
tezotomlostelopen

E xxon Mobil Corporation heeft zopas de
grootste winst in haar geschiedenis

aangekondigd, meteen ook de grootste
winst ooit van een VS onderneming: 39,5
miljard dollar. Dat was een verbetering van
het vorige record, met name 36,13 miljard
dollar in 2005, ook op naam van Exxon. Bij
benadering situeren deze winstcijfers zich
ter hoogte van het Bruto Nationaal
Product van landen als Ecuador,
Luxemburg of Kroatië. De jaaromzet steeg
van 370,68 miljard dollar in 2005 naar
377,64 miljard in 2006.

T oen president G.W.Bush zijn vice-
minister van Defensie, Paul Wolfowitz,

naar de Wereldbank promoveerde, werd
een probleem over het hoofd gezien: zijn
levensgezellin, Shaha Riza, werkte voor
deze financiële instelling. Omdat dit tegen
de regels van het huis ingaat werd de
dame uiteindelijk naar het Ministerie van
Buitenlandse Zaken van de VS gedeta-
cheerd. Ze kreeg er van haar man een fikse
loonsverhoging bovenop, waardoor ze
meer ging verdienen dan haar nieuwe
bazin, Condoleezza Rice. In alle landen van
de wereld heet dat ‘vriendendienst’, nepo-
tisme. En dat voor een man die van ‘goed
bestuur’ en corruptiebestrijding de kern
van zijn beleidsstrategie maakte.

H et is bijzonder opvallend dat de werk-
nemers van de Wereldbank het

gedrag van hun voorzitter niet pikken.
“Uiteindelijk is die loonsverhoging slechts
een teken, de spreekwoordelijke druppel
die de emmer doet overlopen. Ze is het
symbool van het misprijzen waarmee de
voorzitter en zijn directe omgeving ons
behandelen.” Goed bestuur.

M aar de selectieve strengheid van de
voorzitter komt nog op andere plaat-

sen naar boven. “Hij sluit de ogen voor de
wantoestanden in Indonesië of Irak maar
zet Bangladesh zonder kredieten of dreigt
hiermee tegenover Burundi, omdat de pri-
vatiseringen er naar zijn zin niet snel
genoeg worden doorgevoerd. Hij belooft
1,4 miljard dollar aan DRCongo maar wil
de schuldkwijtschelding aan Congo-
Brazzaville intrekken. En hij pakt Tsjaad bij-
zonder zacht aan omdat de VS hem vraagt
om de petrodollars niet te blokkeren waar-
mee president Déby wapens kan kopen in
zijn strijd tegen aanvallen vanuit Soedan.”
(www.lemonde.fr)

J apan heeft de beste jachtvliegtuigen
nodig om zich te kunnen beschermen

tegen de Chinese jagers van Russische
makelij. Zo heet het in defensiekringen in
Tokyo en Washington. De Japanse lucht-

macht vroeg de eerste minister de zaak
aan te kaarten om een Amerikaans ‘jacht-
vliegtuig van de 5de generatie’ aan te kun-
nen schaffen. Het gaat om een F-22 Raptor
stealth jet. Stealth wil zeggen dat radarin-
stallaties het tuig niet kunnen zien. Maar
dergelijk hoog technologisch materiaal
mag volgens de VS wetten niet worden
verkocht. “Maar waarom kan u ons de F-22
niet verkopen? We zijn jullie beste bondge-
noot”, zei de Japanse defensieminister. En
het is goed nieuws voor Lockheed Martin.
(www.ft.com)

A ls Kosovo onafhankelijk wordt zal de
Europese Unie de VN-blauwhelmen

gaan vervangen. Er is een overgang voor-
zien van 120 dagen na de stemming van
een VN resolutie. 1.500 politiemensen en
magistraten, waarvan een opstandbestrij-
dingseenheid van 450 personen. De NAVO
levert 16.000 soldaten. In Pristina zal de
EU een hoogvertegenwoordiger installeren
met een internationaal bureau van 72 per-
sonen. Deze ‘gouverneur’ heeft directe zeg-
gingskracht qua justitie en politie. Zijn
budget zal 14 miljoen euro per jaar bedra-
gen. Men schat de financiële noden van
een onafhankelijk Kosovo op 1,5 miljard
euro. De internationale gemeenschap zal
de ‘buitenlandse’ schuld van Kosovo tegen-
over Servië op zich nemen: 840 miljoen
euro. Er komt midden 2007 een donorcon-
ferentie. De schattingen die gehanteerd
werden op de EU ministertop in Bremen
van eind maart gaan over minstens 1 mil-
jard euro die nodig zullen zijn tussen 2007
en 2009.
(www.lefigaro.fr)

I n plaats van het groeipad aan te houden
voor de 0,7% dat het regeerakkoord

vastgelegd had voor ontwikkelingssamen-
werking, vermindert ze haar bijdrage. Een
erg pijnlijk resultaat waarmee de regering
de verkiezingen tegemoet treedt, meent
11.11.11. Na aftrek van de uitgaven voor
schuldkwijtschelding (326 miljoen euro) en
opvang van vluchtelingen (71 miljoen euro)
blijkt dat België in 2006 nog maar 0,37%
van het BNP besteedde aan ontwikkelings-
samenwerking, tegenover 0,40 in 2005.
“Hiermee mist deze regering haar laatste
kans om tegen 2010 de beloofde 0,7% te
behalen.”
(www.indymedia.be)

U spreekt over propere technologieën
maar vandaag lijden nog altijd meer

dan een miljoen mensen in Vietnam aan
de gevolgen van ‘agent orange’ die u pro-
duceert. Zo spraken enkele activisten de
directeur van Dow Chemical aan tijdens
een conferentie in Parijs over ‘Industriële
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innovatie en milieu’. Agent orange werd
gebruikt in ontbladeringstechnieken tij-
dens de oorlog in Vietnam. Bij de directe
slachtoffers met kanker en ander ziektes,
komen er nog de 200.000 baby’s bij die
geboren werden met ernstige afwijkingen
tengevolge van deze milieuramp. Dow
Chemical betaalde nooit een rooie duit
ter compensatie van de Vietnamese
slachtoffers of ter sanering van de ergst
getroffen gebieden. Impliciet erkende ze
wel haar verantwoordelijkheid door in
1984 VS veteranen van de Vietnamoorlog
te compenseren.
(www.humanité.fr)

F ortis-topman, Jean-Paul Votron, ver-
diende 3,39 miljoen euro in 2006,

exclusief aandelenopties. Zijn aandelen-
portefeuille staat voor 638.000 euro.
Fortis-voorzitter, Maruice Lippens, is goed
voor 335.000 euro vaste vergoeding, een
bonus van 400.000 euro in 2006.
Bovendien heeft hij Fortis-aandelen ter
waarde van 25,2 miljoen euro. In totaal
ontvingen de niet-uitvoerende bestuur-
ders van Fortis een bezoldiging van 1,8
miljoen euro. De uitvoerende bestuurders
ontvingen samen 10,3 miljoen euro.
(www.tijd.be)

Jordanië, Koenraad Bogaert

dossier p. 26

Vluchtelingen

DOORTOCHT

Als een lentebloesem
zo fijn en zacht
voel ik elk woord
van jou, mijn vriend
wanneer de avond op mij wacht.

Wanneer we dan samen
kunnen praten, mijn vriend
van zorgen die iedere mens
omringen,
van pijnlijke en nare herinnerin-
gen,

dan weet ik, mijn vriend
dat de kracht van jouw woord
elk moment van leed en pijn doet
vergeten,
zoals de nacht langzaam sterft
in het licht van iedere morgen.

Jozef Vandromme
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De volgende stap naar oorlog, om het Midden-Oosten
te overheersen, wordt in onze media gepropageerd.
De vijand is Iran.
(...)
Journalisten en zeker VRT-journalisten, moeten de
deontologische regels volgen: geen politiek van twee
maten en gewichten, zich enkel baseren op feitelijke
gegevens en die objectief interpreteren en weerge-
ven, in elke situatie en onder eender welke omstan-
digheid objectief blijven, ongeacht de druk van bin-
nenin en buitenaf, onpartijdigheid, wat vooral
inhoudt, zijn persoonlijke mening of voorkeur wegdu-
wen ten bate van de waarheid en niets dan de waar-
heid.
(...)
Is er misschien druk om het joodse standpunt beter te
presenteren? Waarom mogen Sharon, Olmert, Bush
voluit hun gal spuwen op de televisie zonder dat er
enig (of bijzonder weinig) weerwerk in beeld of aan
bod komt? Zelfs de meest objectieve VRT-journalisten
lijken soms meegesleurd in het vormen van het vij-
andbeeld: zeker nu rond Iran. Het nieuwe gevaar
wordt breed uitgesmeerd: “De Israëliërs in de zee
duwen, Israël van de kaart vegen” lijken de enige
boodschappen te zijn die uit Teheran komen, als je
onze tv-kanalen zou geloven. Maar dat gevaar - een
Iraanse atoombom om Israël aan te vallen - is nog
niet in de maak, is technisch nog niet realiseerbaar en
dus zeker nog niet beschikbaar. Omgekeerd is dat wel
het geval. Maar waarom krijgen we dat niet of toch zo
bijzonder weinig in onze media?
(...)
Om te beginnen, wat met die 200 à 300 atoombom-
men van Israël? Wat met hun bommenwerpers en
jachtvliegtuigen, bewapend met die technische hoog-
standjes? Wat met die oorlogsvloot? Niet te onder-
schatten, vraag het maar aan de mensen in Libanon.
Zelfs de Hezbollah, met de gevreesde katjoesja-raket-
ten, is er niet in geslaagd er eentje uit die oorlogs-
vloot in de grond te boren. De zionisten van hun kant
hebben minder moeite met een Palestijns vissers-
bootje voor de kuststrook van Gaza of een in de

Middellandse Zee zwemmend jongetje uit een van die
vluchtelingenkampen. Maar kom, heeft Israël niet het
recht zich te verdedigen?

Die ene soldaat die de Hamasverzetstrijders krijgs-
gevangen genomen hebben en die twee door de
Hezbollah opgepakt, samen drie Israëlische soldaten,
zouden wel eens de balans in het voordeel van
Palestina en Libanon kunnen doen overslaan. Dat de
zionisten enkele honderden Libanezen en een luttele
tienduizend (waaronder vrouwen en kinderen)
Palestijnen onder hun hoede hebben (lees: gevangen),
doet geen afbreuk aan het feit dat daardoor het zwak-
ke Israël in een niet te onderschatten gevaar is terecht-
gekomen. En nog eens: Israël heeft het recht zich te
verdedigen.

Enkel uit beschermingsoverwegingen worden
woningen en ganse huizenblokken in puin en as
gelegd, wat eronder ligt zijn toch maar “slangen” (dixit
rabbi’s van de Kach-partij), dus ongedierte en het spijt
God nog dagelijks dat hij ze geschapen heeft.

Enkel uit bescherming wordt de infrastructuur van
Gaza vernietigd met als topper de elektriciteitscentra-
le.

Enkel uit bescherming werden na de gevangenne-
ming van die ene bezetter al meer dan 670 Palestijnen
omgebracht waarrond meer dan de helft ongewapen-
de burgers (dixit France-Info).

Enkel uit bescherming moest Libanon een zware
kostprijs betalen voor de twee door Hezbollah opge-
pakte krijgsgevangenen? Het hele zuiden in een mini-
mum van tijd in een puinhoop herschapen, en beschie-
tingen van rijdende (op de vlucht gejaagde) voertuigen
– zowel privé-konvooien als ambulances – het vernieti-
gen van civiele infrastructuur: elektriciteitscentrales,
een vliegveld, een melkfabriek...

Volgens premier Olmert doden Joden geen burgers.
Het eerste was een misrekening van 300 meter, het
tweede was wat meer, namelijk 500 meter en het
derde was raak, maar daar zaten de burgers in de weg.
Wat hadden ze daar verloren...?

VRT, openbare omroep, wanneer schiet je wakker,
wanneer correctere informatie?

Werkten mee aan dit nummer.
Ludo De Brabander, Anke Seghers, Georges Spriet, Antoine Uytterhaege, Soetkin Van Muylem, Jan Weuts, Alfons Vandenbussche, Sven Heyndrickx,
Kim Devos, Pascal Debruyne, Koenraad Bogaert, Wim de Neuter, Raf Peeters, Koen Stuyck, Willy Wenes, Jozef Vandromme.
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aan de vrt: informatie aub

I  Willy Wenes  I

We presenteren u hieronder een brief die aan de VRT- redactie van Terzake zaterdag was gericht.
De auteur schreef hem al enkele maanden geleden. U krijgt een ingekorte en licht bewerkte versie. (red.)
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EDITORIAAL 3

Op 10 juni dingen de politieke partijen naar de
gunst van de kiezer. Internationale solidariteit is
niet meteen het onderwerp waarmee partijen
hoog uitpakken in hun programma’s. Hoewel,
ditmaal is er misschien een uitzondering. Sinds
eind vorig jaar lijkt het klimaatdebat onze poli-
tieke en mediawereld te beheersen. Het is een
mondiaal thema bij uitstek dat een ernstig
beleid nodig heeft, zoniet betalen de armsten
opnieuw het gelag. Oprukkende droogte, voed-
selschaarste, overstromingen, extreme weersom-
standigheden zullen vooral landen in het Zuiden
treffen. Dat terwijl het versterkte broeikaseffect
een gevolg is van de consumptie-explosie in het Noorden.
Maar de bereidheid om die ecologische schuld in te lossen is
nog ver te zoeken.

Tekenend voor de gebrekkige aandacht voor internationale
solidariteit, is dat bij de verdeling van ministerposten
Ontwikkelingssamenwerking bijna steevast als laatste overblijft,
als troostprijs voor partijen die vinden dat ze bij de regeringsvor-
ming niet genoeg in de wacht hebben gesleept. Dat internatio-
nale solidariteit geen prioriteit vormt blijkt ook uit de nooit uit-
gevoerde belofte om 0,7% van het Bruto Nationaal Product te
besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Al verschillende
decennia staat de norm in regeerakkoorden ingeschreven.
Inmiddels is wettelijk bepaald dat de norm gehaald moet wor-
den tegen 2010. Het leek alsof er nu niets meer kon misgaan.
Toch dreigt het ook ditmaal verkeerd af te lopen, want in plaats
van te stijgen is het budget vorig jaar opnieuw gezakt. Als we de
onzuiverheden uit het budget ontwikkelingssamenwerking
halen (zoals de kwijtschelding van de schuldenlast of de opvang
van vluchtelingen) dan strandt ons land met 0,37 procent van
het BNP ver van het streefcijfer. Volgens de koepelorganisatie
van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, 11.11.11 “mist de regering
haar laatste kans om 0,7 procent te behalen tegen 2010.”

Toch blijven verschillende politici beweren dat alles uitein-
delijk nog in orde komt. De SP.a, die als jarenlang regeringslid
nochtans voldoende gelegenheid had om mee aan de kar te
duwen, pakt nu uit met een revolutionair plan. De partij trekt
naar de verkiezingen met het voornemen om het budget voor
Ontwikkelingssamenwerking groter te maken dan dat van
Defensie. Het geld daarvoor komt van het Belgische leger dat
fors moet inleveren. De internationale veiligheid is immers
beter gediend door het inzetten van middelen voor sociaal-
economische ontwikkeling dan door militaire aankopen, zo

luidt het terecht. Maar gezien de vele beloftes
rond ontwikkelingssamenwerking blijven we
een voorzichtig wantrouwen koesteren. Is de
Sp.a immers bereid om de andere NAVO-part-
ners voor het hoofd te stoten die nu al vinden
dat de Belgische budgettaire inspanningen op
Defensie ondermaats zijn? We kunnen het
alleen maar hopen. We zijn ook benieuwd naar
de berekeningen die de SP.a heeft gemaakt om
het pleidooi voor een gespecialiseerd en geïnte-
greerd Europees leger binnen dit zelf opgelegde
budgettaire harnas te duwen. Het plan loopt
vooral kans om te sneuvelen omdat het twijfel-

achtig is dat toekomstige coalitiepartners zich enthousiast zul-
len tonen om de middelen voor Defensie verder te doen krim-
pen. Voor sabelslepers binnen de CD&V, zoals Pieter De Crem
betekent een daling van het defensiebudget een heuse nacht-
merrie en voor iemand als Wouter Beke, senator en burge-
meester van garnizoenstad Leopoldsburg, is zo’n afslanking
moeilijk te verkopen aan zijn achterban. Dat neemt niet weg
dat senator Sabine De Bethune zich hard maakt dat de CD&V
vasthoudt aan het wettelijk vastgelegde groeipad, alleen blijft
ze wat onduidelijk over de herkomst van de middelen om dat
te financieren. De door haar bepleitte heffing op vliegtuigtic-
kets kan maximaal 40 miljoen euro opbrengen. En de VLD? Die
is er al even erg van overtuigd dat de 0,7 % verworven is, en
hoewel de liberalen ook het personeelsbestand op Defensie
willen inkrimpen, zal ook hier weinig enthousiasme voor het
SP.a-plan te bespeuren vallen. De VLD wil immers fors investe-
ren in een kleiner maar modern uitgerust leger.

De 0,7 %-fetisj zou wel eens perverse gevolgen kunnen
hebben. Huidig minister van Ontwikkelingssamenwerking,
Armand Dedecker (MR) is er voorstander van om militaire vre-
desmissies in te schrijven als ontwikkelingssamenwerking. Bij
de OESO, de club van de rijke landen, ligt het dossier om
bepaalde defensie-uitgaven als criterium voor Officiële
Ontwikkelingssamenwerking (ODA) in te schrijven al sinds
2004 op tafel. Ook zaken zoals de opvang van asielzoekers en
de schuldkwijtschelding vallen volgens Dedecker onder ont-
wikkelingssamenwerking. Op die manier dreigt de 0,7 % vooral
een lege doos te worden. Als we daar dan nog bijtellen dat de
liberalisering van het Europese Handelsbeleid via de
Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s) de armste landen
nog verder de afgrond dreigt in te duwen, dan kunnen we
alleen maar vaststellen dat we er nog lang niet zijn.

editoriaal

I  Ludo De Brabander  I

ons gebrek aan internationale solidariteit
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Wie is Bahar Kimyongür en waarvoor
staat hij? 
Bahar is een 32-jarige man die zich zijn
hele leven heeft ingezet op twee niveaus.
Enerzijds engageert hij zich om de folter-
praktijken in de Turkse gevangenissen aan
te pakken. Anderzijds is hij een geënga-
geerde burger. De laatste tien à vijftien
jaar is er geen betoging voorbijgegaan
tegen de oorlog in Irak zonder zijn aanwe-
zigheid. Verder ondersteunt hij ook de
algemene vrede, de democratische en
sociale rechten, de betogingen van de vak-
bond, enzovoort.

Wat maakt de zaak Bahar Kimyongür zo
speciaal?
Het is de eerste keer dat de antiterroris-
mewet toegepast werd in een rechtbank
sinds de goedkeuring in 2003. Het ABVV
verzette zich toen al tegen die wet en
wees op de gevaren die eraan verbonden
zijn. Een juridisch arsenaal tegen blind ter-
rorisme is handig maar je moet als demo-
cratie een constante evenwichtsoefening
aangaan. Alleen zo kan je vermijden wat
hier nu gebeurt namelijk de schending
van de grondrechten en het recht op vrije
meningsuiting.

Wat houdt die antiterrorisme wet precies
in?
In de naweeën van elf september is het de
bedoeling om terrorisme op juridisch vlak
te bestrijden. Er zijn twee grote proble-
men met die wet. Ten eerste is het begrip,
terrorisme, te ruim gedefinieerd. Daardoor
kan de rechter het begrip heel ruim inter-
preteren. Het tweede probleem is dat je in

België niet enkel meer veroordeeld kan
worden voor gepleegde feiten en daden
maar ook voor het uitdrukken van je
mening. Er kunnen nu zware effectieve
celstraffen verbonden zijn aan het naar
buiten brengen van je mening of je opinie.
DHKP-C [De marxistisch geïnspireerde
Revolutionaire Partij voor de Bevrijding
van het Volk] en haar methoden krijgen
zeker geen steun van mij of van het ABVV.
Laat ons duidelijk zijn, Bahar is een

Belgisch probleem, een Belgische aangele-
genheid. Hij is geboren in Sint-Agata-
Berchem, hij is dus een rasechte
Brusselaar.

Bahar werd in Brugge veroordeeld tot vier
jaar cel, hij tekende beroep aan en in Gent
kreeg hij uiteindelijk vijf jaar effectief. Op

basis waarvan is hij uiteindelijk veroor-
deeld?

Hij heeft een communiqué vertaald voor
DHKP-C en op basis daarvan is hij veroor-
deeld. Minister Onkelinx en verschillende
parlementsleden, zowel Belgische als
Europese, erkenden tot 2004 Bahar als
een woordvoerder van DHKP-C. Die orga-
nisatie heeft een gewapende vleugel en
een politieke vleugel. Met de gewapende

vleugel heeft Bahar Kimyongür niks te
maken, hij was enkel woordvoerder van de
politieke. De antiterrorismewet zorgde
ervoor dat de activiteiten, waar hij al tien
jaar mee bezig was, opeens gecriminali-
seerd werden. Bahar was zeker geen leider
van DHKP-C, zoals de procureur zegt. Dat
statement is volledig vals en houdt geen

de zware gevolgen van de antiterrorismewet:

interview met stephan galon

I  Anke Seghers  I

Stephan Galon is vakbondssecretaris van het ABVV en medeoprichter van het actiecomité dat streed voor de vrijlating van 
Bahar Kimyongür (www.leclea.be). Op basis van de nieuwe antiterrorismewet, die al van kracht is sinds 2003,

werd de aan de DHKP-C gelinkte Belg met Turkse roots veroordeeld tot vijf jaar cel. Ondertussen is Bahar vrijgelaten,
maar zijn zaak zal opnieuw worden behandeld door het hof van beroep in Antwerpen. Dit interview vond plaats op 17 april,

twee dagen voor beslist werd Bahar vrij te laten.
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steek. Ik wil benadrukken dat Bahar de
publieke opinie en die van de politiek ver-
antwoordelijken in België heeft veranderd.
Hij heeft hen gesensibiliseerd over wat er
gebeurt in de Turkse gevangenissen.
Bahar wou zijn vrienden, die hij in Turkije
nog steeds heeft, weghalen uit de gevan-
genissen en uit Turkije. Hij heeft een brief
opgemaakt waarin staat dat zijn paspoort
mag gefotokopieerd worden [schriftver-
valsing dus]. Als dat strafbaar is, dan is dat
één zaak maar je kan daar onmogelijk
iemand vijf jaar effectieve gevangenisstraf
voor geven. Dat gaat in tegen ons recht-

vaardigheidsgevoel. […] Het meest shoc-
kerende in dit dossier is dat je een jongen,
die zich heeft ingezet tegen de folterprak-
tijken in de Turkse gevangenissen, zou
terugsturen naar het land met die gevan-
genissen. Dat overschrijdt de grenzen van
het menselijk fatsoen.

Op 7 november 2006 werd Bahar
Kimyongür veroordeeld tot vijf jaar cel.
Wat zijn daarvan de gevolgen voor onze
samenleving?

Dat heeft enorme gevolgen voor onze
samenleving. Als één vorm van activisme
gecriminaliseerd wordt, creëert dat een
opening naar het criminaliseren van ande-
re engagementsvormen. Het is een kleine
opening maar het blijft een opening. Ik
heb er met parlementsleden over gepraat
en het is onze overtuiging dat het nooit
de wetgever zijn bedoeling geweest is om
een aanslag te plegen op de vrije
meningsuiting. Je kan het vergelijken met
een groot winkelcentrum waarbij alle klei-
ne winkeltjes de organisaties zijn. Daarbij
heb je organisaties zoals Greenpeace,
Vrede en allerhande ngo’s […] die zich
inzetten voor de rechten van de mens, de
vrouwenrechten, enzovoort. Al die winkels

steunen op een grote laag gewapend
beton die hier het recht op vrije menings-
uiting voorstelt. Toonaangevende juristen,
advocaten en ikzelf stellen vast dat er van-
daag kleine barstjes in die laag beton aan
het komen zijn. Het is in het algemeen
belang dat wij ons organiseren, verenigen,
om de antiterrorismewet te veranderen.
Een drietal weken terug heb ik het woord
genomen op een grote PS-vergadering
waarop een 600-tal leden aanwezig
waren. Ik heb minister van Justitie,
Laurette Onkelinx, de vraag gesteld of zij
vond dat de wet moest worden aangepast

omdat het problemen oplevert zoals de
zaak Bahar. Haar antwoord bestond uit
twee delen, ten eerste vond ze het nood-
zakelijk dat erop wordt toegezien dat een
wet zijn doel niet voorbijschiet. In het
geval van de antiterrorisme wet houdt dat
in dat het criminaliseren van activisme
moet worden tegengegaan. Als tweede
antwoordde ze dat het evalueren van de
wet noodzakelijk is en dat zij daar volledig
achterstaat. Het herbekijken van een wet
is zeer belangrijk. Parlementsleden heb-
ben het zeer druk waardoor het soms kan
gebeuren dat een wet te snel wordt
gestemd. In het magazine MO heeft
kamervoorzitter, Herman De Croo, laten
weten dat een herziening van een wet
mogelijk is. Uiteraard hoop ik dat de wet
snel zal worden geëvalueerd in het parle-
ment. Ik kan mij niet inbeelden dat ook
maar één politicus de bedoeling had bij
het stemmen van de wet om het recht op
vrije meningsuiting aan te tasten.

Er liep een internationale signalisatie van
Interpoll voor Bahar Kimyongür. België
heeft dat niet gemeld aan zijn onderdaan,
vindt u dat België hier in de fout is
gegaan?

Dat is inderdaad een bijkomend probleem.
De signalisatie die Interpol uitvaardigde
tegen Bahar kwam er pas na het eerste
proces in Brugge. Op dat proces was
Turkije burgerlijke partij omdat Bahar en
zijn vrouw in het Europees Parlement
stonden met spandoeken en flyers op het
moment dat de Turkse minister van
Buitenlandse Zaken daar aanwezig was.
Dat is natuurlijk niet de ideale manier om
de aandacht op iets te vestigen maar het
blijft een actievorm. Een actievorm die in
ons democratisch land gerechtvaardigd is.
Ons land heeft die signalisatie van
Interpol niet gemeld aan Bahar. Op 28
april 2006 is hij naar Nederland getrokken
om daar een concert bij te wonen. Al zijn
vrienden en familie had hij hiervan op de
hoogte gebracht. Onze geheime diensten
wisten dat hij de grens ging oversteken.
Op 26 april vond er een geheime vergade-
ring plaats in de crisiscel van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken. Op die verga-
dering waren hoge kabinetsverantwoor-
delijken van minister Onkelinx aanwezig
samen met, wat je zou kunnen noemen,
de elite van de federale politie en de
staatsveiligheid. Op die vergadering is
beslist dat het Belgisch parket het
Nederlands parket op de hoogte moest
brengen dat Bahar Kimyongür naar
Nederland kwam. Ook de signalisatie van
interpol op vraag van Turkije werd hen
gemeld. Dat die vergadering heeft plaats-
gevonden staat vast, zwart op wit[…]. Op
28 april werd Bahar opgepakt door de ver-
keerspolitie in Nederland, achteraf is pas
uitgekomen dat er sprake is van een com-
plot. Hij werd opgesloten in een
Nederlandse gevangenis terwijl de rechter
in Nederland een uitspraak moest doen
over de uitlevering van Bahar. De uiteinde-
lijke beslissing van de rechter was dat er
geen enkele reden is om Bahar uit te leve-
ren aan Turkije. Bahar is dus een vrij man
en komt terug naar België om zijn proces
bij te wonen in Gent. Als bijkomend pro-
bleem is er nog dat Josy Dubié, senator
van Ecolo, op het parlement een onder-
zoek heeft aangevraagd, ingesteld door
het Comité I, het parlementair comité en
het Comité P, het controleorgaan op de
politiediensten. De twee instanties stel-
den een rapport op waarvan een synthe-
serapport gemaakt werd. De grote verras-

“Als één vorm van activisme gecriminali-
seerd wordt, creëert dat een opening
naar het criminaliseren van andere 
engagementsvormen”
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sing voor iedereen die het dossier volgt
was dat het rapport door niemand gele-
zen mocht worden. Het kon enkel bekeken
worden onder de zogenaamde code ‘for
your eyes only’. Enkel de leden van de
begeleidingscommissie hadden de toe-
stemming om het rapport te bekijken. Er
zijn twee zaken die je kan doen. Of we
leven in een democratie waar we een
onderzoek kunnen aanvragen als we den-
ken dat de Belgische regering in de fout is
gegaan of je doet geen onderzoek. Als je
toch een onderzoek doet, maak dan de
resultaten bekend. Als vakbondssecretaris
engageer ik mij in deze strijd omdat ik
vind dat mensenrechten essentieel zijn,
zoals het recht op vrije meningsuiting. Als
je vaststelt dat een rapport, zo belangrijk

als dat, verborgen gehouden wordt, is dat
zeer erg. Het ABVV en ik willen de rege-
ring en de minister van Justitie zeker niet
aanvallen. Wij willen enkel dat er duide-
lijkheid komt, in de eerste plaats voor
Bahar maar ook voor zijn familieleden. […]
De enige uitleg die Herman De Croo hier-
aan geeft is dat zoiets al eerder is voorge-
vallen, daar hecht ik niet veel geloof aan.

Het proces van Bahar wordt een uitzonde-
ringsproces genoemd omdat de federaal
procureur mee de wetstekst redigeerde
en de rechter, die lid is van het Comité P,
speciaal is overgekomen naar Brugge. Wat
vindt u daarvan?

De procureur, Johan Delmulle, was ook
aanwezig op de vergadering van 26 april.
Je kan je natuurlijk de vraag stellen hoe
het zit me de scheiding der machten.
Wettelijk gezien is zoiets mogelijk, als de
minister van Justitie hem uitnodigt op
een vergadering dan wordt dat aanvaard.
De procureur heeft meegewerkt aan het
schrijven van de wet in 1999, dat was de

wet op de criminele organisaties. Je kan
die wet de voorloper noemen van de anti-
terrorismewet zoals wij die nu kennen.
Mijn collega en drie vrienden, die een
betoging organiseerden in 2001 tijdens de
Ecofintop, werden zes maanden lang afge-
luisterd. Dat was enkel mogelijk door de
goedkeuring van de wet uit 1999 en door
een aantal nieuwe afluistermethodes die
aanvaard zijn in het Parlement. Hier gaat
het dus ook om het criminaliseren van
activisme.

Het gaat hier om een maatschappij-
keuze, in welke maatschappij willen wij
leven, vandaag, morgen en overmorgen?
Blind terrorisme moet uiteraard aange-
pakt worden, als dat op een juridische
manier moet gebeuren dan moet dat

maar. Toch mag je niet vergeten dat ter-
rorisme ook structureel moet aangepakt
worden. Neem nu Palestina, als een volk
wil samenleven op een vreedzame manier
zowel op sociaal, economisch als cultureel
vlak, dan moet dat volk dat kunnen. Maar
de politiek, de grootmachten laten dat
niet toe en dat kan je zien aan die afgrij-
selijke muur. Als je elke dag moet aan-
schouwen hoe je vader ongeveer twee uur
lang wordt vernederd, enkel en alleen om
naar zijn werk te kunnen gaan, dan creëer
je kweekvijvers. Je moet niet schrikken als
de stoppen dan doorslaan bij de mensen.
Uiteraard is terrorisme nooit goed te pra-
ten, het grijpen naar wapens is nooit de
oplossing. Als je het van de ander kant
bekijkt, moet je er als internationale
gemeenschap voor zorgen dat er geen
kweekvijvers ontstaan.

Ik wil dat mijn land hier een moedig
standpunt inneemt. We moeten ophou-
den te denken dat België niks kan en geen
macht heeft, dat is niet waar. België was
het eerste land dat de eenpersoonsmijnen
verbood, ook de productie en de handel
[…]. Wij hebben, samen met Canada, een

belangrijke rol gespeeld in het proces van
Ottawa. Over de wet wordt er gezegd dat
we onze orders gekregen hebben van
Europa op vraag van de VS en dat we alles
moeten inzetten om mensen hier te con-
troleren en af te luisteren. Zoiets druist in
tegen wat ik geloof, dat is verkeerd, het is
een middelmatige oplossing. Ik verlang
een moedig standpunt in deze zaak, als
dan blijkt dat er een wet moet komen dan
moet die gestemd worden maar niet in
turbosnelheid zoals dat nu het geval was.
Wetten moeten gedragen worden door
het rechtvaardigheidsgevoel van de bevol-
king en dat is bij de antiterrorismewet
niet zo. Het gaat hier om veel meer dan
Bahar, hij is pas het begin van de gevolgen
die de wet met zich kan meebrengen.

Anke Seghers is stagiaire journalistiek aan
de Arteveldehogeschool Gent.

■“Het gaat hier om een maatschappij-
keuze, in welke maatschappij willen wij
leven, vandaag, morgen en overmorgen”

Op donderdag 19 april sprak het Hof
van Cassatie zich uit over de zaak
DHKP-C. Cassatie vond rechter De
Troch te partijdig, daarom wordt
zowel het vonnis van de rechtbank
in Brugge als het vonnis in beroep
in Gent vernietigd. De Troch is recht-
bankvoorzitter van de rechtbank in
Dendermonde, speciaal voor dit
proces werd hij overgehaald naar
Brugge. Die schijn van afhankelijk-
heid is voldoende voor het Hof van
Cassatie om het arrest nietig te ver-
klaren. De zeven veroordeelden
(waaronder Fehriye Erdal) in de
zaak, worden vrijgelaten. Ook Bahar
Kimyongür die ten onrechte vijf jaar
effectieve celstraf kreeg. Het hele
proces rond DHKP-C zal opnieuw
worden gedaan door het hof van
beroep in Antwerpen. Over de anti-
terrorismewet, die het hele zaakje in
gang heeft gestoken, wordt er met
geen woord gerept. Tot nu toe blijft
de wet nog steeds van toepassing,
dus zware gevolgen zoals de zaak
Bahar, zijn nog steeds mogelijk.
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Internationale veiligheid is veel meer dan
uitsluitend elementen van militaire en
politieke stabiliteit. Het gaat om de stabi-
liteit van de globale economie, het over-
winnen van de armoede, economische vei-
ligheid en het ontwikkelen van een dia-
loog tussen de beschavingen.

UUNNIIPPOOLLAARRIITTEEIITT

Na de koude oorlog zouden we in een uni-
polaire wereld terecht komen. Wat houdt
dat in? Een wereld met één centrum van
autoriteit, macht en besluitvorming. Zo’n
situatie heeft maar weinig te maken met
democratie, en nochtans wordt dit princi-
pe in de internationale zaken binnen
gebracht. Een unipolaire wereld is niet
alleen onaanvaardbaar maar ook onmo-
gelijk in de wereld van vandaag. Er is op
die manier nog geen enkel probleem
opgelost, en omgekeerd is het de oorzaak
van nieuwe spanningen: oorlogen en
regionale conflicten zijn niet verminderd.

We zien inderdaad een bijna ongelimi-
teerd hypergebruik van macht – militaire
macht – in internationale relaties.
Tegelijkertijd is er een misprijzen van de
basisbeginselen van het internationaal
recht. Er is één staat die zijn systeem op
wil leggen: de Verenigde Staten. Dat
zowel op economisch vlak, als op politiek,
cultureel en onderwijsvlak. Het algemeen
gevolg is dat niemand zich nog veilig
voelt. Vandaar is de stap klein naar een
nieuwe wapenwedloop, een zoektocht
naar massavernietigingswapens, terroris-
me.

Het is hoog tijd om na te denken over
een architectuur voor globale veiligheid.
De verhoudingen op wereldvlak zijn aan
het wijzigen: Brazilië, Rusland, India en
China samen, hebben een groter BNP dan
de EU bijvoorbeeld. Het economisch
potentieel van de nieuwe groeicentra zal
zich vertalen in politieke invloed en de

multipolariteit versterken. Intussen zijn
we daar nog niet en wordt er gebombar-
deerd en geschoten bij elke gelegenheid
die zich aandient. Het enige mechanisme
dat kan beslissen over het gebruik van
militaire macht ligt bij het VN-Charter,
niet bij de NAVO of de EU.

OONNTTWWAAPPEENNIINNGG

Het gevaar van internationale destabilisa-
tie is nauw verbonden met de duidelijke
stagnatie van de ontwapening. Er moet
continuïteit blijven in het proces van kern-

wapenreductie. Tegen 31 december 2012
zullen de strategische arsenalen van de VS
en Rusland elk nog maximaal 1700 tot
2000 kernkoppen bevatten. Rusland wil
zich nauwgezet houden aan zowel het
Non Proliferatie Verdrag als de multilate-
rale supervisie voor rakettechnologie. Ik
wil hier even opmerken dat de USSR en de
VS in de jaren ‘80 akkoorden sloten om de
raketten voor korte en middellange
afstand te vernietigen terwijl vandaag
een hele reeks landen over dergelijke
raketten beschikken: Noord- en Zuid-
Korea, India, Iran, Pakistan, Israël. Een
reeks andere landen zijn aardig op weg
om er binnenkort te verwerven. Maar
alleen de VS en Rusland hebben interna-
tionale verbintenissen om zich op dat vlak
gedeisd te houden. Dat roept de noodzaak
op om opnieuw over onze eigen veiligheid
na te denken.

Tegelijkertijd kunnen we niets doen
tegen de opkomst van nieuwe destabilise-
rende hoogtechnologische wapens. Dat
wordt een nieuwe confrontatie, deze keer
in de ruimte, met onvoorspelbare gevol-
gen. Wij hebben een ontwerpovereen-
komst opgesteld hierover. Maar de plan-
nen om bepaalde onderdelen van het
rakettenschild in Europa te installeren ver-
oorzaakt grote bezorgdheid bij ons. Wie
heeft zoiets nodig? De Europeanen?

Ook het Verdrag over de
Conventionele Strijdkrachten in Europa

bevindt zich in een deplorabele staat. Dit
Verdrag van 1999 hield rekening met de
nieuwe gegevens van toen, met name het
feit dat het Warschaupact was opgehe-
ven. Zeven jaar later zijn er slechts vier
landen die dat verdrag hebben geratifi-
ceerd, waaronder de Russische Federatie.
NAVO-landen hebben gezegd het verdrag
niet te zullen ratificeren zolang Rusland
zijn militaire basissen niet heeft terugge-
trokken uit Moldavië en Georgië. Maar
ons leger is Georgië in versneld tempo
aan het verlaten. En in Moldavië houden
we zo’n 1500 soldaten om oude sovjetop-
slagplaatsen te beschermen. Solana is
daar perfect van op de hoogte. Maar tege-
lijkertijd zien we dat zogenaamde flexibe-
le grensbasissen van de VS aan onze gren-
zen geïnstalleerd worden, en wij van onze
kant blijven strikt onze verdragsverplich-
tingen nakomen, zonder speciale reactie.

de wereld volgens poetin

De Russische president Poetin hield op 10 februari een opgemerkte redevoering tijdens de Veiligheidsconferentie van
Munchen. In onze kranten werd er niet zo diep op ingegaan, en praktisch uitsluitend verwezen naar de nieuwe 

koudeoorlogstaal. Kijken we even naar een selectie van wat hij werkelijk zei.

Het economisch potentieel van de 
nieuwe groeicentra zal zich vertalen in
politieke invloed en de multipolariteit
versterken.
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Het lijkt me duidelijk dat de NAVO uit-
breiding niets te maken heeft met moder-
nisering van het bondgenootschap of met
veiligheidsbekommernissen voor Europa.
Integendeel. Het betekent een ernstige
provocatie die het onderlinge vertrouwen
schaadt. En kennelijk zijn alle Westerse
garanties die gepaard gingen met het
opheffen van het Warschaupact volledig
vergeten. NAVO-secretaris-generaal
Woerner zei bijvoorbeeld op 17 mei 1990:
“Het feit dat we bereid zijn om geen
NAVO-leger te installeren buiten het
Duitse grondgebied geeft de Sovjet Unie
een forse veiligheidsgarantie.” Waar zijn
deze garanties nu?

Op het vlak van de non-proliferatie
hebben we vorig jaar een voorstel gedaan
om internationale centra voor uranium-
verrijking in te stellen. Het gaat ‘m niet
alleen om centra in Rusland, maar in alle
andere landen waar er een legitieme basis
is voor het gebruik van civiele kernener-
gie. Deze internationale centra kunnen
dan het verrijkte uranium leveren aan
andere landen onder controle van het
Internationaal Atoomagentschap (IAEA).
Algemeen gesteld zouden we een sys-
teem van politieke en economische stimu-
lansen opstellen waardoor het niet meer
interessant is voor een staat om een eigen
afzonderlijke capaciteit rond een nucleaire
brandstofcyclus te willen opstarten.

EECCOONNOOMMIIEE

In de energiesector wil Rusland uniforme
marktprincipes instellen en transparante
handelsvoorwaarden voor iedereen. Het is
evident dat energieprijzen door de markt
moeten bepaald worden in plaats van
door subjectieve of politieke speculatie,
economische druk of chantage. Wij staan
open voor samenwerking. Buitenlandse
ondernemingen participeren in alle
belangrijke energieprojecten van Rusland.
Op basis van verschillende ramingen
neemt het vreemd kapitaal tot 26 procent
van de olieontginning in Rusland voor zijn
rekening. Zesentwintig procent! Geef mij
maar ‘s een voorbeeld waar de Russische
zakenwereld zo uitgebreid kan participe-
ren in economische sleutelsectoren van
westerse landen. U zult er geen vinden.

Globale veiligheid wordt nog door een
ander thema bepaald: de strijd tegen

armoede. Wat zien we? Enerzijds wijzen
landen financiële middelen toe aan pro-
gramma’s om de armste landen te helpen,
maar we moeten hier in één adem aan
toevoegen dat ze gebonden zijn aan de
ontwikkeling van de ondernemingen uit
datzelfde donorland. Anderzijds houden
de ontwikkelde landen zich vast aan de
landbouwsubsidies en beperken ze de
toegang tot hightech producten voor
sommige landen. Laten we eerlijk zijn: de
ene hand geeft hulp terwijl de andere de
economische achteruitstelling voortzet en
de winsten binnenrijft. Groeiende sociale
spanning in probleemgebieden leidt naar
radicalisme, extremisme, voedt terrorisme
en lokale conflicten. Voegen we daar aan
toe dat in sommige regio’s, zoals in het

Midden-Oosten, tevens het aanvoelen
groeit dat de wereld oneerlijk is, dan ver-
groot het risico voor globale destabilise-
ring. De leidende staten van de wereld
moeten dit als een bedreiging van de
wereldvrede zien, en daarom werken aan
een democratischer en eerlijk systeem
voor globale economische relaties.

Tot slot toch nog even iets over de
Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa. De OVSE was
opgericht om alle veiligheidsaspecten in
ogenschouw te nemen: militaire, politieke,
economische, humanitaire en vooral de
onderlinge relaties tussen deze gebieden.
Maar vandaag wil men de OVSE ombui-
gen tot een vulgair instrument om de bui-
tenlandse belangen van een bepaalde
groep landen te promoten. Dit gebeurt
ook door het OVSE-apparaat op zich,
waarbij gebruik gemaakt wordt van zoge-
naamde niet-gouvernementele organisa-

ties. Formeel zijn deze onafhankelijk maar
ze worden doelbewust gefinancierd in die
zin. Volgens de oprichtingsakte is de OVSE
bedoeld om lidstaten, op hun verzoek, te
helpen bij het respecteren van de interna-
tionale mensenrechtennormen. Dat vin-
den wij uitstekend. Maar dat wil dus niet
zeggen dat er inmenging kan zijn in de
binnenlandse aangelegenheden van
andere landen, en zeker niet het opleggen
van een systeem dat bepaalt hoe deze
staten zouden moeten leven en ontwikke-
len. Dergelijke tussenkomst dient zeker
niet de ontwikkeling van democratische
staten. Integendeel, het maakt ze afhan-
kelijk en dus politiek en economisch
onstabiel.

BBEESSLLUUIITT

Wij zijn er ons goed van bewust dat de
wereld veranderd is en we hebben een
realistisch aanvoelen van de mogelijkhe-
den die deze tijden ons bieden. Wij willen
graag samenwerken met verantwoordelij-
ke en onafhankelijke partners voor een
eerlijke en democratische wereldorde die
de veiligheid en welvaart niet alleen voor
enkelen, maar voor allen kan verzekeren.

Tot zover enkele klemtonen uit de toe-
spraak van Vladimir Poetin.
Bron: www.kremlin.ru/president

■

GEOPOLITIEK8
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“Op het vlak van nonproliferatie hebben
we vorig jaar voorgesteld internationale
centra voor uraniumverrijking in te 
stellen, die dan het uranium leveren aan
andere landen onder controle van het
Internationaal Atoomagentschap”
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GGAATTEESS

Technisch is die zaak nog niet rond maar
er wordt heel wat geld in geïnvesteerd.
Toen Donald Rumsfeld zijn functie als
minister van Defensie neerlegde, rezen er
vragen over de toekomst van het raket-
tenschild. Zijn opvolger, Robert Gates, was
echter heel duidelijk. Hij zei bij de
gesprekken in de senaat dat hij een sterk
voorstander is van Missile Defense. “Ik
weet dat we al veel geld uitgegeven heb-
ben om het rakettenschild te ontwikkelen,
maar ik ben er al sedert de tijd van
Reagan van overtuigd dat indien we der-
gelijke defensiecapaciteit kunnen ontwik-
kelen het een vergissing zou zijn het niet
te doen. Zeker in een tijd waar verschillen-
de tientallen landen ofwel ballistische
raketten bezitten of er aan het ontwikke-
len zijn. Zeker twee of drie landen werken
aan langeafstandsraketten met een grote-
re reikwijdte. Ik denk dat de VS hier ook
een verantwoordelijkheid heeft tegenover
hun bondgenoten.” Als antwoord op scep-
tische vragen rond de technische haal-
baarheid zei Robert Gates nog: “indien we
iets hebben dat een bepaalde technische
capaciteit haalt, dan is dat beter dan hele-
maal geen capaciteit hebben.”

PPOOLLEENN EE NN TTSSJJEECCHHIIËË

Washington zoekt steunpunten op het
grondgebied van de Verenigde Staten om
het schild te helpen vormgeven: precieze
detectie van het aanvalsgevaar en het
neerhalen van de aanvalsraket. Het
Pentagon was al een tijdje op zoek naar
geschikte locaties voor radarinstallatie en
raketlanceerinstallaties in Europa. Na heel
wat dralen zijn Tsjechië en Polen bereid

actief mee te werken. Hoewel een en
ander wellicht opengehouden wordt voor
concurrentie, staat het vast dat Boeing
een belangrijke hoofdrol zal spelen. Het
geheel van de lanceerinstallatie is bij het
Missile Defense Agency geschat op zo’n
2,5 tot 3,5 miljard dollar, waarvan er zo’n
900 miljoen naar contracten kan gaan
voor lokale firma’s, voornamelijk voor de
bouwwerken.

De Amerikanen plaatsen het geheel
tegen de achtergrond van de (toekomsti-
ge) dreiging die van de schurkenstaten uit
zou gaan. Er was altijd sprake van drei-
gend gevaar vanuit Noord-Korea, maar de
laatste maanden is er vooral sprake van
Iran. De radars (wellicht 2) voor Tsjechië
zouden vanuit het proefstation van het
Missile Defense Agency komen en worden
aangepast. Prijskaartje is slechts 500 mil-
joen dollar, aldus de experts. Het betreft
het type X-band-radar dat op hoge fre-
quentie functioneert op de kortegolfleng-
te en als opdracht heeft ware kernkoppen
van de nepkoppen te onderscheiden.

Een tiental interceptieraketten zouden
op de installatie in Polen moeten komen,
die rond 2011-12 operationeel moet zijn.

RREEAACCTTIIEESS

In de EU is er geen eensgezindheid rond
dit project. De minister van Luxemburg,

Jean Asselborn, wil dat de plannen hele-
maal worden stopgezet. Hij meent dat het
fout is om Rusland in een hoek te drum-
men. Sommigen zijn van oordeel dat
zoiets niet zo maar bilateraal kan worden
afgesproken en de Duitse minister Jung
zegt dat de discussie op NAVO-niveau
moet worden gehouden om aan Ruslands
veiligheidsbezorgdheden tegemoet te
kunnen komen.

Inderdaad Rusland is helemaal niet
opgezet met deze ontwikkelingen. De
Russishe president Poetin zei hierover in
München: “Nieuwe hightech wapens
destabiliseren de wereldverhoudingen.
Komt er een nieuwe confrontatie, deze
keer in de ruimte? Rusland wil de ruimte
wapenvrij houden. We hebben daar een
project voor een nieuw akkoord voor
opgesteld. De plannen om bepaalde ele-
menten van het rakettenschild naar
Europa uit te breiden zijn voor ons een
grote zorg. Wie heeft de volgende stap
nodig die niet anders dan een bewape-
ning van de ruimte kan inhouden? Ik twij-
fel eraan of dat de Europeanen zelf zijn.

Geen enkel van de zogenaamde pro-
bleemlanden beschikt over raketten met
een reikwijdte van vijf tot achtduizend
kilometer die werkelijk een gevaar inhou-
den voor Europa. Een hypotetische aanval
van een Noord-Koreaanse raket naar de
Verenigde Staten over Europees grondge-
bied is duidelijk tegen alle fysische wetten
in.”
Wordt hoogstwaarschijnlijk vervolgd.

Georges Spriet is secretaris van Vrede.

■

installaties voor het rakettenschild in polen

en tsjechië

I  Georges Spriet I

Star wars is voor de veertigplussers onder ons verbonden met president Ronald Reagan van de VS. In de jaren 1990 is men
echter opnieuw beginnen werken aan een kleinere versie ervan: het National Missile Defense, ofwel rakkettenschild.

Het gaat om hetzelfde principe: aanvalsraketten uit de lucht schieten.

“Het leger is zeker van een succesvolle 
antirakettentest”
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NNEEOOKKOOLLOONNIIAALLIISSMMEE

Dit streven naar het einde van het kolonialis-
me kwam vanuit de conferentie van
Bandoeng of de Aziatisch-Afrikaanse confe-
rentie van april 1955. Hieraan hadden alleen
landen deel genomen die kort ervoor onaf-
hankelijk geworden waren. Bandoeng stond
toen als symbool voor het tijdperk van het
einde van het kolonialisme, voor de terug-
dringing van de grootmachten met andere
middelen dan de totale oorlog en voor de
vestiging van een nieuwe orde.

Tientallen jaren later, begin de negenti-
ger jaren, leek na de implosie van de Sovjet-
Unie de weg volledig open te liggen voor het
neoliberale imperialisme. Het einde van de
geschiedenis was aangebroken: er is geen
alternatief voor het neoliberaal economisch
systeem.

Het zogenaamde vrijemarktsysteem is
eigenlijk een economisch stelsel dat altijd
ergens moet gaan ‘stelen’. De ‘imperialisti-
sche uitbuiting’ van de periferie door het
machtscentrum is een constante van het
kapitalistisch systeem. Het klassieke kolonia-
lisme was daar een uiting van. Maar de poli-
tieke dekolonisatie van de jaren ‘50  en ‘60
bracht niet noodzakelijk ook economische
dekolonisatie. Het kolonialisme bleef voort-
bestaan onder een andere en meer subtiele
vorm. De rechtstreekse greep en het repres-
sief dagelijks bestuur vanuit het koloniseren-
de land verdween. Maar ook bij een ‘andere’
vorm van plundering van de derde Wereld,
kan men militaire strafexpedities niet uitslui-
ten. De formele waarborg voor echte soeve-
reiniteit bestaat niet in die omstandigheden.

““IIMMPPEERRIIAALLIISSMMEE ZZOONNDDEERR KKOOLLOO--

NNIIËËNN””  GGAAAATT NNAAAARR ZZIIJJNN EEIINNDDEE

Dit kan men duidelijk merken aan het stij-
gend aantal buitenlandse militaire interven-
ties.

Veiligheidsexperts verantwoorden de inter-
venties met de dekmantel van de mensen-
rechten en de (internationale) veiligheid. Men
durft ook de benaming nation building geven
aan een bezetting die onbegrensd is in de tijd
(Afghanistan, Irak, Liberia, Balkan,…landen die
praktisch protectoraten zijn van het machts-
centrum). Deze nation building dwingt het
bezette land zich volledig open te stellen

voor de transnationale ondernemingen.
Dergelijke economische orde opdringen aan
de periferie, leidt vaak tot conflicten of verer-
gert bestaande.

Het informele imperialisme krijgt dus
een nieuw ideaal beeld aangemeten en
vormt de centrale transatlantische strategie.
Militaire opbouw moet de greep van het
machtscentrum vergroten ten opzichte van
de als ‘mislukte staten’ gebrandmerkte lan-
den. In de praktijk is dus het volgende nodig:
een militaire capaciteit en het ondergeschikt
maken van civiele instrumenten aan de mili-
taire logica.

De laatste vijftien jaar tonen aan dat
deze strategie van militaire bezettingen geen
conflicten stabiliseert, omgekeerd ze zijn een
hulp voor de rekrutering voor terroristische
organisaties. Zo ontstaat een globale oorlog-
stoestand om met militaire middelen staten
te bestrijden die zich niet willen onderwer-
pen. Bovendien wordt hiervan geprofiteerd
om de inperking van de burgerrechten in het
machtscentrum te rechtvaardigen.

Deze uitbuiting van de periferie door het
centrum wordt doorgevoerd door middel van

binnenlandse gunstelingen en/of door mid-
del van een direct militair ingrijpen en bezet-
ting.Wordt op die manier de soevereiniteit
van het land formeel buitenspel gezet, of
wordt het land onder curatele geplaatst?

Het kolonialisme en haar huidige neoli-
berale verschijning is de agressiefste militaire
variant in dit spectrum, het is de spectaculair-
ste vorm van het imperialisme.

NNEEOOLLIIBBEERRAALLEE KKOOLLOONNIIAALLIISSMMEE EENN DDEE

CCRRIISSIISS TTEENNDDEENNSSEENN

In werkelijkheid gaat het vandaag om een
beleidstrategie die de neoliberale globalise-
ring op wil leggen. Belangrijke middelen hier-
voor zijn: privatisering, deregulering, afbraak
van de sociale maatschappelijke diensten.

Hierdoor veroorzaakt men gelijktijdig
verarming, de belangrijkste oorzaak voor
escalatie van conflicten in landen. Dit moet
zelfs de Wereldbank toegeven. Oorlog veroor-
zaakt armoede, armoede maakt de kans op
burgeroorlog groter. Het grootste aantal poli-
tieke geweldplegingen hebben een plaatselij-
ke oorzaak, zoals honger, ongelijkheid en ont-
zegging van rechten voor de burgers, ecologi-
sche degradatie.

Het neoliberale systeem produceert wei-
nig winnaars en veel verliezers. Bijgevolg
moet het zich beveiligen tegen deze ‘verwor-
penen der aarde’. De neoliberale globalisering
biedt de westerse concerns nieuwe winstmo-
gelijkheden, maar deze worden bedreigd
door crisissen en conflicten in de periferie en
onrust bij de burgers van het machtscen-
trum. Bijgevolg moet er “gepacificeerd” wor-

neoliberaal kolonialisme

I  Antoine Uytterhaeghe  I

In 1960 stemde de VN resolutie 1564. Deze resolutie verzekerde, tenminste op papier, alle lidstaten van de internationale
gemeenschap volledige zelfbeschikking. Hiermee dacht men een snelle beëindiging van het kolonialisme in al zijn 

verschijningsvormen te kunnen bereiken.

Veiligheidsexperts verantwoorden de inter-
venties met de dekmantel van de mensen-
rechten en de (internationale) veiligheid.
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den. Met militaire middelen moet het voort-
bestaan van de huidige hiërarchie gegaran-
deerd worden en de uitbuitingsmogelijkhe-
den moeten verdedigd worden tegen elke
bedreiging.

De militarisering van de internationale
politiek gaat hierdoor met rasse schreden
vooruit.

Dit ‘pacificeren’ en militair garanderen
van het systeem is daarnaast ook nodig om
de morele identiteit en de internationale legi-
timiteit van de ‘globale leiders’ te onderbou-
wen. Het is dan ook een vanzelfsprekendheid
dat er bijvoorbeeld een Amerikaans-Europese
NAVO stabiliseringsmacht van zowat 60.000
soldaten is opgezet.

DDEE MMIILLIITTAAIIRREE BBEEVVEEIILLIIGGIINNGG VVAANN DDEE

GGLLOOBBAALLIISSEERRIINNGG

Nieuwe oorlogen vinden plaats waar de spel-
regels van de globale neoliberale economie
niet gerespecteerd worden. Dergelijke hou-
ding leidt tot problemen in de gestigmati-
seerde zogenoemde ‘mislukte staten’, van

waaruit belangrijke terroristische dreigingen
uitgaan.“Stabiliteit verzekeren” heet dat in
de NAVO documenten. Zo worden het
Pentagon en Brussel systeembeheerder of
bodygard van de globalisering.

De ultieme doelstelling van het buiten-
lands beleid van de Verenigde Staten, is het
opdringen van hun democratie en vrije
markt. Zo verzekeren ze hun hegemonie over
het reilen en zeilen van onze planeet.

Maar ook de Europese Unie wil op dit
terrein niet achterblijven. Ook zij wil haar
plaats als global player veilig stellen en
behouden. Robert Cooper, naaste medewer-
ker van Solana, ziet het als volgt:“de staten
die zich niet vrijwillig onderschikken aan het
imperialisme van de globale economische
politiek en zich vastklampen aan vervlogen

era, stellen zich bloot aan geweld en mislei-
ding”

Democratie wordt in essentie herleid tot
de aanvaarding van de neoliberale vrije
markt.

NNIIEEUUWWEE KKOOLLOONNIISSAATTIIEE

Het principe van niet inmenging functio-
neert niet meer.

Het centrum kan het fenomeen van pre-
caire staten niet negeren, want haar veilig-
heid en economische belangen worden door
deze staten bedreigd. De beste oplossing lijkt
dan wel om deze landen uit de periferie
onder curatele of protectoraat te plaatsen.

Ook in de EU gaan er stemmen op in
deze zin, om deze landen zolang onder een
quasi koloniale controle te plaatsen tot ze
naar wens functioneren. Op die manier wor-
den landen en hun bevolking het recht op
zelfbestemming ontzegd. De gelijkberechti-
ging van staten wordt definitief van tafel
geveegd.

De groeiende militaire opbouw van de

EU en NAVO is erop gericht om de kolonisatie
van de periferie te voltrekken in een geza-
menlijke totaalaanpak met de civiele sector.
Met dit doel worden in de ganse wereld klei-
ne militaire basissen (Lily Pads) opgericht,
met een beperkte mankracht, maar met vol-
doende capaciteit voor een snelle uitbouw
indien nodig. Het concept van de ‘battleg-
roup’ is de structurele omzetting van de ‘out-
of-area’ (dwz militaire actie buiten het grond-
gebied van de lidstaten) van de Europese
Unie. In dit kader past ook de oprichting van
de European Gendarmery Forces in 2006, een
quasi militaire troep die primair moet dienen
om opstanden (riot control) te bestrijden.

Op de NAVO-top in Praag eind 2002
werd besloten om een Response Force van
25.000 soldaten op te richten om preventieve

oorlogen te voeren. Sedert 2006 is deze
strijdmacht inzetbaar. Deze NAVO Responce
Force is de zichtbare uitdrukking van de nieu-
we interventiedoctrine. Het is de ultieme en
permanente ‘coalition of the willing’.

De NAVO en in een zekere zin de EU wil
zich bij de VN aandienen als militaire arm
voor stabiliteit in de wereld. Dat is hen gelukt
in Kosovo, Bosnië en Afghanistan (dat de
facto een Westerse kolonie is geworden).
Onder het formele dak van de VN, werd het
land sedert Petersberg een protectoraat van
de zogenoemde internationale gemeen-
schap, maar in handen van de VS en NAVO.

Ook de ontwikkelingshulp wordt meer
en meer voor deze logica geïnstrumentali-
seerd. Het ontwikkelingsgeld voor meer vei-
ligheidsdienstverlening stijgt en dus wordt
het ontwikkelingsgeld onttrokken van de
armoedebestrijding, en ontlast men het
defensiebudget van de donorlanden.
Ontwikkelingshulp levert op die manier een
bijdrage aan het economische centrum.

BBEESSLLUUIITT

Wie honderden miljarden in bewapening
pompt om ‘veiligheid’ en ‘good governance’
met bommen te bereiken, en landen als pro-
tectoraten te behandelen tot ze gehoorza-
men aan de neoliberale economische spelre-
gels, houdt daarmee alleen de vicieuze cirkel
van armoede en geweld in stand.

Dit is precies wat er zich achter de praxis
van stabiliteitsexport verbergt.
De machtshebbers in dit systeem proberen
de ontstane wanorde met militaire middelen
te bestrijden. Hierdoor wordt de militaire
bezetting als licentie voor het plunderen
gebruikt.
Maar het neoliberale kolonialisme brengt de
oorlog naar het ‘moederland’. De zogenaam-
de vergroting van dit gevaar wordt gebruikt
om burgerrechten in het machtscentrum te
beperken, indien nodig mocht blijken worden
zelfs de militaire middelen ingezet. De han-
dig verpakte oorlog tegen het terrorisme is
niets anders als een militair offensief van het
neoliberalisme.
Weerstand tegen de heersende orde, legaal
of onder welke vorm dan ook, wordt gelijkge-
steld met terrorisme en steeds repressief
onderdrukt.

Bron: Jurgen Wagner -  Linksnet
■
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Wie honderden miljarden in bewapening
pompt om ‘veiligheid’ en ‘good governance’
met bommen te bereiken, en landen als 
protectoraten te behandelen tot ze gehoor-
zamen aan de neoliberale economische spel-
regels, houdt daarmee alleen de vicieuze cirkel
van armoede en geweld in stand.
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AACCTTUUEEEELL

De eerste regering van G.W. Bush in de
Verenigde Staten gebruikte de ‘angst’ voor
dit massavernietigingswapen als hef-
boom om zijn oorlog voor olie tegen Irak
aan de Amerikaanse en aan de wereldbe-
volking te verkopen. Vandaag tapt de pre-
sident uit hetzelfde vaatje om het kern-
energieprogramma van Iran in diskrediet
te brengen met de beschuldiging dat Iran
aan een kernwapen werkt. De confronta-
tie met Noord-Korea spitst zich eveneens
toe op het kernwapendossier. We hadden
enige tijd geleden een (hoog)spanning
tussen Pakistan en India, beide ‘nieuwe’
kernwapenstaten, zodat dit conflict een
realistische nucleaire dimensie meekreeg.
Vergeten we niet dat de vijf groten van
deze aarde – de permanente leden van de
VN Veiligheidsraad – elk met een eigen
moderniseringsprogramma zitten van hun
kernwapenarsenaal, in weerwil van hun
handtekening onder het Non Proliferatie
Verdrag dat hen tot algehele nucleaire
ontwapening verplicht.

Het “Missile Defense” programma, zeg
maar rakettenschild, heeft locaties nodig

vanwaar radars vroegtijdig een aanvalsra-
ket kunnen ontdekken, en lanceerinstalla-
ties van waaruit die kernraketten zullen
moeten worden neergehaald. Groot-
Brittannië wil hiervoor Menwith Hill en
Fylingdales aanbieden. Maar vooral de
medewerking van Polen en Tsjechië aan
het Amerikaanse programma dreigt de
relaties tussen de EU en Rusland behoor-
lijk te verstoren (zie ander artikel).
We moeten nog vermelden dat de wereld
intussen zit opgescheept met 9 kernwa-
penstaten: naast de ‘vijf’ ook nog Israël,
Pakistan, India en Noord-Korea (een groep
die misschien tot 8 zal terugvallen indien
het akkoord met Noord-Korea een hinder-
nisloze uitvoering kent).

Een land dat misschien nog als extra-
lid tot de nucleaire club zou kunnen toe-
treden, zou wel eens Japan kunnen zijn.

vijf voor twaalf

I  Georges Spriet I

Het kernwapendossier ligt weer bovenaan op de werktafel van de internationale politiek. Kernwapens vormen de inzet van heel
wat spanningen wereldwijd. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal veranderen. Amerikaanse kernwetenschappers

zetten de gevarenklok op vijf voor twaalf.

De voorzitter van het Internationaal
Atoom Energie Agentschap (IAEA) zegt
dat het politiek onhoudbaar is om de
eigen veiligheid (van de grote 5) met
kernwapens te verzekeren,
en tegelijkertijd andere landen ditzelfde
zogenaamd veiligheidsinstrument te 
ontzeggen.”
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De pacifistische grondwetclausule staat
daar immers ter discussie nu, en door
sommige leidinggevende politici wordt
openlijk gesteld dat een beperkt arsenaal
aan kernwapens niet tegen de letter noch
de geest van de grondwet ingaat. (zie arti-
kel in vorige Vrede).

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAAALL RREECCHHTT

Het overzicht van de moderniseringsplan-
nen (zie kader) toont een indrukwekkend
misprijzen voor het internationaal recht.
De voorzitter van het Internationaal
Atoom Energie Agentschap (IAEA) zegt
hierover dat het politiek onhoudbaar is
om de eigen veiligheid (van de grote 5)
met kernwapens te verzekeren, en tegelij-
kertijd andere landen ditzelfde zoge-
naamd veiligheidsinstrument te ontzeg-
gen. Hiermee verwijst hij openlijk naar de
verdragrechtelijke verplichting van de
kernwapenstaten om tot een algehele
kernontwapening te komen (art. 6 van het
Non Proliferatie Verdrag). Zonder ontwa-
pening kan je de proliferatie geen halt
toeroepen, dat is zijn synthese. Maar hij
gaat daarin ook nog verder: “We moeten
ook de wortels van de onveiligheid aan-
pakken In gebieden van langdurig conflict,
zoals het Midden Oosten, Zuid-Azië en het
Koreaans schiereiland, zal men naar mas-
savernietigingswapens blijven streven –
hoewel nooit gerechtvaardigd – zolang we
falen om een alternatief aan te bieden als
oplossing voor het veiligheidstekort.”

Het is een algemeen verschijnsel dat
de diplomatieverantwoordelijken van de
westerse democratieën erg veel aandacht
hebben voor de verspreiding (proliferatie)
van de kernwapens, maar volledig zwijgen
over de nood aan ontwapening.
Integendeel, zoals uit de tabel ook blijkt,
ze moderniseren hun arsenaal volop. Tony
Blair verantwoordde de Britse plannen als
volgt. “Hoewel we denken dat de koude
oorlog voorbij is, kunnen we er niet zom-
aar van uitgaan dat er in de komende
decennia geen ernstige bedreiging van
onze strategische belangen te verwachten
valt. Er is een vage dreiging van landen als
Noord-Korea (...) of van Iran dat zijn non-
proliferatieverplichtingen niet nakomt. Er
is een mogelijk verband tussen dergelijke
staten en het internationaal terrorisme. Er
is ook geen enkele huidige kernwapen-

MMOODDEERRNNIISSEERRIINNGG KKEERRNNWWAAPPEENNSS

UU SS

jaar 2007: totaal operationeel: 5040
* Strategic Offensive Reduction Treaty (SORT-Akkoord samen met Rusland, 2002):

nog maximum 2200 strategische kernkoppen tegen 2012.
* miniaturisering om de afschrikkingkracht realistisch te houden: kleinere bommen

zouden inderdaad wel eens echt kunnen ingezet worden, dus vormen ze een reële
afschrikking voor ‘schurkenstaten’ of het internationaal terrorisme, zegt men in
het Pentagon.

* bunkerbusters: bommen die zich eerst de grond ingraven alvorens te ontploffen.
* er werd een milieueffectenrapport aangevraagd om de installaties voor kernproef-

nemingen in de Nevada woestijn opnieuw operationeel te maken
*’ complex 2030’: plannen om volledige vernieuwing te realiseren, d.w.z. ontwerp,

ontwikkeling, productie en installering, met volledige vernieuwing van de kernra-
ketten, de vliegtuigen, de duikboten.

RRUUSSLLAANNDD

jaar 2007: totaal operationeel 5670
* volgens SORT: tegen 2012 vermindering naar minder dan 2200
* “In de volgende vijf jaar zullen we het aantal moderne langeafstandsvliegtuigen,

duikboten en lanceringinstallaties voor onze strategische kernwapens aanzienlijk
moeten verhogen” (Poetin in mei 2006)

* Voorlopig zou Rusland nog slechts over 11 van zijn vroegere 62 kernduikboten
beschikken, maar er is al enige tijd een nieuw productieprogramma aan de gang

* Rusland zegt te werken aan een nieuw langeafstandsraket, waarvan met aan-
neemt dat ze niet langer een “baan” (ballistisch traject) zal beschrijven, maar een
computergestuurd individueel parcours zal volgen over een afstand van 5 tot 7
duizend kilometer.

GGRROOOOTT-- BBRRIITTTTAANNNNIIËË

jaar 2007: totaal operationeel: maximaal 160
* politieke beslissing genomen om Trident programma volledig te hernieuwen: vier

nieuwe duikboten zijn nodig om de oudere Vanguard te vervangen tegen 2020-24.

FFRRAANNKKRRIIJJKK

jaar 2007: totaal operationeel: 348
* Laboratoriumsimulaties in Barp nabij Bordeaux.
* Programma voor nieuwe atoomduikboten (les SNLE- NG).
* Programma voor nieuwe raketten (40 raketten M45).
* Programma voor nieuwe kernbommen (400 koppen TN 75).
* Programma voor nieuwe vliegtuigen (Rafale).
Welke kostprijs?
* Het Franse defensiebudget bedraagt 42 miljard euro.
* In 2006 is er 20 miljard voorzien voor nieuwe wapens.
* Jaarlijks gaat er 8 miljard naar de kernwapens.
* Daarbij nog 4 miljard per jaar aan kredieten voor technische uitrusting van het

kernarsenaal.

CCHHIINNAA

jaar 2007: totaal operationeel: 145
* Waarnemers verwachten een verhoging van het aantal langeafstandsraketten van

20 tot 75 à 100.
* Modernisering van de duikboten en vliegtuigen.
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nium volstaan al.
De internationale gemeenschap staat

voor een dilemma: hoe de klimaatveran-
dering temperen zonder de gevaren te
vergroten van proliferatie van nucleair
materiaal. Aldus Amerikaanse kernweten-
schappers.

BBEELLGGIIËË II NN DD EE VV NN--VVEEIILLIIGGHHEEIIDDSS--

RRAAAADD

Hier enkele minimale bedenkingen bij de
rol die ons land in de VN Veiligheidsraad
zou moeten spelen.

België zou er moeten
op toezien dat elke reso-
lutie rond proliferatie
van kernwapens (Noord-
Korea, Iran,...) ook aan-
dacht schenkt aan de
kernontwapening. De
letter en de geest van de
uitspraken van het
Hooggerechtshof van
Den Haag (8 juli 1996)
moeten telkens een
weerspiegeling vinden in
de resoluties die gerela-
teerd zijn aan het kern-
wapendossier.

België zou er moeten
over waken dat verster-
king en uitbreiding van
kernwapenvrije zones als
middel voor denucleari-
sering voldoende op de
agenda komt, zeker wat
het Midden Oosten
betreft. Hier kan er nauw
samengewerkt worden
met de landen van de
Gulf Council die eind
2005 het spoor aankon-
digden van een kernwa-
penvrije zone.

Bovendien moet België erop toezien
dat er ook in dit dossier geen politiek van
twee maten en twee gewichten wordt
gebruikt: Israël moet op het matje geroe-
pen worden voor haar kernwapenpro-
gramma.

Georges Spriet is secretaris van Vrede

■
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staat die er nog maar aan zou denken uni-
lateraal af te zien van zijn kernwapenca-
paciteit. Het zou dus gevaarlijk en onver-
standig zijn mocht Groot-Brittannië een-
zijdig zijn onafhankelijke nucleaire
afschrikking opgeven.”

Impliciet geeft de Britse premier hier
toe dat de ontwapening gezamenlijk en
globaal moet worden aangepakt. Iets wat
de vredesbeweging wereldwijd al altijd
heeft gezegd, en dat nog extra werd
onderstreept door het Hooggerechtshof
van Den Haag toen het stelde dat “ieder
land de verplichting
heeft om onderhande-
lingen op te starten –
en tot een goed einde
te brengen – om tot een
algehele kernontwape-
ning te komen”. Costa
Rica heeft hiervoor al
een ontwerptekst van
een wereldwijd Verdrag
voor de Eliminatie van
het Kernwapen bij de
Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties
neergelegd.

KKEERRNNEENNEERRGGIIEE EE NN

KKEERRNN--

WWAAPPEENNSS

The Bulletin of Atomic
Scientists heeft de geva-
renklok (Doomsday
clock) op 5 voor 12 gezet.
Deze Amerikaanse
atoomwetenschappers
gebruiken een gelijkaar-
dige redenering als hier-
boven beschreven, maar
wijzen ook nog op een
extra element. Vele lan-
den maken plannen om
een kernenergieprogramma voor burger-
lijke doeleinden te realiseren. Hierdoor
komt er veel nucleair materiaal beschik-
baar. In Japan wil men tegen 2010 vijf
nieuwe centrales bouwen, in China 30
tegen het jaar 2020. De volgende vijf jaar
zijn er zo’n twee dozijn energiecentrales
gepland in landen als Nigeria, Polen en
Vietnam. In november 2006 meldde het
Internationaal Atoomagentschap dat vier
Arabische landen -Algerije, Egypte,

Marokko en Saudi-Arabië- aangekondigd
hebben een kernenergieprogramma te
willen opstarten.

Er zijn verschillende factoren die
duwen naar nieuwe initiatieven: verou-
derde nucleaire reactoren, groeiende ener-
giebehoeften, een wil om de energiebe-
voorrading te diversifiëren en minder
afhankelijk te zijn van fossiele energie-
grondstoffen, en de nood om de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen. Daar
tegenover staat dat het risico op ongecon-
troleerde proliferatie van splijtstoffen gro-

ter wordt. Verrijkingsinstallaties die laag-
verrijkt uranium produceren als brandstof
voor de reactoren, kunnen betrekkelijk
makkelijk gebruikt worden om hoogver-
rijkt uranium voor kernwapens aan te
maken. Bovendien is de plutonium die
overblijft opnieuw bruikbaar voor wapens
na een opwerkingsproces. Heel veel nucle-
air materiaal is er niet nodig om een
splijtstofwapen te produceren: 1 tot 3 kg
plutonium of 5 tot 10 kg hoogverrijkt ura-

“Ik zeg alleen dat de wereld in de problemen zit als een slechte leider ook
maar één nucleair wapen in handen krijgt”.
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EERRFFEENNIISS

Volgens berekeningen van het Natural
Resources Defense Council werden er sedert
1945 meer dan 128.000 kernkoppen gefabri-
ceerd. Zowat 97% daarvan door de twee
supermachten van toen:Verenigde Staten
van Amerika (rond de 55%) en de Sovjet Unie
/ Rusland (rond de 43%).

De VS en de Sovjet Unie hebben inder-
daad gedurende vier decennia de nuclearie
dreiging gestalte gegeven: een openlijk vij-
andschap gekoppeld aan enorme kernwa-
penarsenalen. Er heerste een veralgemeende
ongerustheid voor een nucleaire holocaust:
de oplopende spanningen tussen twee
supermachten konden makkelijk aanleiding
geven voor een allesvernietigende kernoor-
log.Vandaag is het gevaar voor een toevallige
of onaangekondigde nucleaire ‘uitwisseling’
nog altijd theoretisch aanwezig. Beiden heb-
ben immers nog de erfenis niet weggewerkt
van meer dan 1000 kernkoppen die onder
‘hoog alarm’ staan, klaar om binnen de tien
minuten te worden gelanceerd1. Zo is er in
1995 op het nippertje een catastrofe verme-
den toen Rusland een Noorse weersatelliet
eerst als een vijandig raket identificeerde en
president Jeltsin de repliek zou hebben moe-
ten initiëren.Vier minuten voor het limiet-
moment voor het nucleair antwoord op deze
aanval, kwam de Russische veiligheidscom-
missie tot het besluit dat het niet om een
verrassingsaanval ging van een vijandige
westerse duikboot. Maar een weloverwogen
aanval van Rusland of van de Verenigde
Staten op de andere is vandaag ondenkbaar.

PPOOSSTT KKOOUUDDEE OOOORRLLOOGG

Sinds het eind van de koude oorlog hebben
beide staten een belangrijk percentage van
hun kernkoppen uit de operationele status
gehaald en verschoven naar reserve, inactief,

of “bulk” klassering. Bij verschillende wapen-
verminderingsakkoorden werd er immers
niet om vernietiging van de kernkoppen
gevraagd.

Mochten de VS en Rusland in 2009 het
START I (Strategic Arms Reduction Treaty) niet
verlengen dan zal het beeld nog vager wor-

den, aangezien dit Verdrag een tweejaarlijkse
rapportering voorziet over de status van de
intercontinentale, de duikbootraketten en de
bommenwerpers.

De VS zou nog over zo’n 10.000 kernkop-
pen beschikken, waarvan 5.735 operationeel
zouden zijn.Tegen 2012 zou dat zeker moeten
halveren: naast de tactische, minder dan
2.200 operationele strategische wapens. De
ramingen wat Rusland betreft spreken van
16.000 in totaal waarvan er 5.830 operatio-
neel zouden zijn. Algemeen wordt aangeno-
men dat Rusland wellicht nog lager zou wil-
len gaan dat de 2.200 kernkoppen die ze vol-
gens de Strategic Offensive Reduction Treaty
in 2012 nog zou mogen bezitten. Rusland had
tijdens de onderhandelingen aangedrongen
om tot 1.500 te zakken, maar dat wou de VS
niet.

De Britten zouden nog over zo’n 200
strategische en substrategische kernwapens
beschikken, waarvan er steeds 48 op patrouil-
le zouden zijn met een TridentII-duikboot.
Frankrijk ontmantelde al zijn kernwapens op
het vasteland en houdt nog zo’n 350 kern-
koppen over voor zee- en luchtmacht. China
zou in totaal rond de 600 kernkoppen heb-

ben aangemaakt, waarvan er nu nog zo’n
200 overblijven.Waarnemers denken dat
China haar aantal langeafstandsraketten zal
verhogen van 20 tot 75 à 100, voornamelijk
gericht tegen de VS.

Van India meent men te weten dat er
genoeg splijtstof werd aangemaakt om zo’n

60 tot 105 kernkoppen te maken, waarvan er
50-60 ook werkelijk zijn geassembleerd.
Pakistan zou daar lichtjes onder liggen met
splijtstof voor 55 tot 90 koppen, met een
werkelijke productie van zo’n 40-50 stuks.
Israël heeft genoeg splijtstof geproduceerd
voor 115 tot 190 kernkoppen, en assembleerde
er zo’n 60 tot 80.Van Noord-Korea wordt ver-
ondersteld dat het 5 tot maximum tien kern-
wapens zou kunnen bezitten.Via een recent
akkoord in het zeslandenoverleg zal Noord-
Korea zijn wapens ontmantelen in ruil voor
economische steun en leveringen van ener-
giegrondstoffen.

BBEESSLLUUIITT

Het is duidelijk dat de ‘erkende’ kernwapen-
staten hun arsenaal zien als essentieel voor
hun nationale veiligheid. Dit houdt wellicht
in dat we de komende jaren nog altijd kern-
wapenvoorraden in de wereld zullen hebben
en dat nieuwe landen er verder op uit zullen
zijn om ook het kernwapen te bezitten.

Georges Spriet is secretaris van Vrede.
––––––
1 www.thebulletin.org

■
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“De Verenigde Staten en Rusland hebben
de erfenis nog niet weggewerkt van
meer dan 1000 kernkoppen die onder
‘hoog alarm’ staan”

kernwapens zijn er om te blijven

I  Georges Spriet I

Het is niet eenvoudig om aan exacte cijfers te geraken wat het aantal kernwapens in de wereld betreft. Wat wel vaststaat is
dat we vandaag op het laagste peil zijn gezakt sedert 45 jaar. Tezelfdertijd is het aantal kernwapenstaten gestegen van drie

naar negen.

12-15/mei  07-05-2007 14:14  Pagina 15



BEWAPENING16

Vrede | nr. 385 | mei - juni 2007

Sinds de bipolaire wereld plaats heeft
gemaakt voor een uniepolaire onder lei-
ding van de Verenigde Staten, zien we dat
er meer en meer aanvalsoorlogen plaats-
vinden. Heeft de onzichtbare hand van de
markt plaats moeten maken voor de ijze-
ren vuist van het militaire? Onverbloemd
treden de global players op en eisen op
arrogante wijze de vrijwaring van hun
economische belangen met militaire mid-
delen.

EERROOSSIIEE VVAANN HH EE TT SSOOCCIIAALLEE WWEELL--

ZZII JJNN

Na een periode van het tot stand komen
van een gemeenschappelijk sociaal vang-
net, bevindt onze planeet zich in een toe-
stand van gevaarlijke uitholling en erosie
van het sociale en solidaire welzijn. De
tafeljuwelen, zoals de openbare diensten,
energie, water, post, gezondheidswezen
en onderwijs, worden te grabbel gegooid
voor de meest biedende privé investeer-
ders, terwijl een steeds groter wordende
groep van burgers in de ellende gestoten
wordt. In dezelfde lijn wil men nu ook het
gevoelige bereik van veiligheid, van oorlog
of vrede meer en meer openen voor de
naar winst georiënteerde privé veilig-
heidsondernemingen.

HHEERRNNIIEEUUWWDDEE FFEEOODDAALLIISSEERRIINNGG

VVAANN OONNZZEE SSAAMMEENNLLEEVVIINNGG

In vele landen liggen naast de reeds
bestaande getto’s van armen, de afge-
schermde wijken voor rijken, de zoge-
noemde “gated communities”, waar de
aandeelhouders achter prikkeldraad,
muren, grachten en wachttorens samen-

wonen onder de bescherming van gewa-
pend veiligheidspersoneel, zoals in de
Middeleeuwen. Men kan van een nieuwe
feodalisering van ons leven spreken, waar
de democratische controle berust bij de
private bewakingsfirma’s, waar de burger
alleen een waarde heeft wanneer hij geld
bezit.

Wereldwijd werken 50 miljoen werk-
nemers in 116 landen in zogenoemde spe-
ciale economische zones, die onderwor-
pen zijn aan de willekeur van de onderne-
mingen en de op militaire leest geschoei-
de veiligheidsagenten die ze in dienst
hebben. Dat zijn toestanden vergelijkbaar
met de Britse en Hollandse Oost-Indische
compagnies, waar private aandeelhouders
quasi soevereine overheidsrechten had-
den en op een absolute wijze de onder-
worpen bevolking uitbuitte en beroofden.

Om dit alles straffeloos te kunnen
bewerkstelligen hadden ze een eigen
leger, dat talrijker en sterker was dan het
leger in het moederland.

HHUUUURRLLIINNGGEENN &&   AAVVOONNTTUURRIIEERRSS

Men heeft in vele facetten van het dage-
lijks leven de gevolgen van de privatise-

ring kunnen waarnemen en een weer-
standbeweging begint zich meer en meer
te vormen. Over de impact van de privati-
sering op militair en veiligheidsvlak is
minder bekend. De enige motivatie van
deze zogenoemde veiligheidsondernemin-
gen is winst. Ze bieden een breed dien-
stenpakket aan voor een zeer heterogeen
cliënteel. De privé militaire firma’s (PMF)
hebben hun aanbod rond vier pijlers
geconcentreerd: veiligheid, opleiding,
inlichtingen en logistiek.

privé legers - 

een gevaar voor democratie en de wereldvrede

I  Antoine Uytterhaeghe  I

Waar men ook kijkt, overal wordt geprivatiseerd sedert het einde van de koude oorlog en de overwinning van de vrije 
markt economie op de planeconomie. Door het wegvallen van het “ijzeren gordijn” wordt het in stand houden van 
een groot militair apparaat niet meer evident bevonden door de burgers, bijgevolg pakken de apologeten van het

neoliberalisme het veiligheidsprobleem nu aan met de regels van de liberalisering en de privatisering.
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Hun huursoldaten en veiligheidsagen-
ten worden niet in het duister aangewor-
ven, maar in alle openbaarheid. Deze
zogenoemde veiligheidsondernemingen
zijn zoals alle andere ondernemingen en
neigen naar concernvorming. Bovendien
zijn ze verbonden met holdingmaatschap-
pijen en de financiële markten. Ze kunnen
ingezet worden voor landsverdedigingsta-
ken (inclusief de bijbehorende militaire
uitrusting), die normalerwijze onder de
bevoegdheid van de nationale strijdkrach-
ten vallen of voor binnenlandse veiligheid,
wat eigenlijk de taak is van de politie.

UUIITTHHOOLLLLIINNGG VVAANN DD EE DDEEMMOOCCRRAA--

TTIISSCCHHEE CCOONNTTRROOLLEE

Het cliënteel van de PMF’s bestaat naast
staten uit politieke groepen, putschisten
en rebellenleiders maar ook uit concerns
en economische machtsgroepen die met
de hulp van deze huurlingen de toegang
tot markten en grondstoffen willen verze-
keren of met hun doodseskaders vak-
bondsleiders laten vermoorden.
In zijn boek over dit onderwerp stelt
Uesseler dat Shell, BP en Exon Mobil
beroep doen op dit soort militaire veilig-
heidsfirma’s om hun belangen te beveili-
gen. Maar de grootste cliënt van deze
PMF’s is de Verenigde Staten, die zo het
parlement passeert en ze opdrachten
geeft die ze anders met verdoken acties
door de eigen geheime diensten zou moe-
ten laten doen.

Uesseler citeert bijvoorbeeld een uit-
spraak over het conflict in Darfour van
iemand uit de kringen van Bush in
Washington: “We kunnen daar op basis
van onze wetgeving geen politieke partij-
en of groepen oprichten. Als we hiervoor
privé militaire ondernemingen gebruiken
kunnen we de voorschriften omzeilen. Stel
dat geheime acties gemengd worden met
de ontwikkelingshulp van ons ontwikke-
lingsministerie. Het is een manier om de
controle van het Congres te ontwijken”.

220000 MMIILLJJAARRDD JJAAAARROOMMZZEETT

Men schat dat werelwijd 1,5 miljoen men-
sen in loondienst zijn van PMF’s, de jaar-
omzet situeert zich rond 200 miljard dol-
lar. Vele regeringen zijn reeds afhankelijk
van hun diensten, zoals Saoedi-Arabië, dat
al zijn veiligheids- en militaire belangen

heeft uitbesteed. De Verenigde Staten zou
de oorlog tegen Joegoslavië niet hebben
kunnen uitvoeren zonder de militaire
privé firma’s zoals bvb. Kellog-Brown &
Root (KBR). KBR bouwde de gigantische
militaire basis ‘Camp Bondsteel’, waar een
oliepijplijn van de Zwarte Zee naar
Albanië dwars door loopt, en levert er
allerlei logistieke diensten. In Irak zijn er
op dit ogenblik meer dan 68 privé militai-
re veiligheidsfirma’s actief. Hun verwerpe-
lijke activiteiten doen ze vooral op kosten
van de Amerikaanse belastingsbetaler en
de rest van de wereld (die afhankelijk is
van  de dollar op die wereldmarkt). De
moderne wapensystemen worden als-
maar complexer en kunnen alleen maar

door soldaten met een specifieke oplei-
ding ingezet worden. Daarom hebben
grote wapenconcerns zoals Lockheed
Martin enkele privé militaire ondernemin-
gen zoals Vinnel en MPRI opgekocht en
sturen ze gelijktijdig met hun wapentuig
hun opgeleid personeel mee naar de oor-
logsgebieden.

VVOOLLKKEENN--   EE NN MMEENNSSEENNRREECCHHTTEENN II NN

DD EE GGRRIIJJZZEE ZZOONNEE

De medewerkers van PMF’s opereren in
een grijze zone binnen de volken- en men-
senrechten. Het zijn burgers noch solda-
ten en zijn bij moord juridisch gezien niet
strafbaar in het land waar ze opereren.
Meer en meer, zoals in Irak, moeten NGO’s
zich door PMF’s laten beveiligen, waardoor
met tegenzin de grens tussen hulpverle-
ning en militaire inzet vervaagt.

Niet alleen in oorlogsgebieden maar
ook in het rustige achterland van de
democratieën worden de PMF’s een
bedreiging en vormen ze in feite een staat
binnen een staat. Zo besteden de

Amerikaanse inlichtingendiensten, de FBI
en de NSA, belangrijke personenobserva-
ties uit aan PMF’s, waardoor een macht en
afpersingspotentieel zonder voorgaande
geschapen wordt. De staten verliezen op
die manier meer en meer hun geweldmo-
nopolie. Bovendien toont Uesseler in zijn
boek aan, dat de gekende bedragen voor
deze uitbestedingen van zogenoemde vei-
ligheidsopdrachten enorm duur zijn voor
de belastingsbetaler.

OOVVEERRBBOODDIIGG

Vrede en democratie kunnen niet van
bovenaf opgelegd worden. Jarenlange
ervaring toont aan dat ze vanuit de basis
moeten groeien, wanneer ze bestendig

willen zijn. Conflictoplossing en het verze-
keren van de vrede is te belangrijk om het
aan de militaire economische logica van
de privé militaire firma’s over te laten.
Omdat de militaire logica van deze onder-
nemingen zich beperkt tot bedrijfswin-
sten maken, hebben ze er alle belang bij
dat onze wereld een spanningsgebied
blijft. Dit laat de bedrijfskas rinkelen en
verzekert hen dus goede tijden. Heerst er
vrede dan verliezen de PMF’s hun inkomen
en hun bestaansrecht. Kortom PMF’s zijn
overbodig en vormen een gevaar voor de
democratie en de vrede.

Bron:Tobia Salander- www.zeit-fragen.ch, nr 15.
Rolf Uesseler: Krieg als Dienstleistung.
Private Militärfirmen zerstören die
Demokratie, Berlin, ISBN 3-86153-385-5
P. W. Singer: Corporate Warriors. The Rise
of the Privatized Military industry, Cornel
University Press, 2003, ISBN 3-861150-758-7  

Antoine Uytterhaeghe is lid van de redac-
tieraad. ■
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Het cliënteel van de PMF’s bestaat naast staten uit
politieke groepen, putschisten en rebellenleiders
maar ook uit concerns en economische machts-
groepen die met de hulp van deze huurlingen de 
toegang tot markten en grondstoffen willen 
verzekeren of met hun doodseskaders vakbondslei-
ders laten vermoorden.
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De verklaring van Berlijn, ondertekend op
zondag 25 maart ter gelegenheid van de
50ste verjaardag van het Verdrag van
Rome, is hèt document dat Europa nog
eens 50 jaar verder op weg moet helpen.
De 446 woorden tellende tekst is echter
een geaffecteerde opsomming van alles
wat Europa idealiter zou moeten zijn en
doen, straalt matheid en voorzichtigheid
uit, en houdt absoluut niets nieuws in.
Moet deze tekst misschien gewoon bewij-
zen dat het mogelijk is om met 27 lidsta-
ten tot een gemeenschappelijk document
te komen? (De tekst kwam tot stand met
de medewerking van vertegenwoordigers
van alle lidstaten, maar
werd slechts onderte-
kend door de voorzitter
van de Europese Unie,
Angela Merkel, de voor-
zitter van de Europese
Commissie, José Manuel
Barroso en de voorzitter
van het Europees
Parlement, Hans-Gert
Poettering). Dan is
Merkel in haar opdracht
geslaagd maar wie de
tekst leest, ziet onmid-
dellijk dat dit niet echt
een verdienste is. Van
een ivoren toren gevoel
gesproken. Leven de
mensen die deze tekst
opstelden misschien in
Eurodisney? 

VVRREEDDEE

“De hoop op vrede en
wederzijds begrip is
dankzij Europa werkelijk-

heid geworden.” Er zijn de laatste 60 jaar
inderdaad geen gewapende conflicten
gerezen tussen lidstaten van de Europese
Unie, maar kan men de verdienste daar-
voor zonder enige twijfel bij de Unie leg-
gen?
Zolang er sprake was van een bipolaire
wereld waren er geen militaire conflicten
tussen Europese staten, maar na de imp-
losie was er toch opnieuw oorlog in
Europa (Joegoslavië in de jaren 1990). Men
wil bij de viering van 50 jaar Europa graag
uitpakken met de vrede die de Unie heeft
gebracht, maar de oorlogen die belangrij-
ke EU-lidstaten na de tweede oorlog

tegen derdewereldlanden hebben gevoerd
buiten de Europese grenzen, worden niet
vermeld in het feestoverzicht (bvb.
Frankrijk tegen Algerije 1954-1962,…).
Eurocentrisme troef. De Europese Unie
gaat er in principe van uit dat nationale
staten met elk hun eigen belangen en
identiteiten de neiging hebben om met
elkaar in conflict te treden. Naast het feit
dat deze veronderstelling voorbij gaat aan
de vaststelling dat conflicten de laatste
decennia verschoven zijn van een intersta-
telijk naar een intern statelijk niveau, kan
men zich afvragen waarom dit onderlig-
gend principe bij een supranationale unie

valt er iets te vieren?

I  Soetkin Van Muylem  I

Met tromgeroffel wordt in alle media aangekondigd dat Europa 50 jaar bestaat. We worden overladen met
historische overzichten, interviews met mensen die (terecht) stellen dat het toch wel handig is dat je in Frankrijk
ook met de euro kunt betalen en als klap op de vuurpijl worden we op een spetterend ‘gratis’ concert getrakteerd 

onder de bollen van het Atomium.

“We moeten de sterren volgen!”
“Maar ik zeg je dat ze niet bewegen!”
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niet meer zou spelen, maar dan op een
veel grotere schaal (bvb. de Europese
tegenover de Chinese of Amerikaanse
belangen).

WWOOLLLLIIGG

Verder in de Verklaring van Berlijn valt het
volgende te lezen: “Wij streven naar vrede
en vrijheid, naar democratie en rechtssta-
telijkheid, naar wederzijds respect en ver-
antwoordelijkheidsbesef, naar welvaart en
veiligheid, naar verdraagzaamheid en par-
ticipatie, rechtvaardigheid en solidariteit.”
Allemaal mooie woorden waar een ver-
standig mens niets tegenin zou willen
brengen, alleen staat er niet echt bij hoe
dit alles precies verwezenlijkt zal worden.
Zijn dit niet dezelfde idealen die we al 50
jaar promoten? Qua waarden en doelstel-
lingen is de verklaring van Berlijn een
mooi staaltje knip-en plakwerk uit de tek-
sten geproduceerd in het verleden.
Wekenlang is er achter gesloten deuren
gedebatteerd over de inhoud van de
Verklaring van Berlijn en toch is het resul-
taat louter een ophemeling van de alge-
mene waarden en goede intenties van de
Europese Unie. Bovendien kent de tekst
qua vaagheid zijn gelijke niet in de korte
Europese geschiedenis. Geijkte begrippen
zoals ‘integratie’ en ‘uitbreiding’ zijn ner-
gens te bespeuren. We vinden evenmin
expliciete verwijzingen naar het gekelder-
de grondwetsontwerp, hoewel Merkel al
meerdere malen aankondigde dat ze het
ontwerp voor de Europese grondwet wil
reanimeren. Merkel hoeft zich overigens
niet te veel zorgen te maken want hoewel
‘Europese Grondwet’ nu een wat onge-
makkelijke bijklank heeft gekregen, heeft
de Unie al een zeer handige manier
gevonden om aan de ‘nee-stem’ te ontko-
men. De zaken die gelegitimeerd zouden
worden via de artikels van de grondwet
worden namelijk toch doorgevoerd maar
dan één voor één en geleidelijker, zoals de
installatie van een Europees diplomatiek
kader en het oprichten van een Europees
Leger. Dat sommige van deze maatregelen
worden doorgevoerd zonder enige legiti-
miteit, bvb. in de vorm van een verdrag
ondertekend door alle lidstaten, vormt
hierbij geen obstakel voor de binnenhuis-
architecten van Europa. Het project wordt
als zodanig ‘juist’ ervaren, dat triviale

zaken zoals de publieke opinie het niet in
de weg mogen staan.

EELLIITTEEPPRROOJJEECCTT

De Verklaring van Berlijn is een bevredi-
gende zelfbevestiging en het resultaat
van Europa’s eigen mythevorming. “Met
de Europese eenwording is een droom van
eerdere generaties werkelijkheid gewor-
den. Onze geschiedenis verlangt van ons
dat wij deze gelukkige verworvenheid
voor komende generaties veiligstellen.”
Alsof het huidige Europa ontstaan is van-
uit een utopische strijd van de bevolking
in plaats van het resultaat te zijn van een
politiek eliteproject. De tekst wekt de illu-
sie dat de Europese volkeren als één man

achter de hele Europese constructie staan.
De systematische verwerpingen van de
opeenvolgende verdragen met als ultieme
nederlaag het kelderen van de Europese
Grondwet in Frankrijk en Nederland en de
extreem lage opkomst bij de opeenvol-
gende Europese verkiezingen, laten noch-
tans iets anders vermoeden. De Verklaring
van Berlijn mag dan wel aan deze werke-
lijkheid voorbijgaan, de Europese elite is
zich wel degelijk bewust van het gebrek
aan affiniteit tussen de burger en de
Europese politiek. Er is volgens hen dan
ook sprake van een ‘imagoprobleem’. Dat
er misschien ook fundamentele bezwaren
aan de basis van het gebrek aan enthou-
siasme voor Europa zouden kunnen lig-
gen, wordt blijkbaar zelfs niet overwogen.
Op Machiavellistische wijze werd beslist
dat Europa goed is voor iedereen, de
belangrijkste missie van Europa is dan ook
iedereen hiervan te overtuigen. De
Europese identiteit moet gevormd worden
en de populariteit van het hele project
gekocht. In een poging deze doelstellin-

gen te bereiken worden kosten noch
moeite gespaard. Er worden populistische
initiatieven genomen zoals bijvoorbeeld
het organiseren van een megalomaan
gratis concert, weliswaar betaald met het
gigantische propagandabudget dat jaar-
lijks uitgetrokken wordt om het ‘actief
Europees burgerschap’ te promoten; er
worden universitaire leerstoelen gesubsi-
dieerd rond Europese integratie;…Ook het
oprichten van de televisiezender
‘Euronews’ in1993 paste volledig in die
strategie. De toenmalige voorzitter van de
Europese Commissie, Romano Prodi ont-
kende dat de Europese subsidiëring enige
invloed heeft op de redactionele onafhan-
kelijkheid, maar stelde wel dat de zender

“het imago van de Europese instellingen
moest respecteren net zoals de bestaans-
reden en de algemene doelstellingen van
de Unie”.

DDEEMMOOCCRRAATTIISSCCHH DDEEFFIICCIITT

Al het voorgaande is een moderne demo-
cratie niet waardig. Nochtans “leven en
werken wij”, volgens de Verklaring van
Berlijn, “in de Europese Unie op unieke
wijze met elkaar samen. Dat komt tot uit-
drukking in het democratische samenspel
tussen de lidstaten en de Europese instel-
lingen.” Nader onderzoek leert ons echter
dat de Europese democratie met haken en
ogen in elkaar hangt. Het monopolie op
Europese wetgeving ligt bij de Europese
Commissie, die bestaat uit 27 politici uit
de verschillende lidstaten, op hun beurt
voorgedragen door de regeringen van
deze lidstaten. Alleen de Europese
Commissie kan nieuwe beleidinitiatieven
nemen in Europa. Doordat de leden niet
verkozen zijn, hebben Europese burgers
totaal geen invloed op het ontstaan en de

Wekenlang is er gedebatteerd over de
inhoud van de verklaring van Berlijn
en toch is het resultaat een vage opsom-
ming van de goede intenties en een
ophemeling van de waarden van de unie.
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inhoud van het Europese beleid. Dat is
schokkend als men weet dat Europa aan
de lopende band wetten uitvaardigt die
een rechtstreekse invloed hebben op de
nationale politiek en die bovendien juri-
disch belangrijker geacht worden dan de
nationale directieven. De Raad van minis-
ters heeft qua beleidvorming ook een
beetje in de pap te brokken. Deze Raad
heeft vaak het laatste woord in de goed-
keuring van vele wetsvoorstellen. Het
enige orgaan waar rechtstreeks door het
volk verkozen vertegenwoordigers zetelen
is democratisch gezien tevens het zwak-
ste, het Europees parlement. Dit orgaan

heeft slechts beperkte bevoegdheden. Het
kan alleen maar wetten controleren en
goedkeuren en dat dan nog in samen-
spraak met de Raad van ministers, dat een
veel belangrijkere stem heeft als het
zaken betreft die van groot belang wor-
den geacht, zoals veiligheid. Het mag
bovendien niet over alle materies stem-
men. Indien het wel de toestemming
heeft, betekent dit geenszins dat een
voorstel door het parlement aanvaard of
verworpen wordt. Het betekent alleen dat
het parlement óf mag méébeslissen met
de Europese commissie, óf dat het advies
mag geven. Bij parlementaire tegenstem
wordt een voorstel niet afgevoerd maar
doorverwezen naar een bemiddelingsco-
mité (bevolkt door Europese commissiele-
den, leden van de Europese raad en parle-

mentsleden) en in het beste geval in aan-
gepaste versie terug op tafel gesmeten
(dat gebeurde onder meer met de
Bolkenstein-richtlijn). Bij negatief advies
krijgt de Europese Commissie het laatste
woord. Het parlementair advies van het
orgaan dat in een moderne democratie
normaliter de wetgevende macht zou
moeten zijn, is dus niet eens bindend.
“De Europese Unie vindt ook in de toe-
komst haar bezieling in haar openheid…”
Voor zover uit de vage tekst valt op te
maken gaat het hier over openheid in de
zin van transparantie. Europa is in werke-
lijkheid een kluwen van ondemocratische

en ondoorzichtige commissies en activi-
teiten. De vergaderingen van zowel de
Europese Commissie als de Raad van
ministers gaan grotendeels door achter
gesloten deuren. Die mogen dan soms wel
van glas zijn, van transparantie is zeker
geen sprake. Al zou men alles openbaar
maken, dan zou de enorme hoeveelheid
aan wetsvoorstellen die in Europa gedaan
worden en de complexe procedures om
tot besluiten te komen, er op zich al voor
zorgen dat het onmogelijk is de zaken te
volgen. Volgens de huidige werkwijze is de
procedure al zodanig ver gevorderd tegen
dat de voorgestelde Europese wetgeving
in een meer transparante fase terecht-
komt, dat er nog maar zeer moeilijk wijzi-
gingen aangebracht kunnen worden.
Europa is een bureaucratisch labyrint en

blijkbaar wordt er niet veel moeite
gedaan om meer participatie en openheid
te stimuleren. Integendeel, een onaantast-
bare elite, die niet onderhevig is aan de
publieke opinie, is van primordiaal belang
bij het uitstippelen van het project
Europa. Een sterk staaltje van openheid
was trouwens de beslissing om de media
uit bepaalde delen van de Europese
gebouwen te bannen nadat een Duitse
televisieploeg vastgelegd had hoe ver-
schillende parlementsleden zich kwamen
aanmelden voor de aanwezigheidsbelo-
ning van 268 euro (een som die uitgereikt
wordt om de aanwezigheid in het parle-
ment te bevorderen) om onmiddellijk
daarna weer te vertrekken. Voorbeelden
van ondemocratische praktijken en proce-
dures zijn er bij de vleet. Het feit dat de
procedure voor de Europese verkiezingen
niet uniform is in de verschillende lidsta-
ten -in sommige landen geldt stemplicht
en in andere dan weer stemrecht -resul-
teert bijvoorbeeld in een niet-representa-
tieve dus ondemocratische vertegenwoor-
diging. Ook voor de goedkeuring van ver-
dragen zoals bvb. het grondwetontwerp,
dat door alle lidstaten geaffirmeerd moet
worden, zijn er allerlei verschillende proce-
dures op nationaal niveau. In sommige
landen werd de Europese grondwet boven
de hoofden van de bevolking goedgekeurd
door de regeringen, in andere waren er
dan weer referenda met de gekende resul-
taten tot gevolg. Het concept ‘vrije en eer-
lijke verkiezingen’ is duidelijk niet aan de
Unie besteed. De Europese Commissie
heeft zelfs wetsvoorstellen op tafel gelegd
die de subsidiëring van Europese partijen
verbindt aan de steun voor het federale
project Europa. Iedereen die zich ook maar
een beetje sceptisch opstelt tegenover de
Unie zou zo dus gediscrimineerd kunnen
worden.

EEUURROOPPEESSEE MMIISSSSIIOONNAARRIISSSSEENN

Ondanks al het voorgaande, heeft de
Europese Unie toch het lef zich over het
democratisch gehalte van niet-lidstaten
uit te spreken en te ontfermen: “De
Europese Unie zal zich blijven inzetten
voor democratie, stabiliteit en welvaart
buiten haar grenzen.” Europa ziet nog een
aantal andere nobele taken voor zichzelf
weggelegd. “De Europese Unie wil vrijheid

Ongeveer de helft van de 448 artikels in
het grondwetsontwerp handelen over
economische overeenkomsten. Door de
specifieke verdeling van de verantwoor-
delijkheden, wordt enerzijds het éénge-
maakt neoliberaal economisch-politiek
beleid centraal dwingend opgelegd,
terwijl een overkoepelende centraal 
functionerende sociale politiek ontbreekt.
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20ste eeuw. Precies dat is een probleem
want in een grondwet zou geen econo-
misch model verankerd mogen worden,
het zou op alle niveaus alternatieven
moeten toelaten. Hebt u ooit al gehoord
van een andere grondwet waarin een con-
creet politiek-economisch beleid werd
opgenomen? Ik wel. De grondwet van de
Sovjetunie uit 1936, opgesteld door een
drastisch uitgezuiverd politbureau, onder
de leiding van Stalin.

Ongeveer de helft van de 448 artikels
in het grondwetsontwerp handelen over
economische overeenkomsten. Door de
specifieke verdeling van de verantwoorde-

lijkheden tussen
Europa en de
plaatselijke over-
heden, wordt
enerzijds het één-
gemaakt neolibe-
raal economisch-
politiek beleid
centraal dwin-
gend opgelegd,
terwijl een over-
koepelende cen-
traal functione-
rende sociale poli-
tiek ontbreekt.
Wat de volgende
dynamiek
teweegbrengt:
het centraal
opgelegde neoli-
berale beleid

dwingt lidstaten tot onderlinge concur-
rentie. De lidstaten moeten de arbeidskos-
ten, belastingen op bedrijven en de sociale
bijdragen vergelijken met andere lidstaten
en komen in functie van het resultaat
hiervan tot een verlaging van al die kos-
ten. Want als er een vergelijkbare arbeids-
productiviteit bestaat, verhinderen alleen
hoge kosten het aantrekken van nieuwe
bedrijven. Alleen door middel van geza-
menlijke sociale afspraken (om te begin-
nen op Europees niveau onderhandelde
afspraken) kan deze concurrentiecirkel
doorbroken worden.

Soetkin Van Muylem is stafmedewerker bij
Vrede.

■
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en ontwikkeling in de wereld bevorderen.
Wij willen armoede, honger en ziekte
terugdringen.” In de Verklaring van Berlijn
wordt het Europese Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid dat precies het omge-
keerde van deze fraaie zinnen bewerkstel-
ligd natuurlijk buiten beschouwing gela-
ten. Het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid slorpt maar liefst 45%
van het Europese budget op en overstijgt
dus massaal het budget voor ontwikke-
lingshulp. Een Europese koe krijgt 100
maal meer financiële steun van de
Europese Unie dan een mens in Sub-
Sahara Afrika. Slechts 6 van de 448 grond-
wetartikelen in
het Europese
grondwetontwerp
gaan over interna-
tionale solidariteit.
Een solidariteit
met de ontwikke-
lingslanden die er
in bestaat dat we
ze economisch ver-
der ontmantelen
en ze verder plun-
deren met de
onvermijdelijke
schade voor mens,
dier en milieu tot
gevolg.

NNEEOOLLIIBBEERRAAAALL

BBEELLEEIIDD

En dit brengt ons
dan bij het economische luik van de
Verklaring van Berlijn
De welvaart in- en de politieke macht van
Europa berusten volgens de Verklaring
van Berlijn nog altijd op het succes van de
Europese ondernemingen en de vrije neo-
liberale wereldmarkt.

“De gemeenschappelijke markt en de
euro maken ons sterk. Zo kunnen wij de
toenemende wereldwijde verwevenheid
van de economie en de almaar groeiende
concurrentie op de internationale mark-
ten vormgeven naar onze waarden.” Niets
nieuws onder de zon. Een economische
samenwerking ligt aan de basis van de
Europese Unie (Verdrag van Rome), het
uitbouwen van de vrije markt en een con-
currentiële positie waren het onderwerp
van belangrijke verdragen in de korte

geschiedenis van de Unie (bvb. Lissabon),
en economische directieven zijn nog altijd
de belangrijkste bezigheid van de
Europese instellingen, dat ten koste van
de sociale uitbouw. En ondanks het state-
ment dat “in het Europees model econo-
misch succes en sociale verantwoordelijk-
heid met elkaar verenigd zijn.” Wat globa-
le concurrentiekracht betekent, ervaren
werknemers al jaren via loonkortingen,
opdrijving van het werkritme en de
arbeidsuren zonder gekoppelde loonsver-
hogingen,…kortom via de inperking van
de sociale verworvenheden. Het uitbrei-
den van de Europese markten na de

Sovjetimplosie werd belangrijker geacht
dan het verlenen van sociale en/of demo-
cratische diepgang aan de toenmalige
Europese Unie. In 1986 besliste men zo
vlug mogelijk een zo perfect mogelijk één-
gemaakte markt te installeren (het ver-
drag kreeg de naam “Eenheidsakte”). Op
zichzelf is er niets mis met de wil tot
Europese integratie. Alles hangt af van de
manier waarop, en hier was en is er duide-
lijk sprake van een neoliberaal concept. In
de praktijk heeft men zich van dan af
beziggehouden met de concrete verwe-
zenlijking van die ééngemaakte markt, tot
2004 toen de grondwet werd opgesteld
waarin het tot stand gekomen neoliberaal
beleid werd verwerkt, het beleid dat het
haalde van alternatieven tijdens de laat-
ste echte politieke machtsstrijd van de
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DDAARRFFUURR??

In juli 2003 kreeg ik een telefoontje van DFID
(het Britse Department for International
Development, een van de organisaties waar-
mee Artsen zonder Grenzen samenwerkt), of
we niet eens zouden kunnen gaan kijken aan
de grens van Tsjaad met Soedan. Ze hadden iets
opgevangen van vijandelijkheden in Darfur, en
er zou een vluchtelingenstroom op gang geko-
men zijn. Het bleek te kloppen, met 150.000
waren ze op komst naar Tsjaad, met verschrik-
kelijke verhalen, op zoek naar een beetje water,
wat beschutting, en vooral veiligheid. Ze had-
den hun uitgeput vee voor hen uitgejaagd, hon-
derden kadavers van ezels, schapen hebben we
gezien, maar politieke belangstelling, of journa-
listen in de buurt waren er niet. In Darfur zelf,
waren er een paar NGO’s die het drama van
dichtbij meemaakten, maar de getuigen waren
in die eerste maanden enkel Soedanezen, de
regering in Khartoum probeerde op alle manie-
ren buitenlandse hulpverleners uit de regio te
weren.Tegen het einde van 2003, waren er een
handvol buitenlandse hulpverleners die met
hun nationale collega’s, duizenden en duizen-
den ontheemden probeerden te stabiliseren:
water, onderdak, medische zorgen, voedsel en
vooral die zucht naar veiligheid.

In augustus 2003 kreeg ik een telefoontje
van de VRT of we geen commentaar hadden op
het Noord Zuid vredesakkoord in Soedan. Ik ver-
telde de journalist dat het vredesakkoord in
kwestie nog helemaal niet rond was (we zou-
den er moeten op wachten tot 9 januari 2005!),
en dat er een nieuw conflict woedde in Darfur.
Maar dat nieuw conflict paste niet in het plaat-
je van het vredesakkoord. Het zou nog tot begin
2004 duren vooraleer de “brede”journalistiek
zich ging interesseren voor het drama Darfur.

De politieke krachten die de Noord Zuid
vrede bespraken, wilden niet dat een nieuw
conflict in Soedan hun vrede kwam verstoren.
De bewindhebbers in Khartoum uiteraard niet,

ze zagen hun kans schoon om de olie rijkelijk te
laten vloeien. De Sudan People’s Liberation
Army/Movement (SPLA/M), de rebellenbewe-
ging van Zuid Soedan, repte ook met geen
woord over Darfur. Zij waren het nochtans die
in het verleden het Darfur Liberation Army af
en toe wat wapens toestaken. Het conflict in
Darfur was niet nieuw, reeds lang vochten de
Darfuris tegen het centrale bewind om het ach-
terstellen van hun regio aan te kaarten. De
sedentaire bevolkingsgroepen (Fur en Massalit)

werden reeds langer lastig gevallen door noma-
dische groepen, vooral in tijden van droogte en
gebrek aan graasland. En om de druk op het
Zuiden te verlichten, stak de SPLA/M de
Darfuris geregeld een gewapend handje toe.
Voor de VSA stond er toen vooral politiek presti-
ge op het spel, zij waren de stuwende kracht
achter deze vredesbesprekingen, niettegen-
staande ze weinig directe oliebelangen hadden.
De Amerikaanse en Westerse oliefirma’s die aan
de grond lagen van de oliewinning in Zuid
Soedan, hadden onder publieke druk hun be-
langen verkocht aan Maleisische en Chinese fir-
ma’s.

IINNMMEENNGGIINNGG

Hoe kwam het dan, dat de Darfuris ontdaan
van hun SPLA steun, in februari 2003 zo fel uit
de hoek kwamen, dat ze de West-Soedanese
stad El Fashir aanvielen, het Soedanesisch Leger
onder de voet liepen, het garnizoen plunderden,
en verschillende legervliegtuigen en dito heli-
kopters vernielden op de luchthaven in El Fashir,
een gedurfde uithaal die de bewindhebbers in

Khartoem in blinde woede heeft doen ontste-
ken?
Het ‘Darfur Bevrijdings Leger’ had zich begin
2003 een nieuwe naam toegemeten, en een
alliantie aangegaan met de Zaghawa’s. Op aan-
vraag van hun nieuwe vrienden, die toegang
hadden tot wapens, zouden ze voortaan het
‘Sudanese Liberation Army/Movement (SLA/M),
heetten. De Zaghawa’s, een oorspronkelijk
nomadische bevolkingsgroep die zich uitspreidt
over Noord-Darfur tot in het noordoosten van

Tsjaad, vormen de machtsbasis van Idris Deby,
president van Tsjaad. Niettegenstaande ze maar
1% uitmaken van de Tsjaadse bevolking, contro-
leren ze 100% van Tsjaad. Het was dus niet
moeilijk te raden waar de nieuwe wapens van-
daan kwamen.

Nu is Idris Deby aan de macht gekomen in
Tsjaad, met de steun van Omar El Bashir, presi-
dent van Soedan.Tot einde 2004 zou niemand
aan de wederzijdse loyaliteit van beide heren
twijfelen.Toen ik in het voorjaar van 2004 op
missie was in Tine (Tsjaad), een stadje op de
grens, hingen hun beide portretten nog broe-
derlijk naast elkaar boven het hoofd van de
plaatselijke commandant. Bashir heeft zelfs op
een zeker ogenblik aan Déby de toelating gege-
ven om met zijn leger de grens over te steken
om zijn Zaghawa broeders in Darfur tot kalmte
aan te manen. Maar dit bleek een averechts
effect te hebben, zijn troepen kozen de zijde
van de rebellen.

Toen in de loop van 2004 een nieuwe rebel-
lenbeweging in Darfur de kop op stak, werd het
plaatje wat duidelijker. Deze beweging, de

wat heeft tsjaad met soedan te maken?

I  Jan Weuts  I

Tot september 2005 was Jan Weuts urgentiecoördinator van Artsen Zonder Grenzen België. In die hoedanigheid startte hij hulppro-
gramma’s voor de vluchtelingen van Darfur in Tsjaad en begeleidde hij de activiteiten van AzG in Darfur zelf. Sinds mei 2006 werkt

hij als urgentiecoördinator voor Caritas Internationaal België, waar hij eveneens de Caricas-werking rond Darfur begeleidt.

“Ik vertelde de journalist dat er een nieuw
conflict woedde in Darfour maar dat paste
niet in het plaatje van het vredesakkoord”
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Justice and Equality Movement (JEM) van Khalil
Ibrahim, had directe links met Hassan El Turabi,
de in ongenade gevallen religieuze leider met
wiens hulp Omar El Bashir de Soedanese presi-
dent geworden was door zijn voorganger
Numeiri van de macht te verstoten. Het was
ook dankzij Turabi dat Déby in Tjaad aan de
macht gekomen was, en Turabi had nog steeds
veel invloed op de onmiddellijke omgeving van
Déby.

De JEM zocht als enige Darfuriaanse rebel-
lengroep ook toenadering tot de rebellie in
Oost Soedan, met de bedoeling een breed front
op te starten, om het bewind in Khartoum
omver te werpen. Maar die toenadering heeft
nooit tot iets geleid. Khartoum heeft midden
2006 trouwens een vredesakkoord gesloten
met die oppositie in het Oosten, een feit dat
weinig weerklank heeft gevonden in de inter-
nationale pers. De laatste berichten omtrent
JEM zijn dat ze nu volledig ten dienste staan
van president Déby, om hem in het zadel te
houden, en sommige kwatongen beweren dat
dit logisch is. Volgens hen zijn 98% van de strij-
ders van JEM, soldaten van het Tsjaads leger.
Khalil Ibrahim probeerde nog iets op poten te
zetten met het National Redemption Front,
maar zoals we zullen zien is het nu versnippe-
ring alom.

EESSCCAALLAATTIIEE

Ondertussen vond het regime in Khartoum dat
zijn centraal gezag werd bedreigd, en ontbond
zijn duivels. Bombardementen op dorpen,
gevolgd door raids van het leger en van de ‘jan-
jaweed’ zorgde voor een volksverhuizing van 2
miljoen mensen.Terecht werd de crisis in Darfur
uitgeroepen tot de grootste humanitaire crisis,
en onder druk van de internationale gemeen-
schap liet het Soedanees bewind voldoende
humanitaire hulp binnen om de toestand te
stabiliseren. Voor een deel ook uit eigenbelang,
want steden als El Fashir, El Geneina en Nyala
kreunden onder de last van de gevluchte platte-
landsbevolking.

Tot in mei 2006 was ook de bijdrage van de
soldaten van de Afrikaanse Unie een zegen voor
hulpverleners en de getroffen bevolking. Met
de nodige financiële steun van de Verenigde
Staten en de Europese Gemeenschap, hadden
ze hun antennes uitgezet, en verzorgden ze de
contacten tussen het Soedanese Leger en de
drie actieve rebellenbewegingen. Een hulpverle-
ner vertelde me dat het toen mogelijk was het
binnenland in te trekken: je ging naar het

bureel van de Afrikaanse Unie en daar vond je
vertegenwoordigers van de drie rebellenbewe-
gingen en van het leger en de janjaweed. Je leg-
de je reisplannen voor, de rebellenvertegen-
woordigers verwittigden hun wapenbroeders
dat je hun gebied doorkruiste en je kon je werk
doen.

Tijd voor een vredesverdrag dacht iedereen
toen en de drie rebellenbewegingen (de SLA/M
was ondertussen opgesplitst) werden uitgeno-
digd: Justice and Equality Movement, en de
twee SLA/M fracties. De vertegenwoordiger van
de Fur in de vroegere SLA/M, Abdelwahid el Nur
had zich inderdaad ontdaan van Minni Minawi,

een Zaghawa. Naast JEM, waren er dus
SLM/Nur en SLM/Minnawi.

Onder tijdsdruk werd er slechts één rebel-
lenbeweging bereid gevonden de vredesover-
eenkomst van Abuja op 5 mei 2006 te onderte-
kenen: SLM/Minnawi. Minni Minawi zag zich
gepromoveerd tot 4de vice-president en zijn
troepen werden ingelijfd bij het Soedanese
leger. Dat was het dan! De gevolgen zouden
onoverzichtelijk blijken te zijn. In een onmiddel-
lijke reactie sprak Alex De Waal, die deel uit-
maakte van de delegatie van de Afrikaanse
Unie, van een regelrechte sabotage. Er kan geen
vrede zijn in Darfur zonder de handtekening
van Abdel Wahid El Nur, leider van de grootste
rebellenbeweging, en pur sang vertegenwoor-
diger van de Darfuris.

VVEERRSSNNIIPPPPEERRIINNGG

De rebellenvertegenwoordigers in de burelen
van de Afrikaanse Unie verdwenen, en interne
strijd zorgde voor een opsplitsing van de over-
gebleven bewegingen: in plaats van 3 bewegin-
gen, staken er nu 10 gewapende groepen de

kop op. Gedaan met vrijgeleides voor humani-
taire werkers in rebellengebied, en een specta-
culaire toename van bruut banditisme van alle
kanten: janjaweed, leger maar ook vanwege de
rebellen. Voor de vredestroepen van de
Afrikaanse Unie zag het er ook slecht uit: de
financiële steun van de Verenigde Staten en
Europese Gemeenschap werd stopgezet, dan
uiteindelijk weer toegezegd tot het einde van
2006. Maar ondertussen had de megafoon
diplomatie van Bush en Blair de overhand geno-
men:VN resolutie 1706 riep op voor een VN vre-
desmacht, maar Bashir zou ze nooit binnenla-
ten. Ook weer zes maanden verloren tot het
akkoord over de hybride VN-AU vredesmacht
tot stand kwam. Niettegenstaande de harde
taal van Bush en Blair aan het adres van Bashir,
liepen hun geheime diensten toch geregeld
langs bij Abdullah Gosh, de man van de veilig-
heid in het bewind van Bashir. Maar dat kadert
dan weer in de oorlog tegen het terrorisme
(nog een ander verhaal.)

Ook de vijandelijkheden tussen het
Soedanese Leger en de rebellen namen toe, en
tot tweemaal toe brachten vooral Zaghawa
troepen zware verliezen toe aan het Soedanese
leger. Het was overduidelijk dat de aanval geor-
chestreerd was vanuit Tsjaad, want de gevan-
gen genomen Soedanese soldaten belandden
in de Tsjaadse militaire kampen in Bahai en
Tine. Deze zoveelste inmenging van Tsjaad in
het conflict van Darfur, heeft uiteindelijk geleid
tot de toestand die we nu kennen: Bashir is in
het tegenoffensief gegaan en ondersteunt
actief oppositiegroepen van Déby in Tsjaad
maar ook in de Centraal Afrikaanse Republiek.
Hadden we geluisterd naar de mompelende
bevolking in Ndjamena in 2004, we hadden
misschien een drama kunnen voorkomen.Toen
al verklaarden ze hun president voor gek:
Patassé in de Centraal Afrikaanse Republiek
aanvallen en vervangen door Bozizé, dat is één
ding, maar Soedan aanvallen! Tot tweemaal toe
heeft het Franse Leger président Déby gered.

Vrede in Soedan kan enkel als je de tegen-
stellingen in gans het land wil oplossen, tenzij
je het land in zijn huidige vorm wil opdelen
natuurlijk.

Soedan heeft ongelooflijk veel potentieel:
intellectueel, agrarisch, grondstoffen, water en
petroleum. China heeft dit potentieel gezien, en
dat strijkt tegen de haren in van die andere
Westerse grootmacht.
Jan Weuts is urgentiecoördinator voor Caritas
Internationaal.

■
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IINNDDIIAA’’SS SSCCHHOONNEE SSCCHHIIJJNN.. .. ..

De vorige Indische federale regering
gebruikte een paar jaar geleden de slogan
“India is shining” voor haar verkiezings-
propaganda. De resultaten van de verkie-
zingen betekenden een zware nederlaag
voor de leidende rechtse BJP alliantie en
de UPA (United Progressive Alliance)
kwam, mede door de proteststem van de
armere bevolking, aan de macht.

Helaas is ook de huidige ‘progressieve’
regering met handen en voeten gebonden
aan de globaliserings- en privatiserings-
krachten. Ze heeft veel geld nodig om
haar programma voor een betere infra-
structuur (zoals wegenbouw en energie-
voorziening), beter onderwijs en gezond-
heidszorg, sociale zekerheid, enz, uit te
voeren. Maar het nodige geld kan niet
komen van de belastingbetaler want de
belastingsdruk is zeer laag in India.
Enerzijds betalen grote bedrijven als
Mittal, Tata, Birla (die bij ons in het nieuws
kwamen door megafusies en overnames
van Europese bedrijven) nauwelijks belas-
tingen en anderzijds kunnen de honder-
den miljoenen armen geen belastingen
betalen wegens ‘inkomsten’ beneden de
armoedegrens. Daarom ging de regering
een goed jaar geleden noodgedwongen
en onder strenge voorwaarden een reus-
achtige lening aan bij het IMF en de
Wereldbank, waar de VSA de scepter
zwaait (en België trouwens gewillig alles
goedkeurt). De buitenlandse ondernemin-
gen krijgen nu de mogelijkheid om eigen-
dommen en grond te verwerven, wat
voordien niet kon omdat men de plaatse-
lijke bevolking nog wou beschermen. Nu
rijzen de grond- en huizenprijzen de pan
uit en is de gewone man eens te meer de
dupe. Westerse winkelketens zoals het

Amerikaanse Walmart en het Europese
Carrefour verdrijven de kleine midden-
stand, net zoals dat bij ons al meer dan
een halve eeuw geleden gebeurde, met
nog meer werklozen als gevolg. Bovendien
wordt India verplicht om zogenaamde SEZ
(Special Economic Zones) op te richten
voor buitenlandse bedrijven waar de nodi-
ge infrastructuur bij voorrang verbeterd
dient te worden, maar waar de grondrech-
ten van de plaatselijke bevolking ernstig

beknot worden, waar de lonen nog lager
liggen en waar nauwelijks vakbondswer-
king toegelaten is. Er staan er tegenwoor-
dig nog 250 SEZ’s op de wachtlijst om
erkend te worden!

Het gevolg van dit alles is bekend: de
kloof tussen arm en rijk wordt nog groter
ook al belooft de zogenaamde vrije markt-
werking het tegenovergestelde.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen
dat sommige activisten uit jongerengroe-
pen en Naxaliten (Indische Maoïsten)
gewelddadige acties als het enige middel
zien om tot meer gelijkheid te komen.
Tijdens het Indisch Sociaal Forum, dat in
Delhi gehouden werd van 11 tot 15 novem-
ber 2006, hebben ze dat ook duidelijk
gemaakt in een protestmanifestatie bij de
opening. Het ISF wordt een “praatbarak”
genoemd waar het nooit tot concrete

gezamenlijke actie komt, meer nog, het
ISF wordt een handlanger genoemd van
het IMF en een uitlaatklep voor de talloze
frustraties van de bevolking.

Nochtans waren de besluiten van de
vijfdaagse bijeenkomst niet mis: steunen
van de campagne tegen de kinderarbeid,
beëindigen van de gedwongen verhuizin-
gen van de oorspronkelijke bevolking uit
de gebieden die in aanmerking komen
voor mijnbouw en SEZ’s (onlangs nog wer-

den 12 protesterende Adivasis brutaal
door de politie doodgeschoten).

Volgens het ISF is India naar buiten
progressief maar binnenlands zeer repres-
sief en dat is nog versterkt in de naam van
de strijd tegen het terrorisme. Er werd een
oproep gedaan om de SEZ’s aan te vech-
ten die duizenden boeren van hun grond
dreigen te verjagen. Er kwam ook een
oproep voor een gezamenlijke strijd tegen
de neokoloniale privatiseringsdrang in de
wereld. Nu India ook bij ons in de belang-
stelling staat (onlangs nog in Brussel met
de Bozar tentoonstelling, in Rijsel met
Bombaisers, tijdens de Frankfurtse en
Parijse boekenbeurzen...) is het goed te
bedenken dat deze aandacht ook thuis-
hoort in het kader van een India dat aan-
trekkelijk moet gemaakt worden voor
investeringen (zie ondermeer het bezoek
van onze premier aan India begin novem-

correspondentie uit india

I  Alfons Vandenbussche  I

Tijdens een tiende rondreis in India (van november 2006 tot maart 2007) reisde de auteur het sociaal-economische nieuws uit tv,
kranten en tijdschriften achterna en voerde hij gesprekken met geïnteresseerde Indiërs. Dit leidde tot een verzameling indrukken.
Hier volgen de  bedenkingen van de auteur naar aanleiding van het Indisch Sociaal Forum (ISF) van 11-15 november 2006. (red).

De huidige ‘progressieve‘ regering is met
handen en voeten gebonden aan de 
globaliserings- en privatiseringskrachten
via een reusachtige lening bij het IMF.
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ber 2006). Dat we ondertussen de culture-
le rijkdom van dit immense subcontinent
beter leren kennen is natuurlijk meegeno-
men maar dat mag ons niet doen verge-
ten wat het ware gezicht is van India. Als
de bevolking zal merken dat haar keuze
voor een meer progressieve regering geen
resultaat bereikt voor de armsten tegen
de volgende federale verkiezingen van
2008, dan kan dat een gevaarlijk extreme
weerslag hebben op de toekomst van
India.

IINNDDIIAASSEE RREEGGEERRIINNGG BBLLAAAASSTT

WWAARRMM EE NN KKOOUUDD ……

Tijdens een seminarie dat onder de noe-
mer “Making globalisation work, an Indian
perspective” dat eind december 2006 in
New Delhi gehouden werd, sprak eerste
minister Manmohan Singh de deelnemers
toe in aanwezigheid van Nobellaureaten J.
Stiglitz, Amartya Sen en Megnat Desai. Ik
citeer uit zijn openingsrede: “Als men
spreekt over globalisering en een wereld
zonder grenzen wordt de aandacht vooral
gericht op beweging van goederen, kapi-
taal en logistieke diensten. Er is nog geen
regeling voor verkeer van personen, inte-
gendeel de ontwikkelde landen worden
steeds strenger in verband met immigra-
tie en arbeid. Ook de economische theorie
is meestal gericht op handel- en kapitaals-
verkeer met onvoldoende aandacht voor
economie en migratiebeleid in een onze-
kere wereld en bijgevolg is er ook minder
aandacht voor ontwikkeling”. In verband
met de landbouwsector wees hij verder
nog met de vinger naar de ontwikkelde

landen die hun subsidies nog steeds uit-
breiden en zo niet alleen de handelsver-
houdingen scheeftrekken maar ook de
levens van vele landbouwers letterlijk ver-
woesten. Ze laten ze de hongerdood ster-
ven terwijl er reusachtige boterbergen en

melkplassen bestaan. Globalisering moet
voor iedereen werken.

De boze reacties van de West-
Bengaalse boeren tegen het in beslag
nemen van landbouwgronden voor SEZ
zonder voldoende compensatie en de tal-
rijke zelfmoorden van boeren in veel sta-
ten tijdens het vorige jaar, tonen aan dat
het menens is met de noodsituatie van de
Indiase landbouwers. Laten we niet verge-
ten dat India ondanks zijn vier megaste-
den hoofdzakelijk nog een plattelandsbe-
volking telt in zijn ongeveer 600.000 dor-
pen. Zowat 70% van de Indiase bevolking
leeft tegenwoordig nog van de landbouw! 
Ook de VN kreeg een veeg uit de pan van
de Indische eerste minister in Delhi,

wegens gebrek aan daadkracht en onvol-
doende vertegenwoordiging van de ont-
wikkelingslanden. Een wereld waarin een
zestal landen beslissen over oorlog en
vrede is uit de tijd, aldus de eerste minis-
ter. Opkomen ten voordele van de gewone

man klinkt wel goed op een seminarie.
Maar volgens de verenigde vakbonden
van India schendt de regering tegelijker-
tijd openlijk de arbeidswetten gegaran-
deerd door de grondwet en worden de
bedrijven enorm bevoordeeld. Vooral de
agressieve houding van de ondernemers
en het brutale politiegeweld tegen de pro-
testerende arbeiders wordt aangeklaagd.
De arbeidswetten zitten vol mogelijkhe-
den tot misbruik, de bijna onbestaande
straffen geven de ondernemingen vrij spel
en de SEZ’s krijgen nog meer de vrije
hand.

De ijverige eerste minister die bijna
nooit vakantie neemt beloofde iets later
bij de opening van een gerenoveerde
staalfabriek van de staat in West-
Bengalen meer steun voor de openbare
sector en stelde zich de vraag waarom
Mittal en Tata niet meer in India investe-
ren. Ligt het aan de bureaucratie in India
vroeg hij zich af. Ondertussen weet Mittal
wel beter en geniet verder van een jaar-
lijks dividend van om en bij de twee mil-
jard euro in zijn villa van 100 miljoen euro
in Kensington (Londen).

Alfons Vandenbussche is een ervaren India-
reiziger.

Bronnen:
STIGLITZ J, ‘Eerlijke globalisering’, Uitgeverij
Houtekiet, 2006.
VANDAELE John, ‘Het recht van de rijkste’, Uitgeverij
Houtekiet, 2005.
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Volgens de verenigde vakbonden van
India schendt de regering de arbeidswet-
ten gegarandeerd door de grondwet en
worden bedrijven enorm bevoordeeld.
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DOSSIER

dossier

vluchtelingen

– Vluchtelingen algemeen
– De Palestijnse diaspora
– Irakese vluchtelingen in Jordanië
– Ecologische vluchtelingen
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vluchtelingen

I  Soetkin Van Muylem  I

Het aantal vluchtelingen wereldwijd wordt door allerlei officiële instanties en niet gouvernementele organisaties 
verschillend ingeschat. Cijfers variëren van 8,4  miljoen tot meer dan 35,5 miljoen mensen die wereldwijd op de dool zijn.

Vele vluchtelingen bevinden zich in de illegaliteit en zijn dus zeer moeilijk te tellen, maar schattingen variëren ook 
naargelang men het begrip ‘vluchteling’ invult.

Mensen die uit economische overwegingen (gebrek aan kansen,
armoede) naar een ander land trekken worden door vele instanties
bijvoorbeeld niet als vluchtelingen beschouwd. In de meeste landen
wordt dan ook geen asiel toegekend aan mensen die economische
redenen opgeven voor hun aanvraag (Deze regel geldt in alle gevallen
alleen maar voor arme mensen.Sportlui die ‘asiel’aanvragen in pak-
weg Monaco worden graag als ‘economisch vluchteling’opgeno-
men). Ecologische vluchtelingen,en daaronder vallen zowel de men-
sen die voor een tijdelijke natuurramp op de loop gaan als mensen
die omwille van structurele ecologische veranderingen wegtrekken,
worden vaak ook niet bij de klassieke definitie van ‘vluchteling’gere-
kend.Toch stijgt de laatste categorie drastisch.Elk jaar vluchten dui-
zenden weg van oprukkende woestijnen,opdrogende meren,afne-
mende bossen,enzovoort. De Verenigde Naties,die hun aantal nu al
op zo’n 25 miljoen schat,heeft ingezien dat een legaal statuut en hulp
voor deze mensen niet kan uitblijven en zal hier dus dringend werk
van moeten maken.

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAAALL RREECCHHTT

In 1951 kwam er onder de koepel van de Verenigde Naties een verdrag
tot stand over de rechten en de plichten van vluchtelingen.Volgens
dit ‘Verdrag Betreffende de Status van Vluchtelingen’is een vluchte-
ling “eenieder die zich buiten zijn/haar land bevind en die niet kan of
wil terugkeren omdat hij/zij vervolging te vrezen heeft omwille van
zijn ras,godsdienst of politieke overtuiging, lidmaatschap van een
sociale groep of nationaliteit”. Het verdrag gold echter alleen voor
vluchtelingen binnen Europa en het werd dan ook verder uitgebreid
met het‘Protocol Betreffende de Status van Vluchtelingen’(1967),dat
betrekking had op vluchtelingen van over de hele wereld (ondertus-
sen geratificeerd door 146 landen).Volgens het VN vluchtelingenver-
drag is het internationale vluchtelingenrecht gebaseerd op het princi-
pe dat het verboden is een vluchteling terug te zenden naar een land
waar die persoon vervolging riskeert,of waar zijn leven of veiligheid
in gevaar is. De VN creëerde een speciale instantie,de VN Hoge
Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR),die verantwoordelijk is
voor het beschermen van vluchtelingen namens de internationale
gemeenschap en op basis van het internationaal vluchtelingenrecht.
Het recht asiel te zoeken en te krijgen in andere landen om vervol-
ging te ontvluchten zit zelfs verankerd in de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens uit 1948 (artikel 14). Ondanks het feit dat het
recht om asiel aan te vragen op die manier gelijk gesteld wordt aan
andere basisrechten,beschouwen vele landen vluchtelingen als een
bedreiging of een last en voeren een beleid dat dus de fundamentele
mensenrechten niet respecteert.Vooral Europa,Noord-Amerika en
Australië die zich wereldwijd graag propageren als de beschermers
van de mensenrechten hebben blijkbaar niet zo’n hoge pet op van

het asielrecht.Vluchtelingen stuiten op gesloten grenzen,worden
onderworpen aan willekeurige arrestaties,worden gevangengezet als
ordinaire criminelen en sociale en economische rechten worden hen
ontzegd. Het verbod een persoon in gevaar terug te sturen naar het
ontvluchte land,de essentie van het vluchtelingenrecht,wordt via
gedwongen repatriëringen regelmatig geschonden.De gebeurtenis-
sen van 11 september 2001 hebben er voor gezorgd dat vele landen in
sneltempo antiterrorismewetten in elkaar boksten die de rechten van
de vluchtelingen aanzienlijk verder beknotten.

Vaak wordt in de media het beeld gecreëerd van een Europa dat van-
uit alle armere landen van de wereld belaagd wordt door vluchtelin-
gen (zowel politieke als economische),maar de waarheid is dat Azië
en Afrika de grootste gastcontinenten zijn. (Koplopers waren in 2006
Pakistan en Iran,binnen hun grenzen vertoeven de grootste vluchte-
lingenpopulaties ter wereld). Dit is niet zo verwonderlijk omdat het
grootste aantal vluchtelingen eveneens uit Azië (in het bijzonder
Afghanistan) en Afrika (vooral Soedan,Congo,Burundi en Somalië)
afkomstig zijn.

Het aantal vluchtelingen zoals omschreven in het VN-vluchtelin-
genverdrag is volgens de VN gedaald sinds 2001 van 12,1 miljoen naar
8,4 miljoen in 2006 (4,9 miljoen Palestijnse vluchtelingen worden
niet bij dit cijfer geteld). De reden voor deze daling is dat de meeste
mensen die de laatste jaren een bepaalde situatie probeerden te ont-
vluchten,daarbij geen staatsgrenzen overstaken. Ze bevinden zich
dus nog altijd in hun eigen land maar in een ander deel ervan en val-
len daardoor niet onder de klassieke omschrijving van ‘een vluchte-
ling’die zich “buiten haar/zijn land”moet bevinden. Naar deze speci-
fieke categorie vluchtelingen wordt verwezen met de term ‘Internally
Displaced People’(IDP). Dat deze categorie van vluchtelingen het
snelst is gegroeid de laatste jaren is vooral te wijten aan het stijgend
aantal conflicten die binnen staatsgrenzen uitgevochten worden, in
tegenstelling tot de meer klassieke oorlog tussen twee of meerdere
staten. In landen zoals Irak (1,7 miljoen!) Somalië en Soedan hebben
grote groepen van de bevolking zich verplaatst binnen de staatsgren-
zen om geweld en onveiligheid te ontvluchten. De VN schatte het
aantal IDP’s in 2006 op 23,7 miljoen,verspreid over de hele wereld.
Een andere categorie vluchtelingen zijn de ‘staatlozen’.Volgens de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft ieder indivi-
du recht op een nationaliteit. Om allerlei redenen wordt dit recht
vaak niet toegekend wat resulteert in Kafkaiaanse toestanden.De
staatlozen zijn om evidente redenen zeer moeilijk te tellen,maar de
UNHCR schat hun aantal op minstens 11 miljoen.Zowel de staatlozen
als IDP’s vallen voorlopig door de mazen van het internationaal rech-
terlijk net,maar hun hoge en stijgende aantal maken van een officieel
statuut een zeer dringende zaak.
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bij was. Volgens resolutie 194 van de Algemene Vergadering
van de VN hebben zij het recht aan hun zijde. Ondanks het feit
dat de meeste kampbewoners al tweede of zelfs derde genera-

tie zijn, kennen zij allemaal
de naam van hun ouders of
grootouders dorpen. De slag-
zin ‘we will return’ is alomte-
genwoordig in deze kampen,
waar ze ook liggen.

CCIIJJFFEERRTTJJEESS

In de nasleep van de oorlog
van 1948, sloegen ongeveer
750.000 Palestijnen op de
vlucht waarvan er zo’n
726.000 in de buurlanden
terechtkwamen. (De overige
32.000 verlieten wel hun
dorpen maar kwamen
ergens anders op Israëlisch
grondgebied terecht). De
gronden en huizen die de
Palestijnen achterlieten wer-
den aanstonds in beslag
genomen of simpelweg ver-
nietigd (meer dan 400 dor-
pen werden met de grond
gelijk gemaakt) en het werd
de Palestijnen na de vijande-
lijkheden belet terug te
komen. De zesdaagse oorlog
zorgde voor een nieuwe
vluchtelingenstroom van
ongeveer 300.000
Palestijnen. Ondertussen is

het aantal Palestijnse vluchtelingen door natuurlijke aanwas al
om en bij de 4,9 miljoen. Hun aantal, concrete leefsituatie en
statuut, verschillen van gastland tot gastland. De grootste
groep vluchtte naar Jordanië. De cijfers van de UNRWA tellen
alleen de geregistreerde vluchtelingen. Eind maart 2006 waren
dat er zo’n 1.835.704 in Jordanië. In Syrië verbleven toen

Zowel de Israëlisch-Arabische oorlog in 1948 als de zesdaagse
oorlog in 1967 zorgden voor een enorme vluchtelingenstroom.
Een populatie waar tot op de dag van vandaag geen perma-
nente oplossing voor
gevonden is. Israël weigert
al bijna 60 jaar het door de
Verenigde Naties onder-
steunde ‘recht op terug-
keer’ van de Palestijnen te
erkennen. De ‘United
Nations Relief and Works
Agency for Palestine
Refugees in the Near East’
(UNRWA), dat in 1949
opgericht werd als een tij-
delijke noodhulporganisa-
tie voor de Palestijnse
vluchtelingen, is vandaag
jammer genoeg nog altijd
volop actief. De impasse is
zodanig groot en de inter-
nationale gemeenschap
zodanig laks ten opzichte
van Israël, dat men op een
bepaald moment beslist
heeft om de oorspronkelij-
ke tentenkampen van de
UNRWA te vervangen door
betonnen constructies. De
59 officiële kampen liggen
verspreid over de hele
Westelijke Jordaanoever
(19), Gaza (8), Jordanië (10),
Syrië (10) en Libanon (12).
Vandaag leeft nog altijd
een derde van de als vluchteling geregistreerde Palestijnen in
vluchtelingenkampen. Iedereen die al eens zo’n vluchtelingen-
kamp bezocht wordt onmiddellijk geconfronteerd met het
immense verlangen van zijn bewoners ooit terug te keren naar
het dorp dat ze achterlieten. Velen hebben de sleutel bewaard
van de huizen die ze dachten terug te zien als het geweld voor-

de palestijnse diaspora

I  Soetkin Van Muylem  I

De oudste en tevens grootste groep vluchtelingen in de moderne geschiedenis zijn de Palestijnen. Het gaat om ongeveer
4,9 miljoen personen, dit is meer dan een vierde van de gemiddelde geschatte wereldvluchtelingenpopulatie.

Hoewel de Palestijnse vluchtelingenproblematiek al bijna 60 jaar aansleept worden besprekingen over een 
mogelijke terugkeer, compensatie of een nieuwe vestiging systematisch uitgesteld.
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Jordanië geweigerd waren, heeft ondertussen ook besloten
geen Palestijnen afkomstig uit Irak meer toe te laten in het
land. Het gevolg is dat een tweehonderdtal Palestijnen vastzit-
ten in het niemandsland aan de Irakees-Syrische grens. Ook de
grenzen van Koeweit en Saoedi-Arabië zijn gesloten voor
Palestijnen uit Irak.

Jordanië verzamelde de paar honderden Palestijnse vluch-
telingen van het eerste uur wel nog in het Al-Ruwaishid vluch-
telingenkamp, zo’n 85 kilometer van de Irakese grens op
Jordaans grondgebied. Het gesloten kamp (dat werd bewaakt
door de Jordaanse grenspolitie) lag temidden van een desolaat
en woestijnachtig landschap. Op zijn hoogtepunt leefden er
1500 Palestijnen. Een andere groep zat meer dan twee jaar vast
in het even troosteloze Karama vluchtelingenkamp in het nie-
mandsland tussen Irak en Jordanië. Deze vluchtelingengroep
werd na de sluiting van Karama (2005) uiteindelijk in het Al-
Ruwaishid-kamp gestoken. De Palestijnen die een Jordaanse
vrouw hadden mochten volgens een koninklijk besluit naar
Amman trekken, maar er geen beroep uitoefenen. Er werd ook
een eenmalige beloning van 800 dollar uitgevaardigd aan
Palestijnen die vrijwillig terugkeerden naar Irak. Deze beloning
verminderde met 100 dollar, per maand dat ze langer in het
kamp verbleven. In 2006 leefden er nog 148 Palestijnen in
dezelfde precaire omstandigheden als bij hun aankomst in
2003, in tenten en verstoken van degelijk voedsel, gezond-
heidszorg en educatie. Ondertussen zou het Al-Ruwaishid
kamp ook gesloten moeten zijn. 46 van de overgebleven 148
Palestijnen zouden opgevangen worden in Canada. Wat er zou
gebeuren met de overige Palestijnen is niet duidelijk.

LLIIBBAANNOONN

Ironisch genoeg zitten in de Palestijnse vluchtelingenkampen
in Libanon dan weer Irakese vluchtelingen verscholen. In het
Ein el Hilweh-kamp nabij Saida (een kamp met een straal van
amper 2 km en 70.000 inwoners1) leven honderden Irakezen.
Ze kunnen het volledig ommuurde kamp niet verlaten want ze
zijn illegaal en sinds 2005 worden de weinige uitgangen
bewaakt door zwaar bewapende Libanese militairen. De kinde-
ren die geboren worden in Iraakse vluchtelingengezinnen zijn
staatloos en mogen binnen de kampen niet naar de schooltjes
van de UNRWA. De VN schat het totale aantal Irakezen in
Libanon op zo’n 100.000. Libanon is aanzienlijk minder vluch-
telingvriendelijk dan Jordanië en deporteert regelmatig Irakese
vluchtelingen. Ook de Palestijnse vluchtelingen zijn in Libanon
het minst goed af in vergelijking met hun gevluchte broeders
en zusters in andere Arabische landen. ‘Niet-permanente
bewoner’ is het statuut dat ze daar gekregen hebben bij aan-
komst en dat ze nog altijd meedragen, al leven sommigen er al
bijna zestig jaar. Dit statuut houdt in dat ze maar weinig rech-
ten hebben. Eén van de meest ingrijpende maatregelen is een
verbod op het uitoefenen van in de zeventig beroepen. Er zit
als Palestijns vluchteling dus niets anders op dan zelf een zaak-
je te proberen opstarten (als je aan de juiste vergunningen
geraakt tenminste) of je laten uitbuiten door privé-bedrijven.
De boete die bedrijven riskeren als uitkomt dat er Palestijnen

434.896 Palestijnen en in Libanon 405.425. Op de Westelijke
Jordaanoever zijn er 705.207 geregistreerde vluchtelingen en in
het kleine Gaza maar liefst 993.818. UNRWA houdt zich alleen
bezig met Palestijnse vluchtelingen in deze gebieden, maar
volgens cijfers uit 2000 had Saoedi-Arabië toen een Palestijnse
vluchtelingenpopulatie van 291.778. In Koeweit & de Golf
waren er 149.786 Palestijnen en in Irak en Libië waren er in
totaal 78.884. Egypte: 51.805.

JJOORRDDAAAANNSSEE HHOOUUDDIINNGG

Historisch gezien zijn de Palestijnse vluchtelingen in Jordanië
beter opgevangen dan in de andere Arabische landen. Toen
Jordanië na 1948 de soevereiniteit verkreeg over de Westelijke
Jordaanoever werd het Jordaans staatsburgerschap automa-
tisch toegewezen aan alle Palestijnse inwijkelingen. Ook na de
inbeslagname van de Westelijke Jordaanoever door Israël
(1967) konden de gevluchte Palestijnen zich vestigen in
Jordanië en het Jordaans staatburgerschap verkrijgen. Het
resultaat is dat de helft van de totale hedendaagse Jordaanse
populatie van Palestijnse origine is. De gastvrije houding sloeg
geleidelijk aan om en vanaf 1988 konden Palestijnen van de
Westelijke Jordaanoever alleen nog maar tijdelijke toeristische
visa verkrijgen voor Jordanië. De enorme vluchtelingenstroom
die op gang is gekomen vanuit Irak sinds de Amerikaanse
bezetting heeft de historisch grotere tolerantie ten opzichte
van vluchtelingen volledig doen omslaan. In de eerste plaats
tegenover de Irakese vluchtelingen (volgens de recentste cijfers
van de UNHCR zitten er ongeveer 700.000 Irakese vluchtelin-
gen in Jordanië), maar ook ten opzichte van de Palestijnen.
Meer bepaald tegenover de Palestijnse vluchtelingen die na
1948 naar Irak waren gevlucht en hun nageslacht. Deze voor-
namelijk soennitische minderheidsgroep van ongeveer 34.000
personen genoot onder Saddam Hoessein zeker geen slechte
behandeling, integendeel. Ze hadden een goede, zelfs geprivi-
legieerde positie verworven in de maatschappij, waardoor ze
sinds de val van Saddam het mikpunt geworden waren van
milities (vooral sjiietische) die tegen hun aanwezigheid in Irak
gekant waren. Maar de vijandigheid tegenover Palestijnse
vluchtelingen kwam zeker niet alleen van de kant van de mili-
ties. De nieuwe Irakese regering dokterde een heel ingewikkeld
registratiesysteem uit waardoor Palestijnse vluchtelingen plot-
seling moeten voldoen aan allerlei voorwaarden om hun ver-
blijf in Irak (en dit alleen nog op korte termijn) te kunnen ver-
zekeren. Volgens Human Rights Watch zijn er elementen in het
ministerie van Binnenlandse Zaken die zich mede schuldig
maken aan het willekeurig arresteren, het folteren en het laten
verdwijnen van Palestijnen. In kleine groepen vluchtten de
Palestijnen daarom weg uit Irak, onder meer richting Jordanië.
Behalve voor de erg vroege vogels (die doorgaans ook het rijkst
waren en dus over de middelen beschikten om er vliegensvlug
vandoor te gaan van zodra de sfeer grimmiger werd), werden
de grenzen van Jordanië echter onverbiddelijk gesloten voor de
Palestijnse vluchtelingen. Hetzelfde lot wacht hen ondertussen
voor de Syrische grens. Syrië dat in mei 2006 nog een paar
honderd gestrande Palestijnen opgenomen had die door
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aan de slag zijn, weegt helemaal niet op tegen de loonkost die
wordt uitgespaard dankzij hun tewerkstelling. Toch is er een
hoge werkloosheidsgraad bij Palestijnen want er is een zeer
grote concurrentie van de vele Syrische gastarbeiders die zich
massaal en zeer goedkoop aanbieden, ook voor de paar jobs
die niet verboden zijn voor Palestijnen (bvb. jobs in de bouw-
sector). Palestijnen kunnen geen grond bezitten in Libanon
(tenzij met zeer moeilijk verkrijgbare speciale vergunningen)
en kunnen zich niet laten verzorgen in het gezondheidscircuit
van de Libanese staat. In het Ein el Hilweh kamp, dat in novem-
ber bezocht werd door een delegatie van Vrede en Intal, moet
één medisch centrum met amper 6 bedden instaan voor de
gezondheidszorg van zijn…bewoners. Wie het kamp in of uit
gaat wordt naargelang het humeur van de Libanese soldaten
aan de doorgang opgehouden en gecontroleerd. De taferelen
komen bekend voor, alleen de emblemen op de hemden van de
soldaten verschillen.

Van 1975 tot 1990 werd Libanon verscheurd door een
gewelddadige burgeroorlog. De herwonnen vrede berust op
een precair politiek evenwicht tussen de verschillende sectari-
sche groepen in het land. In de jaren 1950-1960 kende Libanon
aan 50.000 Palestijnse vluchtelingen het Libanese staatburger-
schap toe, maar omdat de meerderheid daarvan sjiietische
moslims waren, stuitte dit onmiddellijk op protest bij de maro-
nitische christenen. Het politieke systeem in Libanon dat geba-
seerd is op een demografisch-sectarische sleutel werd immers
verstoord door de regularisatiemaatregel. Binnen dit systeem,
dat sinds de Taif-akkoorden (1989) in aangepaste vorm nog
altijd geldt, is het feitelijk onmogelijk om 405.000 Palestijnen
zomaar de Libanese nationaliteit te geven zonder opnieuw een
burgeroorlog te veroorzaken. De officiële reden waarom
Libanon de Palestijnen de Libanese nationaliteit niet wil geven,
is dat dit de Israëli’s een argument zou geven om te volharden
in het idee dat er geen Palestijnen bestaan (er was aan de
vooravond van de Israëlische onafhankelijkheid immers ook
geen onafhankelijke Palestijnse staat). Dat het allemaal
Arabieren zijn en dat ze dus gemakkelijk kunnen opgeslorpt
worden door de Arabische buurlanden. Wat het recht op terug-
keer dus een overbodige zaak maakt. De Arabische Liga stelde
in 1957 dat het staatsburgerschap niet kon geschonken worden
aan de Palestijnse vluchtelingen “om te voorkomen dat hun
identiteit zou vervagen en om hun recht op terugkeer naar
hun thuisland te beschermen.” Als principieel argument kan
daar natuurlijk wel ingekomen worden, maar dat verklaart
natuurlijk absoluut niet waarom de Palestijnen in Libanon
(met een statuut van Palestijns vluchteling) niet ten volle zou-
den mogen deelnemen aan de Libanese maatschappij, in
plaats van als tweederangsburgers behandeld te worden.

PPAALLEESSTTIIJJNNSSEE VVLLUUCCHHTTEELLIINNGGEENN EE NN DD EE AARRAABBIISSCCHHEE

LLEEIIDDEERRSS

Syrië hanteert dezelfde logica als Libanon. Hoewel Palestijnen
er heel wat meer rechten genieten, kunnen ze de Syrische
nationaliteit niet verwerven. Implantatie zou immers in de
kaart van Israël kunnen spelen. Op internationaal politiek vlak

zijn de Palestijnse vluchtelingen bovendien pionnen in de han-
den van de Arabische leiders. In de context van het Palestijns-
Israëlisch conflict kunnen ze gebruikt worden om bvb. de
Arabische onderhandelingspositie te versterken (zowel Syrië
als Libanon zijn nog altijd officieel in oorlog met Israël) en
geldstromen te bekomen.

In Saoedi-Arabië werd in oktober 2004 een nieuwe wet
goedgekeurd die alle buitenlanders die al tien jaar in Saoedi-
Arabië wonen, het recht geeft de Saoedische nationaliteit aan
te vragen. Er is slecht één uitzonderingsgroep op de regel: de
Palestijnen.

Egypte dat van 1949 tot 1967 de Gaza-strook omvatte,
heeft ook altijd de richtlijn van de Arabische Liga gevolgd.
Gedurende de Egyptische bezetting kregen de Palestijnen in
Gaza niet de kans om Egyptisch te worden of zelfs naar Egypte
te verhuizen. De Gaza-strook werd wel gebruikt om van daar-
uit aanvallen te lanceren op Israël, maar de Egyptische autori-
teiten hielpen niet met het verbeteren van de concrete levens-
omstandigheden daar.

We moeten vaststellen dat het voorzien van nieuwe woon-
sten voor deze langdurige vluchtelingen of zelfs het vrijmaken
van fondsen om de situatie in de Palestijnse vluchtelingenkam-
pen te verbeteren, al een te zware inspanning is voor de mees-
te Arabische leiders. Dit ondanks de vele verbale steunbetui-
gingen voor het trieste lot van de Palestijnen. Deze rekenden in
de beginfase van het Palestijns-Israëlische conflict nog volop
op de hulp van de Arabische leiders om gerechtigheid te beko-
men, maar na de Arabische nederlaag in de oorlog van 1967
begonnen de Palestijnen zich te realiseren dat een doorbraak
in hun situatie niet geforceerd zou worden door de Arabische
naties. Ze begonnen zich zelf te organiseren binnen de vluchte-
lingenkampen in de buurlanden van Israël. Vooral vanuit
Jordanië en Libanon opereerden gewapende groepen over de
bestandslijnen heen. Israël die de verantwoordelijkheid hier-
voor bij de Arabische gastlanden legde, bombardeerde hen
regelmatig bij wijze van wraakactie. De Arabische leiders zaten
op die manier vaak verveeld met de Palestijnse aanwezigheid
in hun land. De Palestijnse milities vormden in sommige lan-
den bovendien een niet te versmaden kracht waar de centrale
macht niet overheen kon en die bijgevolg als een dreiging voor
de regimes zelf kon beschouwd worden. Vooral Jordanië, waar
de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) zijn basis had, zag
de koepel van Palestijnse groeperingen eigenlijk liever vertrek-
ken. In 1970 startte de Jordaanse koning Hoessein een offensief
tegen de PLO (zwarte september). Duizenden Palestijnse mili-
tanten vluchtten daarop naar Libanon. De Israëlische invasies
in Libanon van 1978 en 1982 waren een reactie op verschillende
operaties van de PLO vanuit dat land gedurende 1977 en 1978,
in een poging het Palestijns verzet te decimeren.

SSOOLLIIDDAARRIITTEEIITT

De Palestijnen kunnen rekenen op de oprechte solidariteit van
de Arabische volkeren en het is duidelijk dat de Arabische lei-
ders graag gebruik maken van de sympathie die bij hun onder-
danen leeft voor de Palestijnse zaak. In de recente geschiedenis
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buitenland. Jordanië was hiervoor de ideale uitvalsbasis omdat
de grens met Irak niet afgesloten werd. Dit terwijl de Syrische
en Iraanse grenzen met Irak in de jaren 1990 wel gesloten wer-
den.

Het open blijven van de Jordaanse grens heeft zijn histori-
sche redenen. Door de eerste golfoorlog tussen Iran en Irak
werd de enige Irakese haven, Umm Qasr, onbruikbaar voor de
import van goederen die noodzakelijk waren voor de bevoorra-
ding van het leger en de bevolking.4 De Jordaanse haven Al
‘Aqaba, gelegen aan de Rode Zee, werd op die manier het
belangrijkste economische knooppunt voor de Irakese import

van goederen. Door de jaren heen ontstond er een
hechte handelsrelatie tussen de Jordaanse hande-
laars en de Irakese Soennitische Baath partij. Ten
tijde van het internationale regime van sancties in
de jaren 1990 werd deze handelsrelatie in stand
gehouden en zelfs versterkt. De Amerikanen lieten
dit oogluikend toe, omdat vele van deze Jordaanse
handelaars goede relaties hadden met het
Jordaanse Koningshuis. De VS wou dan ook haar
bevoorrechte relatie met de Jordaanse overheid
niet op het spel zetten omdat Jordanië een belang-

rijke stabiliteitsfactor vormde in de al explosieve regio.
Niettemin ontvlucht het grootste deel van de Irakese vluchte-
lingen sinds 2003 het land niet langer omwille van economi-

In Jordanië verblijven volgens officiële cijfers van de Verenigde
Naties ongeveer 700.000 Irakese vluchtelingen, officieuze
schattingen spreken over meer dan één miljoen vluchtelingen.
Dit is een niet te onderschatten aantal, gezien men weet dat
Jordanië slechts 5,5 miljoen inwoners kent. Nochtans is deze
vluchtelingenstroom geen nieuw gegeven. Volgens Geraldine
Chatelard, doctor aan de EHESS (École des Hautes Études en
Sciences Sociales), was Jordanië tussen 1991 en 2003 al een toe-
vluchtsoord voor ongeveer één miljoen Irakezen.3 De reden
hiervoor was vooral economisch van aard, waardoor veel
Irakezen niet als vluchtelingen werden beschouwd. Na de

tweede golfoorlog ging het regime van de voormalige dictator
Saddam Hoessein gebukt onder hevige internationale econo-
mische sancties. Vele Irakezen zochten daarom hun heil in het

irakese vluchtelingen in jordanië

I  Sven Heyndrickx, Kim Devos, Pascal Debruyne & Koenraad Bogaert I

Sinds de oorlog in Irak zijn er naar schatting ongeveer twee miljoen Irakezen het land uitgevlucht.
Deze vluchtelingen hebben zich hoofdzakelijk gevestigd in Jordanië, Egypte, Libanon, Syrië en Turkije.

Nog eens bijna twee miljoen Irakezen zijn gevlucht naar veiligere oorden binnen Irak zelf. 730 000 van deze 

ontleenden verschillende Pan-Arabische leiders een deel van
hun populariteit aan hun zelfverklaarde solidariteit met de
Palestijnen. Publiekelijk uithalen naar Israël is nog altijd zeer
wervend in de Arabische wereld. Politiek gezien zijn de
Palestijnse vluchtelingen dus handig om het persoonlijk bla-
zoen wat op te vijzelen en de aandacht af te leiden van interne
problemen indien nodig. Van de concrete leefsituatie van de
Palestijnse vluchtelingen in hun landen, lijken de meeste
Arabische leiders echter helemaal niet wakker te liggen.
Sommige Arabische landen zijn de Palestijnse vluchtelingen
zelfs liever kwijt dan rijk. Koeweit en een aantal andere
Golfstaten maakten bvb. gebruik van de Golfoorlog van 1990-

1991 om meer dan 400.000 Palestijnen buiten te zetten
omwille van de mondelinge steun van de PLO aan Saddam
Hoesseins invasie. Dat de PLO quasi verplicht was deze invasie
te steunen omdat Saddam de terugtrekking van zijn troepen
verbonden had aan de terugtrekking van Israël uit de Bezette
Palestijnse Gebieden, deed er natuurlijk niet toe. Dat Hoessein
op die manier de internationale politiek van twee maten en
twee gewichten aanklaagde (met als aangenaam neveneffect
dat hem dit de sympathie van vele Arabische burgers oplever-
de), deed er voor de internationale gemeenschap evenmin toe.

■

Het grootste probleem betreffende de
Irakese vluchtelingen is dat de ontvangende
buurlanden, waaronder Jordanië, de aan-
wezigheid en de specifieke noden van deze
vluchtelingen grotendeels negeren.
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de Irakese vluchtelingen een last vormen voor de Jordaanse
samenleving met als doel hulp te verkrijgen bij de internatio-
nale gemeenschap.7

UUNNHHCCRR  EE NN DD EE IIRRAAKKEESSEE VVLLUUCCHHTTEELLIINNGGEENN

De United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)
stelde, bij het begin van de invasie in Irak in 2003, een Tijdelijk
Protectie Regime (TPR) in werking. Dit is een praktisch institu-
tioneel instrument met de bedoeling een internationaal legaal
regime te creëren voor vluchtelingen in die landen die te
maken krijgen met een plotselinge massale toevloed van bui-
tenlandse vluchtelingen.8 Op die manier is het mogelijk elke
vluchteling individueel een tijdelijke legale verblijfsreden te
geven in afwachting van hun individuele asielaanvraag. De TPR

verwerkt deze asiel-
aanvragen echter niet
zelf maar voorziet elke
vluchteling van een
voorlopige asielzoe-
kerkaart.9 Deze geeft
de vluchtelingen geen
wettelijke erkenning
als politiek vluchte-
ling, noch het recht op
een definitieve ver-
blijfsvergunning maar
enkel een tijdelijke
bescherming tegen
een eventuele uitwij-
zing.

Ondanks alles is de
UNHCR er niet in
geslaagd de meerder-
heid van de Irakese

vluchtelingen van legale bescherming te voorzien. Tegen eind
2006 waren er slechts 17.000 vluchtelingen geregistreerd en
voorzien van asielzoekerkaarten. Van die 17.000 kreeg tot nu
toe slechts een kleine duizend de officiële status van ‘vluchte-
ling’. Een bijkomend nadeel was dat de Jordaanse autoriteiten
weigeren de asielzoekerkaarten te erkennen. Van bescherming
is er in de praktijk dus weinig sprake en de Irakese vluchtelin-
gen moeten leven met de wetenschap dat ze elk moment
terug het land uitgezet kunnen worden.

DD EE VVEERRSSCCHHIILLLLEENNDDEE GGRROOEEPPEENN IIRRAAKKEESSEE VVLLUUCCHHTTEE--

LLIINNGGEENN

Verschillende groepen Irakezen worden geconfronteerd met
verschillende problemen, die op zich weer verschillende effec-
ten teweeg brengen. Zowel rijke als armere Irakezen zijn
Jordanië binnengevlucht. Deze verschillende groepen Irakezen
zijn niet alleen verdeeld volgens sociaal-economische breuklij-
nen. Ook religieuze breuklijnen beïnvloeden sterk het dagelijk-
se leven van Irakese vluchtelingen in Jordanië.

De rijke Irakezen en voormalige Baath-leden die naar
Jordanië gevlucht zijn, hebben een nefast effect op de

sche redenen, maar omwille van politieke en veiligheidsrede-
nen.

GGEEEENN OOFFFFIICCIIËËLLEE EERRKKEENNNNIINNGG AALLSS VVLLUUCCHHTTEELLIINNGG

Het grootste probleem betreffende de Irakese vluchtelingen is
dat de ontvangende buurlanden, waaronder Jordanië, de aan-
wezigheid en de specifieke noden van deze vluchtelingen gro-
tendeels negeren. Jordanië nam geen deel aan de VN-vluchte-
lingenconventie 1951 noch aan het aanvullende protocol van
1967.5 De overheid heeft bovendien nooit een officiële binnen-
landse vluchtelingenwet of een procedure omtrent asielaan-
vragen uitgewerkt. De Jordaanse overheid behandelt de vluch-
telingen als tijdelijke bezoekers en in het slechtste geval zelfs
als illegale immigranten.6 Irakese vluchtelingen die echter
$150,000 op bankre-
keningen in Amman
zetten, krijgen
onmiddellijk burger-
schap. Maar de meer-
derheid komt in de
illegaliteit terecht
doordat hun reisdo-
cumenten en visa
verstrijken.

Na de door de
Amerikanen geleide
invasie van Irak vers-
trekte de Jordaanse
overheid verstrekte
de vluchtelingen een
visum van dertig
dagen. Dit hadden de
autoriteiten even-
eens gedaan met de
economische migranten ten tijde van het regime van Saddam
Hoessein. Net als toen keek de overheid de andere kant op
toen de visums verstreken en liet ze de aanwezigheid van
gevluchte Irakezen oogluikend toe. Dit had tot gevolg dat al
gauw een enorm aantal Irakezen illegaal in het land verbleef
zonder enige vorm van papieren.

Toch moet worden vermeld dat de Noorse NGO, FAFO, in
opdracht van de Jordaanse overheid, is begonnen met een
onderzoek naar Irakese vluchtelingen in Jordanië. De doelstel-
ling van dit onderzoek is tweeërlei. Enerzijds wil men tot een
degelijke en betrouwbare schatting komen van het aantal
Irakese vluchtelingen op Jordaanse bodem en wil men hun
geografische verspreiding in kaart brengen. Anderzijds wil men
peilen naar de levensomstandigheden en de noden van deze
bevolkingsgroep. Het veldwerk voor dit onderzoek vindt plaats
in april en mei 2007 en men verwacht de eerste resultaten
komende zomer. Volgens FAFO en de Jordaanse overheid is het
wel degelijk de bedoeling dat deze resultaten worden gebruikt
om het beleid van de Jordaanse overheid naar Irakese vluchte-
lingen toe adequaat aan te passen. De Jordaanse overheid zal
dit onderzoek ook willen gebruiken om aan te tonen hoezeer
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telingen heeft opgenomen in het verleden. Jordanië wil niet
opnieuw het risico lopen om vluchtelingen tijdelijk toe te laten
die uiteindelijk, door factoren die ze niet altijd zelf in de hand
hebben, tientallen jaren blijven zonder directe hoop op terug-
keer. Jordanië creëert via een semi-protectionistisch kader,
waarin ze Irakese vluchtelingen toelaat maar geen rechtszeker-
heid schept11, vooral een situatie van onduidelijkheid en onze-
kerheid. De gevolgen hiervan voor de dagelijkse leefsituatie
van Irakese vluchtelingen komen aan de oppervlakte doorheen
de interviews die we deden eind maart en april 2007 in
Amman.

Hoewel de groep van Irakese vluchtelingen bezwaarlijk als een
homogene groep kan beschouwd worden, is het toch mogelijk
om een lijn te trekken in hun ervaringen en beleving van het

leven in Amman. De
meesten onder hen
zijn bijvoorbeeld wel
geregistreerd bij
UNHCR, of staan op
een  wachtlijst om
officieel geregistreerd
te worden, maar tege-
lijkertijd verwachten
de meeste Irakezen
eigenlijk geen hulp
van UNHCR. Ze laten
zich tegen beter
weten in registeren, in
de hoop dat zij een
van de weinigen zul-
len zijn die toch een
kans zullen krijgen op
hervestiging.

Sommigen komen er zelfs openlijk voor uit dat ze zich niet wil-
len laten registreren, omdat ze niet meer geloven in de inter-
nationale gemeenschap.12 Slechts weinigen volgen daarom
ook het nieuws over de houding van de internationale
gemeenschap tegenover de Irakese vluchtelingencrisis. Bij de
armere vluchtelingen wist bijvoorbeeld bijna niemand dat er
op 17-18 april een VN conferentie in Genève plaatsvond over de
Irakese vluchtelingencrisis. Onder de studenten was ongeveer
de helft van de geïnterviewden hiervan op de hoogte.

Een tweede verhaal dat steeds terugkomt is dat het de
laatste maanden veel moeilijker geworden is voor Irakezen om
de grens met Jordanië over te steken. Daar waar het tot een
klein jaar geleden nog relatief makkelijk ging, wordt er nu erg
streng gecontroleerd door de Jordaanse overheid. Eén oogge-
tuige maakte bijvoorbeeld melding van het feit dat tegen-
woordig alle Irakese mannen onder 35 jaar oud, systematisch
aan de grens worden tegengehouden en terug naar Irak
gestuurd.13 De huidige situatie laat voor vele vluchtelingen
niet toe om achtergebleven familieleden te laten overkomen,
wat in sommige gevallen dramatische gevolgen heeft.

Een laatste trend die men bij alle verschillende groepen

Jordaanse markt, in die zin dat hun economische inbreng
gezorgd heeft voor enorme prijsstijgingen in de vastgoedsec-
tor en andere economische sectoren.10 Voor veel Jordaniërs
zijn huizen onbetaalbaar geworden in het centrum van
Amman. In sommige wijken kosten huizen nu drie keer meer
dan in het begin van 2006. De prijzen van levensmiddelen en
veel diensten zijn ook fors gestegen. Doordat deze kleine maar
welgestelde groep Irakezen is neergestreken in Amman, waar
ze luxueuze huizen en appartementen betrekken, is bij veel
Jordaniërs het idee ontstaan dat deze groep representatief is
voor alle Irakezen in het land. Veel Jordaniërs zien Irakezen als
Ghuraba (vreemdelingen). Dit verklaart de soms negatieve
houding die er leeft bij Jordaniërs tegenover Irakezen en het
maar beperkte begrip voor hun situatie. Zeker na de zoge-
naamde ‘hotel bombings’ van november 2005 in Amman, die
werden uitgevoerd
door Irakezen en aan
57 mensen het leven
kostten, is de stem-
ming omgeslagen.
Veel Irakezen vinden
nochtans dat
Jordanië de morele
plicht heeft om de
vluchtelingen binnen
te laten, alleen al
omdat er ooit een
enorme economische
stroom was van gra-
tis olie, die aan de
Jordaniërs werd
gegeven door
Saddam.

De beperkte
groep rijke Irakezen trekken echter vooral de aandacht weg van
de Irakezen die een veel bescheidener leven leiden in de marge.
Een deel van hen weet nog steeds te overleven op hun spaar-
geld of met het geld dat ze kregen voor de verkoop van hun
huis en bezittingen, maar op deze middelen staat uiteraard
een limiet. Het leven in de illegaliteit en de onmogelijkheid
voor vele armere Irakese vluchtelingen om aan een wettelijke
werkvergunning te geraken, leidt ertoe dat velen afhankelijk
worden van familieleden in het buitenland die geld kunnen
opsturen. Anderen komen terecht in de informele sector waar
ze weinig of geen bescherming genieten. Discriminatie en uit-
buiting van de Irakese werkkrachten is dan ook schering en
inslag geworden. Ze krijgen een veel lager loon uitbetaald in
vergelijking met de Jordaanse arbeidskrachten of Egyptische
loonarbeiders die hetzelfde werk doen in de bouwsector of
horeca en van enige werkzekerheid is er nauwelijks sprake.

MMOOEEIILLIIJJKKEE IINNTTEEGGRRAATTIIEE VVAANN IIRRAAKKEEZZEENN

Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat Jordanië een land is
met beperkte middelen en deze last moeilijk alleen kan dra-
gen. Daarbij komt nog dat Jordanië al zoveel Palestijnse vluch-
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Irakese vluchtelingen kan waarnemen is dat ze eigenlijk niks
van elkaar afweten. Niemand kijkt verder dan zijn eigen directe
omgeving, die vaak beperkt is tot enkele andere Irakese vluch-
telingen. Zelden wordt het sociaal netwerk uitgebreid tot
Jordaniërs; zeker in het geval van de armste vluchtelingen. Dit
heeft verschillende redenen. De armste Irakezen zijn vooral
bang dat de overheid hen op het spoor zou komen en hen het
land uitzet, aangezien ze niet over geldige verblijfsvergunnin-
gen beschikken. Voor de minder armen speelt dit argument
minder een rol. Het is echter wel zo dat het zo goed als onmo-
gelijk is voor Irakese vluchtelingen om zich te verenigen. De
Jordaanse overheid verbiedt Irakese verenigingen, omdat ze
vrezen dat dergelijke verenigingen vooral gebaseerd zouden

zijn op ethno-religieuze achtergronden, en dus aanleiding zou-
den kunnen geven tot een spill-over van sectarisch geweld.

De diversiteit van de Irakese vluchtelingen op socio-econo-
misch gebied en hun grote aantal weerspiegelt zich ook in het
feit dat zij zich verspreid hebben over de gehele stad Amman,
zowel in de armere als rijkere buurten, en dus ook binnen de
Palestijnse vluchtelingenkampen. Dit geldt vooral voor al-
Wihdat Camp en Jabal Al-Hussein Camp die sinds hun oprich-
ting (respectievelijk 1955 en 1952) deel zijn gaan uitmaken van
de stad en geen duidelijk afgebakende grenzen meer hebben.
Irakese vluchtelingen gaan er voornamelijk wonen omdat de
huurprijzen er lager liggen dan in veel andere delen van de
stad. Deze huizen worden aan hen verhuurd door Palestijnen
die zelf buiten het kamp zijn gaan wonen maar er nog steeds
een huis hebben, ofwel door Palestijnen die meerdere huizen
wisten te bekomen en één of meerdere ervan verhuren aan
nieuwkomers in het kamp.14

CCOONNCCLLUUSSIIEE

De houding van de Jordaanse overheid tegenover de Irakezen
is op zijn minst dubbelzinnig te noemen, zeker daar waar het
de groep superrijke Irakezen betreft. Langs de ene kant bete-
kende het kapitaal dat deze ‘vluchtelingen’ met zich meebrach-
ten een boost voor de Jordaanse economie, langs de andere
kant echter bleken deze Irakezen niet echt geneigd om te
investeren in projecten die de Jordaanse bevolking ten goede
kwamen. Ook de houding van de overheid ten aanzien van de
minder rijke en arme Irakezen is ergens dubbelzinnig. Officieel
zijn ze nog steeds ‘gasten’, maar dan wel gasten die al een tijd-
je niet echt meer welkom zijn.

De houding van de internationale gemeenschap getuigde
lange tijd van weinig interesse voor de Irakese vluchtelingen-
crisis. Slechts de laatste weken en maanden kwam er spora-
disch bericht over de omvang van de problemen. Een van de
beste bewijzen van het falen van de internationale gemeen-
schap om de ernst van de situatie te onderkennen is de VN
conferentie die op 17 en 18 april jongstleden in Genève werd
gehouden. De bedoeling van deze conferentie was de vluchte-
lingencrisis op de internationale agenda te plaatsen. Men kan
zich hierbij echter afvragen waarom het zolang geduurd heeft
eer de VN besloten om een conferentie te organiseren over een
problematiek die intussen al enkele jaren aansleept en waar-
om er zo weinig concreets uitkwam.

Sven Heyndrickx, Kim Devos en Pascal Debruyne zijn
studenten van de Master Conflict & Development aan
de vakgroep Derde Wereldstudies van de Ugent. Een
groot deel van dit artikel is gebaseerd op het onderzoek
dat deze studenten deden in Amman in Jordanië.
Koenraad Bogaert is doctoraal onderzoeker van
MENARG (Middle East and North African Research
Group) binnen de vakgroep Studie van de Derde Wereld.
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De UNHCR is er tot nu toe niet in
geslaagd om de meerderheid van de
Irakese vluchtelingen van legale 
bescherming te voorzien.
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Definitie. Ecologische vluchtelingen werden in een rap-
port van 1985 door het Milieuprogramma van de VN
(UNEP) omschreven als “mensen die gedwongen zijn
hun natuurlijke omgeving tijdelijk of permanent te ver-
laten, omwille van een duidelijke verstoring van het
milieu (natuurlijk of door mensen veroorzaakt) die hun
bestaan bedreigt en/of de levenskwaliteit ernstig beïn-
vloedt.”

Oorzaken. De voornaamste redenen waarvoor mensen
vertrekken zijn verstoringen van het leefmilieu door natuurkrach-
ten, door de mens veroorzaakte natuurrampen, geleidelijke versto-
ringen (de klimaatsverandering, verwoestijning, ontbossing, …) en
ontwikkelingsprojecten (dam- en irrigatie).

Natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen en vul-
kaanuitbarstingen brengen eerder kortstondige vluchtelingenstro-
men op gang. Denken we maar aan de impact van de orkaan
Katrina in de VS of de tsunami in Azië (2004). De vluchtelingen-
stroom kan tijdelijk van aard zijn, de mensen keren meestal terug.
Door de toenemende bevolking neemt het aantal mensen echter
toe dat in potentiële rampengebieden gaat wonen.

Menselijke activiteiten leidden tot tal van grote rampen die
hele gebieden onbewoonbaar maken. Van nucleaire rampen
(Tsjernobyl, 135.000 geëvacueerden) over chemische rampen
(Bhopal, India 200.000 geëvacueerden en 2.800 doden) tot sluipen-
de vervuiling van rivieren en landbouwgronden als gevolg van bij-
voorbeeld olieproductie (Niger Delta) of mijnontginning.

Grootschalige ontwikkelingsprojecten zoals de bouw van dam-
men en irrigatieprojecten leiden tot ernstige belasting van het
milieu en brengen grootscheepse en definitieve volksverhuizingen
op gang. In China zijn er bijvoorbeeld bij de bouw van het dammen-
project op de Yangtze-rivier tussen de 1 en 2 miljoen mensen
gedwongen verhuisd.Volgens de Wereldbank zouden in de jaren
’90 tot 100 miljoen mensen verhuisd zijn door dergelijke ontwikke-
lingsprojecten.

Klimaat als versterkende factor. Graduele verstoringen van het leef-
milieu zoals ontbossing en verwoestijning hebben echter de groot-
ste negatieve impact op ons leefmilieu en zullen in de toekomst
voor een gestaag groeiende stroom aan vluchtelingen zorgen. In
China neemt de Gobi-woestijn elk jaar met 10.000 km2 toe.
Marokko,Tunesië en Libië verliezen elk jaar 1000 km2 aan land-
bouwgronden. In Turkije is 160.000 km2 landbouwgrond onderhe-
vig aan landerosie.Toegang tot drinkbaar water wordt tegen 2025

en structureel probleem voor 1,8 miljard mensen.
De opwarming van de aarde zal deze graduele versto-
ringen nog versterken. Ongeveer 100 miljoen mensen
leven onder de zeespiegel. Een stijgend zeeniveau zal op
korte termijn leiden tot de ontvolking van kleine eiland-
staatjes in de Stille oceaan zoals Tuvalu. Maar binnen
enkele decennia zullen grote gebieden van bijvoorbeeld
Bangladesh onderstromen, waardoor miljoenen
Bangadeshi op zoek zullen gaan naar hoger gelegen
gebieden zoals in buurland India. Het aantal ecologi-

sche vluchtelingen werd eind vorige eeuw reeds geschat op 25 mil-
joen mensen. Dat getal zou volgens het UNEP tegen 2010 reeds
aangroeien tot zo’n 50 miljoen.Tel hierbij nog de mensen op de
vlucht voor conflicten en vervolging en de slachtoffers van de huidi-
ge wereldeconomie en je krijgt een enorm mogelijk vluchtelingen-
reservoir én een grote kans op toename van conflicten.

Vluchtelingen en conflict. Prof.T. Homar Dixon (Trudeau Centre for
Peace and Conflict studies, universiteit van Toronto) onderscheidt1

drie verschillende soorten van conflict als gevolg van milieudegra-
datie en de bijhorende vluchtelingenstroom. (1) Conflict om basis-
behoeften zoals zoet water of landbouwgrond.(2) Conflicten op
basis van groepsidentiteit als gevolg van gedwongen samenleven
onder stress en schaarste en (3) conflicten op basis van uitsluiting:
als de welvaartskloof duidelijk groteske proporties aanneemt.

Status en bescherming van ecologische vluchtelingen. Het Hoge
Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties
(UNHCR) is de officiële instantie die bescherming en hulp biedt aan
een aantal categorieën van vluchtelingen, begin 2006 samen goed
voor zo’n 21 miljoen mensen. Basis voor het mandaat van de
UNHCR vormt de Internationale Conventie van 1951 die vluchtelin-
gen definieert als mensen die vluchten “uit gegronde vrees voor
vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtui-
ging of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep”.Verlies aan
leefbare omgeving zit echter niet in de opsomming vervat.
Momenteel bestaat er geen enkel publiek debat over de ecologi-
sche vluchtelingenproblematiek en haar oorzaken, laat staan een
wetgevend kader die staten verplicht om in te grijpen.

Meer lezen? Migratie en Asiel. Deel II, de Internationale migratiedy-
namiek. Koning Boudewijn Stichting, 2001. http://www.kbs-
frb.be/code/page.cfm?id_page=153&id=154

1 On the Threshold : environmental Changes as Causes of Acute conflict,1991

ecologische vluchtelingen

I  Pieter Teirlinck  I

De leefbaarheid van de aarde wordt er niet beter op. De opwarming van de aarde dreigt de bewoonbaarheid nog verder te doen
afnemen. Als een gevolg daarvan verlaten mensen hun traditionele leefomgeving, zogenaamde ecologische vluchtelingen. Enkele

vragen dringen zich op. Hoe definieert men ecologische vluchtelingen? Wat zijn de voornaamste oorzaken voor hun migratie?
Onderscheiden ze zich van “erkende vluchtelingen” en worden ze beschermd door het internationaal recht? 

“IN DE TOEKOMST ZULLEN
OORLOGEN GEVOERD

WORDEN VOOR WATER”
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Op 10 oktober 2006 trad het eerste deel
van de nieuwe wet, de subsidiaire bescher-
ming, in werking. De subsidiaire bescher-
ming is er voor die personen die niet in
aanmerking komen voor een vluchtelin-
genstatuut volgens de Conventie van
Genève, maar toch niet naar huis kunnen
omdat ze het risico lopen op ernstige scha-
de zoals de doodstraf of folteringen. De
Conventie van Genève is de grondslag van
de asielwet. Daarnaast werkte de Dienst
Vreemdelingenzaken een medisch statuut
uit voor diegenen die niet naar huis terug
kunnen omwille van medische problemen.
Personen die dankzij één van deze twee
statuten in België mogen blijven, krijgen
een verblijfstitel die in de eerste plaats van
beperkte tijd is. Naargelang de situatie kan
die titel veranderen naar onbeperkte duur.
De aanvulling op de Conventie van Genève
is een stap in de goede richting. Toch blijft
er een alternatief asielbeleid nodig dat veel
minder restrictief is.

SSTTAAPP TTWWEEEE

Op 2 december 2006 werd het tweede deel
van de nieuwe asielwet ingevoerd, de Raad

voor Vreemdelingenbetwisting werd opge-
richt. Deze nieuwe Raad, moet de Raad van
State de ruimte geven om zich te concen-
treren op haar andere bevoegdheden zoals
stedenbouw. Op dit moment zijn er nog
25.016 vreemdelingendossiers die moeten
behandeld worden door de Raad van State.

De regularisatie van personen waarvan het
dossier al jaren aansleept, gebeurt nu door
minister Dewael op individuele basis om zo
de gevolgen van het LIFO-principe [laatst
gearriveerd, eerst buiten] in te perken. Het
was zelfs de bedoeling om zo dit systeem
uit de wereld te helpen. Deze gang van
zaken was vanzelfsprekend zeer arbitrair
maar duidelijke regularisatiecriteria
bestaan nog steeds niet, het blijft ook met
de nieuwe asielwet de minister die hierover

uitspraken doet en niet een breder opge-
zette commissie die er wel voor zou zorgen
dat elke vluchteling een eerlijke en gelijk-
waardige kans maakt op een verblijfsver-
gunning. PS en Ecolo waren voorstander
van een soort regularisatieraad, die de han-
gende dossiers individueel zou beoordelen,

maar kregen jammer genoeg geen gehoor.
Van een algemeen pardon (het kwijtschel-
den van maatregelen aan een bepaalde
groep mensen) of humane amnestie is
eveneens geen sprake.

De nieuwe Raad van Vreemdelingen-
betwisting bestaat uit 32 magistraten. Zij
zouden hun onderzoeken in alle onafhan-
kelijkheid moeten voeren en snel tot uit-
spraken komen. EU-burgers krijgen binnen
de vijf dagen het verdict te horen, bij een
negatief besluit moeten ze het land onmid-
dellijk verlaten. Op financiële steun kunnen
ze hier niet rekenen. In 2005 waren 1000
asielaanvragen van de in totaal 15.957 aan-
vragen afkomstig van EU-burgers. Guido
Deraeck, actief in vluchtelingenwerk, wijst
er terecht op dat er geen regeling voorzien
is voor onderdanen van de niet-EU-lidsta-
ten die in een andere EU-staat wonen en
zich willen vestigen in België.

De oprichting van de Raad is op zich
een goede zaak maar de regels over
bevoegdheid en procedure zijn enorm inge-
wikkeld. De beroepstermijn bijvoorbeeld
bedraagt de ene keer vijftien dagen en de
andere keer dertig. Om beroep aan te teke-

nieuwe belgische asielwet nog altijd restrictief

I  Anke Seghers  I

Sinds april 2006 is de nieuwe asielwet, die op 6 oktober 2006 in het Staatsblad werd gepubliceerd, volledig van kracht.
De inwerkingstelling gebeurde in drie stappen. De nieuwe wet blijft restrictief waardoor nog steeds veel vluchtelingen de deur

gewezen worden, hoewel ze een deel van de oplossing zouden kunnen betekenen voor het probleem van de vergrijzing.

Het subjectieve karakter van elke asiel-
zaak is heel belangrijk en daarvoor zijn
gesprekken nodig. De schriftelijke proce-
dure is dus geen goede zaak.

TRISTAN LOCUS

36-37/mei  07-05-2007 14:19  Pagina 36



BELGIË 37

Vrede | nr. 385 | mei - juni 2007

nen moet je betalen. Een regularisatie van
je verblijf aanvragen, blijft nog steeds
mogelijk maar er zijn opnieuw extra voor-
waarden. Je moet je identiteit kunnen
bewijzen, het probleem hierbij is dat
vreemdelingen vaak geen identiteitsbewijs
hebben. Als vluchteling kan je wel een
grondige reden voorleggen maar die gel-
digheid kan betwist worden, wat de proce-
dure alweer vertraagt en bemoeilijkt.

NNIIEEUUWWEE PPRROOCCEEDDUURREE

De asielprocedure zou nu toch aanzienlijk
sneller moeten verlopen, binnen het jaar
moet er een uitspraak gebeuren. De Dienst
Vreemdelingenzaken zal niet langer verant-
woordelijk zijn voor de ontvankelijkheidver-
klaring van de asielaanvragen. Hun taken-
pakket bestaat enkel nog uit de
Dublincontrole [controleren of er al een
aanvraag is ingediend in andere EU-lan-
den], de meervoudige aanvragen en de
asielaanvragen met een aspect van open-
bare orde. Het is nu de Commissaris-gene-
raal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
die asiel toekent of weigert.

Ook de zogenaamde misbruiken bij gezins-
hereniging worden strenger aangepakt
met de nieuwe asielwet. Via gezinshereni-
ging na een huwelijk een verblijfsvergun-
ning krijgen, is enkel nog mogelijk voor per-
sonen ouder dan 21 jaar. Vroeger was de
minimumleeftijd 18 jaar. Er wordt ook een
controleperiode van drie jaar ingelast. De
eerste twee jaar van die periode moet het
koppel samenwonen. Het derde jaar mag
het koppel gescheiden zijn, maar moet er
bewijs zijn dat ze twee jaar onder hetzelfde
dak hebben gewoond en dat er niet gefrau-
deerd werd. Daarbovenop moet de persoon
die verantwoordelijk is voor de gezinsher-
eniging na een huwelijk in het bezit zijn
van stabiele bestaansmiddelen. Hierdoor
kunnen kansarmen niet meer huwen met
een partner naar keuze, wat een inbreuk is
op artikel 12 van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens. Ook de verhoging
van de minimumleeftijd gaat in tegen die
rechten. De wetgever had bij deze aanpas-
sing vooral de Marokkanen en de Turken op
het oog maar dat houdt geen steek omwil-
le van de bilaterale akkoorden met die lan-
den.

Daarnaast worden de slachtoffers van

mensenhandel wel beter beschermd. De
slachtoffers krijgen een tijdelijke vergun-
ning als ze aan twee cumulatieve voor-
waarden voldoen. Ten eerste moeten ze
tonen dat ze willen meewerken aan het
onderzoek, ten tweede moeten ze alle con-
tacten met de mensenhandelaars verbre-
ken.

KKRRIITTIIEEKK UUIITT PPOOLLIITTIIEEKKEE HHOOEEKK

Enkel GROEN! gaat resoluut in tegen de
nieuwe asielwet. Eén van hun terechte kri-
tieken is dat de nieuwe Raad geen enkele
onderzoeksbevoegdheid heeft, dat ver-
zwaart de procedure meer dan nodig. Als
de Raad vaststelt dat er een fout in het
onderzoek is geslopen, kan de Raad niet
anders dan het besluit van de
Commissaris-generaal vernietigen en moet

het onderzoek opnieuw gebeuren door het
Commissariaat-generaal. Op die manier
wordt de snellere procedure onnodig ver-
traagd. Ook de schriftelijke procedure die
de Raad hanteert vindt GROEN! terecht een
onaanvaardbare zaak. Het Hoog
Commissariaat voor de Vluchtelingen van
de Verenigde Naties vindt het subjectief
karakter van elke zaak heel belangrijk en
daarvoor zijn er mondelinge gesprekken
nodig. Door de schriftelijke procedure is het
onmogelijk voor de vluchteling om nog
nieuwe elementen in zijn dossier naar voor
te brengen. Ook verzwaart die procedure
het werk voor de advocaat. Een asielaan-
vraag blijft nog altijd een menselijke zaak
en die kan je maar ten volle begrijpen als je
in gesprek treedt met elke vluchteling. Sp.a
blijft voorzichtiger in haar mening maar
geeft toch lichte kritiek. Volgens hen moet
de asielwet menselijker toegepast worden
en moet het asielrecht worden gegaran-
deerd. Tot nu toe komt het er voor hen
enkel op aan duidelijk te bepalen wie wel
en wie niet ons land binnen mag. De kern-
vraag blijft, zoals Guido Deraeck zegt, wat
beweegt iemand er toe zijn land te verla-

ten en naar ergens anders te vluchten?
Meestal ligt een ondragelijke situatie zoals
armoede, hongerdood, angst voor
geweld,… aan de basis van hun vertrek. En
dat mogen we niet uit het oog verliezen.
Waar is het menselijke als we vluchtelin-
gen terugsturen naar die verschrikkelijke
situaties waar ze in de eerste plaats voor
gevlucht zijn, enkel en alleen omdat wij
bang zijn van het nieuwe, het onbekende.
Iedereen heeft recht op een menselijk
bestaan waar ze ook geboren zijn. Het
asielbeleid moet dus vanuit een humaner
perspectief bekeken worden en niet vanuit
het zakelijke zoals dat nu het geval is.

EEUURROOPPEEEESS BBEELLEEIIDD

Er is nog steeds geen Europees migratiebe-
leid. De Schengen-akkoorden, waardoor de

Europese burgers zich vrij mogen verplaat-
sen binnen Europa, staan nog steeds in
schril contrast met de strenge controles die
gevoerd worden aan de buitengrenzen van
Europa (met schrijnende gevolgen zoals
verdronken Afrikanen aan de Spaanse kus-
ten). Nochtans creëert migratie welvaart
voor zowel het bestemmingsland als het
land van herkomst volgens het VN-rapport
‘International Migration and Development’.
Migranten sturen in totaal 167 miljoen dol-
lar naar hun families in hun geboorteland,
dat is stukken meer dan het mondiale bud-
get voor ontwikkelingshulp. Omgekeerd
zouden meer immigranten een oplossing
kunnen bieden voor het grote probleem
van de vergrijzing in de Westerse industrië-
le maatschappijen, waar het percentage
van de bevolking op de arbeidsmarkt
gestaag daalt ten opzichte van de gepen-
sioneerden. Een Europees migratiebeleid
gebaseerd op het asielrecht wordt dus drin-
gend.

Anke Seghers is stagiaire journalistiek
(Artevelde Hogeschool)

■

Volgens het VN-rapport ‘International
Migration and Development’ creëert
migratie welvaart voor zowel het bestem-
mingsland als het land van herkomst.
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De Israëlische ambassadeur bij de VN-
Mensenrechtenraad in Genève, Yitzhak
Levanon, reageerde volgens de regels van
de Israëlische diplomatieke kunst: bitsig
en met het belerende vingertje in de
lucht: “Wie zijn toevlucht neemt tot
ophitsende, opruiende taal, levert geen
bijdrage tot het proces van constructieve
dialoog tussen Israëli’s en Palestijnen”.

Welke constructieve dialoog? Die
vraag zullen de belegerde en door bom-
bardementen en militaire strafexpedities
geterroriseerde Palestijnen in Gaza en hun
landgenoten in de door de apartheids-
muur omringde Westelijke Jordaanoever
zich met enige verbijstering stellen…

HHEERRIINNNNEERRIINNGGEENN AA AA NN RREESSOOLLUUTTIIEE

33337799

Israël is een oase van democratie, zo wil
de eigen mythologie het althans. En de
leiders van de  ‘joodse’ staat zijn steeds
uiterst verbolgen als iemand hun politiek
regime durft te vergelijken met het racis-
tische apartheidsbewind in Zuid-Afrika.
Op 10 november 1975 keurde de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
(72 stemmen voor, 35 tegen en 32 onthou-
dingen) resolutie 3379 goed. In de VN-
tekst werd het zionisme bestempeld als
een “vorm van racisme en rassendiscrimi-
natie”. Deze resolutie was voor de
Palestijnen een niet te onderschatten
opsteker, die ze voornamelijk te danken
hadden aan het groeiende politieke
gewicht van de Afrikaanse, Aziatische en
Latijns-Amerikaanse landen binnen de
club der naties. In Israël vatte Yediot

Aharonot, de krant met de grootste opla-
ge in het land, het best de woede van de
zionistische elite samen. De krant leuterde
niet over een ‘constructieve dialoog met
de Palestijnen’, maar sloeg wild om zich
heen naar alle barbaren die Israël en zijn
zionistische ideologie zo aan de schand-
paal hadden genageld.

Het hoofdartikel van deze meest gele-
zen zionistische krant toonde op 14 no-
vember 1975 puntgaaf aan waarom de
vertegenwoordigers van de Derde Wereld
in de VN het gelijk aan hun kant hadden
toen ze het zionisme een synoniem van
racisme noemden. “Op een goede morgen
ontwaakt daar een volkje en kijk ze roepen
zich uit tot naties en beginnen meteen het
zionisme te beledigen”, zo stond er. “Er is
niets oneervol aan het feit dat ze pas uit de

bomen komen. Integendeel. Maar het is
onaanvaardbaar dat naties die gesticht zijn
door een volkje dat pas uit de bomen is
gekomen, zich gaan opwerpen als de lei-
ders van de wereld. De jongste beslissing
van de VN toont aan dat het leiderschap
van de wereld aan het wegzinken is tot
onder de drempel van de beschaving (…) In

het bijzonder de Afrikaanse staten hebben
een bewijs van domheid geleverd door in te
stemmen met de criminele tekst die het
zionisme gelijkstelt met racisme. Het is
maar al te duidelijk dat de verbreking van
hun betrekkingen met de staat Israël en
hun stemming in de VN er alleen gekomen
zijn onder druk van de olieproducerende
moslimlanden. Hoe zouden die primitieven
er een eigen mening op na kunnen hou-
den?”

vn-rapporteur john dugard:

‘israël lijkt op het zuid-afrika van de apartheid’

I  Wim de Neuter  I

John Dugard is een blanke Zuid-Afrikaanse jurist en hoogleraar en heeft de hoogdagen van de apartheid in zijn land nog beleefd.
Vandaag werkt hij voor de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in Genève.

Dugard heeft vorige maand zijn Rapport over de mensenrechten in de door Israël bezette Palestijnse gebieden aan deze VN-Raad
voorgelegd. Na veertig jaar militaire bezetting is de mensenrechtensituatie van de Palestijnen slechter dan ooit.
En Dugard laat het gewichtige woord vallen: apartheid. Israël is te vergelijken met het Zuid-Afrika van weleer.
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Sinds 1975 is de wereld echter grondig
veranderd en is er opnieuw een ‘echt lei-
derschap’. Wat in 1991 bijvoorbeeld bleek
toen onder druk van VS-president George
Bush senior de beruchte VN-resolutie 3379
werd geschrapt. Het was uniek in de
geschiedenis van de Verenigde Naties. Een
enorme ‘morele’ overwinning voor de lei-
ders van de staat Israël.

DDRRIIEE MMEENNSSEENNRREECCHHTTEENNVVIIJJAANNDDIIGGEE

RREEGGIIMMEESS

Wat allemaal niet belet dat de VN af en
toe nog eens behoorlijk dwars kunnen
gaan liggen met een tekst zoals die van
mensenrechtenrapporteur John Dugard.
Die blijkt een rechtsdeskundige te zijn die
het vraagstuk van de mensenrechten niet
uitsluitend door de traditionele westerse
bril bekijkt. Mensenrechten zijn meer dan
de som van de in het Westen gekoesterde
individuele vrijheden. In de inleiding van
zijn rapport stelt de Zuid-Afrikaan John
Dugard: “De internationale gemeenschap
heeft drie regimes geïdentificeerd als vij-
anden van de mensenrechten: kolonialis-
me, apartheid en buitenlandse bezetting.
In de bezette Palestijnse gebieden bevindt
Israël zich duidelijk in de positie van mili-
taire bezetter. Tegelijkertijd zijn bepaalde
elementen van deze bezetting vormen
van kolonialisme en apartheid, die in
tegenspraak zijn met het internationaal
recht. Wat zijn de legale gevolgen van een
regime van langdurige bezetting met ken-
merken van kolonialisme en apartheid
voor de bezette bevolking, de bezettings-
macht en de andere staten? Deze vraag
mag voor bijkomend advies en volgens de
geijkte procedures worden voorgelegd
aan het Internationaal Gerechtshof in Den
Haag,” stelt John Dugard.

“De discriminatie van de Palestijnen is
een feit op tal van domeinen. De
‘Internationale Conventie inzake de
Afschaffing en de Bestraffing van de
Misdaad Apartheid’ uit 1973 wordt in de
bezette gebieden door tal van praktijken
geschonden, in het bijzonder door de
schending van het recht op bewegingsvrij-
heid van de Palestijnen.”

De opsomming van John Dugard is
helaas niet nieuw: er bestonden in decem-
ber 2006 op de Westelijke Jordaanoever
540 Israëlische checkpoints en wegver-

sperringen tegenover 345 in augustus
2005. Dat maakt de bewegingsvrijheid
voor de Palestijnen zo goed als onbestaan-
de. Deze checkpoints verdelen de
Westelijke Jordaanoever in vier aparte
gebieden: het noorden (Nabloes, Jenin en
Tulkarem), het centrum (Ramallah), het
zuiden (Hebron) en Oost-Jeruzalem. De
aparte wegen waarvan alleen Israëli’s
mogen gebruik maken “verdelen de bezet-
te gebieden nog eens in 10 kleine kantons
of bantoestans”. “Steden worden van
andere steden afgesneden, aangezien er
vergunningen vereist zijn om van een
gebied naar een ander te reizen en deze
vergunningen zijn moeilijk te bekomen.”
“Mannen van 18 tot 35 jaar hebben geen
toestemming om de noordelijke
Westoever te verlaten, maar er bestaat
geen enkele duidelijke wetgeving op dit

vlak… In de plaats is er een willekeurig en
erg grillig regime.”“Onder de apartheid in
Zuid-Afrika werd een gelijkaardig systeem
ontworpen om de bewegingsvrijheid van
de zwarten in te perken - de beruchte
‘pasjeswetten’ - dat de woede en de vijan-
digheid tegen het apartheidsregime
alleen maar deed toenemen. Israël doet er
goed aan de lessen te trekken uit deze
ervaring.”

In Gaza is de bewegingsvrijheid tot
nul herleid. John Dugard is de totale
afgrendeling van het gebied ter plekke
gaan bekijken en stelde een onderzoek in
naar duidelijke gevallen van oorlogsmis-
daden die de Israëli’s er tijdens hun
opeenvolgende militaire offensieven in de
zomer van 2006 hebben begaan.

HHUUMMAANNIITTAAIIRREE CCRRIISSIISS

John Dugard maakt gewag van een steeds
toenemende humanitaire crisis in alle
door Israël bezette Palestijnse gebieden. In
de Gazastrook is er officieel sinds de
zomer van 2005 een einde gekomen aan

de Israëlische bezetting en kolonisatie.
Maar “als gevolg van de Israëlische terug-
trekking werd Gaza een vergrendeld, tot
gevangenis omgetoverd, bezet gebied.” De
Israëlische militaire offensieven in de
zomer van 2006 zijn vernietigend
geweest: huizen, gebouwen, moskeeën,
ziekenhuizen, scholen en de enige elektri-
sche centrale werden platgebombardeerd.
Inmiddels is de elektrische centrale in
Gaza hersteld. Ze werkt op 85% van haar
vroegere capaciteit, “dankzij de financiële
steun van Egypte en Zweden”, schrijft
John Dugard, “niet dankzij Israël dat als
bezettingsmacht verplicht is de bezette
bevolking van stroom te voorzien”. De
gevolgen van deze bezetting die niet lan-
ger bezetting heet, noemt John Dugard
“een humanitaire crisis”: meer dan 80%
van de bevolking van Gaza leeft onder de

armoedegrens (en moet het stellen met
een inkomen van minder dan 2,10 dollar
per dag. 1,1 miljoen van de 1,4 miljoen
Gazanen zijn aangewezen op voedselhulp
van het VN-agentschap voor de
Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) en VN-
voedselagentschap (World Food
Programme). Op de Westelijke Jordaan-
oever wordt deze humanitaire crisis ver-
oorzaakt door de verder uitbreidende
kolonisatie (al meer dan 460.000
Israëlische kolonisten), de checkpoints en
de apartheidsmuur die het economische
leven verlammen, en de regelmatige mili-
taire aanvallen van het bezettingsleger.
56% van de bevolking op de Westbank
leeft onder de armoedegrens van 2,10 dol-
lar per dag.

Sinds het begin van de militaire bezet-
ting in juni 1967 hebben 650.000
Palestijnse gevangenen de realiteit van de
Israëlische strafinstellingen leren kennen.
Vandaag zitten 9000 Palestijnen in een
Israëlische gevangenis – onder hen 400
kinderen en 100 vrouwen. Daarbij komen

Bepaalde elementen van de Israëlische
bezetting van de Palestijnse gebieden,
zijn vormen van kolonialisme en apart-
heid.
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nog eens 700 administratief gedetineer-
den, Palestijnen die zonder enige vorm
van proces of aanklacht gevangen zitten.
Folteringen zijn legaal in Israël.
Israël gaat er prat op een staat te zijn die
de doodstraf heeft afgeschaft. John
Dugard wijst erop dat dit in geen geval
voor de Palestijnen geldt. “Israël past de
doodstraf wel degelijk toe via het achter-
deurtje van wat ‘targeted assassinations’
(doelgerichte moorden) wordt genoemd.”
Sinds de start van de tweede Palestijnse
opstand (intifadah) in september 2000
zijn er 500 Palestijnen ‘doelgericht ver-
moord’. Het gaat hier om moordaanslagen
tegen Palestijnse leiders en activisten. Bij
deze zogenaamde doelgerichte acties zijn
tussen 2000 en eind 2006 ook 168
‘onschuldige’ burgers om het leven geko-
men.

‘‘ IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE GGEEMMEEEENN--

SSCCHHAAPP’’

VN-rapporteur John Dugard is ook niet
mals voor de ‘internationale gemeen-
schap’. De humanitaire crisis in de bezette
Palestijnse gebieden werd in de eerste
plaats veroorzaakt door de Israëlische
bezettingsmacht. Die crisis werd nog ver-
scherpt toen Israël na de verkiezingsover-
winning van Hamas weigerde de door
Israël geïnde maar voor de Palestijnen
bestemde invoertaksen door te storten
aan de Palestijnse regering. Het gaat hier
om een maandelijks bedrag van 50 tot 60
miljoen dollar. “Israël rechtvaardigt deze
maatregel met veiligheidsargumenten,
maar de echte reden is natuurlijk ingege-
ven door de Israëlische vastberadenheid
om in de bezette Palestijnse gebieden tot
een regimewissel te komen,” stelt John
Dugard. Het gaat hier met andere woor-
den “om een collectieve straf, die in strijd
is met artikel 33 van de Vierde Conventie
van Genève”. Overigens zo stelt John
Dugard onttrekt “Israël zich aan zijn wet-
telijke verplichtingen om als bezettings-
macht te zorgen voor het welzijn van de
bezette bevolking.”

“Israël is echter niet de enige verant-
woordelijke voor de crisis in de bezette
Palestijnse gebieden. Sinds de verkiezings-
overwinning van Hamas in januari 2006
houden de Verenigde Staten, de Europese
Unie en andere staten fondsen in die

bestemd zijn voor de Palestijnse overheid,
omdat de Palestijnse regering de staat
Israël weigert te erkennen, het geweld
weigert af te zweren en eerder met Israël
gesloten akkoorden niet naleeft.”“In feite
wordt het Palestijnse volk onderworpen
aan economische sancties – het is de eer-
ste keer in de geschiedenis dat een bezet
volk op deze wijze wordt behandeld.”“Dit
is moeilijk te begrijpen. Israël schendt
belangrijke resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en van de Algemene
Vergadering…legt de uitspraak van het
Internationaal Gerechtshof van 2004
naast zich neer over de ‘wettelijke gevol-
gen van de bouw van de muur in de
bezette Palestijnse gebieden’ en ontsnapt
aan internationale sancties. Het
Palestijnse volk daarentegen -eerder dan
de Palestijnse Autoriteit- wordt aan de
wellicht strengste vorm van internationa-
le sancties onderworpen, die ooit in de
moderne tijd zijn opgelegd.”

De conclusies van John Dugard zijn
bijzonder scherp en glashelder. De vraag is
alleen of ze ooit zullen doordringen tot de
regeringen van de westerse staten die al
bijna zestig jaar de staat Israël als hun
oogappel beschermen. “De bezette
Palestijnse gebieden zijn van bijzonder
belang voor de toekomst van de mensen-
rechten,” stelt de VN-rapporteur. “De men-
senrechten in Palestina staan al zestig jaar

op de VN-agenda - al veertig jaar sinds de
bezetting van Oost-Jeruzalem, de
Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook
in 1967. Jarenlang hebben de bezetting
van Palestina en de apartheid in Zuid-
Afrika de aandacht opgeëist van de inter-
nationale gemeenschap. In 1994 kwam er
een einde aan de apartheid en werd
Palestina het enige ontwikkelingsland in
de wereld dat aan een bezetting werd
onderworpen door een regime dat met
het westen is geallieerd. Hierdoor wordt
het belang bepaald van de toekomst van
de mensenrechten. Er zijn andere regimes,
meer bepaald in de ontwikkelingslanden,
die de mensenrechten met de voeten tre-
den. Maar er bestaat in de ontwikkelde
wereld geen ander geval van een met het
Westen gelieerd regime dat het recht op
zelfbeschikking en de mensenrechten al
zo lang schendt. Dat verklaart waarom de
bezette Palestijnse gebieden voor het
Westen een test zijn geworden. Een test
waarop de westerse gehechtheid aan de
mensenrechten zal worden beoordeeld…”

De volledige tekst van het rapport van John Dugard
is vertaald in het Nederlands opgenomen in het
volgende cahiers van vzw Vrede getiteld: ’40 jaar
bezetting en onderdrukking. De kolonisatie van de
Palestijnse Gebieden.’ Het verschijnt begin mei en
kan besteld worden met een mailtje naar
julie@vrede.be of via de post op ons adres. In het
Engels is de volledige tekst te vinden op de website
van de Human Rights Council van de Verenigde
Naties: www.ohchr.org.

■

Nieuw
vredescahier 1/2007

verschijnt
in mei

“40 jaar bezetting en 
onderdrukking.

De kolonisatie van de
Palestijnse Gebieden”
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Het heeft veel voeten in de aarde gehad. De
internationale druk zorgde immers voor een
patstelling tussen Hamas en Fatah en op
het terrein braken er geregeld gevechten uit
tussen militanten van beide partijen. Vooral
de interne druk was amper te harden. De
internationale boycot van de Palestijnse
Autoriteit veroordeelde de ambtenaren tot
de bedelstaf. De economie staat op instor-
ten en de armoede heeft recordhoogtes
bereikt. Alle ingrediënten waren aanwezig
voor een ‘failed state’ (mislukte staat). Een
eenheidsregering was dus noodzakelijk om
het internationale isolement en de boycot
te doorbreken en de dreigende interne esca-
latie tegengaan.

Het akkoord voor een nieuwe eenheids-
regering was mogelijk sinds het akkoord dat
onder leiding van Saudi-Arabië in Mekka
werd opgesteld (8 februari 2007). Dat kon
op grote steun rekenen van de Palestijnse
Wetgevende Raad (het ‘parlement’) en ook
de Palestijnse bevolking was maar al te blij
dat er eindelijk een doorbraak was die weer
perspectieven bood voor hun benarde situ-
atie. De nieuwe regering, waarvan de
samenstelling op 18 maart is publiek
gemaakt, vertegenwoordigt in de woorden
van de nieuwe minister van Informatie
Mustafa Barghouti, 96 procent van het
Palestijnse kiespubliek. Ze telt 11 ministers
van Hamas, 6 van Fatah, telkens 1 minister
van de vier kleinste fracties in het
Palestijnse parlement en 4 onafhankelijken
naar wie de belangrijke posten van
Buitenlandse Zaken en Financiën gaan.
Alleen het PFLP (het Volksfront voor de
Bevrijding van Palestina, de derde fractie in

het parlement) doet niet mee.
In het Westen was men in eerste

instantie geïnteresseerd in de vraag of de
regering er in zou slagen een regeerakkoord
op te stellen waarin voldaan zou worden
aan de drie voorwaarden noodzakelijk om
een einde te maken aan het internationaal
isolement. Het gaat om de erkenning van
de staat Israël, het afzweren van het geweld
en de erkenning van de reeds afgesloten
akkoorden met Israël. Neen dus of niet vol-
ledig, althans, dat beweren Israël, VS en in
mindere mate de Europese Unie. Al meer
dan een jaar stellen deze hoofdrolspelers
vooral eisen aan de Palestijnen. Israël lijkt
ondanks de verdere bouw van nieuwe
nederzettingen, het vastzetten van duizen-
den politieke gevangenen, de bouw van de
muur op Palestijnse grondgebied, de
annexatie van grond en water, de brutale
militaire optredens, en het afsluiten van de
Palestijnse gebieden, de dans te blijven ont-
springen. Het jongste rapport van de specia-
le rapporteur John Dugard, dat op 22 maart
tijdens de zitting van de VN-Mensen-
rechtenraad is voorgesteld en besproken, is
nochtans heel duidelijk in zijn oordeel. Het
vergelijkt de politiek van Israël met dat van
Apartheid Zuid-Afrika.

Het rapport, lang niet het eerste in zijn
soort overigens, lijkt weinig lezers te kennen
bij het Westerse diplomatieke en politieke

korps. Dat blijft halsstarrig met beschuldi-
gende vinger naar Palestijnse kant wijzen.
Eerder schreef John Dugard daarover al dat
“nooit eerder een bezet volk zo is behan-
deld”. Het is dan ook weinig verwonderlijk
dat Washington en heel wat Europese teno-
ren weinig enthousiasme lijken op te kun-
nen brengen voor de inspanningen die de
Palestijnen hebben geleverd om tegemoet
te komen aan de Westerse eisen.

Dat regeerakkoord is zonder meer een
evenwichtig opgesteld document met rede-
lijke voorstellen en oplossingen waar geen
zinnig mens iets kan tegenin brengen. In
het eerste luik (punt 1) van het akkoord
staat bijvoorbeeld:“de sleutel tot veiligheid
en stabiliteit in de regio is een einde aan de
Israëlische bezetting van de Palestijnse
gebieden en de erkenning van het
Palestijnse recht op zelfbeschikking”.
Verderop staat er nog dat “de regering de
door de PLO getekende internationale reso-
luties en akkoorden zal respecteren.” Op
vlak van geweld stelt het akkoord dat
“vrede en stabiliteit in de regio afhankelijk
is van het beëindigen van alle vormen van
bezetting van de Palestijnse gebieden, het
ontmantelen van de Apartheidsmuur en
joodse nederzettingen, het stopzetten van
de verjoodsing van Jeruzalem en Israëls poli-
tiek van annexatie van grond met het her-
stel van de grondrechten van de eigenaars”.
Er staat hier niets controversieel, alleen dat-
gene wat al gevraagd wordt via diverse VN-
resoluties en zelfs de fameuze ‘Routekaart’
naar vrede. Met dit alles is er op zijn minst
sprake van 1. een duidelijke zij het impliciete
erkenning van Israël (er wordt enkel het

palestijnse eenheidsregering breekt 

voorzichtig maar onvoldoende door 

het isolement

I  Ludo De Brabander  I

De twee belangrijkste Palestijnse politieke partijen, Fatah en Hamas, zijn er uiteindelijk in geslaagd om tot een 
akkoord te komen over de vorming van een eenheidsregering. Israël dat zijn kolonisatiepolitiek gewoon wil voortzetten,

is voorspelbaar afwijzend, maar de VS en EU laten een voorzichtige opening.
Het Palestijns regeerakkoord komt nochtans ver tegemoet aan de internationale eisen.
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stopzetten van de bezetting van ‘Palestijnse
gebieden’ gevraagd, Israël zelf wordt hier
met rust gelaten) 2. een erkenning van de
akkoorden met de PLO. De Verenigde Naties
zien de PLO overigens als de legitieme ver-
tegenwoordiger van het Palestijnse volk en
niet de Palestijnse Autoriteit, iets wat nogal
eens ‘vergeten’ wordt. 3. In punt 3 van het
tweede luik in het akkoord staat de duidelij-
ke vredeswil van de Palestijnse regering:“de
regering zal, via de nationale verzoening,
werken aan het versterken en uitbreiding
van de rust, zodat het niveau bereikt wordt
van een alomvattende en wederzijdse
wapenstilstand tussen beide partijen.” De
Israëlische regering en de VS leggen daaren-
tegen vooral de nadruk op de passage daar-
voor die stelt dat “het verzet een legitiem
recht is van het Palestijnse volk” en dat “het
Palestijnse volk het recht heeft om zich te
verdedigen tegenover elke Israëlische agres-
sie”. Zowel het eerste (verzet) als het twee-
de (verdediging) zijn nochtans rechten die
erkend worden door de Verenigde Naties.
Ook daar is dus geen enkel probleem mee.

Met andere woorden. Het volledige
regeerakkoord is opgesteld in een geest van
gezond verstand. Een politicus of diplomaat
die daar niet mee overweg kan zou beter
een andere job zoeken. Of nog anders
gesteld: er is sprake van slechte wil. Het
komt er voor bepaalde partijen op aan om
te blijven herhalen dat er geen gespreks-
partner (of partner voor politieke dialoog en
vrede) is. Israël heeft in dat opzicht zeer
voorspelbaar gereageerd. De regering liet
bijna onmiddellijk weten dat ze haar boycot
zal handhaven (en dus de inmiddels 800
miljoen dollar aan taksen niet zal doorstor-
ten). De Israëlische premier Olmert interpre-
teerde het regeerakkoord zelf als een beves-
tiging van “het gebruik van terreur” als poli-
tiek. Je moet over wilde fantasieën beschik-
ken om dit in het regeerakkoord te kunnen
ontdekken, maar als je het maar genoeg
herhaalt dan schuilt daar altijd enige waar-
heid in. In een cynisch gebaar stuurde
Olmert de dag dat de regering werd inge-
zworen overigens het leger naar de stad
Nabloes.
Premier Olmert, die zelf de vloer aanveegt
met alle akkoorden die in het verleden zijn
opgesteld door zijn intensieve kolonisatie-
en annexatiepolitiek (gedetailleerd
omschreven in het daarnet vernoemde

Dugard-rapport) en zijn uitspraken dat
Judea en Samaria (zionistische terminologie
voor de Westelijke Jordaanoever) tot het
Israëlische grondgebied behoren waarvan
hooguit delen kunnen worden afgestaan
aan de Palestijnen, kan alleen maar nadeel
ondervinden van onderhandelingen over de
teruggave van Palestijns grondgebied.

De VS en de EU reageren afwachtend en
willen vooralsnog de regering niet erken-
nen. Voor de VS is het vooral een probleem
dat Hamas als terreurorganisatie wordt
gezien waardoor meteen de hele regering
an sich als het ware gediscrediteerd wordt.
Met president Mahmoud Abbas valt even-
wel nog te praten. De VS hebben inmiddels
gedaan gekregen dat er tweewekelijkse
ontmoetingen zouden komen tussen de
Palestijnse president en premier Olmert. De

boycot van de Palestijnse Autoriteit blijft
evenwel gehandhaafd. De EU lijkt al even-
zeer geen haast te willen maken met het
opheffen van de hulpboycot. De Hoge
Vertegenwoordiger van het Buitenlands
Beleid, Javier Solana, stelt weliswaar dat
“deze regering niet instemt met de princi-
pes”, maar:“het is op dit ogenblik veel
belangrijker om te zien wat ze doen dan
wat ze zeggen” (Deutsche Welle, 20 augus-
tus 2007).

Europa is duidelijk verdeeld over de
kwestie. Een aantal landen zoals Nederland
en Groot-Brittannië volgen de hardere en
zeer eenzijdige opstelling van de VS (4).
Noorwegen, geen lid van de Europese Unie,
doorbrak als eerste het internationale isole-
ment en kondigde aan dat het opnieuw
diplomatieke betrekkingen met de
Palestijnse Autoriteit zou opstarten. De
Noorse minister van Buitenlandse Zaken
praatte ook al met Ismail Haniye, de
Palestijnse premier van Hamas. Andere lan-
den, zoals Frankrijk, Zweden, Oostenrijk,
Spanje en Italië maken een voorzichtige
opening en zijn bereid tot contacten, zij het
met niet-Hamas regeringsleden. De

Belgische minister van Buitenlandse Zaken,
Karel De Gucht, deed op zijn rondreis door
het Midden-Oosten midden maart evenzeer
Ramallah aan, sprak met regeringsleden,
maar meed evenzeer elk contact met
Hamas-ministers. De Gucht stelde, net als
Solana, dat de Palestijnse regering zich
moest bewijzen op het terrein. Hij voegde
daarbij trouwens nog een aantal andere
voorwaarden toe aan het eisenpakket, zoals
de vrijlating van de Israëlische soldaat Gilad
Shalit (“op korte termijn” – de wens voor de
vrijlating van Shalit staat trouwens ook in
het regeerakkoord, zij het in de vorm van
een gevangenenruil), de integratie van de
verschillende Palestijnse veiligheidsdiensten
en het stopzetten van raketbeschietingen
vanuit de Gaza. De Guchts eisenpakket aan
Israël daarentegen was veel bescheidener:

stopzetting uitbreiding van de joodse
nederzettingen en de bewegingsvrijheid
van de Palestijnen vergroten, zo noteerde de
pers. Over de 10.000 politieke gevangenen,
waaronder een veertigtal ministers en par-
lementariërs en enkele honderden minder-
jarigen, geen woord. Ook niets over het
geweld van Israël van het afgelopen jaar in
Gaza of recentelijk in Nabloes, laat staan
een hard woord over de algemene annexa-
tie en kolonisatiepolitiek.

De Palestijnse premier Ismail Haniye
heeft al laten verstaan dat er niet eeuwig
alleen maar toegevingen van Palestijnse
kant kunnen worden verwacht. In zijn inau-
gurale toespraak zei hij:“Als u deze regering
niet respecteert, die de vrije wil van het
Palestijnse volk vertegenwoordigt, dan ver-
telt u ons effectief dat we geen andere
keuze meer hebben dan geweld”. Het is nog
maar de vraag of dergelijke woorden veel
indruk zullen maken. De Palestijnen zijn nu
eenmaal heel erg afhankelijk van Israël en
het Westen.

Ludo De Brabander
(2 april 2007)
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Washington en heel wat Europese tenoren 
lijken weinig enthousiasme te kunnen opbren-
gen voor de inspanningen die de Palestijnen
hebben geleverd om tegemoet te komen aan
de Westerse eisen.
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Vorige maand was het 32 jaar geleden dat
burgeroorlog startte in Libanon die vijftien
jaar heeft geduurd en naar schatting tussen
de 100 à 150.000 slachtoffers maakte.
Sindsdien lijkt de tijd te zijn stilgestaan. Het
sektarisme zit al vanouds stevig in de
Libanese politiek geworteld en de huidige
politieke impasse en de met regelmaat
weerkerende aanslagen, roepen herinnerin-
gen op aan de spanningen die
zich voordeden in 1975. Op 13
april van dat jaar pleegden chris-
telijke militieleden een aanslag
op een bus met Palestijnse vluch-
telingen. Het incident was de
aanleiding voor de burgeroorlog.
De met kogels doorzeefde bus
werd ter gelegenheid van de ver-
jaardag, op een plaats aan de
vroegere frontlijn in Beiroet sym-
bolisch tentoongesteld door acti-
visten, vergezeld met een waar-
schuwende boodschap.

De moord op de voormalige
premier, Rafik Hariri, in 2005 met
een zware vrachtwagenbom
blijft nazinderen. Er volgden
grote demonstraties van twee
grote coalities. Libanon kwam daarbij meer
en meer onder de internationale aandacht.
Er volgde een reeks van bomaanslagen
tegen politici, journalisten en andere doel-
witten wat de spanning verder opdreef.1 De
‘14 maart-beweging’ met de Beweging voor
de Toekomst van zoon Saad Hariri, de
Druzische Progressieve Socialistische Partij
(PSP) van Walid Jumblatt, de rechtse
Phalangisten (Kataeb) van de inmiddels ver-
moordde Pierre Amine Gemayel en de ideo-

logische verwante Forces Libanaises van
Samir Gaegea beschuldigden Syrië achter
de aanslagen te zitten. Binnenlandse en
internationale druk zorgden uiteindelijk
voor het vertrek van de Syrische troepen. In
januari 2007 werd de situatie explosief toen
negen mensen omkwamen in het sektaire
geweld tussen regering en oppositie.

Het land is verdeeld in twee grote kam-

pen: de 14-maart-beweging die de huidige
regering vormt en kan rekenen op de steun
van het Westen, en de oppositie die op haar
beurt een alliantie vormt met daarin de
Sjiietische Hezbollah en Amal en de Vrije
Patriottische Beweging van de christelijke
oud-generaal Michel Aoun, die gesteund
wordt door een aantal regionale machten
zoals Syrië en Iran. De kloof is zo diep dat
het de minister van Justitie, Charles Rizk, de
woorden ontlokte dat het land met opde-

ling wordt bedreigd.
Een nieuw dieptepunt werd bereikt

toen zes ministers eind 2006 ontslag
namen uit de regering Seniora. Het ging om
vijf Sjiietische en een onafhankelijke min-
ster. Aan de basis van het ontslag lag de
weigering van de anti-Syrische ‘14 maart-
Alliantie’ om in te gaan op de oproep van
Parlementsvoorzitter Nabih Berri (van de

Amal-partij) die in maart 2006
het voorstel deed tot een Natio-
nale Conferentie waarin alle
belangrijke problemen die het
land verdeelden zouden worden
besproken. Toen daar niets van
in huis kwam eiste Hezbollah
een regering van nationale een-
heid waarbinnen de partij en
hun bondgenoten minstens een
derde van de ministerposten zou
bezetten, wat hen een vetorecht
zou geven.

Grote splijtzwam vormt de dis-
cussie over de oprichting van
een Speciaal Tribunaal voor
Libanon dat zich moet uitspre-
ken over de moord op Hariri en
andere moordaanslagen. De

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
ordonneerde de oprichting van het
Tribunaal, maar de oppositie weigert dat
vooralsnog. De regering reageerde door al
tweemaal een brief te schrijven naar de
Veiligheidsraad met de vraag om het
Tribunaal op te richten onder Hoofdstuk VII
van het Handvest van de Verenigde Naties.
Indien de Veiligheidsraad het Tribunaal zou
oprichten, dan is niet langer de goedkeuring
van het Libanese parlement nodig.

saga rond oprichting van hariri-tribunaal

drijft spanningen op

I  Ludo De Brabander  I

De politieke blokkering in Libanon is compleet. Binnenkort is het een half jaar geleden dat het parlement nog samenkwam.
De oppositie wil de val van de regering en houdt al maanden een ‘sit-in’ voor het parlementsgebouw.

Grote splijtzwam vormt de oprichting van het Tribunaal dat de politieke moorden moet onderzoeken en berechten.
De regering roept de hulp in van de VN-veiligheidsraad, de oppositie waarschuwt voor machinaties van de VS in de hele zaak.

Generaal Aoun
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De hele zaak heeft heel Libanon in een
politieke impasse gebracht.
Parlementsvoorzitter Nabih Berri weigert
het parlement bijeen te roepen zodat de
regeringsmeerderheid de oprichting van het
Tribunaal niet kan ratificeren. De oppositie
houdt sinds 1 december 2006 protestmani-
festaties en een open sit-in in Downtown
waar parlement en regering zijn gevestigd
om het kabinet Seniora tot aftreden te
dwingen. De regering beschuldigt de oppo-
sitie ervan een coup te organiseren en
orders te ontvangen uit Damascus en
Teheran. President Emile Lahoud waar-
schuwde op zijn beurt voor een al te grote
bemoeienis van de Verenigde Naties die
gevolgd zou kunnen worden door een ‘bur-
geroorlog’.

De oppositie is niet zozeer gekant tegen
de oprichting van het Tribunaal op zich, wel
beschuldigt ze de regering ervan uit te zijn
op een politiek proces en het land uit te
leveren aan de VS. Volgens Hezbollah-leider
Nasrallah is onder de huidige omstandighe-
den geen eerlijk proces mogelijk en staat
het verdict al vast. De oppositie vraagt een
herziening van het ontwerpvoorstel dat het
Tribunaal moet oprichten, iets wat de rege-
ring weigert. (zie het kaderstuk met een
passage over politieke moorden uit het
akkoord dat Hezbollah en de Vrije Patriot-
tische Beweging in februari 2007 sloten)

DDEE GGRROOEEIIEENNDDEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLII--

SSEERRIINNGG VVAANN DDEE PPOOLLIITTIIEEKKEE IIMMPPAASS--

SSEE

VN-Secretaris-Generaal Ban Ki Moon, die
begin april een tweede brief ontving van
premier Siniora met daarin de vraag om
‘alle alternatieve wegen en middelen te
bestuderen om vlug het Internationaal
Tribunaal op te richten’, stuurde daarop zijn
juridische topadviseur, Nicolas Michel naar
Beiroet om met leden van de regering en
oppositie te praten in de hoop een consen-
sus te vinden. Maar verder dan het detecte-
ren van ‘alle obstakels’ geraakte hij niet. Hij
benadrukte wel dat het Tribunaal ‘onafhan-
kelijk en onpartijdig’ moest kunnen werken.

De afgelopen weken is er heel wat
diplomatieke activiteit waar te nemen.
De Franse president Chirac liet in een onder-
houd met de Jordaanse Koning Abdallah II
verstaan dat hij ernstig overwoog om nog
voor het einde van zijn ambtstermijn op 16
mei, de Veiligheidsraad zou vragen om het
Tribunaal onder Hoofdstuk VII op te richten.
Premier Siniora kan voorts ook rekenen op
de steun van Saoedi-Arabië, dat zich meer
en meer als regionaal bemiddelaar opwerpt
en zopas 100 miljoen dollar heeft overge-
maakt op de rekening van de Libanese rege-
ring. Ook andere Arabische landen spraken
hun steun voor Siniora uit. Dat valt te ver-
klaren vanuit de rivaliteit met Iran dat

Hezbollah steunt en net als Saoedi-Arabië
regionale ambities koestert. Opmerkelijk
zijn de Russische steunbetuigingen voor
Siniora. De voorzitter van de Commissie van
Buitenlandse Zaken van het Russische
Parlement, Mikhail Margelov, zei dat de
Veiligheidsraad het Tribunaal zal oprichten
ook zonder een bijeenkomst van het
Libanese Parlement. Margelov was opval-
lend hard voor de oppositie, tegen wie hij
sneerde dat ze niet verder kijkt dan haar
neus lang is. De Russische ambassadeur in
Libanon bevestigde dat Margelov het offi-
ciële Moskou-standpunt vertolkte. Daarmee
zit Rusland op een lijn met de VS en
Frankrijk, samen met Groot-Brittannië goed
voor vier van de vijf permanente leden in de
vijftien zetels tellende Veiligheidsraad.

De internationale druk op de oppositie
en vooral Hezbollah groeit. Op een bijeen-
komst van de VN-Veiligheidsraad over de
‘situatie in het Midden-Oosten’ op 17 april
2007, sprak de voorzitter van de Raad zijn
“volledige steun uit voor de legitieme en
democratisch verkozen regering” en vroeg
hij het “volledige respect voor de democrati-
sche instellingen” van het land en veroor-
deelde hij “elke poging om Libanon te
destabiliseren”. De VN-Veiligheidsraad zou
daarbij nogmaals zijn ‘ernstige’ bezorgdheid
uiten over de wapentrafieken tussen Syrië
en Iran die “in strijd zijn met resolutie 1701”.
De oppositie is vooralsnog niet onder de
indruk. De Sjiïettische parlementsvoorzitter
Nabih Berri herhaalde dat het parlement
samen zou komen wanneer de regering
legaal en grondwettelijk is.“De regering
bestaat, maar is in strijd met het Document
voor Nationale Verzoening (Taef-akkoord)
en kan dus niet verder werken in dergelijke
omstandigheden.”

Ludo De Brabander is stafmedewerker Vrede
vzw.

■

––––––
1 Het gaat onder meer om de moord op de journalist
Samir Kassir (stichtend lid van de Democratische
Linkse Beweging), George Hawi, de voormalige
Secretaris Generaal van de Communistische Partij,
Gebran Tueni, parlementslid en voormalig uitgever en
journalist van de krant An-Nahar en op Pierre Amine
Gemayel, minister in de regering Seniora (van de par-
tij Kataeb, de Libanese Falangisten)
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het akkoord tussen hezbollah en de vrije 

patriottische Beweging over de politieke moorden

Op 6 februari 2007 tekenden Hezbollah en de Vrije Patriottische Beweging een
‘Entente Mutuelle’, een document waarin beide partijen hun gemeenschappelijke
politieke eisen en visies neerpenden. Punt 7 behandelt het veiligheidsvraagstuk. Over
de politieke moorden zegt het document het volgende: “Elke vorm van politieke
moord is te veroordelen en wordt verworpen, want dat is in strijd met de elementaire
mensenrechten, met de belangrijkste pijlers van Libanon, zijnde diversiteit en verschil
en met de essentie en werking van de democratie. We veroordelen daarom met klem
de moord op oud-premier en martelaar Rafik Hariri, evenals alle moorden en moord-
pogingen die er aan voorafgegaan of er op gevolgd zijn tot op de moord op parle-
mentslid Gebran Tuéni. Wij benadrukken het belang van het voortzetten van het
gerechtelijk onderzoek volgens de officiële mechanismen om de waarheid te achter-
halen. Deze waarheid kan op geen enkele wijze het voorwerp uitmaken van een com-
promis, want ze is de noodzakelijke voorwaarde om het recht te laten zegevieren en
de schuldigen te straffen, maar ook om een einde te maken aan de spiraal van moor-
den en aanslagen. Daarom moeten deze dossiers gevrijwaard blijven van elke politie-
ke uitbuiting wat het doel en het gerecht schaadt. Deze laatste moet boven de con-
flict en politieke meningsverschillen verheven blijven.”
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Op 26 maart 2007 keurde het Egyptisch
kiezerspubliek een pakket van amende-
menten bij 34 grondwetsartikelen goed
via een referendum. Een week eerder, op
19 maart, werden deze amendementen
echter reeds goedgekeurd door het
Egyptische parlement. Volgens vele critici
is dit de zoveelste nederlaag voor de
democratie in Egypte. In hun perscommu-
niqué van 18 maart omschreef Amnesty
International deze amendementen nog
als de “greatest erosion of human rights
in 26 years” [1] Zij die geloofden in een
reële politieke verandering in de Arabische
wereld en de aanslagen van 11 september
2001 zagen als een soort van startschot
voor de democratisering van het Midden
Oosten, kwamen bedrogen uit. Nochtans
vormt de democratisering van de
Arabische regio vandaag een integraal
onderdeel van het officiële discours van
de Amerikaanse ‘War on Terror’. Deze stelt
dat de promotie van democratie een
tegenwicht zou kunnen bieden tegen reli-
gieus extremisme en terrorisme. Maar de
zwakke reactie van de Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken, Condoleezza
Rice, na een bezoek aan Mubarak op zon-
dag 25 maart, één dag voor het referen-
dum, spreekt boekdelen. In een officiële
persconferentie sprak ze over het
Egyptische democratiseringsproces als
een moeilijk proces met zijn ups en
downs. [2] Tot daar de reactie van de
Amerikaanse overheid. Het is duidelijk dat
de VS haar “bevriende regimes” nog altijd
niet voor het hoofd durft te stoten en

politieke stabiliteit verkiest boven een
eventuele turbulente democratische tran-
sitie.

De kritiek op deze amendementen kan
men onderverdelen in drie grote blokken.

Eerst en vooral ziet men in deze hervor-
mingen een poging van het regime om de
befaamde “state of emergency” vast te
leggen in de grondwet. Ten tweede wordt
de rol van het gerechtelijke apparaat als
waarnemer in verkiezingen serieus
beperkt. Op die manier hoopt het regime
toekomstige verkiezingen op een veel
“beschaafdere” manier te manipuleren.
Tot slot voelt vooral de islamistische
Moslimbroederschap, de grootste opposi-
tiebeweging in Egypte, zich geviseerd. Het
laatste restje hoop om in de nabije toe-
komst alsnog als legale politieke bewe-
ging erkend te worden, zien ze met deze
nieuwe grondwetshervormingen als
sneeuw voor de zon verdwijnen.

AARRTTIIKKEELL 11 7799::   

Een state of emergency voor altijd!
Door het opkomend islamistisch geweld
aan het einde van de jaren ’70 en de
moord op de toenmalige president Anwar

Sadat in 1981 zag de nieuwe en huidige
president, Hozni Mubarak, zich genood-
zaakt zijn greep op het land te verstevi-
gen. De noodtoestand werd opnieuw uit-
geroepen op basis van de beruchte
Emergency Law 162 van 1958. Volgens arti-
kel 148 van de grondwet heeft de presi-
dent het recht om de state of emergency
uit te roepen voor een beperkte periode
mits goedkeuring van het parlement. De
Emergency Law geeft de president haast
onbeperkte macht met weinig of geen
parlementaire controle. De wet beperkt de
vrijheid van meningsuiting, geeft de auto-
riteiten het recht vermeende criminelen
op te pakken zonder aanhoudingsbevel en
deze vast te houden zonder enige vorm
van proces. Ze verbiedt verder ook publie-
ke bijeenkomsten en betogingen en voor-

egypte en de (schijn)democratische 

kneepjes van het vak

I  Koen Bogaert I

Sinds 11 september 2001 kijkt de rest van de wereld met argusogen naar de Arabische wereld. De democratisering van de regio
wordt algemeen beschouwd als de remedie tegen het toenemend radicalisme. De ironie van het lot zorgt er echter voor 
dat de aanwezige autoritaire regimes steeds meer het democratische discours overnemen ten voordele van hun eigen 

machtsbestendiging. Egypte is hiervan een typisch voorbeeld. In maart 2007 werden de nieuwe grondwetshervormingen 
via een referendum goedgekeurd. Amnesty International beschouwt deze hervormingen als de zwaarste ondermijning van de

mensenrechten sinds 1981. Het regime van Mubarak ziet ze echter als een cruciale fase in het democratiseringsproces van Egypte.

Het is duidelijk dat de VS haar “bevriende
regimes” nog altijd niet voor het hoofd
durft te stoten en politieke stabiliteit
verkiest boven een eventuele turbulente
democratische transitie.
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ziet dat burgers berecht kunnen worden
voor militaire rechtbanken en de speciale
‘security courts’. [3] De zogenaamde
beperkte periode waarvoor deze noodtoe-
stand mocht worden uitgeroepen, werd
door het nieuwe regime van Mubarak niet
zo nauw genomen. Al sinds 1981 is de
state of emergency ononderbroken van
kracht. Het terroristisch geweld van mili-
tante groepen zoals al-Jama’a, al-
Islamiyya en al-Jihad in de jaren ’80 en ’90
gaf Mubarak de nodige legitimiteit om af
te rekenen met extremisten.
Tezelfdertijd gaf dit hem ook
de kans om zijn eigen politieke
tegenstanders onschadelijk te
maken. Sinds de terroristische
aanslagen op de WTC-torens in
New York lag het voor de hand
dat het regime van Mubarak
zou instappen in de logica van
de Amerikaanse ‘War on Terror’
en in april 2006 werd de ‘state
of emergency’ voor de laatste
keer vernieuwd voor een perio-
de van 2 jaar.

Tijdens de presidentiële cam-
pagne van 2005 beloofde presi-
dent Mubarak echter een einde
te maken aan deze ‘state of
emergency’ en ze te vervangen
door een meer specifieke anti-
terrorismewet. Maar dat zou
enkel mogelijk zijn indien de
grondwet werd herzien. [4] Het
geamendeerde Art.179 opende
de weg voor die nieuwe antiterrorismewet
en stelt letterlijk dat het mogelijk is om
Art.41, 44 en 45 van de grondwet te nege-
ren indien dat nodig zou blijken. Dat zijn
echter drie cruciale grondwetsartikels die
de privé-sfeer van de burgers vrijwaren van
politieke inmenging en een wettelijke
bescherming bieden tegen het willekeurig
arresteren en vasthouden van verdachten,
het doorzoeken van huizen zonder officieel
bevelschrift, het afluisteren van telefoonge-
sprekken, het lezen van (elektronische)
post, enz. Meer nog, Art.179 staat de presi-
dent eveneens toe om verdachten van ter-
rorisme direct door te schuiven naar de
militaire rechtbanken en de speciale securi-
ty courts zonder dat ze eerst voor de gewo-
ne rechtbanken moeten verschijnen.

Het amendement bij Art.179 vormt dan
ook de grootste zorg voor de mensenrech-
tenorganisaties. Het voorziet de president
van verreikende politieke macht en velen
vrezen dat Mubarak nog maar op weinig
beperkingen zal botsen om zich op een
handige manier te ontdoen van zijn groot-
ste politieke tegenstanders op dit
moment, namelijk de leden van de
Moslimbroederschap. Het nieuwe Art.179
voorziet het regime van ongeveer dezelf-
de politieke machtsinstrumenten als de

Emergency Law van 1958. Op zich veran-
dert er dus niet echt veel en dat is ook
niet verrassend. Veel verontrustender is
echter het feit dat de state of emergency
op deze manier definitief wordt vastge-
legd in de grondwet.

AARRTTIIKKEELL 88 88::   

Beperk de rol van onafhankelijke rechters
tijdens verkiezingen!
De parlementsverkiezingen in Egypte wor-
den sinds 2000 in drie verschillende fases
georganiseerd. Een toenmalige beslissing
van het Egyptisch hooggerechtshof zorg-
de ervoor dat de supervisie van de verkie-
zingen de verantwoordelijkheid werd van
het gerecht. Door een gebrek aan rechters
werden de verkiezingen daarom verspreid

in drie fases over een aantal weken zodat
de meeste kiesbureaus konden gecontro-
leerd worden. Tijdens de laatste parlemen-
taire verkiezingen in 2005 schrok de rege-
rende NDP (National Democratic Party) er
niet voor terug om alle mogelijke midde-
len in te zetten om dit euvel te omzeilen
en de resultaten te beïnvloeden. De partij
van president Mubarak werd echter wel
verplicht om haar tactiek te veranderen.
Door de toenemende controle van het
Egyptische gerecht en onder druk van het

internationaal politiek klimaat
zag het regime zich verplicht
om haar manipulatieve activi-
teiten buiten de kiesbureaus
te organiseren. Kiezers wer-
den met geweld geïntimi-
deerd en gemanipuleerd. Toch
was het duidelijk dat het regi-
me verveeld zat met de
media-aandacht. Maar het
nieuw amendement bij Art.88
lost dit probleem grotendeels
op. Het voorziet dat de verkie-
zingen terug op één dag zul-
len vallen waardoor het
onmogelijk wordt voor de
rechters om alle kiesbureaus
te controleren. Verder stelt
Art.88 dat de verkiezingen
zullen waargenomen worden
door een ‘onafhankelijke’ ver-
kiezingscommissie. De grond-
wet blijft echter vaag over de
samenstelling en de functie
van die commissie en stelt dat

dit verder moet bepaald  worden door de
wetgeving. Als men weet dat de wetge-
vende macht volledig in handen is van de
NDP dan hoeft men verder geen hoge ver-
wachtingen te koesteren over wie er in die
commissie zal zetelen en welke orders zij
zal meekrijgen. De officiële verklaring voor
het amendement is de bezorgdheid van
het regime om de integriteit van de rech-
ters te beschermen. Tijdens de verkiezin-
gen van 2005 werden verschillende rech-
ters immers verbaal, en in sommige geval-
len zelfs fysiek, bedreigd. [5] Het hoeft
geen betoog dat eigenlijk vooral de eigen
NDP-aanhangers hiervoor verantwoorde-
lijk waren. [6]
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AARRTTIIKKEELL 55::   

Schakel de Moslimbroeders uit!
De Moslimbroeders werden officieel ver-
bannen door Gamal Abdel-Nasser in 1954.
Niettemin hebben de Moslimbroeders
altijd getracht hun invloed te laten gelden
op de samenleving. Na de dood van
Nasser werden de Moslimbroeders
opnieuw getolereerd en Sadat gebruikte
zijn banden met de islamisten om zijn
regime een meer islamitische legitimiteit
mee te geven als tegenwicht tegen de
linkse politieke krachten (socialistisch,
communistisch en Nasseristisch). [7] Na
de moord op Sadat zag Mubarak in de
gematigde Moslimbroederschap een ide-
aal instrument om de invloed en het
maatschappelijk draagvlak van de extre-
mistische islamistische groeperingen te
beperken. [8] Sindsdien hebben de
Moslimbroeders een dubbelzinnige relatie
met het regime. De Moslimbroeders zijn
er in geslaagd een verregaand sociaal net-
werk op te bouwen maar zagen deze
maatschappelijke integratie nooit ver-
taald in een officiële erkenning van de
Broederschap als legitieme politieke orga-
nisatie. Vermits ze niet als officiële partij
mocht deelnemen aan de verkiezingen
heeft de islamistische organisatie dan ook
altijd getracht via politieke allianties of
via onafhankelijke kandidaten een politie-
ke rol te vervullen voor zover het autori-
taire regime dat toestond. Het hoeft de
lezer niet te verwonderen dat telkens
wanneer de politieke invloed van de
Moslimbroeders een reële bedreiging
vormde, het regime terug naar de repres-
sieve middelen greep. Vele malen werden
politieke kopstukken van de organisatie
geïntimideerd en gearresteerd, niet toe-
vallig in periodes net voor verkiezingen.

Het succes van de Moslimbroederschap
tijdens de laatste verkiezingen was dan
ook onverhoopt. [9] De islamistische
beweging won maar liefst 88 zetels in het
parlement en werd hiermee de belangrijk-
ste oppositiebeweging. Hiermee vervijf-
voudigde ze bijna haar eigen aantal zetels.
Door dat succes werd de Moslimbroeder-
schap de enige oppositiepartij van enige
betekenis. De seculiere oppositie werd vol-
ledig van de kaart geveegd. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat het amendement

bij Art.5 er specifiek op gericht is de
invloed van islamistische beweging te
ondermijnen. Er bestond voordien al een
wet die politieke partijen op basis van reli-
gie verbood maar het amendement gaat
zelfs nog een stap verder. Het nieuwe
Art.5 verbiedt elke politieke activiteit even-
als de formatie van politieke partijen “wit-
hin any religious frame of reference (mar-
ja’iyya) or any religious basis or on the
basis of gender or origin”(zie bijlage). Het
is vooral de verwijzing naar “marja’iyya” in
het Arabisch dat van belang is. Want dat is
een term waarnaar vaak verwezen wordt
door gematigde islamistische partijen. De
‘Parti de la Justice et du Développement’
(PJD) uit Marokko beschouwt zichzelf niet
zozeer als een religieuze partij maar eer-
der als een partij met een religieus refe-
rentiekader en ook de
Moslimbroederschap evolueert meer en
meer in dezelfde richting. We zouden kun-
nen zeggen dat hetzelfde opgaat voor de
CD&V in België. Het is dan ook ironisch te
beseffen dat zelfs de PJD en de CD&V
geen bestaansrecht hebben volgens de
nieuwe grondwet in Egypte.

Ironisch genoeg was het juist de regeren-
de NDP die met slogans als “your vote is a
duty before God” haar kiezers probeerde
te mobiliseren om te gaan stemmen voor
de nieuwe grondwet. De recente fatwa
van de Imam Sheikh Mohamed Sayed
Tantawi van de befaamde Al-Azhar univer-
siteit en moskee (voor vele soennieten het
belangrijkste islamitisch centrum) spoor-
de de Egyptenaren eveneens aan te gaan
stemmen. Dit deed bij vele critici vragen
rijzen betreffende de eigenlijke betekenis
van “de scheiding van religie en politiek”
in Egypte. [10] Tantawi wordt algemeen
beschouwd als een politieke spreekbuis
van het regime en Al-Azhar is financieel
afhankelijk van de Egyptische overheid.
Van een politieke paradox gesproken. Qua
politieke activiteit “within a religious
frame of reference” kan dat tellen natuur-
lijk.

Het zou goed kunnen dat het regime niet
van plan is de Moslimbroederschap volle-
dig uit te schakelen. De gematigde isla-
mistische organisatie vormt nog altijd een
perfecte buffer tegen de meer radicale en

extremistische groeperingen. Maar met
de nieuwe grondwet heeft het regime de
perfecte legitieme middelen om repressief
op te treden tegen de
Moslimbroederschap wanneer dat haar
het best uitkomt. De amendementen bij
Art.62 en 76 kan men eveneens zien als
indirecte maatregelen tegen de
Broederschap. Art.62 voorziet het regime
van de mogelijkheid om het kiessysteem
aan te passen. Velen zien dit artikel dan
ook als de basis voor een nieuw proportio-
neel kiessysteem op basis van partijlijs-
ten.[11] Vermits Moslimbroeders enkel als
onafhankelijke kunnen deelnemen aan
verkiezingen zal het nieuwe systeem hun
groeimogelijkheden ernstig belemmeren.
Art.76 handelt over de presidentsverkie-
zingen. Het werd als eens geamendeerd in
2005 maar voorzag in zulke strenge eisen
dat de NDP als enige een kandidaat kon
afleveren bij de volgende verkiezingen.
Deze eisen werden afgezwakt met het
nieuwe amendement bij Art.76. Het voor-
ziet dat elke legale politieke partij die ten
minste één zetel bezit in het parlement
een kandidaat mag afvaardigen voor de
presidentsverkiezingen tijdens de volgen-
de 10 jaar (daarna heeft elke partij ten-
minste 3% van de zetels nodig in beide
kamers of een equivalent van het aantal
zetels in één van beide kamers). Voor de
Moslimbroederschap blijft het echter even
moeilijk om een presidentskandidaat naar
voor te schuiven. Als illegale partij mogen
ze enkel een onafhankelijke president-
skandidaat afvaardigen op voorwaarde
dat deze de officiële steun geniet van
minstens 250 vertegenwoordigers van
lokale en nationale bestuursorganen. [12]
Geen makkelijke hinderpaal om te omzei-
len als men weet dat de NDP op dit
moment maar liefst 98,5% van de lokale
bestuurszetels in handen heeft. [13] 

DD EE DDEEMMOOCCRRAATTIIEE II SS DDOOOODD,,   LLAANNGG

LLEEVVEE DD EE DDIICCTTAATTUUUURR!!

Het referendum werd maandag 26 maart
2007 goedgekeurd met 75,9% van de
stemmen. Volgens de Egyptische autori-
teiten nam 27% van de geregistreerde kie-
zers deel aan het referendum. Tal van
onafhankelijke waarnemerorganisaties
spreken echter van een opkomst van niet
meer dan 10% van de officieel geregis-
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treerde kiezers. [13] De EOHR (the Egyptian
Organization for Human Rights) spreekt
zelfs van een opkomst niet hoger dan 3%.
In vele kiesbureaus kwam er zelfs nie-
mand opdagen. [14] Het regime schrok er
echter, net zoals tijdens de verkiezingen
van 2005, niet voor terug opnieuw geweld
te gebruiken tegen haar eigen bevolking
om de resultaten in haar voordeel te
beslechten. De rest was ‘business as
usual’: kieslijsten werden vervalst, stem-
biljetten werden op voorhand ingevuld,
NDP-aanhangers werden met bussen aan-
gevoerd, overheidsambtenaren werden
financieel onder druk gezet te stemmen
voor de nieuwe grondwet, kiesbureaus
hingen vol met propaganda ten voordele
van het regime, enzovoort. Maar het
meest schrijnende was het feit dat vele
Egyptenaren niet eens wisten dat er een
referendum plaatsvond of dat ze geen
flauw besef hadden waarover het referen-
dum ging. Dat is niet te verwonderen in
een land waar 60% van de bevolking anal-
fabeet is. [15] Het zegt ook veel over de
ongelofelijke snelheid van uitvoering door
het regime. Amper twee maand na het
publiek maken van de officiële tekst werd
het goedgekeurd door het parlement en
nog geen week later via het referendum.
In een land waar het heersende regime
geen enkele serieuze politieke tegenstand
ondervindt is het ook niet moeilijk de
eigen machtsbestendiging in de grondwet
te verzekeren onder het mom van demo-
cratische hervormingen. Mubarak’s zoon
kan op zijn twee oren slapen. Zijn troon is
verzekerd.

Koen Bogaert is doctoraal onderzoeker van
MENARG binnen de vakgroep Studie van de
Derde Wereld.
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bijlage: de drie beruchte

grondwetsartikelen:

(Zie Brown, Dunne & Hamzawy, Egypt’s controversial constitutional amendments,
pp.11-13, http://www.carnegieendowment.org/files/egypt_constitution_webcommen-
tary.pdf)

Artikel 5
“Inwoners hebben het recht om politieke partijen te vormen in overeenstemming met
de wetgeving. Het is niet toegestaan politiek te bedrijven of politieke partijen op te
richten binnen het religieus kader van marja ‘iyya of op basis van religie, geslacht en
oorsprong.”

Artikel 88
“...De stemming zal plaatsvinden op één dag en het toezicht zal gebeuren door een
hogere verkiezingscommissie die onafhankelijkheid en neutraliteit geniet, op een
manier die moet bepaald worden door de wet. De wet zal het mandaat van de com-
missie specifiëren, de manier van zijn samenstelling en de bescherming van zijn
leden, op voorwaarde dat de huidige en voormalige leden van gerechtelijke organisa-
ties zich onder de leden bevinden. De verkiezingscommissie zal de algemene commis-
sies samenstellen die de verkiezingen zullen observeren op het niveau van verkie-
zingsdistricten en de commissies zullen de stemmings-en tellingsprocedures controle-
ren. De algemene commissies moeten bestaan uit leden van gerechtelijke organisa-
ties. De telling zal plaatsvinden onder toezicht van de algemene comitees, in lijn met
de regelgeving en de procedures bepaald door de wet.”

Artikel 179
“De staat zal verantwoordelijk zijn voor bescherming van de openbare orde en de vei-
ligheid tegen de gevaren van terrorisme. De wet bepaalt welke onderzoeksprocedures
nodig zijn voor onderzoek naar en identificatie van verdachten. De vernoemde proce-
dures mogen niet strijdig zijn met de eerste clausule van artikel 41 en 44 en de twee-
de clausule van artikel 45 van de grondwet. Dat zal allemaal uitgevoerd worden onder
toezicht van het gerecht. De president heeft volgens de grondwet het recht om elke
criminele daad van terrorisme door te verwijzen naar een gerechterlijke autoriteit.”
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Ook al waren de weergoden boven Brussel
ons niet gunstig gezind, toch kunnen we
spreken van een 5000 aanwezigen. Het
Brusselse straatbeeld was weer gevuld met
stemmen, muziek, kleur en vooral een duide-
lijke boodschap: geen oorlog! Er was ook aan-
dacht voor het gebrek aan een kritische
opstelling van onze Belgische regering: geen
reactie op het samenwerkingsakkoord tus-
sen Israël en de NAVO. België is nog steeds
een belangrijk doorvoerland voor
Amerikaanse militaire transporten, ook al
werd 4 jaar geleden beloofd om de afspraken
hierrond te herzien. De goedkeuring van de
antiterrorismewet en de gevaren hieraan ver-
bonden (zie Bahar Kimyongür) werden ook
aangehaald en scherp bekritiseerd.

WWAARR,,   WWHHAATT IISS IITT GGOOOODD FFOORR??

In Groot-Brittannie werd eind februari al een
massale betoging gehouden tegen de oorlog.
Met 100.000 waren ze aanwezig in Londen.
Naast de eis om alle troepenmachten uit Irak
te halen was er ook de roep om Blair’s ont-
slag en het beëindigen van het Britse nucleai-
re wapenprogramma naast de uiting van de
vrees omtrent de situatie in Iran. Ook hier
werd er aandacht besteedt aan de illegale
opsluiting van onschuldigen. In dit geval gaat
het om Omar Deghayes. Hij trok enkele jaren
geleden naar Afghanistan vanuit Groot-
Brittannië om een zaak in gedroogd fruit te
beginnen. Hij settelde zich en trouwde met
een Afghaanse.Toen de Amerikaanse bom-
men op het land begonnen te vallen, vluchtte
hij naar Pakistan om een Brits visum voor zijn
vrouw te regelen. Daar werd hij gearresteerd
en beschouwd als ‘enemy combatant’ (vijan-
dig strijder) en zit nu al 5 jaar in
Guantanamo. Een ‘enemy combatant’ wordt
gedefinieerd als iemand zonder uniform die

in het geheim een oorlogsgebied betreedt
met als doel vernietiging of moord. Zij heb-
ben geen recht op de status van krijgsgevan-
gene maar zijn overtreders van de oorlogs-
wetten en worden berecht en gestraft door
een militaire rechtbank.

Daar men in Groot-Brittannië ook wens-
te deel te nemen aan de internationale
oproep, maar er pas een massabetoging ach-

ter de rug was, verkoos men een aparte
manier van actievoeren. En wat voor één: de
bekende popcharts, de hitlijsten van de best
verkochte singles van de week, hebben zopas
een kleine aanpassing ondergaan. De legaal
gedownloade nummers worden vanaf nu
mee in die lijst verwerkt en beïnvloeden nu
ook het stijgen en dalen van popnummers.
Tony Blair bleek in zijn jongere jaren in een
rockband gespeeld te hebben. De Britse stop
the war coalition heeft nu een nummer uit-
gebracht van Blair’s oude band. (“War, what is
it good for?” naar de bekende hit van Edwin
Starr) Het nummer is nu te downloaden van
het Internet. Door dat nummer in de hitlijs-
ten te krijgen hoopt het Britse antioorlogs-
platform hiermee het grote publiek te berei-
ken en gehoord te worden. Zij zijn immers
van mening dat de media erin slaagt om
betogingen met tienduizenden mensen te
minimaliseren, zelfs te marginaliseren.

In de Verenigde Staten werd de mars op

het Pentagon van 1967 tegen de oorlog in
Vietnam 40 jaar later nog eens over gedaan.
Ditmaal voor gelijkaardige redenen maar op
een andere locatie. Ook pro-oorlogsbewegin-
gen waren aanwezig. Beide partijen kwa-
men, buiten wat geroep en getier, niet in con-
tact. Het was de pro-oorlogsbeweging die uit
bezorgdheid voor het Vietnam-memorial
besloot om dit te beschermen tegen ‘beklad-

ding’ door antioorlogsbetogers. Ook al had
A.N.S.W.E.R. (Act Now to Stop War & End
Racisme) het Amerikaanse antioorlogsplat-
form, op voorhand duidelijk vermeld dat ze
niet van plan was om ook maar één vinger
naar het monument uit te steken. Deze mars
op het Pentagon stond niet op zichzelf maar
was een deel van heel wat acties doorheen
de Verenigde Staten dat weekend. Acties en
marsen werden gehouden in Los Angeles,
California, Oklahoma City, Connecticut,
Nebraska,…

EEUURROOPPEEEESS PPRROOTTEESSTT

In Spanje was er ook heel wat volk op de
been, Madrid zag zo’n 20.000 betogers, wat
de grootste opkomst was, terwijl er ook beto-
gingen in Barcelona en Sevilla doorgingen.
Aandacht lag algemeen op het beëindigen
van de oorlog in Irak en geen aanval op Iran.

In Frankrijk werd er dan weer, buiten de
oproep om vrede in Irak, aandacht besteed

stop de bezetting, stop de oorlog!

I  Raf Peeters  I

Op 20 maart was het al weer 4 jaar geleden dat de VS Irak binnenviel. Na jaren van protest overal ter wereld,
was dit het moment om nogmaals een internationale stem tegen de oorlog te laten horen.

In België werd er door het anti-oorlogsplatform een betoging georganiseerd in Brussel op zondag 18 maart.
Tegelijkertijd zijn overal ter wereld acties gevoerd. Een overzicht.

Het nummer “War, what is it Good For?”, van
Blair’s oude band is nu te down loaden van
het internet in een poging het in de hitlijsten
te krijgen, bij wijze van actievoering.
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aan de aankomende presidentsverkiezingen.
De kandidaten werden opgeroepen een vre-
degericht beleid te voeren. Dat houdt in, een
duidelijk standpunt innemen tegen de oorlog
in Irak, geen inval in Iran, algemeen minder
militaire uitgaven en voor een Frankrijk dat
zich actief inzet voor wereldvrede.

De Italianen waren een 200.000
man/vrouw sterk in hun actie tegen de oor-
log. Op 17 februari werden hun vlaggen en
spandoeken al boven gehaald. Reden: geen
nieuwe legerbasis in Vincenza (bij de luchtha-
ven Dal Molin). De opening van deze basis is
een duidelijk signaal dat de Italiaanse rege-
ring de militaristische, oorlogszuchtige ten-
dens wil verder zetten. Om niet te spreken
over de schade die een dergelijke basis aan
het plaatselijk milieu aanricht. De hoofdeis
van de betogingen was natuurlijk het terug-
trekken van alle Italiaanse militaire troepen,
zowel uit Irak als Afghanistan en solidariteit
met Palestina. Geen loyaliteit aan de VSA of
de NAVO! Verder waren er nog betogingen
en marsen in Griekenland, met duizend aan-
wezigen. Denemarken had er 3, in
Kopenhagen, Christiania en Aalborg. Duitse
acties gingen door te Berlijn, Bonn,
Heidelberg en Duisburg. Istanbul zag 6000
betogers op straat die vooral het Israëlisch-

Palestijns conflict aankaarten en als hoofd-
leuze hadden: ”Wij zijn allen Irakezen-
Palestijnen”.

WWEERREELLDDPPRROOTTEESSTT

Het Australische continent zag ook een
mobilisatie van anti-oorlog demonstranten.
800 aanwezigen in Sydney, 400 in Perth en
1000 in Melbourne. Naaste de gebruikelijke
aanklachten was er ook veel aandacht voor
de zogenaamde terror laws (antiterrorisme-
wetten) en de daar bijhorende eis tot onmid-
delijke verplaatsing van David Hicks uit
Guantanamo. Ondertussen zijn we al een
tijdje verder, Hicks heeft schuld bekend (naar
eigen zeggen omdat dit de enige optie was
die uitzicht bood op een vrijlating), is veroor-
deeld tot 7 jaar opsluiting waarvan hij nog
negen maanden moet uitzitten in een
Australische gevangenis.

In Nieuw-Zeeland lag, in aanvulling op
het beëindigen van de oorlog in Irak, het
accent op de sluiting van de twee
Amerikaanse spioneerbasissen. Deze basis-
sen zijn samen, één van de belangrijkste bui-
tenlandse informatieverzamelpunten gecon-
troleerd door de National Security Agency
van de Verenigde Staten.
Zuid-Afrika had zijn actiedag op 21 maart,

wat tevens ook de herdenkingsdag van de
Sharpeville shootings is. In Sharpeville werd
in 1960 het vuur geopend op een protest-
groep die actie voerden tegen het
Apartheidsregime. Deze dag is eveneens de
Human Rights Day in Zuid-Afrika.Verder
richtte men zich ook op algemene sociale
rechten in Zuid-Afrika, geen schendingen van
de mensenrechten in Zimbabwe, Somalië en
Tibet en het sluiten van alle Amerikaanse
militaire basissen op het Afrikaanse conti-
nent.

Op het Aziatische continent waren er acties
in Seoel en Zuid-Korea. In Maleisië lag het
accent op de sluiting van het Kamunting
Detention Camp, ook wel het Guantanamo
van Maleisië genoemd. Zuid-Amerika werd
dan weer opgelicht met acties in Colombia,
waar ze met 20.000 de straat op kwamen.
Montevideo had ook 20.000 betogers (terwijl
het land Uruguay zelf maar 3 miljoen men-
sen telt!) en tenslotte Brazilië waar 10.000
mensen de straten van São Paulo vulden en
als één stem een eis voor vrede uitten.

Raf Peeters is stagiair sociaal-cultureel werk bij
Vrede vzw.

■
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Foto: LEF
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Fouad Laroui zag ooit een wetenschappe-
lijk medewerker op de Marokkaanse tele-
visie beweren dat de geologie als weten-
schap haar oorsprong vond in de Koran.
Als wetenschapper is Laroui goed voorzien
van argumenten om de zaak “wetenschap
versus religie” voor eens en voor altijd
naar het rijk van de demagogie te verwij-
zen. Zijn vaststelling: de beide domeinen
zijn onontkoombare maar niettemin vols-
trekt gescheiden onderdelen van de men-
selijke ervaring. Religie werkt met dog-
ma’s en staat buiten tijd en geschiedenis.
Wetenschap werkt met paradigma’s die
slechts gelden tot ze weer worden weer-
legd door nieuw bevindingen. Dat zijn
twee totaal verschillende uitgangspunten.
Overigens gebruikte zelfs Charles Darwin -
baarlijke duivel voor creationisten en fun-
damentalisten aller landen - in zijn “De
oorsprong van alle soorten”, het woord
schepper. De wetenschappelijke theorie
sluit God dus niet uit. Het is nochtans een
veel voorkomende misvatting bij
Islamisten: de zogenaamde historische
interpretatie van de heilige teksten, van
álle heilige teksten overigens. Alsof je
Koran, Bijbel of Talmoed kan lezen als een
geschiedenisboek. Laroui geeft talloze
voorbeelden van soera`s (verzen uit de
Koran) waar historisch kop noch staart
aan te maken valt.

HH EE TT ‘‘GGEEVVAAAARR’’   VVAANN HH EE TT GGRROOEEPPSS--

GGEEVVOOEELL

Mijn grootste bezwaar op dit anderszins
mooie essay is dat de auteur alle uitingen
van geloof die het strikt individuele over-
stijgen, als problematisch beschouwd.
Fouad Laroui start zijn betoog door een

opdeling te maken tussen godsdienst en
geloof. Voor hem is het eerste de collectie-
ve beleving van het geloof, wat hij nogal
schijnt af te wijzen: “Godsdienst is dat
wat ons bindt, wat een wij onderscheidt
van een zij.” En vervolgens: “Wij en zij. Wij
tegen hen. En daarmee beginnen de pro-
blemen, wantrouwen, haat, oorlog.” Met
die gelijkstelling gaat hij volgens mij uit
de bocht. Omdat hij een aantal belangrij-
ke functies van elk religieus systeem
negeert. Een godsdienst is ook een waar-
densysteem en een verbindend element
tussen mensen. Zoals Laroui zelf vermeld,
de tafelen der wet die God zowel voor
Joden, Christenen als Moslims openbaar-
de, bevatte duidelijke ethische waarden.
Door de definiëring van deze waarden aan
een hogere kracht toe te wijzen hebben
samenlevingen van mensen ook het
belang van die waarden willen benadruk-

ken. En dan gaat het niet over pietluttig-
heden zoals hoe je een bepaald kledings-
tuk al dan niet moet dragen maar wel
over “gij zult niet doden.” Het collectief
beleven van deze waarden, die overigens
in alle culturen terugkomen, geeft mee
vorm aan de manier waarop mensen
samenleven. Ook het gezamenlijk beleven
van rituelen is een belangrijk element,
zelfs al hebben die rituelen dan niet voor
iedereen dezelfde diepe betekenis - het
zijn beproefde manieren om stil te staan
bij de dingen, het leven zoals het is of
zoals we het dromen.

Als de auteur tenslotte ‘wij’ tegenover
‘zij’ plaatst, drijft hij zijn redenering wel
erg ver door. Het is altijd eenvoudig voor
een polyglot intellectueel, een wereldbur-
ger die niet aan één plaats gebonden is
maar die niettemin zijn hoofdverblijf in
het comfortabele Amsterdam heeft, om

‘over het islamisme’ van fouad laroui

Koen Stuyck

Laroui is een Nederlands schrijver en wetenschapper van Marokkaanse origine. Hij noemt zichzelf een agnost en weigert in ieder geval
aangesproken te worden als lid van de moslimgemeenschap. In Vlaanderen is de man relatief onbekend maar dat is onterecht want zijn
visie als seculier intellectueel is alleszins interessant. Met zijn boek “over het islamisme” schreef hij “een persoonlijke weerlegging” en dat
geeft al aan dat het geen wetenschappelijk boek is. Wel een hartstochtelijk pleidooi voor een individuele geloofbeweging. Zijn missie: de
jonge moslim weghouden van de fundamentalistische strekkingen in de Islamwereld. Die laatsten moeten het daarbij zwaar ontgelden.

Foto: Stijn Pieters
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schamper te doen over gemeenschappen
die samen hun godsdienst beleven.
Conflicten gaan zelden écht over gods-
dienst alhoewel het, toegegeven, vaak
misbruikt wordt als dekmantel, zoals
Laroui zelf aangeeft wanneer hij het heeft
over de Deense Mohammed cartoons. De
ophef die de cartoons veroorzaakte was
grotendeels georkestreerd door de régi-
mes in Syrië, Iran, Beiroet en andere plaat-
sen. Het zijn politieke régimes die hun
gebrek aan legitimiteit proberen te com-
penseren en godsdienst schaamteloos uit-
buiten om te demonstreren dat regering

en volk zogezegd op één lijn staan...
Sociaal-economische en politieke spannin-
gen vinden op die manier een uitweg.

Wat is dan geloof volgens Laroui:
geloof is het aller-individueelste maar ook
het moeilijkst in woorden uitdrukbare
‘oceanische gevoel’ (dixit de atheïst
Sigmund Freud) dat zich soms meester
maakt van een mens. Een ‘kosmische reli-
giositeit’ (dixit Albert Einstein) die je met
je verstand niet kan vatten. Meteen het
argument om fundamentalisten het gras
voor de voeten weg te maaien: voor hen
staat er een gelijkheidsteken tussen woor-
den en de wereld, m.n. de woorden van de
heilige teksten. Maar wat dan met het
onbenoembare? Fundamentalisten zijn
charlatans, dilettanten die niet weten
waarover ze het hebben, zegt Faroui.

HH EE TT VVOOOORRBBEEEELLDD VVAANN DD EE

GGEESSCCHHIIEEDDEENNIISS

Zoals elk progressief mens die de
Islamitische geschiedenis een beetje kent
heeft Laroui heimwee naar de eerste drie
eeuwen van de Islam, de glorietijd toen
men ook in Europa met bewondering
opkeek naar de moslimwereld die zich uit-
strekte van Andalusië tot Indonesië. Eén
van de bekende uitspraken van de profeet
die toen werd gehuldigd: “de inkt van een
geleerde is waardevoller dan het bloed

van een martelaar.”Als we dan toch nood
hebben aan een godsdienst naast geloof,
zo zegt Laroui, laat het dan deze vorm
hebben. Deze eerste periode van de islam
werd belichaamd in de toen geldende leer
van het Moetazilisme, die het verstand
een centrale plaats gaf in het ‘officiële
moslimdenken.’ Een zeer logische redene-
ring, want als de mens niet volstrekt vrij
was in zijn denken, dan zouden goddelijke
beloning en bestraffing geen enkele zin
hebben. In dezelfde periode schreef de
veel bewierookte Ibn Roesjd (Averroës) in
Andalusië zijn fatwa ( juridisch advies)

‘Fasl al-Maqal’ waarin hij filosofie aanbe-
val als de manier om God en zijn werken
te leren kennen. In geval van een tegen-
stelling tussen rationele wetenschap en
geloof dient men te kiezen voor het ver-
stand... Ook stelde hij: “de filosofie is vele
malen belangrijker dan de theologie.” Dat
hele machtige ideeëngoed werd verwor-
pen in de 10e eeuw door de Asjarieten die
vonden dat de morele waarheden zijn
vastgesteld door God en slechts via open-
baring aan de mens kunnen worden mee-
gedeeld. Voor Laroui is toen de achteruit-
gang ingezet, enkele honderden jaren
voor de ideeën van de verlichting in
Europa opgeld maakten.

Als je een overzicht wil geven van de
geschiedenis van de Islam kan je niet om
de Kaliefen heen. Toen Kemal Atatürk in
1924 een einde maakte aan het Kalifaat in
zijn nieuwe Turkije, onthoofde hij daar-
mee de Islamitische wereld, tenminste in
theorie want de macht van de regerende
Kalief was toen al lang tanende. De instel-
ling oefende een wereldlijk gezag uit
maar de Kalief beriep zich wel steeds op
een zekere verwantschap met de profeet.
Fouad schetst op enkele bladzijden een
grim beeld van de bloederige geschiede-
nis van de opeenvolgende Kaliefen. De
auteur vraagt zich af hoe je de opeenvol-
gende dynastieën kan verzoenen met hun

bewering “de vertegenwoordiger van God
op aarde te zijn.” Onder de fundamentalis-
tische groepen leeft de idee weldegelijk
om het instituut opnieuw in te voeren en
dat bewijst volgens Fouad eens te meer
hun ideeënarmoede: “Een Kalief, om wat
te doen?” zo noteert hij ironisch. Dan
haalt hij Ali Abderraziq erbij, een rechter
en theoloog die in 1925 overtuigend aan-
toont dat godsdienstige en religieuze
zaken best gescheiden gehouden worden.
Kan de oemma (de Islamitische gemeen-
schap) überhaupt met de Koran in de
hand geleid worden? Een zeer actuele
vraag die dringend dient beantwoord te
worden door gezaghebbende sprekers
binnen de Islamitische wereld...

MMEENNSS EE NN GGEELLOOOOFF

Voor Laroui is het eenvoudig: trek gewoon
een denkbeeldige cirkel rond jezelf als
individu en trek je niets aan van wat daar-
buiten gebeurt. Dat lijkt een extreem
geval van assimilatie met moderne waar-
den. Maar nee, zegt Laroui, de opkomst
van de Islam luidde net de tijd van het
individu in tegenover de tijd van de voor-
vaderlijke stamverbanden. Hier haalt hij
de historische context erbij uit de tijd van
Mohammed. Deze wilde de mens bevrij-
den uit de groepmoraal van de tribale
stamverbanden. Het leven in de woestijn
was hard en eigenschappen die de groep
vooruit konden helpen genoten dan ook
de voorkeur. Volgens hen die een letterlij-
ke lezing van de Koran voor staan, de fun-
damentalisten, is het individu slechts een
‘abd,’ een slaaf, onderworpen aan Gods
wil...

Fouad Laroui wil jonge mensen er
vanaf houden om te vallen voor het isla-
misme. Een verdienstelijke doelstelling.
Hij wil dat ze kiezen voor geloof en tegen
godsdienst. Is het dan wel zo verstandig
om alle uitingen van godsdienst te verket-
teren? En dat in een verder zo erudiet
geschreven boek? Wat mij betreft kan je
dit boek ook perfect beschouwen als een
mooi pleidooi voor geloof en de vreedza-
me coëxistentie met wetenschap. De zure
oprispingen daar lees je best rond.
De volledige boekbespreking is te lezen op
http://koenstuyck.blogspot.com/

Koen Stuyck is persverantwoordelijke van 11.11.11.
■

“Als we dan toch nood hebben aan een godsdienst
naast geloof, zo zegt Laroui, laat het dan de vorm 
hebben van de eerste periode van de islam die 
belichaamd wordt door het moetazilisme”
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1166  MM EE II (( LLEEUUVVEENN))   &&  1188  MM EE II ((GGEENNTT)) ::

LLEEZZIINNGGEENN::   BBUURRGGEERRSSLLAACCHHTTOOFFFFEERRSS VV AA NN UU RR AA--

NNIIUUMMWWAAPPEENNSS

– Dr. Katsumi Furitsu (Japan): Wat zijn
munities en bepantsering met ver-
armd uranium?

– Dr. Jawad Al Ali (Irak):
Epidemiologisch onderzoek in Irak.

– Dr. Thomas Fasy (VS): Onderzoek naar
verarmd uranium in tanden.

– Gretel Munroe (VS): Studies over de
gevolgen van besmetting.

– Gerard Darren Matthew (Irak oorlog-
veteraan, VS): gezondheidsproblemen
van soldaten en van de volgende
generaties.

19.30u
CC Romaanse Poort - lokaal A1/3
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
19.30u
Vredeshuis,Sint-Margrietstr. 9, 9000 Gent
Inkom: gratis
Organisatie: Belgische coalitie ‘Stop urani-
umwapens!’

22 77   MM EE II::   2200  KK MM DDOOOORR BBRRUUSSSSEELL

15u, Esplanade-Jubelpark
Vrede vzw zoekt nog lopers en sponsors
voor de lopers!

Lopen: inschrijven op www.20kmde-
bruxelles.be
Rek. nr: 000-956015-80 met vermelding
van: 20km

22   JJUUNNII TT OO TT 88   JJUUNNII::   AALLTTEERRNNAATTIIEEVVEE TT OO PP II NN

HH EE TT DDUUIITTSSEE RROOSSTTOOCCKK TTEEGGEENN DD EE GG88   TT OO PP

(die doorgaat van 5 tot en met 7 juni in
Heiligendamm, vlak bij Rostock).

22   JJUUNNII::   IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE BBEETTOOGGIINNGG TTEEGGEENN

DD EE GG88 --TT OO PP;;   

Alternatieve top: Op zondag 3 juni is er de
officiële opening van een week lang pro-
test. De dag staat ook in het teken van de
landbouw. 4 juni stelt met de slogan “For
global freedom of movement” migratie
centraal. Op 5 juni, het eigenlijke begin
van de alternatieve tegentop wordt
betoogd tegen militarisme, oorlog en fol-
tering waarmee tevens de wereldleiders
worden ontvangen. Op 5 juni start dus
ook de blokkade van de G8.
Het Belgisch Sociaal Forum legt bussen in
naar Duitsland. Weekendbus van 1 juni
(22u) tot 4 juni (ochtend) aan 70 of 40
euro en weekbus van 1 juni (22u) tot
9 juni (avond) aan 100 of  70 euro, zie
www.wsf.be, info@wsf.be, 022501268

44   JJUUNNII TT OO TT 99   JJUUNNII::   AACCTTIIEEWWEEEEKK 44 00   JJAAAARR

BBEEZZEETT PPAALLEESSTTIINNAA::   4400 JJAAAARR II SS GGEENNOOEEGG!!

44   JJUUNNII::   PPRRIIKKAACCTTIIEE ‘‘4400  JJAAAARR II SS GGEENNOOEEGG!! ’’   

Shumanplein: 40 geketende personen,
die elk een foto over het leven onder de
bezetting dragen (check points, wegblok-
kades, pasjescontroles, nederzettingen,
vluchtelingen, enz). Als teken van hoop
laten we 40 witte duiven vrij.

99   JJUUNNII::   SSOOLLIIDDAARRIITTEEIITTSSAACCTTIIEE ‘‘4400 JJAAAARR II SS

GGEENNOOEEGG!! ’’

We roepen op om massaal deel te nemen
aan de grote solidariteitsactie in het
Jubelpark te Brussel, georganiseerd door
het ABP- Association Belgo-Palestinienne.
Voor meer inlichtingen
Actieplatform Palestina
Wim Leysens
02.552 03 06
info@actieplatformpalestina.be

1100  JJUUNNII::   FFEEDDEERRAALLEE VVEERRKKIIEEZZIINNGGEENN

Moesten verkiezingen echt iets verande-
ren, dan waren ze al lang afgeschaft:-)

DE WERELD IS (WEG) VAN JOU ! 

internationale vrijwilligersprojecten over heel de wereld

VIA is de Vlaamse tak van SCI (Service Civil International) en ICYE (International Cultural Youth exchange), twee wereldwijde netwerken waarin
internationale solidariteit centraal staat. Vanuit deze visie organiseert VIA internationale vrijwilligersprojecten, om mensen met verschillende

achtergronden en culturen met elkaar in contact te brengen en zo tot een interculturele uitwisseling te komen.
Ook dit jaar kan je als vrijwilliger aan de slag in talloze projecten in binnen- en buitenland.

enkele weken als vrijwilliger aan de slag in het buitenland?

De brochure 2007 met het grote aanbod aan werkkampen, zo’n 1000 vrijwilligersprojecten verspreid over de hele wereld, kan je bestellen bij VIA!
Tijdens zo’n ‘internationaal werkkamp’ werk je gedurende twee à drie weken met een internationale groep vrijwilligers mee binnen een organisatie
die je boeiend vindt.
Je kan er vrijwilligerswerk doen rond allerhande thema’s. Ecologie, solidariteit met het Zuiden, sociaal achtergestelde mensen, vredesopvoeding,
kunst en cultuur, gender,… dit zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden.
Concreet kan het dan bijvoorbeeld gaan over een natuurbeschermingsproject in Wit-Rusland, activiteiten begeleiden voor kinderen met een handi-
cap in Turkije, de realiteit van de Palestijnse bevolking leren kennen, meewerken op een biodynamische boerderij in Finland, een weg aanleggen in
een dorpje in Ghana, straatkinderen opvangen in een stad in Honduras, en nog véél meer. ..
Iedereen vanaf 17 jaar kan deelnemen.

?Zin in een zinvolle, boeiende vakantie? Bestel nu de grote ‘Vrijwilligersprojectenbrochure 2007’! Je kan ze bestellen voor 5 e (na ontvangst te betalen).

of vreemd gaan voor langere tijd ?!

Je bent tussen 18 en 30 jaar oud, studeert of werkt of … en je wilt er om een of andere reden wat langer tussenuit om iets totaal anders te doen?! Je
houdt van fascinerende culturen en vreemde streken, schrikt niet terug van een uitdaging en je bent sociaal ingesteld?! Dan is ‘intercultureel vrijwilli-
gerswerk voor lange termijn’ wellicht iets voor jou! 
Elk jaar stuurt VIA vzw enthousiaste jongeren voor lange termijn de wereld in. Niet als toerist, maar om er als vrijwilliger voor een half jaar tot een
jaar te leven en te werken met de plaatselijke bevolking en zo een andere cultuur van dichtbij te leren kennen. Je vertrekt in de zomer. De eerste
weken leer je de taal en word je wegwijs gemaakt in je nieuwe omgeving en cultuur, daarna ga je aan de slag in een vrijwilligersproject dat past bij
jouw interesses. Je verblijft meestal in een gastfamilie, waar je kost en inwoon krijgt. De volgende zomer keer je weer terug naar huis met een rug-
zak vol fijne, boeiende ervaringen, wat meer inzicht in jezelf en in de kleine en grote wereld waarin je leeft. Je bent er rijker op geworden!

? Wil je op de valreep nog vertrekken in 2007? Beslis nu en ga ervoor! De laatste plaatsen zijn:Taiwan, Brazilië, Nigeria, Ghana, Costa Rica en Mexico.

Meer info? 1 adres!: VIA, Draakstraat 37, 2018 Antwerpen,Tel. 03/235.94.19 - 03/235.92.21   Fax. 03/235.29.73 ,
Email: VIA@VIAvzw.be  –  Website: www.VIAvzw.be 
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steun onze vredesbeweging

prk 000-0956015-80
Onze vredesbeweging krijgt subsidies van het Ministerie van Cultuur, afdeling socio-culturele bewegingen. Dat is zeer interessant maar
onvoldoende om al het werk van een vredesbeweging te realiseren: het anti-oorlogsplatform; solidariteit met het Palestijnse volk; alle
kernwapens uit de wereld; globalisering en bewapening, Midden-Oosten, Klimaat en Veiligheid, Latijns Amerika ; Vlaamse Vredesweek e.a.
Doe zoals verschillende andere vredesmilitanten en geef ons een financieel steuntje. Misschien wil je een domiciliëring invullen voor een
kleine maandelijkse storting? tel 09 233 46 88

SSTTEEUUNNFFOONNDDSS FFEEBBRRUUAARRII MMAAAARRTT 00 77

WDB Aalst 50,-; RP Oostende 10,-; RB Denderleeuw 10,-; JB Brugge 10,-; RP Turnhout 10,-; EV Merelbeke 10,-; IDB Ninove 10,-; JVE A’pen 10,-;
AN Izegem 10,-; NB A’pen 20,-; LB St-Eloois-Vijve 9;92; LB Wilrijk 4,96; UC Torhout 5,-; AC Mariakerke 14,-; EDB St-Michiels 4,96; JDL Aalst
5,20; WDR ’s Gravenwezel 12,40; JDS Luik 4,96; CDS Aalst 5,-; HDS Assebroek 8,-; CDS Gent 4,96; MTD De Pinte 9,92; ED Veldegem 4,96;
JPE Gent 20,-; YG Hoevenen 4,96; SL Oostende 4,96; KL Gentbrugge 5,-; EM Gent 4,96; RM Oostende 20,-; LM Drongen 24,78; BP Oostende
9,92; GR Kontich 10,-; MT Zwalm 24,78; JT A’pen 14,88; FVZ Bornem 4,96; MV Gent 5,-; KS Gent 5,- RV Ranst 4,96; MLV Pollare 6,-;
DW Assebroek 12,40; LV A’pen 9,92; WW 4,96. Totaal: 401,68. Hartelijk dank
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