
Vooreerst hebben we hebben het beleid
van de banken die dergelijke ethische pro-
ducten aanbieden onderzocht op drie sub-
categorieën. Uiteraard hebben we eerst
gekeken of de echte wapenbedrijven uit-
gesloten worden. Daarnaast gaat dit
onderzoek na of deze producten niet
beleggen in de ruime oorlogsindustrie,
zeg maar de industrie die het militaire
apparaat onderhoudt of versterkt.
Tenslotte bekijken we ook of het geld in

sparen of beleggen in wapens… 

niet met mijn centen!

I  Anton Gerits  I

Wat doet de bank met mijn geld? Deze vraag wordt zelden gesteld door klanten. Dit komt doordat banken voor 
veel mensen ondoorzichtige instellingen zijn, waar ze weinig vat op hebben. Als mensen al eens een bank binnenstappen
voor een praatje, gaat het vooral over rendement: via welke formule betaal ik de minste rente op mijn hypotheeklening,

of welke belegging brengt mij het meest op?
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deze producten niet geïnvesteerd wordt in
belangrijke aandeelhouders of financiers
van de wapen- of militaire industrie.
De juiste inhoud van deze drie catego-
rieën zullen we hieronder toelichten. We
hebben de aanbieders van MVI-producten
een vragenlijst bezorgd waarin ze voor elk
van deze drie subcategorieën verschillen-
de vragen moesten antwoorden.
Aangezien een goed beleid op zich niet
volstaat, hebben we de ronkende verkla-
ringen op papier ook getoetst aan de con-
crete investeringen van de bank in de
praktijk. Hierbij waren het aantal wapen-
gerelateerde bedrijven in het duurzaam
beleggingsuniversum2 en de militaire
omzet van het grootste wapenbedrijf de
toetsstenen.
Tenslotte heeft ook de transparantie (de
openheid van de bank inzake haar inves-
teringen) voor de duurzame producten
van de aanbieder meegeteld bij het bere-
kenen van de eindscore.

CCAATTEEGGOORRIIEE II ::   WWAAPPEENNBBEEDDRRIIJJVVEENN

Ethische bankproducten zouden in geen
geval mogen beleggen in wapenbedrijven.
Hieronder verstaan we hele wapensyste-
men ontwikkeld om te doden, verwonden
of verwoesten (raketten, bommen, hand-
geweren, …), controversiële wapens (biolo-
gische en chemische, anti-persoonsmij-
nen, clustermunitie, nucleaire wapens en
wapens met verarmd uranium) en ook
politionele en burgerlijke wapens (dienst-
wapens voor politie, sportwapens, wapens
voor private bewaking, …)
Bij het toekennen van de scores hebben
we rekening gehouden met de aard van
de wapenbedrijven en het percentage van
de totale omzet die deze bedrijven halen
uit wapens. Valt de omzet uit wapens
boven een bepaald percentage dan zijn
investeringen in deze bedrijven volgens
Netwerk Vlaanderen uitgesloten.

CCAATTEEGGOORRIIEE II II ::   MMIILLIITTAAIIRREE IINNDDUUSS--

TTRRIIEE

Uit een vooronderzoek bleek dat de mees-
te MVI-producten in hun beleid verder
gaan dan het uitsluiten van handel en
productie van hele wapensystemen. Veel
gebruikte termen ter zake zijn ‘defense’ en
‘military’. Ook een term als ‘armaments’
verwijst naar meer dan hele wapens, hij

omvat meestal ook de componenten van
de wapens. Het zijn allen termen die ver-
wijzen naar wat we de militaire industrie
noemen. Dit onderzoek geeft eveneens
een score aan de mate waarin daar in het
beleid van de MVI-producten rekening
mee gehouden wordt. De belangrijkste
indicatoren die we hier onderzochten zijn
de aanwezigheid van essentiële of speci-
aal ontworpen onderdelen van wapensys-
temen (bv. vliegdekschepen, speciaal ont-
worpen informatie technologie voor
wapensystemen) en speciaal ontworpen
militaire goederen en/of diensten (bv.
mijndetectoren, spionagesatellieten,
radarsystemen).

CCAATTEEGGOORRIIEE II II II ::   AAAANNDDEEEELLHHOOUU--

DDEERRSS//FFIINNAANNCCIIEERRSS

Tenslotte zijn er ook financiële instellin-
gen die voor hun MVI-producten rekening
houden met de financiers en aandeelhou-
ders van bedrijven uit de wapen- en mili-
taire industrie. Hierbij wordt dan bekeken
hoe groot het percentage of de omzet van
de aandelen in dergelijke bedrijven verte-
genwoordigt. Bepaalde banken sluiten
bvb. investeringen in financiers of aan-
deelhouders uit vanaf het moment dat
deze 10% of meer van de aandelen bezit-
ten in bepaalde wapengerelateerde
bedrijven. De aanbieders die dit in hun
beleid toepassen, hebben we beloond met
een goede score voor dit onderdeel. Zij
geven hiermee immers een belangrijk sig-
naal naar de wapenindustrie én de bank-
klanten.

DD EE SSCCOORREESS

In het eindresultaat weegt het beleid van
de productaanbieder iets zwaarder door
dan de toetsing en de transparantie voor
de duurzame producten. Naast de wiskun-
dig berekende eindscore werden voor het
beleid en de toetsing minimale deelscores
vastgesteld waarboven een aanbieder
moet scoren om de beste score te kunnen
verdienen. Ook zijn voor bepaalde items
negatieve scores toegekend indien de pro-
ductaanbieder het dermate bond maakt
dat een nulscore nog ‘teveel’ is. Dit heeft
ertoe geleid dat bepaalde productaanbie-
ders een negatieve eindscore meekrijgen.

HH OO EE WWAAPPEENNVVRRIIJJ BBEELLEEGGGGEENN??

In de brochure van Netwerk Vlaanderen
worden de verschillende keuzemogelijk-
heden toegelicht. Je kan eenvoudig begin-
nen met het openen van een duurzame
spaarrekening, die de wapenindustrie vol-
ledig uitsluit. Bovendien komen je spaar-
centen dan terecht bij duurzame bedrij-
ven en organisaties in sectoren als sociale
economie, gezondheidszorg en onderwijs.
Bij de duurzame beleggingsfondsen en
verzekeringsproducten is het aanbod rui-
mer, maar zijn de garanties tot wapenvrij
beleggen niet altijd even hoog. Tenslotte
kan je ook rechtstreeks of via gespeciali-
seerde organisaties beleggen in sociale
economiebedrijven of microkredietinstel-
lingen. Zelfs duurzaam pensioensparen
behoort tot de mogelijkheden. Deze bro-
chure en de website van Netwerk
Vlaanderen helpen je bij het maken van
een keuze.

CCOONNCCLLUUSSIIEESS EE NN AAAANNBBEEVVEELLIINNGGEENN

Dit onderzoek toont aan dat het wel
degelijk mogelijk is om te kiezen voor
duurzame financiële producten die inves-
teringen in wapenbedrijven uitsluiten.
Nochtans ligt niet bij alle aangeboden
producten de lat even hoog, zodat je als
consument waakzaam moet zijn bij de
keuze die je maakt. Netwerk Vlaanderen
adviseert om te kiezen voor die producten
die in dit onderzoek een goede score krij-
gen. Wacht dus niet tot morgen om de
stap te zetten naar een duurzaam finan-
cieel product. Zet de stap nu!

De brochure Sparen of beleggen in
wapens… Niet met mijn centen! is vanaf
december gratis te bestellen bij Netwerk
Vlaanderen via info@netwerk-vlaande-
ren.be of telefonisch op 02/201.07.70 en
kan dan ook via de website www.net-
werkvlaanderen.be gedownload worden.
In het volgende nummer van ‘Vrede’ zal
deze brochure ook als bijlage bijzitten.

■

––––––––
1 MVI staat voor: Maatschappelijk
Verantwoord Investeren.
2 Het duurzaam beleggingsuniversum is de
lijst van op duurzaamheid gescreende bedrijven
en overheden waarin de beheerder van het
duurzaam beleggingsfonds mag beleggen.
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VVEERRZZEETT

Deze commune van Oaxaca is een rechtst-
reeks antwoord op de agressieve politiek
van Gouverneur Ulises Ruiz, een soort des-
poot en lid van de Partido Revolucionario
Institutionalisado (PRI). Op 14 juni gaf hij
het bevel tot een gewelddadige ontrui-
ming van een vreedzame actie van het
stakend onderwijzend personeel. Het poli-
tieoptreden in het oude historische cen-
trum trof niet alleen de stakers, want de
gouverneur had een helikopter laten
inzetten van waaruit met gasbommen
werd gevuurd. Het gas trof ook gewone
mensen, winkeliers, hotelbedienden, toe-
risten. De syndicalisten maakten zich
meester van het centrum, wat meteen de
buurtbewoners erbij betrok. Zo goed als
onmiddellijk sloegen 360 sociale organisa-
ties de handen in mekaar en richtten de
Asamblea Popular (Volksvergadering) op,
een soort burgerparlement, onder de
roepnaam Appo. Het betrof allerlei sociale
bewegingen, van inheemsen, vrouwen,
ecologisten, kleinhandelaars, studen-
ten,…Door deze Volksvergadering werden
5 megamarsen georganiseerd met hon-
derdduizenden manifestanten. Er werden
30 gemeentehuizen bezet en straten
gebarricadeerd. Openbare gebouwen en
gerechtshoven werden gesloten. De lokale
regering hield op te bestaan en bleef nog
slechts zichtbaar via nachtoperaties met
honderden politiemensen in burger.
Tegenstanders kwamen tegen de bevol-
king op straat met vuurwapens. De opge-
worpen barricades hebben hier hun nut
ten volle bewezen.

RREEPPRREESSSSIIEE

In deze strijd, zoals ook in zovele andere,

spelen de vrouwen een buitengewone rol.
Zo trokken ze in betoging naar het televi-
siegebouw om er hun grieven te kennen
te geven. Ze werden echter niet binnen
gelaten. Daarop werd het tv-station bezet
en gedurende verscheidene dagen konden
ze zelf de uitzendingen verzorgen. De poli-
tie schoot dan maar de antennes kapot,
wat een nieuwe reactie uitlokte. 13 radio-
stations werden bezet en voor de eerste
keer konden honderden anonieme man-

nen en vrouwen hun stem laten horen.
De repressie bleef niet uit. Verschillende
leiders van de Appo werden opgepakt,
mishandeld en gevangen gezet. Twee
manifestanten werden gedood, tientallen
mensen werden geslagen of bedreigd. De
reactie van Appo hierop was niet geweld-
dadig en uitermate voorzichtig. Maar de
massamedia spreken niet over dit indruk-
wekkende verzet, er wordt enkel verwezen
naar mogelijke banden met de guerrilla
en naar het vandalisme waardoor banken,
grote winkelcentra en de luchthaven de
deuren sloten.

SSTTAANNDD VVAANN ZZAAKKEENN

Vanwaar komt deze opstand? Oaxaca is
samen met Chiapas en Guerrero, een van
de armste staten van Mexico, met een
groot aantal inheemse gemeenschappen.
Oaxaca heeft steeds onder controle
gestaan van lokale PRI potentaten, met
steun van grote ondernemers en transna-
tionale ondernemingen zoals de elektrici-
teitsreus Iberdrola. Deze leiders hebben al
lang hun incompetentie getoond.
Corruptie wordt gekoppeld aan een
gewelddadige regeringsstijl. Op 14 juni
was de maat kennelijk vol. Hoe is de situ-
atie nu na drie maanden van zeer intense
mobilisatie? De nationale politieke klasse
en de ondernemingswereld eisen dat de
federale regering repressief tussenbeide
komt. Gouverneur Ulises Ruiz roept om
een tussenkomst van de federale politie,
de ontruiming van bezette gebouwen, van
barricades en de opsluiting van tegen-
standers. Aan de andere kant zijn alle
onderhandelingen quasi afgesprongen,
want de federale regering en de partijen
PRI en Partido de Accion National (PAN) in

de commune van oaxaca, mexico

I  Carlos Beas Torres   I

Sedert half juni 2006 was de stad Oaxaca het toneel van rebellie. Een staking in het onderwijs groeide uit tot een ware
krachtmeting met de gouverneur. Honderden barricades werden opgetrokken. De stad was in handen van de bevolking.

Tot op zaterdag 28 oktober de nationale oproerpolitie de stad manu militari innam.
Dit artikel van Carlos Beas Torres dateert van eind september. (red.)

HH EE TT II SS DDAANN TTOOCCHH GGEEBBEEUURRDD

Zaterdag 28 oktober viel de federale poli-
tie de stad  binnen, op bevel van presi-
dent Fox. 4000 manschappen met
gepantserde trucks en helikopters onder-
vonden maar weinig weerstand. Vrijdag
waren drie mensen gedood, waaronder
een videoreporter van Indymedia New
York, door paramilitairen. De federale
politie zette waterkanonnen in, legde
barricades plat. Hierbij kwam minstens
een persoon om het leven nadat hij door
een traangasgranaat was getroffen.
De Minister van Binnenlandse Zaken zei
dat de federale troepen de vrede kwa-
men herstellen nadat was gebleken dat
goeverneur Ruiz de situatie niet kon
afhandelen.
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politie te verantwoorden. Ulises Ruiz wil
absoluut gouverneur blijven met de steun
van leger en politie.

(29 september 2006)

Carlos Beas Torres is lid van Ucizoni.
(Unie van Inheemse Gemeenschappen).

■
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de Senaat, weigeren de lokale institutio-
nele autoriteit te wijzigen en de gouver-
neur af te zetten. Aldus lijkt het meest
logische scenario een repressieve oplos-
sing te zullen worden, net zoals 30 jaar
geleden in de opstand tegen de PRI-des-
poot Zarate Aquino. Toen werd de stad
door het leger bezet, werd er een militaire
gouverneur aangesteld en gingen opstan-
delingen de gevangenis in, als ze al niet
vermoord waren of verbannen. Een

gedeelte van de bevolking voelde zich
gedwongen de wapens op te nemen. De
Appo kent echter haar geschiedenis en
vermijdt alle geweld. Maar het ligt in de
stijl en de mentaliteit van de wanhopige
gouverneur om geweld uit te lokken, door
politie in burger te laten infiltreren, en
‘casseurs’ in harde confrontatie te laten
gaan om op die manier een repressieve
aanpak en tussenkomst van de federale

EEEERRSSTTEE RROONNDDEE

Elke zittende president die opnieuw
opkomt, geniet steeds het enorme voor-
deel dat hij de controle heeft over het
staatsapparaat; wat in zovele gevallen tot
een herverkiezing leidt. Kortom de neder-
laag van Lula is niet te verstoppen en
komt eigenlijk nog zwaarder aan door het
feit dat de neoliberale tegenkandidaat, de
sociaal-democraat Geraldo Alckmin, ver-
rassend 41% van de stemmen heeft
behaald. We weten niet wat er allemaal
kan gebeuren in deze korte periode tot
aan de tweede ronde, maar de rechterzij-
de staat er helemaal niet slecht voor. Men
kan verwachten dat in deze tussentijd de
campagne niet altijd zeer sportief zal ver-
lopen.

Twee analyses voor die nederlaag die-
nen zich aan. Eén die vooral de offensieve
campagne van de rechterzijde en de
media onderstreept, en één die het heeft
over de fouten en vergissingen van Lula.

MMEEDDIIAA

De rechterzijde bespeelde meesterlijk de
reguliere massamedia maar zeker ook de
elektronische media: halve waarheden en

hele leugens werden verkondigd om een
scenario voor te schotelen in hun voor-
deel. Dat is niet nieuw, maar wel zeer ern-
stig. Het gebruik van de privé-media door
de elite en de rechterzijde creëerde een
kruistochtklimaat tegen Lula: dit leidde
tot polarisatie en een soort media-lyn-
chen van de PT-kandidaat.

In het licht van wat er in Venezuela
en Mexico gebeurd is, kunnen we stellen
dat dergelijke strategieën bijzonder effi-
ciënt zijn. Het verhaal dat leden van Lula’s
campagnecomité een voor hen belastend
dossier zouden hebben opgekocht, is zo
obscuur dat er werd geopperd dat de hele
zaak georchestreerd was door de aan de
rechterzijde gelinkte geheime diensten.

‘‘FFOOUUTTEENN’’

Een tweede analyse die je veel hoort ver-
wijst naar de fouten die deze regering
heeft gemaakt. Sommigen hebben het
hierbij over een zeker “verraad” van Lula.
Dit lijkt me toch wat al te simpel gesteld.
Lula is geen “verrader”. Het is trouwens
een argument dat niks uitlegt en dat in
zijn simplisme de complexe toestand
opzij schuift, alsook de diepere redenen
negeert van de koers die Lula gevolgd
heeft (die koers zou je kunnen samenvat-
ten als een “neoliberaal model met men-
selijk gelaat”).

Maar het over “fouten of vergissin-
gen” hebben is eigenlijk een simplisme op
zich. Corruptie is geen vergissing. En de
regering Lula werd effectief dooreen

lula’s onverwachte nederlaag

I  Raul Zibechi  I

Dat Luiz Inacio Lula da Silva niet in de eerste ronde werd herkozen in de Braziliaanse presidentsverkiezingen is ronduit een
nederlaag voor de regering die wordt voorgezeten door de Arbeiderspartij (PT). Zijn overwinning in de tweede ronde doet

daar niks van af. Dit artikel werd geschreven voor de tweede ronde plaats greep (red.)
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geschud door corruptiegevallen op hoog
niveau: van José Dirceu (chef van de Casa
Civil, soort eerste minister) over Silvio
Pereira (algemeen-secretaris van de PT)
tot verschillende ministers als Antonio
Plocci (Economie) en Luiz Gushiken
(Communicatie). Tientallen parlementsle-
den omkopen is geen fout, het is een
beleid. Waar het op aankomt is om de
assen van dergelijk beleid bloot te leggen,
de diepere motieven, hoe die politiek
gestalte kreeg en welke doelstellingen die
wilde bereiken. Een interessante analyse
wordt hierover gebracht door de socioloog
Francisco Chico de Oliveria. Hij analyseert
hoe de syndicale koepels tijdens de laatste
twintig jaar nauwere banden met het
financieringskapitaal hebben opgebouwd
via het systeem van medebeheer (samen
met staatsbedrijfsleiders) van de pen-
sioenfondsen, die in het huidig systeem
de machtigste instrumenten zijn voor
kapitaalsaccumulatie.

MMEEDDEEBBEEHHEEEERR

Via het beheer van dergelijke fondsen in
het Fondo de Amparo al Trabajador (FAT,
steunfonds voor arbeiders), dat nog door
de militaire dictatuur werd opgericht, heb-
ben syndicalisten nauwe contacten ont-
wikkeld met grote ondernemers en met
de financiële sector. De huidige alliantie
van de regering Lula met het financie-
ringskapitaal –dat miljarden dollars kreeg
toegeschoven door het beleid van hoge

intresten- is geen tactiek, en is ook geen
“fout”, maar een geconsolideerde politiek
die zich in de loop der jaren installeerde. Dat
gaat van de politiek gericht op armoedebe-
strijding (door de Wereldbank geïnitieerd)
tot de hoge intrestvoeten die de productie
en de interne markt versmachten.

Over “fouten” spreken (zoals men dat
nog altijd doet over het stalinisme) is het

debat depolitiseren en de valse hoop vorm
geven van een koerswijziging naar een
hypothetische (maar wenselijke) tweede
regering Lula. Lula beging een fout toen
hij eind september niet wou deelnemen
aan een televisiedebat. Maar omkoping of
geld versluizen van openbare onderne-
mingen naar de partij -zelfs als er geen
persoonlijke verrijking bij betrokken is– , is

een beleid waarin het staatsapparaat
wordt gebruikt om de partij om te vor-
men tot een “staatspartij”. Dat is ook niks
nieuws, maar het ontbreken van het debat
hierover binnen de linkerzijde vormt een
kritiekloze herhaling van de slechtste
ervaringen.

SSLLEECCHHTTEERREE KKRRAACCHHTTSSVVEERRHHOOUU--

DDIINNGG

Tenslotte, het lot van de PT is echt pijnlijk.
De partij verloor 8 parlementsleden, ze
verloor in de voornaamste deelstaten (Sao
Paolo, Minas Gerais, Rio de Janiero) en
won slechts in één belangrijke deelstaat,
Bahia, die op rechts werd veroverd. De par-
tijen die de regering steunden verloren 26
zetels, waardoor de situatie van Lula nog
slechter wordt dan voorheen, mocht hij
herverkozen worden. Maar het doet
bovendien pijn omdat het om een “verlo-
ren kans” gaat, zoals onlangs Leonardo
Boff nog uitlegde. De regering Lula had
voor allen die strijden voor een andere
wereld, zoals de boeren zonder grond, een
gunstiger klimaat kunnen installeren voor
hun sociale bewegingen. En voor gans
Latijns Amerika –ondanks alle tekortko-
mingen– symboliseerde de regering Lula
in deze vier jaar, de mogelijkheid om alter-
natieven op te bouwen tegen de unilate-
rale heerschappij van de VS. Dit misschien
niet veel lijken, maar mocht rechts de ver-
kiezingen winnen, dan zullen we deze
middelmatige regering Lula nog missen.

http://www.alainet.org/active/13647?=es 

Raul Zibechi is een Uruguayaans journalist
en schrijver. Hij is hoofd van de internatio-
nale afdeling van het weekblad “Brecha”
van Montevideo. Zijn artikels staan gere-
geld op alainet.

■
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In de tweede ronde werd Lula
ruim verkozen. Hij haalde 60,8%
van de stemmen, tegenover
Geraldo Alckmin 39,2%. De cor-
ruptieschandalen in de partij van
de president hebben dan kenne-
lijk toch het imago van Lula zelf
niet te zwaar beschadigd.
Bovendien had hij met zijn pro-
gramma “Bolsa Familia” (familie-
steun) 11 miljoen gezinnen kun-
nen bereiken. Dat kan tellen als
palmares. In dit programma werd
aan de ouders een steun gegeven
als ze hun kinderen naar school
sturen.
Volgens sommige berichten zou-
den naaste medewerkers van
Lula verklaard hebben dat de eco-
nomische politiek in de tweede
ambtstermijn behoorlijk zal ver-
schillen van de eerste jaren. “De
tijd van Palocci (minister van
financiën) is voorbij. Hij was de
architect van de conservatieve
economische politiek: laag groei-
ritme, een obsessie over inflatie,
zonder aan inkomensherverde-
ling te denken. Dat is nu voorbij”.
(red.)

Corruptie is geen ‘vergissing’,
tientallen parlementsleden omkopen is
geen ‘fout’, het is een beleid.
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MMIILLIITTAARRIISSEERRIINNGG

In de voorbije jaren had de VS-regering al
duidelijk te kennen gegeven dat ze ook in
de ruimte een suprematie nastreeft. Nu
heeft George W. Bush dit ook tot een offi-
cieel aspect van zijn politiek beleid uitge-
roepen via het ondertekenen van een
nieuw nationaal ruimtebeleid: ‘the
National Space Policy’ (NSP). Volgens dit
document zal de VS-regering in de toe-
komst alle ontwapeningsakkoorden ver-
werpen die de bewegingsvrijheid van de
Verenigde Staten in het heelal kunnen
schaden. Landen, die zich niet houden aan
de Amerikaanse belangen, zullen in de
toekomst de toegang tot het heelal ont-
zegd worden. Deze doctrine is een duide-
lijke militarisering van het heelal. Deze
houding versterkt het Amerikaanse unila-
teralisme en ondergraaft nog maar eens
te meer het internationaal recht en de
kansen op een vredelievende internatio-
nale samenwerking.

GGEEHHEEIIMMDDOOEENNEERRIIJJ

Klaarblijkelijk wilde de VS-regering een al
te grote aandacht voor het National Space
Policy vermijden. Volgens de Washington
Post van 7 oktober werd het bestaan
ervan bekendgemaakt op het internet op
een vrijdag voor een feestdag (Columbus
day) om vijf uur in de namiddag, zonder
enige officiële verklaring. Nochtans gaat
het hier om een alles omvattende nieuwe
oriëntering van de ruimtepolitiek van de
Verenigde Staten. Vrijheid van handelen in
de ruimte is voor de Verenigde Staten
even belangrijk als de bewegingsruimte in
de lucht en op zee, volgens het bekend
geraakte document. Bij het ontwikkelen
van een nieuw juridisch kader zal Amerika
zich verzetten tegen elk akkoord dat hen

de toegang tot het heelal of het gebruik
ervan zou verhinderen of beperken. Het
NSP-document legt het zwaartepunt bij
‘veiligheid’. G.W.Bush stelde nu duidelijk
dat in de toekomst de militaire doelstel-
ling van de Amerikaanse ruimtepolitiek
voorrang krijgt op andere, zoals weten-
schappelijke doelen. Onafhankelijke
wapendeskundigen zien hierin een verde-
re stap in de richting van de ontwikkeling
van ruimtewapens.
Deze strategische wijziging zal in het bui-
tenland de verdenking versterken, dat de
VS werken aan de ontwikkeling en statio-
nering van dergelijke wapensystemen,
verklaarde Michael Krepon, de medeo-
prichter van het Henry L. Stimson Center
(een onafhankelijk Amerikaanse veilig-
heidsdenktank), aan de pers. Volgens
Theresa Hitchens, leidster van het Center
for Defense Information, zet deze politiek
de deur verder open naar een oorlogsstra-
tegie in de ruimte. Wat door regerings-
woordvoerders wordt ontkend. Wel wordt
toegegeven dat het mogelijk moet zijn
om vijandige satellieten, zogenaamde
‘vervuilers’, te verlammen door middel van
laserstralen, de signalen van de satellieten
van andere staten te verstoren, of met
kleine projectielen te raken. Deze metho-
de is reeds geruime tijd een bestanddeel
van de gewone Amerikaanse oorlogsvoe-
ring en betekent dus een militarisering
van het heelal. Het NPS-document maakt
ook duidelijk dat er volgens het Witte
Huis geen nieuwe wapencontrole nodig is,
want de Bush-administratie beweert dat
er geen wapenwedloop aan de gang is in
de ruimte.

BBEELLAANNGGEENN

Volgens de woordvoerder van de

Nationale Veiligheidsraad van de VS, weer-
spiegelt de herziening van de
Amerikaanse ruimtedoctrine het groeiend
belang van het heelal als onderdeel van
de Amerikaanse veiligheidspolitiek met de
betrekking tot haar economische, nationa-
le en internationale belangen.

Waarnemers zeggen dat deze ruimte-
strategie voor een deel gemotiveerd
wordt doordat vele Amerikaanse wapen-
systemen aangewezen zijn op informatie-
en communicatiesatellieten. Het is ook
duidelijk dat de VS regering de ontwikke-
ling van een geprivatiseerde dynamische
ruimtesector wil stimuleren, om zo beter
de wereld in haar greep te houden.
President Bush staat niet stil bij de beden-
king of dit een defensief of een offensief
wapen is. Onlangs heeft de Verenigde
Staten als enige natie binnen de VN dui-
delijk stelling genomen tegen onderhan-
delingen over het verbod van wapens in
de ruimte. En Amerika had zich reeds in
1972 teruggetrokken uit het internationaal
verdrag voor de beperking van raketaf-
weersystemen in de ruimte. Ook mogen
we niet uit het hoog verliezen dat in het
jaar 2000, voor de eedaflegging van
G.W.Bush, een Congrescommissie de ont-
wikkeling van ruimtewapens dringend
had aanbevolen. De toenmalige voorzitter
van deze commissie was Donald
Rumsfeld. Het is zeer verbazend dat de
media in onze contreien zeer weinig aan-
dacht hebben voor deze nochtans gevaar-
lijke beleidsevolutie en de nieuwe
Amerikaanse ruimtedoctrine. Men laat de
burgers in onwetendheid en vermijdt
miserie met Washington.

Antoine Uytterhaeghe is lid van de
redactieraad.

■

bush roept zich uit tot heerser van het heelal

I  Antoine Uytterhaeghe  I

De Bush-regering heeft de dominantie van het heelal tot officiële politiek verklaard: de Verenigde Staten zullen zich aan
geen enkele internationale regelgeving onderwerpen. Landen die de VS-belangen kunnen schaden zullen de toegang tot het

heelal ontzegd worden. Hiermee treedt Bush in de voetsporen van die andere ‘Stars Wars’-veteraan Ronald Reagan.
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TTOOEENNAADDEERRIINNGG

Reeds in 2005 had Severstal 62% van het
kapitaal verworven van de Italiaanse
staalonderneming Lucchini voor 430 mil-
joen euro. Severstal heeft ook al enkele
overnames in de States op haar actief.
Met Arcelor hoopte ze een hoofdvogel te
kunnen afschieten. Maar dat is dus anders
uitgedraaid.

De staalovereenkomst van Severstal
met Arcelor mag dan in het water zijn
gevallen, in de sector blijven verdere pis-
tes open. Zo zou de Russische staalindus-
trieel Novolipetsk investeren in Duferco,
eigenaar van Forges de Clabecq.

De laatste maanden zijn er nog een
heleboel punten van toenadering tussen
Europese en Russische economische spe-
lers. In september was er het akkoord tus-
sen de Franse bankgroep ‘Société Générale’
en de Russische groep ‘Interros’. De Fransen
verhoogden hun aanwezigheid in het kapi-
taal van de Russische ‘Rosbank’, de bank
van Interros. Hun aandeel verdubbelt nu
naar 20% en het ligt in de bedoeling om
tegen eind 2008 tot de helft op te klim-
men.

In oktober ondertekenden twee grote
Russische aluminium producenten, Rusal
en Sual, een fusieakkoord met de Zwitserse
groep Glencore. De nieuwe entiteit wordt
de nummer één van de wereld in deze sec-
tor, voor het Amerikaanse Alcoa en het
Canadese Alcan. Sual wordt gecontroleerd
door Viktor Vekselberg en zal 22% van de
nieuwe structuur in handen hebben. Rusal,
dat gecontroleerd wordt door een ander
grote oligarch Oleg Deripaska, wordt voor
66% eigenaar, en Glencore neemt 12% voor
zijn rekening. Ze kondigden de doelstelling
aan om jaarlijks 5,5 miljoen ton aluminium
te produceren tegen 2010.

EEAADDSS
11

Volgens waarnemers zullen er nog fusies,
overnames of kruisparticipaties volgen: in
de verwerkingsindustrie, maar ook rond
grondstoffen als koper en nikkel, en vooral
in de sector van het titanium, wat zeer
belangrijk is voor de lucht- en ruimte-
vaart. Precies in deze luchtvaartsector is al
een Russisch initiatief geweest. De twee-
de bank van Rusland, Vnesjtorgbank, heeft
een participatie van 5% van EADS verwor-
ven. EADS is gekend als producent van
Airbus, en is een belangrijke militair-
industriële speler in Europa. Naar verluidt
heeft de bank haar kans schoon gezien nu
de aandelen van EADS behoorlijk laag
genoteerd zijn, ten gevolge de leverings-
problemen die de onderneming onder-
vindt voor het A380 vliegtuig. Het
Kremlin, dat de economische banden met
Europese landen hoog op haar agenda
heeft staan, sprak over de bedoeling dat
Rusland een strategische aandeelhouder
van EADS zou worden.

EADS is voor 15% eigendom van de
Franse staat, voor 7,5% van het Franse
Lagardère, voor 22,23% van het Duitse

Daimler-Chrysler. Omwille van problemen
bij het Amerikaanse filiaal Chrysler zou
Daimler denken aan een inkrimping tot
15% van het kapitaal van EADS. Geruchten
doen de ronde dat de Duitse overheid, via
de openbare bank Kfw, dit verlies zou wil-
len opvullen. Spanje heeft zo’n 5%, maar
wil dit verdubbelen.

Anderzijds is EADS ‘gekozen’ als
belangrijkste buitenlandse partner van de
nieuwe openbare Russische onderneming
voor lucht- en ruimtevaart, die verschillen-
de constructeurs groepeert. EADS was al
voor 10% aandeelhouder van de privé-con-
structeur Irkout, een van de twee produ-
centen van het Russische gevechtsvlieg-
tuig Suchoi. Sommige kranten berichtten
dat deze nieuwe Russische luchtvaart-
groep de 5% van Vnesjtorbank zou overne-
men in de toekomst.

Wat het titanium betreft lijkt Moskou
zich concreet voor te bereiden. In september
heeft de Russische openbare onderneming
Rosoboronexport 41% van het kapitaal van
de grootste titanium producent ter wereld,
het Russische VSMPO-AVisma, opgekocht.
Rosoboronexport heeft het monopolie op
de Russische wapenexport, maar is tevens

de russen komen

I  Georges Spriet I

In de discussies rond de overname van de grote staalreus Arcelor door het Indische Mittal Steel,
kwam vanuit het management van Arcelor een tegenvoorstel. Het wilde namelijk in zee gaan met het Russische

Severstal. Deze zaak werd echter afgeblazen. Intussen zien we nieuwe Russische initiatieven.
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actief in de automobielsector met Avtovaz,
en zoekt strategische allianties met het bui-
tenland. Avtovaz spreekt met het Franse
Renault over mogelijke allianties. VSMPO-
Avisma levert vandaag 60% van het titani-
um dat Airbus nodig heeft en 40% voan
wat Boeing gebruikt.

EENNEERRGGIIEE

Verder is er naturlijk ook de energiesector
en dan voornamelijk wat het aardgas
betreft. Moskou weet maar al te goed dat
een aantal Europese klanten het gas duur-
der doorverkopen dan ze het aankopen in
Rusland. Gazprom is er op uit om in die
winstmarge te kunnen delen. Er zou dus
een akkoord kunnen bedacht worden
waarbij Rusland deelgenoot wordt van de
distributie in Europa, en waarbij Europa
deelgenoot zou kunnen worden van de
exploitatie en het transport in Rusland.
Althans dat is volgens commentaren de
strategische optie die ter tafel ligt.

Nog in de energiesector zijn het
Russische overheidsbedrijf,
Rosenergoatom, en de Frans-Duitse onder-
neming Areva NP perspectieven aan het
bestuderen voor een samenwerking in de
zeer nabije toekomst. Het coördinatieco-
mité van de beide ondernemingen kwam
recent bijeen op de nucleaire site van
Volgodonskaja om er de balans op te
maken van hun samenwerking en de
mogelijke uitbreiding ervan. De vorige bij-
eenkomst had meer dan zes maand gele-
den op 4 maart in Avignon plaats gegre-
pen. De twee werken samen op het vlak
van handelscontracten, wetenschappelijke
en technische relaties, en in het program-
ma Tacis.2 (Het Tacis-programma is een
instrument van de Europese Unie. De
instelling ondersteunt landen van de
voormalige Sovjet-Unie (GOS) en
Mongolië in de omschakeling naar een
staatsvorm die gebaseerd is op democra-
tie en markteconomie.)
Rosenergoatom is een overheidsstructuur
die 31 nucleaire centrales beheert met een
totale kracht van 23 242 megawatt.

Areva NP is een dochter van Areva en
Siemens AG; en is wereldleider in het ont-
werpen en bouwen van nucleaire centra-
les, levering van nucleaire brandstof,
onderhoudsdiensten en moderniserings-
activiteiten. Areva op zichzelf was al een

fusie van 2001 tussen Framatome ANP en
Siemens AG/KWU.

Nog altijd in de energiesector werd
onlangs aangekondigd dat Gazprom de
grote gasvoorraden van Sjtokman in de
Barentszee zonder partner zal exploiteren.
Daarbij werd gemeld dat de leveringen
prioritair naar Europa zouden gaan.
Gazprom had voordien vijf internationale
ondernemingen gepréselecteerd – de
Noren Statoil en Norsk Hydor, de
Amerikanen ConocoPhilips en
ChevronTexaco, en het Franse Total – maar
met de genoemde beslissing keert
Gazprom de rug toe aan de zogenaamde
‘majors’.

Dat de voormalige Duitse kanselier,
Gerhard Schröder, zijn politiek mandaat

liet ’overgaan’ in het leiderschap van de
Duits-Russische onderneming voor de
nieuwe Ostsee-Gaspipeline, is gekend.
Het incorporeren van het Duitse
Wintershall, dochter van BASF, in het
Ostsee-consortium is intussen een feit,
alsook het inhalen van de Nederlandse
Gasunie. Hiervan verwachten de Russen
ook dat ze de leveringen naar Groot-
Brittannië zal kunnen faciliteren.

RREELLAATTIIEESS

Het is interessant ook deze informatie in
het achterhoofd te hebben als het gaat
om politieke gesprekken tussen Europa en
Rusland. Het helpt ons beter te begrijpen
waarom de Franse president Chirac meent
dat we economie en mensenrechten moe-
ten scheiden. Of waarom de Duitse kanse-
lier Angela Merkel de openheid naar
Rusland van haar voorganger niet in vraag

stelt. Op de informele ontmoeting in
Finland tussen de EU lidstaten en Rusland
was Poetin de grote vedette, en kon zich
een agressief taaltje permitteren ten
opzichte van Georgië, zonder zich door de
peetvaders van de ‘Georgische democra-
tie’ te laten tegen spreken.

Wie zei het ook al weer: “It is the eco-
nomy, stupid.”

Georges Spriet is secretaris van Vrede.
■

–––––
1 EADS, European Aeronautic and Defence
Systems
2 Vanaf 2007 zal het EU-programma TACIS
(en MEDA) overgaan in het ‘European
Neighbourhood and Partnership Instrument’
(ENPI). Het ENPI is het instrument voor de

implementatie van het ‘European
Neighbourhood Policy’ (ENP) voor de volgende
buurlanden van de EU: Oost-Europa (Wit
Rusland, Oekraïne en Moldavië), Zuid-Kaukasus
(Georgië, Armenië, Azerbeidjan) en het
Middellandse Zeegebied (Marokko, Algerije,
Tunesië, Libië, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon,
Syrië en de Palestijnse Autoriteit

De TACIS-landen in Centraal-Azië vallen
vanaf 2007 onder een nieuw EU-instrument, het
‘Development Cooperation and Economic
Cooperation Instrument’. Dit zijn de landen
Kazachstan, Kirgizstan, Mongolië, Oezbekistan,
Tadzjikistan en Turkmenistan.

De relatie EU en Rusland is in 2003 vastge-
legd in een strategisch partnerschap, dat consis-
tent is met ENP. Rusland zal hierbij financieel
gesteund worden uit het ENPI.
Het budget van ENPI zal zo’n 13 miljard euro
voor de periode 2007-2013 bedragen (afhanke-
lijk van de uitkomst van de Financiële
Perspectieven). In vergelijking met de ongeveer
8,5 miljard euro voor de gezamenlijke TACIS- en
MEDA-programma’s voor de periode 2000-2006
is dit een significante toename van de beschik-
bare fondsen.

www.ec.europa.eu/external_relations/ceeca/tacis

Er zou een akkoord kunnen bedacht
worden waarbij Rusland deelgenoot
wordt van de distributie in Europa,
en waarbij Europa deelgenoot zou 
kunnen worden van de exploitatie en
het transport in Rusland.
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Ik had van Marc Vandepitte vooraf de con-
clusies te lezen gekregen, met een vraagje
voor wat kritische commentaar. Ik had
echter nooit gedacht dat het boek er zo
uit zo zien. Ik keek inderdaad maar wat
verwonderd op toen ik het boek open-
sloeg en merkte dat het 45 hoofdstukken
telt variërend tussen de drie en de tien of
twaalf bladzijden. Wat je voorgeschoteld
krijgt is een mozaïek van verhalen, menin-
gen, ervaringen, indrukken, ontmoetingen,
gevolgd door enkele gesprekken met
Belgen die al jarenlang met China bezig
zijn, meestal mensen uit de businesssec-
tor.

De inbreng komt van allerlei kanten,
behelst allerlei verschillende niveaus,
betreft steden, fabrieken, platteland, poli-
tiek, cultuur, job; waarbij in de eerste
plaats de Chinezen zelf aan het woord
komen. De auteurs slaan geen belerende
toon aan, ze blijven altijd nieuwsgierig.

De vorm van het boek bleef me bezig
houden. In het begin had ik een licht
gevoel van ergernis bij de zeer korte
hoofdstukjes. Dit is toch wel wat makke-
lijk, dacht ik eigenlijk. Maar een keer je
aan nummer 35 begint stel je toch vast
dat je al behoorlijk wat diabeelden te zien
hebt gekregen zodat zich in de brede
waaier enkele lijnen beginnen te profile-
ren.

Een ervan is de ingesteldheid van
(kennelijk vele) Chinezen om snel geld te
verdienen. Sommigen spreken met lichte
heimwee naar de oude tijd van solidair
groepsgevoel, maar duwen deze dromerij-

en snel weg om realistisch met de voeten
op de grond te stellen: ”vroeger was alles
gefocust op klassenstrijd, nu draait alles
rond economie”. Of nog: “ Door de sterk
economische groei kunnen de mensen
zich meer veroorloven. De mensen voelen
zich nu gelukkiger dan dertig jaar gele-
den”.

Een tweede weerkerende uitspraak, in
dezelfde sfeer van de vorige, betreft een
gezegde van Deng Xiaoping : “Het doet er
niet toe of een kat wit of zwart is, als ze
maar muizen vangt”. Als vakbondsminded
man en derdewereldactivist kan ik dan
onmogelijk de vraag onderdrukken of
iedereen wel toegang heeft tot de mui-

zen, en wie er van de muizenverkoop rijk
wordt. De geïnterviewde Chinese syndica-
listen stellen me niet helemaal gerust “we
vermijden conflicten en zoeken naar een
compromis”. Op verschillende plaatsen
zeggen geïnterviewden dat men tijdelijk
bereid is een onevenwichtige verrijking te
aanvaarden, om later iedereen beter te
laten zijn. Ik dacht even dat iedereen daar
de boekjes van Verhofstadt heeft gelezen.
Even anders klinkt het bij Frank Willems:
“Sinds 2002 voert de nieuwe regering de
forcing om het tij te keren: kredieten voor
betere infrastructuur van het platteland,
voor de bouw van nieuwe provincieste-
den, voor de verbetering van de land-
bouwtechnologie, het garanderen van
gratis onderwijs, een ziekteverzekering
voor de boeren, de afschaffing van de
landbouwbelasting.”

Het gesprek met de expert in sociale
zekerheid is duidelijk: “Als gevolg van de
concurrentie met de nieuwe privébedrij-
ven en coöperatieven zagen de staatsbe-
drijven hun winsten slinken waardoor de
staat een flink pak inkomsten zag verloren
gaan. Tegelijk moesten de bedrijven niet
langer volledig instaan voor de sociale
zekerheid, maar kwam die op de schou-
ders van de staat terecht. De vraag stelt
zich hoe de sociale zekerheid in de toe-
komst blijvend kan gefinancierd worden.”

Wat me in de mozaïek die de auteurs
ons schilderen iets te weinig in het oog
springt is de milieuproblematiek. Er is
inderdaad het gesprek met de voorzitter
van Greenpeace maar er komt haast geen

chinezen over china

I  Georges Spriet I

“We wisten: ons onderwerp is complex en weerbarstig, en stoere uitspraken zijn riskant. We probeerden daarom 
te begrijpen en te verklaren, eerder dan te oordelen of te veroordelen”, aldus de auteurs van het boek ‘Made in China,

meningen van daar.’

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

DE GROENE WATERMAN.
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bijkomende informatie door andere inter-
views. Nochtans lijkt het niet niks
“Volgens de Wereldbank liggen zestien
van de twintig meest vervuilde steden van
de wereld in China. Het persagentschap
Xinhua meldt dat het drinkwater van drie-
honderd miljoen Chinezen vervuild is,
vaak door schadelijke chemicaliën.“Maar

deze opmerking belet me niet om de ach-
terflap-commentaar van Carlos Polenus
tot de mijne te maken : “De gehele maat-
schappelijke evolutie en haar tegenstellin-
gen komen goed in beeld. Een begeeste-
rend verhaal, een vlot leesbaar en onder-
houdend boek...”

Made in China.
Meningen van daar

Ng Sauw Tjhoi en Marc Vandepitte
uitgeverij EPO, 2006 Co-editie met VRT

Radio 1/ VAR
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de perzische paradox.

verhalen uit de islamitische republiek iran

(shervin nekuee)

I  Soetkin Van Muylem  I

Shervin Nekuee neemt de lezer mee op
een reis door de Iraanse cultuur. Het uit-
gangspunt is de vaststelling dat het hui-
dige Iran bol staat van de paradoxen. De
vrouwen moeten verplicht de hijab (soort
sluier) dragen maar tegelijkertijd partici-
peren ze nergens in de islamitische
wereld zo massaal aan het publieke
leven. Er zitten enorm veel journalisten in
de gevangenis maar toch zijn er spannen-
de verkiezingen die voorafgegaan worden
door geanimeerde debatten. Zo zijn er
voorbeelden bij de vleet. Na de islamiti-
sche revolutie werd dit Iran met de twee
gezichten voor het eerst zichtbaar. Deze
vaststelling drijft de auteur naar de bron-
nen van de revolutie. Hij wil daarbij ver-
der zoeken dan de gebruikelijke socio-
economische en politieke verklaringen die
volgens hem ongetwijfeld onmisbare ele-
menten zijn bij het ontrafelen van het
vraagstuk. “De genoemde verklaringen
geven de randvoorwaarden voor het ont-
staan van de Iraanse Revolutie, zij schet-
sen de contouren en kleuren de achter-
grond in. Maar het ware gezicht van de
revolutie blijft nog altijd in een waas van
mist gehuld”. Want: “wat maakte een
doorsnee Iraniër behept met een flinke
dosis cynisme over moellahs, tot fanatie-
ke volgelingen van een geestelijke lei-
der?” De spontane bedenking die bij me
opkomt dat Khomeini misschien de enige
optie was, omdat de seculiere alternatie-
ven door de sjah geëlimineerd werden,

wordt door de auteur wel erkend, maar
niet als een afdoende verklaring aange-
nomen. Hij zoekt dus verder naar de bron
van deze onverwachte uitzinnigheid en
massale politieke mobilisatie. Shervin
Nekuee probeert een antwoord te vinden
via de levensverhalen van een aantal
revolutionairen van toen. Hoe kijken zij
zelf terug op de revolutionaire jaren en
hoe beoordelen zij het resultaat ervan?
De inzage in de gedachten en motivaties
van deze voormalige activisten vond ik
zeer interessant. In het tweede deel van
het boek grasduint de auteur in de rijke
geschiedenis, de mythes en de gewoontes
van de Iraanse cultuur. Hij poogt daarin
de wortels te vinden van het huidige col-

lectieve bewustzijn van de Iraniërs. Zelf
omschrijft de auteur het parcours afge-
legd in dit boek als “een zoektocht naar
de emotie van een generatie en de men-
taliteit van een volk”. Dit klinkt een beetje
zweverig en het laatste hoofdstuk van
het boek straalt effectief een filosofische
en mystieke sfeer uit. ‘De lessen van
Ostad Geradmand’ (de titel van dit laatste
hoofdstuk) breekt een beetje met de
anekdotische toon van het werk en pro-
beert de lezer duidelijk te maken dat
Iraniërs onderhevig zijn aan een soort
cyclisch denken dat stamt uit de rijke cul-
turele Iraanse geschiedenis. Het boek
moet dus zeker niet geïnterpreteerd wor-
den als een droog journalistiek docu-
ment, maar beschrijft een persoonlijke
zoektocht die resulteert in een soms wat
ongrijpbare visie van de Iraanse auteur op
de eigen cultuur. De personages die aan
bod komen zijn ook allemaal fictief, hoe-
wel ze gebaseerd zijn op echte interviews.
Ook de persoonlijke herinneringen van
Shervin Nekuee (°1968), een socioloog die
in 1987 naar Nederland vluchtte, kleuren
de zoektocht. Een zoektocht die uiteinde-
lijk toch tot de verbeelding spreekt, niet
in het minst omdat hij taalkundig mooi
beschreven wordt.

Nekuee Shervin,
De Perzische paradox. Verhalen uit de
Islamitische Republiek Iran, Uitgeverij 

De Arbeiderspers, 2006.
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22 55   NNOOVVEEMMBBEERR

NAVO-tegentop

Actieconferentie Brussel

Op 25 november  – drie dagen voor de regeringsleiders
van de NAVO-landen samenkomen in Riga –  organi-
seert het Forum voor Vredesactie, met medewerking
van CNAPD en Vrede vzw, een NAVO-tegentop /
Actieconferentie in Brussel.

PROGRAMMA: van 10u tot 17u30
Het programma omvat twee luiken die door elkaar lopen gedurende de ganse dag.
INFORMATIE: Breng jezelf op de hoogte. Verdiep je in de geplande NAVO-hervormingen, de
functie van de NAVO-kernwapens, de mogelijkheden (sic) van humanitaire interventies,? 
ACTIEPLANNING: Kom in actie. Zet mee de krijtlijnen uit voor een Europees netwerk van
Bomspotting- of trainstoppingacties, bestudeer de mogelijkheden van een nieuw statuut
van gewetensbezwaarde. Gedurende de ganse dag is er ruimte voor initiatief. Mensen met
ideeën voor nieuwe actiewerkgroepen kunnen onmiddellijk aan de slag.

Organisatie:
Forum voor Vredesactie, met medewerking van CNAPD en Vrede vzw.

Anne Grauwels (UPJB, Unie van de
Progressieve Joden in België)
Gespreksleider: Ludo De Brabander (Vrede vzw)
De bezetting, de muur, de kolonisatie en slui-
pende annexatie maken het elke dag moeilij-
ker om de Palestijnse droom voor een eigen
staat te realiseren. Verdwijnt Palestina straks
helemaal van de kaart?
In een panelgesprek willen we het onder meer
hebben over de wurggreep die de Palestijnse
gebieden treft, de gevolgen van het embargo
voor de modale Palestijn, het westerse
Midden-Oostenbeleid en de perspectieven op
een vreedzame en rechtvaardige oplossing.
De avond staat in het teken van de jaarlijkse
dag voor solidariteit met het Palestijnse volk.

99   DDEECCEEMMBBEERR

Venezuela solidariteitsdag 
van 13u tot 19u
ACV-lokalen, zaal Helder Camara 
Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel 
http://www.venezuela-
solidaridad.be 
Programma:
13u-15u: conferentie
8 jaar bolivariaanse revolutie
* welkom : Guy Tordeur: ACV Brussel-Halle-

Vilvoorde 
* Gregory Wilpert: socioloog uit de VS, leeft

in Caracas
* Luis Primo: van de Union Nacional de

Trabajadores (nieuwe en belangrijkste
vakbond) 

* Frans Wuytack: voormalig priester in
volkswijk van Caracas

15u15-17u15
Werkgroepen
1) Venezuela in het oog van de mediastorm

met Ronnie Ramirez (Belgisch-Chileense
filmmaker), Maurice Lemoine (Le monde
diplomatique) en Michel Collon (Belg,
raadgever Telesur)

2) Crisis en wedergeboorte van vakbonds- en
arbeidersbeweging 
met Luis Primo (UNT) en vertegenwoordi-
gers van ACV en ABVV 

17u30-19u
Solidariteitsmeeting
Venezuela, internationaal alternatief voor
het neoliberalisme
Met onze Venezolaanse genodigden, de
ambassadeurs van Venezuela en Cuba, en
Belgische personaliteiten.

29 november

Israël-Palestina panelgesprek. Hoe is
het zo ver kunnen komen? 
1050 Brussel / VUB-Campus
Etterbeek, Pleinlaan 2 / Zaal STOA
Israël - Palestina : Panelgesprek om
20u00
Hoe is het zo ver kunnen komen?
Ludo De Brabander zal schrijfster en columnis-
te Anja Meulenbelt, prof. Dr. Ludo Abicht
(Universiteit Antwerpen, schrijver, expert) en
Kamerfractieleider Dirk Van der Maelen (sp.a)
interviewen over de gevolgen van het embar-
go tegen Palestina na de verkiezingsoverwin-
ning van Hamas, de oorzaken van het conflict
en het Belgische en Europese Midden-
Oostenbeleid.
Deze activiteit staat mede in het teken van de
afsluiting van de campagne “Wanneer trekt
onze regering de kaart van Palestina?”
UCOS, met de steun van APP  Meer info: UCOS 
Contact: Lucy Vereertbrugghen
ucos@vub.ac.be 02/649.69.63 

3300  NNOOVVEEMMBBEERR

Palestina ... van de kaart geveegd?
Vredeshuis (Margrietstr. 9, te Gent)

Inkom: gratis
Panelgesprek om 20u  met:
Anja Meulenbelt (politica, schrijfster en
columniste)
Jenny Vanlerberghe (schrijfster en vredesacti-
viste)

11   DDEECCEEMMBBEERR

Studieweekend 
vrijdag 1 december vanaf 18u30 tot zondagnamiddag 3 december 2006
in vakantiecentrum De Lombarde (www.delombarde.be)
Elisabethlaan 4 8434 Middelkerke-Lombardsijde 
(kusttram uit Oostende richting De Panne, halte Lombardsijde Bad) 
Media en conflict:
Hoe worden media gebruikt in conflicten? Hoe worden vijandbeelden opgebouwd? Hoe staat
het met het gebruik van bronnen? Kunnen de feiten op tegen de dwang van de verkoop-,
lees- of kijkcijfers? Hoe gaan wij, als kritisch ingestelde burgers, om met het nieuws?
Een studieweekend met specialisten ter zake, filmbeelden en praktijkervaringen.
voor wie jonger is dan 30.
inschrijven bij julie@vrede.be
aantal plaatsen is beperkt.
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doorlopend films
13u30:“Brussel-Caracas” V. Stojilkovic, 2006, 77
minuten
15u:“Médias contre tambours” S.fautré en
D.Berger, 2004, 52 minuten
16u:“Le Passage des Andes” T. Deronne, 2005,
64 minute

1155  DDEECCEEMMBBEERR

Democratie in de Arabische wereld
Seminarie over de democratie, de rol
van de vrouw en de islam in het
Midden-Oosten en 
Noord-Afrika
Geuzenhuis
(Kantienberg 9 te Gent)
9u30 tot 16u

Organisatie van MENARG, 11.11.11 –
Koepel van de Vlaamse Noord-Zuid

beweging, Vrede vzw en
MO*Magazine met de steun van

Oxfam Solidariteit
Gebeurtenissen in de Arabische wereld halen
gemakkelijk de pers. De westerse wereld kijkt
met veel belangstelling naar de ontwikkelin-
gen in deze olierijke, maar ook door conflicten
vergeven regio. De petroleumopbrengsten
zorgden er voor een economische boom zon-
der dat dit gevolgd werd door hervormingen
op politiek vlak. Verschillende oliestaten
gebruiken de petroleumopbrengsten zelfs om
democratische hervormingen tegen te gaan.
President Bush besteedde er nagenoeg zijn
hele toespraak voor de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties aan. Vanuit de
Arabische wereld is er fel gereageerd op die
plotse democratiseringsdrift. Er zijn de
Arabische leiders die vrezen voor hun machts-
positie. Maar er zijn ook de democratische
krachten en intellectuelen die vinden dat de
Amerikaanse president het debat misbruikt
voor eigen belangen en de VS-politiek zelfs een
hinderpaal voor democratische hervormingen
noemen.
Op een seminarie zal een panel van deskundi-
gen het vraagstuk van de democratisering in
de Arabische wereld vanuit verschillende
invalshoeken belichten. Het publiek krijgt de
gelegenheid om deel te nemen aan de discus-
sie.
Na het seminarie over Iran in december 2005
is dit het tweede in de reeks over het Midden-
Oosten en de islamitische wereld.

Programma
9u30: Introductie: welkom, doel en inhoud van
het programma (door Gie Goris, MO*)
9u45: De staat van de menselijke ontwikkeling
in het Midden-Oosten met (gespreksleider
Rudy De Meyer, 11.11.11):
Nader Fergany (hoofdredacteur van de Arab
Human Development Reports – directeur van
het Almishkat Centre for Research and Training
in Cairo)
Dr. Naim Abu Tair (mede-oprichter en voorzit-
ter van de Unie van Gezondheidszorgscomités
– lid van het bestuur van het Bisan onderzoeks
en Ontwikkelingscentrum en waarnemend lid
van de Palestijnse Nationale Raad)
Taal: Engels
11u15: Pauze
11u30: Democratie en Gender, waarom is dat
belangrijk in het Midden-Oosten? Met:
Valentine Moghadam (schreef diverse boeken
over gender in Midden-Oosten, werkt voor
UNESCO en neemt begin volgend jaar de leer-
stoel vrouwenstudies op aan de Purdue
Universiteit in de VS)

Anne Van Lancker (Lid van het Europees parle-
ment en werkzaam in de Commissie werkgele-
genheid en sociale zaken, de Commissie
Vrouwenrechten en Gender gelijkheid en de
Commissie Ontwikkelingssamenwerking)
Taal: Engels
13u Middagpauze
14u: Democratie en politieke islam met
(gespreksleider Georges Spriet, Vrede vzw):
Wendy Asbeek Brusse (medewerkster van de
Nederlandse Wetenschappelijk Raad voor het
Regeringsbeleid in het project islam en co-
auteur van het rapport:‘Dynamiek in islami-
tisch activisme. Aanknopingspunten voor
democratisering en mensenrechten)
Sami Zemni (professor aan de Universiteit
Gent, auteur van diverse boeken en artikels
waaronder ‘Politieke islam, 9/11 en jihad’ en
hoofd van MENARG, Middle East and Northern
Africa Research Group)
15u30: Conclusies en slot (Ludo De Brabander,
vrede vzw)

Praktisch:
Plaats: Geuzenhuis - Kantienberg 9 - 9000
Gent
Inkom: 5 Euro. Reductie voor studenten en
werklozen (3 Euro)
Inkom + broodjes: 8 Euro (¤ 6,- studenten en
werklozen)

Inschrijven noodzakelijk via Vrede vzw, Filips
Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent
vrede@vrede.be - 09/233.46.88 

1166  DDEECCEEMMBBEERR

Belgisch Sociaal Forum
Ontmoetingsdag
Samen bouwen aan een 
andere wereld
16 december 2006 van 9.00 u tot
18.30 u
Op de agenda
5 Debatten met een thematische kruisbe-

stuiving:
– milieu,
– extreem rechts,
– openbare diensten en fiscaliteit,
– waardig werk,
– migratie en ontwikkeling
link 
24 werkwinkels
Open ruimtes voor tentoonstellingen, uitwis-
selen van ervaringen...
– actie,
– methodieken,
– alternatieven in de praktijk
Een groot ontmoetingsmoment per regio of
per Lokaal Sociaal Forum voor de lokale opvol-
ging van deze dag

Praktische info
Plaats
IHECS (Stoofstraat 58-60 te Brussel - dicht bij
Grote Markt)
Voorafgaande inschrijvingen zijn wenselijk,
maar niet verplicht. U wint er alvast tijd mee
op de dag zelf.
Inkom: e 5 normaal tarief - e 1 verminderd
tarief
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steunfonds 000-0956015-80

In het vorig nummer van het tijdschrift zijn er zware fouten geslopen in de oplijsting van de steun. Grote en kleinere stortingen stonden niet ver-
meld. Ook was er geen overeenstemming tussen de vermelde bedragen en de aangegeven periode. Daarom krijgt u hier het overzicht van vier
maanden, d.w.z. juli, augustus, september, oktober 2006. We bieden aan alle storters in het steunfonds hiervoor onze welgemeende verontschuldi-
gingen aan.
VL Gent 49,56; VM Pollare  24,-; Ver Assebroek 24,80; D. Assebroek 10,-; GE Gent 10,-; GDS Aalst 10,-; JDL Aalst 10,40; DCMT De Pinte 19,84; UC
Torhout 10,-; MC Bredene 9,96; C.Schoten 10,-; HT A’pen 10,-; RS St-Niklaas 10,-; EDB St-Michiels 9,92; RVN 9,92; ED Veldegem 9,92; T.A’pen 29,76 ;
LB Wilrijk 9,92; LM Drongen 49,56; DS-P Aalst 10,-; DSH Assebroek 16,-; DRW ‘sGravenwezel 24,80; EL Oostende 9,92; LS Gent 10,-; W. Gent 10,-;
WDB Aalst 50,-; C. Haasrode 10,-; EM Gent 9,92; WW Kortrijk 9,92; DSC Gent 9,92; MVH Gent 10,-; JPE Gent 40; MT Zwalm 49,56;
AC Mariakerke 28,-; LV A’pen 19,86; YG Hoevenen 9,92; PB Oostende 19,84; KL Gentbrugge 10,-; GR Kontich 20,-; VZF Bornem 9,92; NB A’pen 40,-;
LB St-Eloois-Vijve 19,84; JDS Luik 9,92; RM Oostende 40,-; VVF Gent 9,92; KS Gent 60,-; WW Ruiselede : 500,-.
totaal: 1.364, 82 euro.
Daarnaast kregen we van verschillende steuners (DV Gent. DM Boom en VH Gent) en van de gesponsorde vredesloop een totaal van 288 euro
binnen voor de Palestina-werking.
Hartelijk dank aan alle steuners.
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