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E
ind augustus vloog een B-52 bommen-
werper van de Amerikaanse lucht-

macht met 6 geavanceerde kruisraketten
onder de vleugels, elk geladen met een
W80-1 kernkop (elk tot 150 kiloton of 10
keer Hiroshima!), tijdens een drie uur
durende vlucht naar de luchtmachtbasis
Barksdale. Deze blunder van formaat riep
internationaal vragen op over hoe de VS
omgaat met z’n kernwapenarsenaal en
leidde eind oktober tot het ontslag van
een aantal officieren. Zij namen het naar
verluidt niet te nauw met de bestaande
procedures.
Sommigen zien in dit ontslag slechts een
flauw excuus om de ware toedracht te ver-
doezelen: de kernraketten zouden bewust
naar Burksdale zijn overgebracht in de
aanloop naar een nucleair bombardement
van Iran. De luchtmachtbasis werd reeds
gebruikt om Irak te bombarderen tijdens
de inval in Irak in 2003. Het type kernra-
ketten is toevallig van het specifiek soort
dat ondergrondse bunkers kan vernieti-
gen. Kernraketten worden bovendien nooit
verplaatst van basis tot basis met B-52’s.
Deze vliegtuigen worden net specifiek
gebruikt om bommen af te werpen ipv te
transporteren. (The Washington Post en
www.globalereasearch.ca)

I
n Groot-Brittannië maakt de Royal
Society zich zorgen over de alsmaar

groeiende berg plutonium. De laatste 10
jaar is de hoeveelheid plutonium, als bij-
product van kerncentrales, namelijk ver-
dubbeld tot 100.000 kg. De bezorgdheid
van de wetenschappelijke raad is terecht
als men weet dat men aan 6 kg plutonium
genoeg had om een bom te produceren
die de Japanse stad Nagasaki van de kaart
veegde. Groot-Brittannië heeft dus genoeg
materiaal voorhanden om duizenden kern-
bommen te produceren maar heeft vol-
gens de wetenschappelijke raad geen veili-
ge opslagvoorzieningen, noch een door-
dacht plan om hier mee om te gaan. (BBC)

E
en voorschot van 9 miljoen US dollar is
wat Tony Blair krijgt voor z’n memoires

van de uitgeverij Random House in de
States. Dat is echter nog geen record. Bill
Clinton kreeg namelijk 10 miljoen voor z’n
boek ‘My Life’ dat in 2004 verscheen bij
dezelfde uitgever. Volgens de pers was de
concurrentie onder de uitgeverijen behoor-
lijk scherp, voornamelijk met Penguin en
Harper Collins. Naar verluidt zal Blair het
boek zelf schrijven: “Ik hoop dat mijn
memoires een ernstige en overdachte
weergave presenteren van mijn periode als
parlementslid en als eerste-minister”, zei
hij. Het boek zal wel nog een paar jaar op
zich laten wachten want hij moet nog de
eerste letter beginnen te schrijven.

M
oderne slavernij. Arbeiders die de
Amerikaanse ambassade in Bagdad

hielpen bouwen, beschuldigen de First
Kuwaiti Trading and Contracting ervan hen
tegen hun wil in Irak te hebben ingezet.
Het gaat voornamelijk om Filipijnse arbei-
ders. Ze menen dat deze onderaannemer
van het bouwproject hen in schrikwekken-
de omstandigheden te werk stelde. Ze
moesten 12 uur per dag werken, zeven
dagen op zeven, voor 300 dollar per
maand. Wie vijf minuutjes te laat kwam
kreeg een boete ten belope van 3 dagen
loon. En het ergste is dat deze arbeiders in
Koweit City werden gerecruteerd en per
vliegtuig naar Bagdad gebracht terwijl
men hen in de waan liet dat ze naar Dubai
vlogen.
(Afrique Asie, septembre 2007)

W
e worden door iedereen voorgehou-
den – ook door Nobelprijswinaar Al

Gore – dat we de klimaatverandering kun-
nen aanpakken zonder al teveel kleer-
scheuren. We kunnen onze auto’s behou-
den, onze industriële afval, onze eindeloze
groeiende wareneconomie. Zelfs de
beleidsvoorstellen van het Internationaal
Panel voor Klimaatverandering – gedeelde
Nobelprijs – zeggen ons dat het probleem
kan worden gestopt met technologie en
markt. Het is zeker de bedoeling de aarde
te redden, maar alleen maar als tegelijker-
tijd het kapitalisme kan worden gevrij-
waard. We zouden echter moeten erken-
nen dat de ecologische problemen verbon-
den zijn met het systeem van wereldwijde
ongelijkheid dat ecologische vernietiging
als een noodzaak in zich draagt.
(Third World Resurgence 203/204)

E
en wet in de VS  van september 2006,
de Defense Authorization Act, geeft

president G.W.Busch de macht om het oor-
logsrecht toe te passen bij een incident
met terroristen, of indien een de openbare
orde wordt verstoord, of zelfs in antwoord
op een niet aangevraagde antioorlogsbe-
toging. De regering ontkent ten stelligste
dat deze nieuwe regelgeving een gevaar
van machtsmisbruik inhoudt, ondanks de
overduidelijke voorbeelden van de laatste
jaren – illegale telefoonaftap, foltering,
een wereldwijd netwerk van illegale
gevangenissen, een vernietigd Irak.
(Z magazine juli augustus 2007)

D
e Britse regering zei in het parlement
dat er nog geen beslissing was geno-

men om via het Briste delcredere (Export
Credit Guarantee Department - EGCD) een
hoogst onecologisch project te dekken.
Het betreft een zeer ecologisch schadelijk
project van de Sakhalin Energy Investment
Company. Het Worldwide Fund for Nature
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(WWF) daagt nu de regering voor de rech-
ter omdat de dag voor de mededeling in
het parlement er een wettelijk bindende
garantie was uitgeschreven door het
ECGD.
(Ecologist october 2007)

I
n een poging om in het Irak-debat de
publieke opinie voor zich te winnen,

hebben de aanhangers van president
Bush , onder leiding van een paar belang-
rijke Republikeinen, een mediacampagne
gelanceerd van maar liefst 15 miljoen dol-
lar. Gedurende vijf dagen (samenvallend
met de bespreking in het Amerikaanse
parlement van het voortgangsrapport van
generaal Petraeus) werden er TV-, radio-
en internetspotjes uitgezonden waarin
oorlogsveteranen kwamen opdraven die
vinden dat de oorlog onverminderd moet
verder gezet worden. Ari Fleischer, voor-
malig perssecretaris van het Witte Huis en
stichtend lid van de groep die de reclame-
tijd aankocht (Freedom’s Watch), stelde
het als volgt: “Voor al diegenen die gelo-
ven in vrede door kracht, de cavalerie
komt eraan!”.
(Third World Resurgence, nr. 203/204)

Foto: Congo, Tineke D’haese (Oxfam-solidariteit)

dossier p. 26

50 jaar Vrede en de rol van
alternatieve media

VERLOREN PARADIJS

ben ik de wazige schim
in de nacht der dwazen
sleep ik haast roerloos de spot
van genadelozen mee
zoek ik rusteloos
het verloren paradijs
nu ik eindelijk weet
dat geen enkele morgen
nog op mij wacht

Jozef Vandromme
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Net zoals in 2004 neemt
het Nobelprijscomité voor
de Vrede een ecologische
invalshoek.

“Uitgebreide klimaat-
veranderingen kunnen de
levensomstandigheden
van een groot deel van de
mensheid veranderen en
bedreigen. Ze kunnen
grootschalige migratie
veroorzaken en leiden tot
een grotere concurrentie
voor de grondstoffen.
Klimaatwijzigingen zullen
een speciaal zware last
leggen bij de kwetsbaar-
ste landen van de wereld.
Het gevaar voor geweld-
dadige conflicten en oor-
logen, zowel binnen als
tussen staten, kan hier-
door groter worden.”
Aldus de officiële tekst.

Bij vrede zijn we het daar absoluut
mee eens. In het klimaatmanifest dat we
ondertekenden staat deze inleiding:
“Vandaag wordt klimaatverandering alge-
meen erkend als een grote bedreiging
voor het leefmilieu, voor onze gezondheid,
voor onze basisbehoeften (voeding, stabi-
liteit en vrede,...), voor ontwikkelingskan-
sen in het zuiden én voor onze economi-
sche welvaart...kortom een reële bedrei-
ging voor de ontwikkeling van de mens-
heid.”

IIPPCCCC

“De klimaatwijziging zal de verdeling en
de kwaliteit beïnvloeden van grondstoffen
en natuurlijke bronnen zoals proper water,
landbouwgrond, kustgebieden en zeepro-
ducten. De band tussen klimaatwijziging
en conflict is wellicht niet zo rechtstreeks
als die met het directe en snelle financiële
gewin uit de grondstoffen. Nochtans zul-
len wijzigingen in het klimaat, net zoals
andere oorzaken van milieudegradatie,
een conflict makkelijker mogelijk maken”

stelden we in een voorbereidende tekst op
de vredesconferentie van 2007 over
‘grondstoffen, milieu, conflict’.

Het feit dat het Intergouvernementeel
Panel voor klimaatveranderingen de prijs
krijgt is ook van belang omdat dit panel
van experts precies de nadruk legt op het
feit dat het optreden van de mens een
grote oorzaak is van de klimaatverande-
ringen. Daar is kennelijk nog niet iedereen
van overtuigd. Wij gaan wellicht nog een
stapje verder als we stellen dat onze pro-
ductietechnologie en de systeemdwang
naar onmiddellijke winst (een versnelling
in de kapitaalsaccumulatie als belangrijk
kenmerk van de huidige globaliseringfase
van de economie) een ecologische econo-
mie in de weg staan. Net zoals dit het
geval was bij het IAEA en El Baradei
(2005), is de toekenning van de Nobelprijs
aan het IPCC een zware vingerwijzing
naar de Verenigde Staten, en vooral naar
de regering Bush die het probleem van de
klimaatopwarming eigenlijk blijft nege-
ren. Nochtans hebben het Pentagon en de

CIA al onderzoeken laten uit-
voeren naar de gevolgen
ervan voor veiligheid. (zie dos-
sier Vrede juli-augustus
2006).

GGOORREE

Met de benoeming van Al
Gore hebben we het veel min-
der gemakkelijk. Hij was
gedurende 8 jaar het tweede
machtigste individu in de
politieke wereld als vice-presi-
dent van de Verenigde Staten.
Helaas was hij toen iets min-
der militant, en was hij zeker
geen vredesman. Als wraak op
een aanslag tegen VS-ambas-
sades in Kenya en Tanzania
bombardeerden de Verenigde
Staten zomaar Soedan en
Afghanistan. De tandem
Clinton-Gore heeft de NAVO-
oorlog tegen Joegoslavië

geleid in weerwil van het internationaal
recht. Onder hun bewind zijn de bewape-
ningsuitgaven weer beginnen stijgen. Zijn
beleid was er op gericht de VS hegemonie
militair te helpen overeind houden. Om
maar deze feiten te noemen.

Vrede hanteert een breed veiligheids-
concept: wereldvrede is veel meer dan
afwezigheid van oorlog. Maar wereldvre-
de is wel ook afwezigheid van oorlog
natuurlijk. Wie het ecologisch debat
scheidt of isoleert van het bredere maat-
schappelijk debat waarin sociale recht-
vaardigheid, democratische toegang tot
behoeftebevrediging, én ontwapening
ook essentiële componenten zijn, is vol-
gens mij geen vredesmilitant. Wie zoals
Gore klimaatwijziging op de politieke
agenda probeert te plaatsen maar niks
zegt over kernwapens verdient de
Nobelprijs voor de Vrede langs geen kan-
ten.

Georges Spriet is secretaris van Vrede.

■

ipcc en al gore krijgen nobelprijs voor de vrede

I  Georges Spriet I

De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar klimaatmensen. Wereldvrede en klimaat hebben zeker met mekaar van doen.
Het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatveranderingen heeft dit jaar duidelijke taal gesproken:

de menselijke activiteit is verantwoordelijk voor de opwarming, en de zwakste landen zullen het eerst worden getroffen.
Maar of Al Gore nu ook een vredesmilitant is...?
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EDITORIAAL 3

De lidstaten van de Europese Unie zijn tot
een akkoord gekomen over een nieuw ver-
drag (het verdrag van Lissabon) dat in de
plaats komt van de Europese grondwet.
Die werd eerder door de Fransen en
Nederlanders in een referendum naar de
prullenmand verwezen. Daarmee komt er
een einde aan de zes jaar durende lijdens-
weg van de politieke top om de Europese
Unie te hervormen. Het ambitieuze project
gestart in 2002 met de werkzaamheden van de Conventie
onder leiding van Valery Giscard D’Estaing lijkt daarmee voor
een tijdje begraven. Op de komende Europese top volgt de offi-
ciële ondertekening van het verdrag van Lissabon, met in 2008
een ratificatieronde in de afzonderlijke lidstaten, waarna in
2009 het verdrag in werking kan treden.

Behalve de naam en de symboliek van de grondwet is er
niet zoveel veranderd. Het nieuwe verdrag is grotendeels een
‘copy-paste’ werkje, waarbij pakweg 90 procent van het
gebuisde grondwettelijk verdrag opnieuw is opgenomen. Wat
wel is veranderd is de mogelijkheid van de burger om zich
daarover uit te spreken. Om een nieuwe mislukking te vermij-
den, nemen de Europese leiders ditmaal het zekere voor het
onzekere, want het is niet de bedoeling dat er opnieuw refe-
renda komen. Alleen Ierland is daar constitutioneel aan gebon-
den en verder zou het nog kunnen dat ook de Denen de gele-
genheid krijgen er zich over uit te spreken. Er kan dus nog roet
in het eten worden gegooid, want één zaak blijft immers: als er
in een lidstaat neen wordt gestemd dan is er ook geen verdrag.

Wie graag wil weten hoe de Europese Unie er in de toe-
komst uitziet, zal daar trouwens een hele kluif aan hebben. Het
goedgekeurde ontwerpverdrag bevat immers alleen de veran-
deringen en niet de volledige tekst van het nieuwe verdrag.
Het maakt het extra- onoverzichtelijk omdat het bestaande
artikelen amendeert met dezelfde of andere bewoordingen
onder een nieuw nummer of met een extra hoofdstuk eraan
toegevoegd. Je moet er dus de (geconsolideerde) versie van het
Verdrag van Nice bijnemen om de werkelijke impact van de
veranderingen te kennen.

Alle belangrijke institutionele veranderingen uit het grond-
wettelijke ontwerpverdrag blijven grotendeels behouden: een
nieuwe voorzitter van de Europese Raad met een mandaat van
30 maanden (ter vervanging van het roterende voorzitter-
schap), een superminister van buitenlandse zaken (hoewel die
zo niet mag heten), meer gekwalificeerde meerderheden en

een iets sterker Europees Parlement. Er is
verder veel lippendienst aan allerlei begin-
selen, van democratie over mensenrechten
en milieu (met zelfs in de titel een referen-
tie aan klimaat). Maar echt democratisch
oogt deze institutionele architectuur
alvast niet en aan de fundamentele
bezwaren van het neen-kamp is evenmin
tegemoet gekomen, namelijk dat Europa
boven alles een strak neoliberaal beleid

voert, waaraan alles uiteindelijk ondergeschikt wordt gemaakt.
Zo luidt een van de doelstellingen: “integratie van alle landen
in de wereldeconomie, onder meer door het geleidelijk weg-
werken van belemmeringen voor de internationale handel”.
Alsof integratie in de internationale handel perse heilzaam is.
Het gaat om een actueel onderwerp, want de Commissie pro-
beert dat principe momenteel te concretiseren met de invoe-
ring van de Europese Partnerschapsakkoorden (EPA’s), iets waar
de derdewereldbeweging zich met hand en tand tegen verzet,
wegens desastreus voor zwakke economieën. In dezelfde neoli-
berale geest zijn ook de oude artikelen 131 en 133 van het han-
delsbeleid volledig geactualiseerd, en de Europese agenda,
zoals die bestaat binnen de Wereldhandelsorganisatie, is er
duidelijk herkenbaar.

De kritiek van de vredesbeweging is eveneens in dove-
mansoren gevallen. Het luik ‘Gemeenschappelijk veiligheids-
en defensiebeleid’ behoudt de essentie van de oorspronkelijke
grondwet. Lidstaten verbinden zich er toe “hun militaire ver-
mogens geleidelijk te verbeteren” (art. 27-3). M.a.w. als een lid-
staat er voor kiest om te ontwapenen en een minder gemilita-
riseerd veiligheidsbeleid te voeren, dan is dat in strijd met dit
verdrag. Deze bewapeningsverplichting dient samen gelezen
te worden met de taken van het eveneens opgeviste Europees
Defensieagentschap (art. 30). Zaken als ‘multilaterale projecten
voorstellen’, ‘ondersteunen van het onderzoek naar defensie-
technologie’ en het ‘verstevigen van de industriële en techno-
logische basis van de defensiesector’ zijn op het lijf geschreven
van de grote militaire concerns zoals BAE Systems en EADS. Het
nieuwe verdrag bevestigt m.a.w. de gemilitariseerde richting
die de EU is ingeslagen: sterk interventiegericht, gekoppeld aan
de NAVO met weinig tot geen aandacht voor civiele instru-
menten. Dat is weinig verwonderlijk, want eerder liet de
betrokken werkgroep van de Europese Conventie zich sterk
inspireren en adviseren door de experts van het militair-indus-
trieel complex.

■

editoriaal

I  Ludo De Brabander  I

europees hervormingsverdrag is kopie van gebuisde grondwet

Voorzitter van de Europese Commissie Barroso
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Beiden waren ze tieners tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Beiden zaten ze op dezelfde
school. Beiden hebben ze – op een verschil-
lend ritme – markante posities ingenomen
in de brede vredesbeweging van de tweede
helft van de vorige eeuw. Beiden zijn vrien-
den van Vrede. Een gesprek:

De vorige eeuw heeft twee wereldoorlo-
gen gekend, de kolonisatie en dekolonisa-
tie, een enorme ontwikkeling op techno-
logisch vlak,… Jullie hebben een en ander
van dichtbij meegemaakt.

DD EE OOOORRLLOOGG

Willy Courteaux: Eigenlijk heb ik de oorlog
alleen maar ervaren in zijn gewone dage-
lijkse omstandigheden, ik had geen reëel
besef over de grond van de zaak. Wij
waren geen gepolitiseerde familie, veel
werd er niet over gesproken. Eigenlijk wist
ik meer over de Eerste Wereldoorlog dan
ik het hoe en het waarom van WOII kende.

Jef De Loof: Bij ons thuis waren de grote
oorlogsgebeurtenissen iets meer een punt
van interesse. Mijn vader volgde de wisse-
lingen van de frontlijn op een kaart van
Europa, we volgden de actualiteit. Maar
de politiek was niet echt dwingend aan-
wezig.

DD EE AATTOOOOMMBBOOMM

Jef De Loof: Vlaanderen was toen al een
tijdje bevrijd. De algemene sfeer was er
één van de bom betekent de redding, de
definitieve overwinning op de vijand.
Maar heel snel heb ik daar de valsheid van
ingezien.

Willy Courteaux: Tja er werd toen erg
benadrukt dat de bommen nodig waren
geweest om Japan op de knieën te dwin-
gen. Maar we weten nu dat Washington
toen weigerde op de Japanse voorwaar-
den tot overgave in te gaan, met name
Japan als natie en als keizerrijk blijven
erkennen. Na Hiroshima en Nagasaki aan-
vaardden ze de overgave wel. De atoom-
bom betekende eigenlijk het startschot
van de Koude Oorlog.

DD EE OOPPRRIICCHHTTIINNGG VVAANN DD EE NNAAVVOO

Jef De Loof: Ik had van in het begin een
afkeurende houding tegen de oprichting
van de NAVO. Ik had een gevoel dat de VS
dit zou misbruiken. Vrij vroeg ben ik in
contact gekomen met wereldwijde
vredesinitiatieven zoals de oproep van

Stockholm van 1950 tegen de atoombom.
Mijn maatschappelijke interesse werd
gevoed door een tijdschrift als ‘Streven’
bijvoorbeeld. Ik heb altijd veel tijdschriften
in huis gehaald.

Willy Courteaux: Mijn interesse in die tijd
ging volledig uit naar literatuur en
geschiedenis. Ik ben pas later tot politiek
en actualiteit aangetrokken, meer bepaald
door mijn werk. Ik was vrij snel bij de uit-
geverij Dupuis gaan werken, en na enige

het belang van het geschreven woord

Interview met Willy Courteaux en Jef De Loof

I  Georges Spriet I

Willy Courteaux is in Vlaanderen vooral gekend als vertaler van de werken van Shakespeare. Hij was vele jaren lang een
opvallend journalist bij Humo. Opvallend, omdat hij een reputatie opbouwde als ‘man in het venster’ die er een punt van eer
van maakte om zijn antwoorden op lezersbrieven in hun maatschappelijk kader te plaatsen. Tot voor enkele tijd schreef hij

de rubriek “uitkijk” in het tijdschrift Vrede.

Jef De Loof is huisarts, bezieler van het Vredeshuis in Aalst, en vooral bekend geraakt als voorzitter van de Medici voor
Preventie van een Atoomoorlog. Deze internationale vredesbeweging van artsen kreeg in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede.
Hij was in de jaren 1980 een sterkhouder binnen de antirakettenbeweging. Tot op vandaag is hij een centrale figuur in de

vredeswereld.

“De politiek moet de wapenwedloop onrendabel
maken, moet de oorlog commercieel negatief
maken. Ik ben ervan overtuigd dat de opeen-
stapeling aan inzichten tegen de oorlog ooit zal 
leiden tot het bannen van oorlog”, Jef De Loof.
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tijd werd ik gevraagd om de rubriek
lezersbrieven over te nemen van een colle-
ga. De algemene regel op de redactie was
dat onder de lezersbrieven een antwoord
werd geformuleerd waarbij de lezer niet
echt werd tegengesproken. Ik ben dat
gaan veranderen. Wanneer ik het niet
eens was met een stelling van een brief-
schrijver schreef ik dat ook. Dat verplichtte
me dan wel om over heel wat zaken seri-
eus te gaan studeren, precies om een
gebalde argumentatie te kunnen formule-
ren. Zo was ik tegen de apartheid, was ik
tegen de oorlog in Viëtnam, en tegen de
kernproefnemingen en het groeiend aan-
tal atoomwapens.

Hoe hebben jullie Vrede vzw leren ken-
nen?

Willy Courteaux: Ik ben ooit aangesproken
geworden door Jef Turf van de KP om het
Masereelfonds mee te helpen uitbouwen.
Zo ben ik ook door de mensen van Vrede
aangesproken, precies omdat ik als ‘man
in het venster’ stellingen verdedigde die
ook in deze kringen leefden. Je mag niet
vergeten dat zeker tot in de jaren 1970 de
schotten in de samenleving tussen de ver-
schillende filosofische strekkingen echt
nog sterk recht stonden.

Jef De Loof: Dat is dus via het tijdschrift
Vrede gebeurd, en mijn zoektocht naar
informatie. Ik kan niet genoeg het belang
van het geschreven woord onderstrepen.
Een mens krijgt daar ‘voer’ om beter in de
samenleving te staan, ze beter te begrij-
pen. Een tijdschriftlezer maakt ook mak-
kelijker een evolutie door, veel meer dan
iemand die alleen de kranten leest, want
daar krijg je te weinig diepgang.

Willy Courteaux: Ja dat is zo. Maar toch wil
ik erop wijzen dat bijvoorbeeld de toen-
malige hoofdredacteur buitenland van De
Standaard, Troch, veel mensen de wereld-
verhoudingen beter heeft laten begrijpen.
Vandaag heb je dit soort journalistiek niet
meer. De algemene cultuur is ook gewij-
zigd: vandaag debatteert men niet meer.
De debatcultuur is helemaal verdwenen.
De tijd dat je voor een debat over interna-
tionale zaken telkens aula’s kon vol krij-
gen is wel voorbij.

Jef De Loof: Het is van het allergrootste
belang dat men de mensen ernstig
neemt. Voor journalisten moeten de feite-
lijkheden het vertrekpunt vormen om
logische interpretaties te maken. Men
moet niet staan zwaaien met grote
ideeën of theorieën.

Willy Courteaux: De pers is vandaag verge-
ven door de commercie. Dagbladuitgevers
zijn nu niet meer geïnteresseerd in een
Troch. Zoveel artikels leiden de mensen af
naar zijtakken van het maatschappelijk

gebeuren, ze glijden weg van de essentie
van de zaak. De inhoudelijke verhoudin-
gen zijn ook scheef gegroeid: lange tijd
waakte de redactie waar ik werkte over de
verhouding helft commercieel, helft maat-
schappelijk belang. Dat is intussen
behoorlijk afgebrokkeld.

Tijdens een studieconferentie van het
Vlaams Vredesinstituut provoceerde pro-
fessor Walgraeve de zaal met de stelling:
een samenleving heeft de pers die ze ver-
dient. Hoe reageren julllie daarop?

Jef De Loof: Mijn ervaring leert me dat de
mensen inderdaad geïnteresseerd zijn in
de kleine gebeurtenissen om de hoek.
Maar niet alleen. Ze willen ook andere
dingen dan alleen maar sensatie. Sensatie
spreekt aan, maar sluit niet uit dat (ande-
re) zaken ook grondig geanalyseerd kun-
nen worden.

Maar het klopt toch dat heel wat - diep-
gravender, kleine - tijdschriften het moei-
lijk hebben, dat er veel verdwijnen. Is er
nog wel een publiek voor? Om het tot

onze kleine sector te houden: vroeger
hadden we De Wereld Morgen,
Wereldwijd, had elke derdewereldorgani-
satie of sociaal-culturele beweging een
blad met een gezicht... Kering van de
Christenen voor het Socialisme ging over
in Kenteringen en moest nu recent helaas
stoppen als gedrukt medium.

Jef De Loof: Ja, maar nu is er wel bijvoor-
beeld het maandblad MO*, dat via een
speciale afspraak met Roularta meege-
stuurd wordt naar de honderdduizend
Knack-abonnees. MO* is een fantastisch
blad, het brengt op een verteerbare
manier voor dit grote publiek een minder
gangbare invalshoek op gebeurtenissen.
Ze hebben ook een zeer goede commer-
ciële aanpak denk ik, en dat is ook nodig.

Willy Courteaux: Toch nog even terugko-
men op de verglijding naar puur commer-
ciële producten. Er lijkt een dwingende
trend te zijn ontstaan naar haast inhouds-
loze of zeker meningsloze bladen, die uit-
eindelijk enkel een soort conservatisme
verspreiden. Men kan wel progressief zijn
over cultuur, in de eigen samenleving of in
andere continenten bijvoorbeeld, maar
geen kritiek op de economie. Politiek is er
geen punch meer te vinden in onze kran-
ten en bladen, wel zoekt men naar per-
soonlijke foutjes, zoekt men naar de privé-
sfeer van beleidsmensen. Ik zei het al: er is
een afglijden naar bijkomstigheden. De
dagbladen en de tv houden ons oeverloos
bezig met een verdwenen Engels kindje in
Portugal, of met auto-ongevallen.

Gaat de stelling nog op dat de pers de
vierde macht is binnen een parlementaire
democratie?

Willy Courteaux: Ja, maar niet in een bete-
kenis van controle op zeg maar de wetge-
vende macht. Het is een belangrijke
macht die de samenleving naar meer con-
servatisme drijft. Er wordt niet gekeken
naar de politieke programma’s van partij-
en maar naar de aantrekkelijkheid van de
politici. Hoe verklaar je anders het feno-
meen van de “babes” ? Het is gewoon de
commercialisering van de politiek. Is het je
al opgevallen dat de centrale figuur bij de
SP-a of bij de VLD reclamemensen zijn? 

Jef De Loof
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Jef De Loof:: De pers vormt toch ook nog
wel de vierde macht als ze schandalen
ontluistert in de politieke of economische
wereld. Ze is dan de alarmklok om het sys-
teem niet te laten verglijden naar corrup-
tie of vriendjespolitiek. Als de pers de
extravagant hoge lonen van topmanagers
bekend maakt, speelt ze toch een goede
rol voor de samenleving; of berichtgeving
over Lernaut en Hauspie.

Maar het valt wel op dat je bijvoorbeeld
rond L&H haast geen uitleg krijgt over de
economische achtergrond waarbij dwang
en uitnodiging om op de beurs te gaan
worden geanalyseerd. Of uitleg over de
‘corporate governance’ als ze over het
Enronschandaal in de VS rapporteerden.

Willy Courteaux: Dat heeft, denk ik, ook
voor een deel van doen met de kennis die
de journalisten nog kunnen vergaren. Er
wordt niet echt nog accurate informatie
gegeven; personen worden wel eens seri-
eus slordig tegen een geschiedkundige
achtergrond geprojecteerd. Alles moet ook
vlug gaan, journalisten moeten vandaag
van alle markten thuis zijn, en dat is niet
mogelijk in deze hollende wereld. Het
bevordert de centrumlijn van een krant,
goed in het midden van de hoofdstroom.

Jef De Loof: Een journalist zou op de
inhoud van wat hij of zij schrijft moeten
worden bekeken. Wat er gezegd wordt is
veel belangrijker dan “wie” of “hoe” of uit
“welke hoek”. Dat is vandaag helaas veel
meer het geval, ook al wellicht omdat de
politieke partijen zich allemaal in het cen-
trum ophouden.

Heeft een tijdschrift als Vrede nog een
plaats?

Willy Courteaux: In deze tijden van conser-
vatisme moet grondige analyse zijn plaats
hebben en behouden. Het is voor dergelijk
tijdschrift veel minder van belang hoe het
er uitziet, hoe bijzonder stijlvol of vlot de
artikels geschreven zijn. Zolang Vrede
intelligente informatie blijft geven is er
een plaats voor. Let wel, correcte taal en
leesbaarheid zijn belangrijk, maar Vrede
zal vallen of staan met de kwaliteit van
informatie en analyse. Is de gedrukte

vorm nog de manier om in de toekomst
een lezerspubliek te bekoren? Dat weet ik
niet, maar ik heb de stellige indruk dat het
lezen op papier niet gaat verdwijnen.

Jef De Loof: Inderdaad, mensen met een
mening bestaan nog altijd, hé. Akkoord, er
zijn ook andere kanalen dan een gedrukt
tijdschrift, maar zolang Vrede de vinger
aan de pols kan houden van de internatio-
nale gebeurtenissen zal er een potentieel
aan lezers bestaan. Oorlog is negatief voor
mens en samenleving. Dit blijven aanto-
nen en uitleggen is van het allergrootste
belang.

Willy Courteaux: je moet de wereldsamen-
leving wel op alle vlakken benaderen:
naast de oorlog ook de ecologie, het over-
verbruik aan grondstoffen en energie, de
overbevolking. Er moet over geschreven
worden om mensen wakker te houden
rond deze problematiek. Maar of we
genoeg mensen bereiken...?

Jef De Loof: Ja, en het belang van deze
grondstoffen dan weer in oorlog en con-
flict. Ook moet het tijdschrift Vrede wijzen
op alternatieven. Er is al heel wat techno-
logische vooruitgang op dit gebied. Een
bepaald deel van de ondernemerswereld
is dit gaan inzien, en vooral gaan vaststel-
len dat er een winstgevende markt moge-
lijk is hiervoor. Cruciaal zal wel zijn hoe
snel de opkomende industriële machten,
in de eerste plaats China en India, dit eco-
logisch aspect zullen kunnen en willen
integreren. Maar ik geloof dat er in China
al meer dan een begin is van reëel ecolo-
gisch inzicht. Er leeft meer maatschappe-

lijk inzicht bij de mensen, denk ik, dan we
soms zelf durven aannemen. Zeker bij-
voorbeeld rond het belang van de gezond-
heidszorg. Mensen voelen dat privatise-
ring niet de oplossing is, mensen zijn heus
wel kritisch.

Willy Courteaux: De hamvraag voor de
toekomst is of we naar een systeem gaan
evolueren dat op Amerikaanse leest is
geschoeid. Ik vrees daar ten stelligste voor.
Zeker als je al onze politieke leiders zich in
het centrum ziet verdringen.

Jef De Loof: Maar er is ook kritiek in de VS
zelf. Er komt reactie. Kijk naar de
Amerikaanse documentairemaker Michael
Moore die toont hoe het mogelijk is dat
Canada wel een interessant systeem van
sociale zekerheid heeft kunnen uitbouwen
en dat de VS dat niet kunnen. Ook om de
Amerikaanse visie van militaire macht te
bekritiseren beschikken we over meer
materiaal en inzicht dan ooit tevoren. We
zijn beter uitgerust voor onze vredesstrijd
dan voorheen.

Willy Courteaux: We hebben wellicht
goede argumenten, maar is dat voldoen-
de? Het eigenbelang van politieke en eco-
nomische entiteiten primeert. De belan-
genstrijd bepaalt de internationale agen-
da. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we
ons niet moeten blijven verzetten.

Jef De Loof: We moeten ervoor strijden dat
politiek de bovenhand haalt. De politiek
moet de wapenwedloop onrendabel
maken, moet de oorlog commercieel
negatief maken. Ik ben ervan overtuigd
dat de opeenstapeling aan inzichten
tegen de oorlog ooit zal leiden tot het
bannen van oorlog. De vredesbeweging
beschikt toch over bijzonder veel troeven:
veel kennis en inzicht over het negatieve
van de oorlog, we hebben meer materiële
middelen ter onzer beschikking (druk,
internet, film) dan vroeger; we hebben
kans om aan kruisbestuiving te doen met
andere bewegingen. Een tijdschrift als
Vrede kan daar zijn steentje toe bijdragen.

Dank voor het gesprek

Georges Spriet is secretaris van Vrede.
■

Willy Courteaux
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Landen in het Zuiden, die ooit tot Europa’s
koloniale rijk behoorden, werden in zes
nieuwe blokken verdeeld om met elke
regio apart, Economische Partnerschaps-
akkoorden te kunnen afsluiten. Is dit een
nieuwe vorm van kolonialisme? Komen
die EPA’s er of rijdt de Commissie zich
vast? En wie betaalt de rekening?

WW AA TT WWIILLLLEENN DD EE EE PP AA’’SS??

Centraal in de EPA-filosofie staat de abso-
lute vrijheid van het marktgebeuren.
Competitie mét en tussen ontwikkelings-
landen is volgens de internationale elites
de enige ontwikkelingshefboom die nog
rest voor de armste landen. Voorbij zijn de
dagen van “solidariteit” met de ex-kolo-
nies, zoals in vorige decennia vastgelegd
in de akkoorden van Lomé en Cotonou.
Net als in de koloniale tijd wordt er van
uitgegaan dat wat goed is voor Europa
ook per definitie goed is voor Afrika.
Volledige vrijhandel wordt voorgesteld als
het enige lichtende pad naar globale wel-
vaart voor iedereen.

De beschavingsmissie van weleer lijkt
een handelsmissie geworden, de kanon-
neerboot van toen een onderhandelings-
delegatie. De boodschap aan de landen in
het Zuiden is dezelfde gebleven; alleen
werd de “beschavingsplicht” van de blan-
ke kolonialen (cfr. Rudyard Kiplings’“white
man’s burden”) vervangen door “There Is
No Alternative” (TINA) van Commissaris
voor Handel, Peter Mandelson.

Maar er is meer aan de hand met EPA’s
dan alleen…EPA’s. In de huidige internatio-
nale economische constellatie gaat het
om de strijd tussen twee economische
zwaargewichten -de VS en de EU- en er

zijn slechts twee uitkomsten: domineren
of gedomineerd worden. Afrika is niet de
echte inzet. EPA’s zijn vooral politieke in-
strumenten. De onderhandelingen met
Afrika, de Caraïben en de eilanden van de
Stille Oceaan (ACP) vormen slechts een
eerste stap in de globale Europese strate-

gie, om de VS te verdringen van hun tradi-
tionele exportmarkten. De Europese Unie
onderhandelt in Latijns Amerika met
Mercosur en Centraal-Amerika; in Oost- en
Zuid-Azië met ASEAN en Zuid-Korea; in
het Midden-Oosten met de Golfstaten
want dàt is de hoogste prijs van allemaal!

Ondertussen zullen hele sociale eco-
nomieën in de armste landen ter wereld
bezwijken onder de competitiedruk van
een nieuw Europees handelsimperium.
De Nieuwe Europese Ruimte is in amper
20 jaar tijd het enige en échte thuisland
van de machtigste multinationale onder-
nemingen geworden (29 van de top 50).
Dat economisch kwetsbare groepen als de
miljoenen familiale boeren, kleine onder-
nemers en Afrikaanse huismoeders hier
de prijs voor betalen, wordt afgedaan als
“een probleem van overgang en aanpas-
sing”. Maar structureel geweld kost ook

levens. Daders en slachtoffers zijn alleen
anoniemer. Net als tijdens de koloniale
hoogdagen is het lot van gewone mensen
in verafgelegen gebieden slechts een
voetnoot voor de bureaucratische elites
van Europa.

VVEERRZZEETT TTEEGGEENN EE PP AA’’SS AALLSSMMAAAARR

LLUUIIDDEERR EE NN DDUUIIDDEELLIIJJKKEERR

De bevolkingen in Afrika hebben weinig
moeite om de dubbele bodems van EPA’s
concreet in te schatten. In tegenstelling
tot de gemeenschappen in het Noorden
ondervinden zij de gevolgen van globali-
sering immers niet vijftig maar al vijfhon-
derd jaar. De steeds maar massalere mobi-
lisaties zetten hun regeringen onder druk
om het dwingende en dreigende karakter
van de EPA-onderhandelingen af te wij-
zen. Een aantal lokale ngo’s bereidt zich
voor om hun regeringen juridisch te ver-
volgen indien zij het EPA-akkoord zouden
tekenen. Deze regeringen zouden daar-
mee hun eigen sociale en economische
wetgeving schenden. Straatdemonstraties
in de hoofdsteden en andere mobilisaties,
zoals theatervoorstellingen op het platte-

vrijhandelsakkoorden met europa:

een mars der dwazen? 

I  Etienne De Belder  I

Tegen het einde van 2007 wil de Europese Commissie Economische Partnerschapakkoorden (EPA’s) afsluiten met Afrika,
de Caraïben en de eilanden van de Stille Oceaan (ACP-landen)1. De onderhandelingen zijn hard en het is vijf voor twaalf.

Zullen de machtigen falen en de zwakken betalen?

Dat economisch kwetsbare groepen als de 
miljoenen familiale boeren, kleine onder-
nemers en Afrikaanse huismoeders de prijs
betalen voor een nieuw Europees handels-
imperium, wordt afgedaan als “een probleem
van overgang en aanpassing”.
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land, en de aangehouden kritiek in een
goed geïnformeerde geschreven pers,
nemen toe.

De Internationale Federatie voor
Mensenrechten (FIDH) stelt dat de EPA’s
zowel de Internationale Overeenkomst over
Sociale, Economische en Culturele Rechten
van 1966 als het Afrikaanse Rechtencharter
van 1981 schenden. Deze wetteksten geven
de landen van Afrika het fundamentele
recht op een eigen economische ontwikke-
ling en leggen hen de verplichting op om
hun basisdiensten zoals water, gezondheid,
onderwijs en voedselveiligheid toegankelijk
te houden voor hun bevolkingen.

In de Stille Zuidzeeregio kan men spre-
ken van een openlijke antikolonialistische
reflex bij de civiele samenleving, bij
bestuurslui én op het regionale niveau van
het eilandenforum. De sociale en politieke
inzet is aanzienlijk, want weinigen betwij-
felen nog dat de levensbelangrijke lokale
visindustrie in gevaar komt. Vooral de
“onbetrouwbare en dreigende onderhande-
lingstactiek” van de Commissie heeft kwaad
bloed gezet. In het Caraïbisch gebied ver-
zuurde de aanvankelijk goede verstand-
houding toen bleek dat er niks kwam van
de beloofde hulp maar dat de Commissie
éénzijdig besliste de liberalisering van toe-
risme en suikerindustrie in het akkoord te
droppen. Ook hier waren er klachten van
“gebrek aan respect” voor de partners. De
Caraïben kregen eerst een goednieuws-
show opgevoerd door technocraten van
beide zijden en vervolgens een EPA-tekst die
finaal niet voorbij het fiat van de
Caraïbische politieke kaste geraakte. Net als
in de andere regio’s kozen zij voor het minst
directe politieke risico: weerstaan aan de
dreiging van de Commissie liever dan de
dreiging van interne sociale onrust te
ondergaan.

Om de zaken voor de Commissie nog
gênanter te maken, trad het Secretariaat
van het Gemenebest zijn 53 leden bij. Het
verweet de Commissie dat zij een unfaire
onderhandelingstactiek hanteerde en
onrechtvaardige uitkomsten nastreefde.
Hierdoor zou volgens deze organisatie “de
Commissie zelf aansturen op een crisis”.

EPA’s kregen ook geen krediet in weten-
schappelijke kringen. Dit gaat van
Nobelprijswinnaars economie, over de
Wereldbank en denktanken tot consulen-

tenfirma’s, kortom allen die normaal vriend
aan huis zijn bij het EU-establishment. Dat
moet het zelfvertrouwen van de eurocraten
wel aantasten en omgekeerd dat van de
ACP-landen opvijzelen.

HHOOEEZZOO,,   GGEEEENN AALLTTEERRNNAATTIIEEFF??

De geopolitieke strategie van de Commissie
in Afrika krijgt nog meer deuken als je vast-
stelt dat de Chinese invloed in Afrika onder-
tussen groeit en de Volksrepubliek de
Europese Unie de facto aan het buiten wal-
sen is. Afrika is niet langer meer het natuur-
lijke hinterland van Europa; het is nu het
strijdtoneel van Amerikaanse en Chinese
belangen. In tegenstelling tot Mandelsons
‘TINA’ is er nu wel degelijk een alternatief
voor de Afrikaanse landen. Dat de
Commissie de dimensie van deze monu-
mentale machtsverschuiving niet in haar
strategie heeft meegerekend, is ronduit ver-
bluffend.

In de laatste aanloop naar de EU-dead-
line van 31 december 2007 viel week na
week een EPA-regio uit het gelid. Zowel in
de regio’s van West-, Oost- en Zuidelijk
Afrika als in de Stille Zuidzeeregio is de aan-
vankelijke weerzin uitgegroeid tot een offi-
ciële eis voor uitstel van de EPA’s en een
invulling van de EPA’s met een ontwikke-
lingsagenda. Deze agenda moet volgens
deze landen op maat zijn van hun mogelijk-
heden en rekening houden met hun inzich-
ten. Om de zaak voor de Commissie nog

pijnlijker te maken, vervoegde de
Caraïbische regio nu ook het gemeenschap-
pelijke afwijzingsfront terwijl deze volgens
de Commissie maanden geleden als ‘aan
wal’ werd bestempeld. De ironie is boven-
dien dat de Europese Commissie altijd
getracht heeft om via EPA’s het derdewe-
reldfront in de Wereldhandelsorganisatie te
omzeilen. Nu wordt ze binnen haar eigen
handelsconcept geconfronteerd met als-
maar méér derdewereldsolidariteit.

Tijdens de onderhandelingen op de
WTO-conferentie in Singapore (1997) tracht-
te de Commissie deze internationale organi-
satie tevergeefs voor haar kar van ongebrei-
delde vrijhandel te spannen. Hierdoor werd
de WTO echter zelf overladen met kwesties
die buiten haar strikt handelsmandaat vie-
len: de zgn. Singapore Issues over investe-
ringen, publieke aanbestedingen en compe-
titiebeleid. Het resultaat was een blokkering
van het WTO-mechanisme. De uitweg voor
de EU werden de EPA’s.

RREEDDDDEENN WWAATT EERR TT EE RREEDDDDEENN VVAALLTT

De omsingeling van de Commissie zet zich
ook in het Noorden door. De Stop EPA-dag
van 27 september bracht zowat de hele
beweging voor globale rechtvaardigheid
(global justice movement) op de been. Dit
zet ook de lidstaten in de Europese
Ministerraad en de binnenkort opnieuw te
verkiezen Europese parlementsleden onder
druk. In de machtsdriehoek van de EU -
Parlement, Raad en Commissie- is een con-
vergentie tussen de eerste twee, iets wat
de laatste kan missen als kiespijn. Sommige
lidstaten, waaronder België maar ook
Nederland, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk en andere (de ‘like-minded
group’) stellen zich openlijk vragen over de
brutale aanpak van de Commissie in het
EPA-dossier. Vandaag lijkt het erop dat de
politiek in Noord én Zuid zich tegen de
coalitie van de eurocraten met het multina-
tionale bedrijfsleven keert. Volgens Peter
Mandelson zelf is het deze belangenver-
menging die het EPA-discours tot nu toe
gestuurd heeft.

De eerste tekens van “verlatingsangst”
bij de Commissie zijn vandaag al zichtbaar.
Nu een dreiging met hoge toltarieven en
lage hulpvolumes niet blijken te helpen,
begint de Commissie aan een soort diplo-
matische terugtocht: ‘de krabbengang’
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(doen alsof je vooruitgaat terwijl je achter-
uit gaat, dixit J.K. Galbraith).

De Commissie tracht te redden wat er
nog te redden valt: door ‘algemene directie-
ven’ voor te stellen als te ondertekenen tek-
sten, of door de handelsmaterie op te split-
sen en voorlopig alleen over ‘goederen’ en
niet over ‘diensten’ te onderhandelen. De
onrealistische ambitie van ‘nu direct alles’ is
plotseling veraf. De weigering van een aan-
tal EPA-regio’s in de eerste week van okto-
ber 2007 was een politiek feit, waardoor
het nog slechts wachten was op een admi-
nistratieve bevestiging van uitstel van de
afsluitdatum van 31 december 2007. Op 16
oktober was het zover. Het hoofd van het
handelsdepartement van de Commissie
was verplicht voor het Europese Parlement
toe te geven dat “de EU niet in een positie
was om de akkoorden met de zes ACP-
regio’s af te sluiten voor 31/12/07”.

De Commissie zou zich tevreden stellen
met de ondertekening van deelovereen-
komsten door sommige landen en met
interim-akkoorden met anderen. Ze zou de
armste landen niet straffen en hen volle
toegang blijven verlenen tot de Europese
markt, behalve voor de wapenhandel
(“Everything But Arms” of EBA-formule).
Voor landen die buiten de EBA-categorie
vallen, zou er wél een ongunstiger regime
komen (GSP of het Algemeen Preferentieel
Stelsel). Ten slotte stelt de Commissie dat
de ACP-landen door dit uitstel nu de ver-
plichting aangaan er bij nieuwe onderhan-
delingen ten volle voor te gaan, om de
“harmonieuze integratie in de globale eco-
nomie tegen 2020 te voleindigen”.

VVEERRDDEEEELL EE NN HHEEEERRSS

De pogingen tot verdeel en heers blijven
nog aanwezig in de communicatie van de
Commissie met de buitenwereld: EBA
tegen niet-EBA-landen, een witte en een
zwarte lijst met “annex A”- en “annex B”-
landen, landen die ‘iets’ tekenen en landen
die ‘niets’ tekenen, enz. Maar de landen die
iets tekenen, worden in het ongewisse
gelaten over wat zij in ruil zullen krijgen, er
zijn geen impactstudies voorhanden…
Ronduit bizar is dat de Commissie door
deze verdeel-en-heersstrategie op landen-
niveau net de integratie ondergraaft die ze
op zes regionale niveaus beoogt.

Ook de dreigende houding blijft, met

de idee van “dit is de laatste kans en nadien
gaat het om alles of niks.”

‘Alles’ betekent het mee opnemen in de
akkoorden van de gevreesde ‘Singapore
Issues’ en de liberalisering van de diensten.
In ruil voor enige bereidwilligheid van de
kant van de ACP-landen stelt de Commissie
dat deze voorlopig niet het volledige pak-
ket van EPA’s moeten tekenen, maar enkel
de goederencomponent van de tekst. Maar
ook deze component kan een onmiddellijke
bedreiging vormen voor de industriële
groei en de overlevingskansen van kwets-

bare sociale groepen in de ACP-landen. Of
anders gezegd: de ontwikkelingslanden
zullen hun overwinning in de
Wereldhandelsorganisatie en de Doha
‘Ontwikkelingsronde’ moeten inleveren. Er
is geen terugweg en geen middenweg. Het
doctrinaire gehalte in het denken van de
Commissie blijft hoe dan ook onaangetast.

‘Niks’ betekent de confrontatie aan-
gaan met de hogere tolmuren rond ‘Fort
Europa’, waar de ACP-landen 40 tot 60%
van hun handel op richten (‘GSP alleen’).
Van zijn kant is de Europese handel slechts
voor 1% gericht op de ACP-landen. De onge-
lijke verhoudingen zijn meteen duidelijk
gesteld. En toch blijft de Commissie over-
tuigd dat ze onderhandelt met gelijke part-
ners.

DD EE MMAACCHHTTIIGGEENN ZZUULLLLEENN FFAALLEENN,,

DD EE ZZWWAAKKKKEENN BBEETTAALLEENN……

De arrogante houding van de Commissie
blijft even pijnlijk en blind als voordien.
Toch kan gesteld worden dat het uitstellen
na 31 december 2007 een voorlopige en
voorzichtige overwinning is voor het anti-
EPA-front. De terugtocht van de Commissie
gebeurt in verwarde slagorde, met vage
verwijzingen naar “interim-akkoorden” die
niemand goed weet te plaatsen en tijdspa-
den die niet meer worden opgelegd. Het
ganse proces is nu zodanig opgesplitst in
vele tactische doodlopende straatjes dat
de strategische weg zoek is, en zo ook de

coherentie der dingen. Het is ietwat iro-
nisch dat de Commissie zichzelf met een
capaciteitsprobleem heeft opgezadeld, er
zijn steeds minder onderhandelaars inzet-
baar om in dit labyrint nog de weg terug
te vinden. Bijgevolg is de Commissie met
steeds dezelfde tekst, waarin iedere ont-
wikkelingsrelevantie ontbreekt, door zes
halve continenten getrokken. De meerder-
heid behoort tot de armste landen in de
wereld en hun bevolking is driemaal gro-
ter dan die van de EU. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat lidstaten van de EU de

EPA-aanpak van de Commissie als te
ambitieus omschrijven, wat diplomatieke
taal is voor ‘lichtjes megalomaan’. Het
wekt alom verbazing bij Nobelprijs-
winnaars economie, bij Afrikaanse en
Europese regeringen en zelfs bij de
Wereldbank, dat de Commissie zo koppig
bereid was in haar eigen voet te schieten.
Zoals vele elites in het verleden heeft de
Commissie zelf de voorwaarden gescha-
pen opdat haar doelstellingen van vrijhan-
del zouden resulteren in het omgekeerde:
een ‘dode letter- handelsregime’. Een
wereldwijde protectionistische terugslag
en een erosie van het multilaterale proces
lijkt plotseling heel reëel.

Ondanks een waterval van intellectu-
alistisch en economisch jargon riskeert
het EPA-project, om het met de
Amerikaanse historica Barbara Tuchman
te zeggen “een zoveelste mars der dwa-
zen” te worden. Ook in die zin schijnt de
geschiedenis zich te herhalen: de machti-
gen zullen falen en de onmachtigen zullen
betalen.

Etienne De Belder is onderzoeker bij
Oxfam-Solidariteit

––––––
1 De ACP-landen omvatten dus voornamelijk
de voormalige kolonies van de Europese mach-
ten.

■
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Afrika is niet langer meer het natuurlijke hin-
terland van Europa; het is nu ook het strijdto-
neel van Amerikaanse en Chinese belangen.
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De deadline van 15 oktober die president
Kabila uitvaardigde tegen dissident gene-
raal Nkunda om zich alsnog in te schake-
len in het brassageproces, zal de rust niet
meteen doen weerkeren, want ook dan is
er nog het FDLR waarvoor er minder voor
de hand liggende oplossingen zijn. Wat te
denken van de miljardenlening die China
recent beloofde aan Congo in ruil voor een
geprivilegieerde toegang tot de vele
natuurlijke grondstoffen waar het land
rijk aan is? Gaat het hier gewoon om een
verschuiving in de decennialange plunde-
ring van het Afrikaanse continent of kun-
nen we echt spreken over een historische
breuk? De Wereldbank en de Europese
Unie drukken alvast hun ongerustheid uit,
zeker nu de Afrikaanse staten zich bijzon-
der halsstarrig opstellen tijdens de onder-
handelingen van de nieuwe vrijhandelsak-
koorden met de EU (EPA’s) die eind dit jaar
moeten afgerond worden. De beloofde
compensaties onder de vorm van een
regionaal ontwikkelingsfonds kunnen
immers wel eens mager uitvallen, vergele-
ken met het vele Chinese geld. Zal presi-
dent Kabila het even handig spelen als
zijn illustere voorganger Joseph Mobutu
en van alle walletjes tegelijk eten, of zal
hij net als zijn vader Laurent Kabila iede-
reen tegen hem in het harnas jagen met
de voorzienbare gevolgen? Waar staan we
een maand na Kabila’s zelfverklaarde

afspraak met de geschiedenis? 

EEEENN MMAANN VVAANN TT EE WWEEIINNIIGG

WWOOOORRDDEENN

De feitelijke machtsovername door Joseph
Kabila werd na enkele jaren van machts-

deling met zijn politieke en militaire riva-
len, in een chaotisch transitieregime eind
vorig jaar bezegeld. De Congolezen had-
den er met de mathematische uitdrukking
“1+4=0” hun eigen appreciatie van gege-
ven. Met de verkiezingsoverwinning op
zijn aartsrivaal Jean-Pierre Bemba werd
Kabila’s machtspositie democratisch gele-
gitimeerd. “Gedaan met de recreatie”, had
hij dan ook gezegd tijdens zijn troonsbe-
stijging. Zijn medestanders beloonde hij
met belangrijke en lucratieve politieke

posten in de gigantische regering met
meer dan 60 ministers onder leiding van
Antoine Gizenga. Een oud-lumumbist op
gezegende leeftijd (82), die bereid werd
bevonden om zijn kiespubliek aan Kabila
door te spelen in ruil voor het premier-

schap en enkele zitjes in de regeringsban-
ken. Hoewel de meeste buitenlandse
waarnemers het erover eens zijn dat de
verkiezingen relatief eerlijk en democra-
tisch verlopen zijn - Congolezen denken er
zelf heel anders over - moeten we ons ern-
stig afvragen of president Kabila momen-
teel niet al teveel van het laken van de
macht naar zich aan het toetrekken is.
Congo lijkt zich alvast niet te kunnen
bevrijden van het lot dat zovele Afri-
kaanse staten beschoren is: extreme

congo op de rand van een nieuwe oorlog:

kunnen de chinese miljarden president 

kabila redden?

I  Bart Horemans  I

“Wacht tot september, dan kunnen we een eerste balans opmaken”, zei Congolees president Joseph Kabila eind juni in 
het populaire tijdschrift Jeunes Afrique. De 36-jarige Katangees houdt van deadlines. Hij kwam dan ook rechtstreeks uit

het leger toen het gigantische Congo hem in 2001, na de moord op zijn vader, zomaar in de schoot werd geworpen.
Vraag is in welke richting de balans overhelt? Hoe moeten we de blijvende onbuigzaamheid ten overstaan van 

verkiezingsrivaal Jean-Pierre Bemba interpreteren? Die koos het hazenpad na de militaire confrontatie in het centrum 
van Kinshasa in maart 2007. Zijn de gevechten in de Oostelijke Kivuprovincies tussen het Congolese regeringsleger en 

de troepen van dissident generaal Laurent Nkunda de voorbode van een grootschalig offensief dat definitief orde 
op zaken moet stellen? En hoe zal de regering afrekenen met de troepen van het FDLR, de gewapende oppositie tegen 

het door Tutsi’s gedomineerde regime in Rwanda, die in de Kivus moordend en plunderend rondtrekken?

De feitelijke machtsovername door Joseph
Kabila werd na enkele jaren van machts-
deling met zijn politieke en militaire rivalen
in een chaostisch transitieregime, eind vorig
jaar bezegeld. Met de verkiezingsoverwin-
ning op aartsrivaal J.P. Bemba werd Kabila’s
machtspositie democratisch gelegitimeerd.
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machtsconcentratie, endemische corrup-
tie, massale mensenrechtenschendingen,
zwaar gecensureerde media en een oppo-
sitie die monddood gemaakt, omgekocht
of eenvoudig onbestaande is. Het ziet er
dan ook naar uit dat het land op het
ogenblik eerder op weg is een dictatoriaal
regime te worden, geleid door hoge mili-
tairen, dan wel een goedwerkende demo-
cratische rechtstaat met reële inspraak
van de bevolking en gericht op haar wel-
zijn. Hiervoor zijn verschillende redenen
aan te geven.

In de eerste plaats is er
nauwelijks sprake van een
politieke oppositie. Die werd
met het vertrek van senator
Bemba na de confrontaties
tussen zijn lijfwachten en
het leger, van haar leider
beroofd. Een oppositie die
bovendien minimaal verte-
genwoordigd is in het parle-
ment. Legendarische uitzon-
dering is Léon Kengo Wa
Dondo, nog premier ten
tijde van Mobutu, die tot
grote verbazing van ieder-
een het voorzitterschap van
de Senaat verwierf. De gou-
verneur van de Evenaars-
provincie, machtsbasis van Bemba, José
Makila, is op zijn beurt de eenzame witte
raaf in de volledig door pro-Kabila gouver-
neurs gedomineerde provincies. Deze wer-
den op een indirecte manier verkozen
door de provincieraadsleden, wat de deur
opende voor een grootschalige omko-
pingsoperatie.

De tweede oorzaak is het aanslepende
gewapende conflict in het oosten, maar
ook in andere delen van het land wordt
een militarisering van het publieke leven
bestendigd. De dreiging van een nieuwe
grootschalige oorlog - de derde op rij in 10
jaar tijd - hangt als een zwaard van
Damocles boven elk initiatief dat een poli-
tieke hervorming van het land wil bewerk-
stelligen. De mogelijkheid van een nieuwe
militaire ontsporing is reëel, maar wordt
evenzeer door de militaire klasse benut
om haar politieke en economische
machtspositie veilig te stellen.
Rebellenbewegingen in het oosten van
het land genieten de steun van regerings-

gezinde troepen en legerleiders. De rege-
ringen in Kinshasa, Kigali (Rwanda) en
Kampala (Oeganda) doen op hun beurt
bijzonder weinig om tot een vreedzame
oplossing te komen van het conflict. De
overvloedige aanwezigheid van natuurlij-
ke rijkdommen in de gebieden waar
gevochten wordt, is hier zeker niet vreemd
aan, maar ook de wil tot het bestendigen
van een politiek gunstig status-quo
speelt.

De internationale gemeenschap gaat
evenmin vrijuit. Was er tijdens de over-

gangsregering nog enige gelijkgezindheid
tussen de grote spelers verenigd in het
overlegmechanisme van de CIAT1, dan is
nu de samenwerking grotendeels zoek.
Een groot aantal bilaterale initiatieven
volgen elkaar in snel tempo op zonder
veel coördinatie en zijn hierdoor vaak con-
traproductief. Vredesakkoorden worden
daags na hun ondertekening al geschon-
den. Dit tot grote frustratie van MONUC,
de VN-vredesmacht in Congo. Al sinds
2000 proberen deze blauwhelmen met
een troepensterkte van om en bij de
17.000 man met matig succes de vrede en
stabiliteit in het land te herstellen.
Hoewel haar mandaat erin bestaat de
regering en het Congolese leger te onder-
steunen, komt ze om de haverklap in aan-
raking met de vele interne contradicties
binnen deze instellingen. Van een éénge-
maakt leger dat het resultaat zou moeten
zijn van het samenvoegen van ex-rebel-
lenbewegingen - de befaamde “brassage”
naar het Franse woord voor brouwen - is

nauwelijks sprake. Veeleer verzamelen
individuele legerleiders soldaten rondom
hen als privé-milities om hun lucratieve
zaakjes te beheren. Notoir voorbeeld is de
afvallige generaal Nkunda, die na een
korte inlijving in het Congolese leger, al
snel de strijd weer aanbond en begin
oktober het wankele staakt-het-vuren
opblies om een grootschalig offensief voor
te bereiden.

De Congolese bevolking is van dit alles
het grootste slachtoffer.
Honderdduizenden mensen zijn opnieuw

op de vlucht geslagen en
plunderingen, verkrachtin-
gen en moordpartijen
begaan door alle betrokken
partijen zijn schering en
inslag. Al jaren rapporteren
mensenrechtenorganisaties
dat het officiële Congolese
leger daarbij nog de groot-
ste mensenrechtenschen-
der van het land is.

EEEENN RREEUUSS OO PP LLEEMMEENN

VVOOEETTEENN

Al dit oorlogsgeweld heeft
vanzelfsprekend een nega-
tieve impact op het groot-
schalige wederopbouwpro-

gramma dat de president, gevolgd door de
regering, bij zijn aantreden had vooropge-
steld. De president sprak vol overgave over
zijn vijf bouwwerven: infrastructuur, huis-
vesting, elektriciteit en water, onderwijs
en gezondheidszorg. De regering vertaal-
de dit op haar beurt in een ambitieus
regeringsprogramma, waarbij de helft van
de nodige middelen van de internationale
gemeenschap zouden komen. Een half
jaar verder zien we echter dat hier bitter
weinig van dreigt terecht te komen. In de
eerste plaats was er het aanslepende
gevecht met het parlement, dat maar
bleef weigeren de begroting goed te keu-
ren, en waarbij enkel de belofte van een
salaris van $4000 per maand – een onder-
wijzer verdient gemiddeld $70, een politie-
agent nauwelijks $30 – hen kon over de
brug halen. Vraag blijft wat er met een
begroting van iets meer dan de $2 miljard
valt aan te vangen. De eerste afspraak in
september om gratis onderwijs voor
iedereen aan te bieden, werd alvast een

Foto: Tineke D’haese

10-13 nov  06-11-2007 11:47  Pagina 11



AFRIKA12

Vrede | nr. 388 | november - december 2007

gigantische gemiste kans. Wekenlang
lagen de scholen lam door de staking van
de leerkrachten.

Het falen van de regering heeft ook te
maken met de gelden van de internatio-
nale gemeenschap die lang op zich lieten
wachten. Om begrijpelijke redenen overi-
gens. Zolang de noodzakelijke juridische
en administratieve procedures niet op
punt staan, of beter gezegd minimaal
functioneren, om een goed beheer en
besteding van de gelden te verzekeren, is
het inderdaad onverantwoord om fondsen
vrij te maken. Het IMF was tijdens haar
laatste overlegronde eind september ter
voorbereiding van een tweede triënnaal
programma alvast niet overtuigd van het
beleid van de regering. Die slaagt er vol-

gens hen maar niet in de publieke finan-
ciën onder controle te krijgen. De midde-
len die de internationale gemeenschap
bereid is vrij te maken, beperken zich dan
ook vooral tot sectoriële en indirecte hulp.
Zo wist de minister van landbouw
François-Joseph Mobutu recent nog $250
miljoen steun los te weken voor zijn pro-
jecten rond voedselzekerheid. De Wereld-
bank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank
beloofden van hun kant respectievelijk
$300 en $100 miljoen te schenken voor
het herstel van de Ingastuwdam.
Ogenschijnlijk grote bedragen, maar het
gaat over middelen op lange termijn,
waarvan de directe uitbetaling wel eens
op zich kan laten wachten. Vele beloofde
middelen worden bovendien vaak nooit
uitbetaald. Het lijkt dan ook gerechtvaar-
digd om toe te geven dat de huidige rege-
ring gewoon niet over de nodige midde-
len beschikt om haar ambities waar te
maken. De geplande herschikking van de
huidige regeringsploeg mag dan wel al
een politieke rationaliteit dienen, nl. het
oppikken van hen die na de transitie in de
kou bleven staan, feitelijk zal dit weinig

veranderen aan het beleid van het land.
Daar bovenop komt nog dat de regering
in de toekomst een aanzienlijk deel van
haar inkomsten dreigt te verliezen door
de in de nieuwe grondwet voorziene
afhouding van 40 % van de staatsinkom-
sten voor het bestuur van de provincies.
Geen wonder dat de wet op de decentrali-
satie die dit juridisch moet verankeren, al
maanden voor verhitte debatten zorgt in
het parlement.

ZZ EE KKWWAAMMEENN UUIITT HH EE TT OOOOSSTTEENN EE NN

NNAAMMEENN GGOOUUDD,,   KKOOPPEERR EE NN OOLLIIEE

Er kwam best wat tromgeroffel aan te
pas toen Kabila begin september aankon-
digde dat China bereid was zijn program-
ma te ondersteunen met het toekennen

van een miljardenlening voor grootschali-
ge infrastructuurprojecten. Officieel om
de decennialange vriendschapsbanden
tussen de Aziatische reus en het
Afrikaanse continent te onderstrepen,
maar het is niet moeilijk de echte drijfveer
van dit akkoord te achterhalen. China
heeft wegens zijn economische boom
nood aan grote hoeveelheden grondstof-
fen die het in eigen land niet kan vinden.
Tegelijk beschikt het over een overschot
aan arbeidskrachten - waaronder een
grote groep (ex-)gedetineerden - die het
maar al te graag wil exporteren. Congo
komt daarbij bijna van nature in het
vizier: het hele oosten van het land bulkt
gewoon van de grondstoffen die als rijpe
vruchten liggen te wachten om geplukt te
worden. Jaren van wanbeleid en oorlog
hebben de ooit vermaarde overheidsbe-
drijven als Gécamines en MIBA herscha-
pen tot industriële ruïnes. De uitverkoop
van de resterende kroonjuwelen en nog te
exploreren mijnsites aan de meest bie-
dende buitenlandse risico-investeerders,
bracht de genadeslag toe. Voeg daar nog
de maagdelijke olie- en gasvoorraden in

het Grotemerengebied aan toe, en de
steeds maar stijgende grondstoffenprijzen
op de wereldmarkt, en je komt tot een bij-
zonder lucratieve investeringszone.

Door een decennialang gebrek aan
grootschalige investeringen wordt de hui-
dige mijnnijverheid in Congo gedomi-
neerd door kleine mijnsites die op een
ambachtelijke wijze worden geëxploi-
teerd. Duizenden mijnwerkers, waaronder
bijzonder veel kinderen, brengen letterlijk
de hele dag door in zwaar vervuilde mij-
nen waarbij ze met hun blote handen
voor $1 per dag de grondstoffen naar
boven halen, om ze daarna te verkopen
aan dubieuze Congolese of buitenlandse
tussenhandelaars. Die brengen op hun
beurt de onbewerkte mineralen naar het
buitenland voor verdere verwerking.
Hierdoor worden de winsten vooral in het
buitenland gemaakt en geniet de
Congolese bevolking nauwelijks van haar
eigen rijkdommen. De geplande investe-
ringen die China voorstelt, vertonen veel
gelijkenis met de Belgische koloniale
infrastructuur, die erin bestond een
wegen-, spoor- en energienet uit te bou-
wen dat de ontsluiting van het subconti-
nent voor de productie en export moest
verzekeren daar waar geen waterwegen
voorhanden waren. De miljardensteun
aan Congo zou op die manier wel eens
naadloos kunnen passen in de Chinese
neokoloniale ambities op het Afrikaanse
continent.

Complexer wordt het of hier meteen
ook uit af te leiden valt dat de
Herzieningscommissie van de mijnsector
een zelfde logica volgt. Deze commissie
die in juni van dit jaar in het leven geroe-
pen werd, kreeg als taak alle mijncontrac-
ten na te gaan die de laatste tien jaren
werden getekend tussen de Congolese
machthebbers en diverse privé-onderne-
mingen. Deze voor de Congolese staat bij-
zonder nadelige contracten werden des-
tijds ondertekend door de nieuwe macht-
hebbers in ruil voor de vele dollars die ze
cash toegestopt kregen om hun oorlogs-
uitgaven te financieren. Een herziening
dringt zich dan ook al jaren op en lijkt, na
enkele mislukte pogingen, in de goede
richting te gaan. Met de nieuwe beloften
van vers geld van China, zal deze commis-
sie het wel eens knap lastig kunnen krij-

De dreiging van een nieuwe grootschalige
oorlog - de derde op rij in 10 jaar tijd - 
hangt als een zwaard van Damocles boven
elk initiatief dat een politieke hervorming
van het land wil bewerkstelligen.
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alle hoge posten door de regering en de
president werden uitgedeeld en waar de
enige manier om zijn gelijk te halen in de
rechtbank, erin bestaat om meer geld dan
je tegenstander op tafel te leggen. Over
het onderwijs hadden we het al, maar
gezondheidszorg, landbouw en infrastruc-
tuur zijn er nauwelijks beter aan toe. De
president blijft ondertussen gevangen in
een militaire logica die hem vertrouwd is.
De regering is vleugellam door gebrek aan
middelen. De donoren kijken liever nog
wat de kat uit de boom alvorens massaal

met geld over de brug te
komen. En wat doet de
gemiddelde Congolese
burger? Hij probeert er
zoals altijd het beste van
te maken en ploetert voort
om met zijn karig loon de
steeds maar kortere koord-
jes aan elkaar te knopen.
De civiele maatschappij
probeert van haar kant
heel wat, maar moet het
opnemen tegen machtige
Congolese en buitenlandse
belangengroepen die er
niet voor terugdeinzen
mensen uit te kopen of om
te brengen. Zullen de

Chinese miljarden hier veel aan verande-
ren? Het valt nog te bekijken. Wat wel kan
werken is het moeizame proces van ont-
voogding van de Congolese bevolking in
de overtuiging dat hun levenssituatie
geen noodlot is, maar wel degelijk kan
veranderen. De Congolese bevolking is
arm, omdat het land wordt leeggeroofd
en er geen behoorlijk bestuur is. Zolang
hier niet aan gewerkt wordt, zal ook het
beste ontwikkelingsproject binnen de
kortste keren verzanden door de massale
fraude en corruptie die in het land jaren
na het einde van het kleptocratische regi-
me van Mobutu nog weelderig tiert.

Bart Horemans is 11.11.11 coördinator geves-
tigd in Kinshasa.

–––––
1 Comité International d’Accompagnement
de la Transition

■
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gen. Vele van de privé-bedrijven die des-
tijds deze contracten ondertekenden,
behoren tot het Westerse kamp en zijn
beursgenoteerd. Dit maakt hen bijzonder
kwetsbaar voor onheilstijdingen rond
mogelijke contractherzieningen of -ver-
brekingen. Het valt dan ook niet te verba-
zen dat los van het feit dat er enig bewijs
voor te leveren is, deze commissie door de
financiële wereld nu al als een zoveelste
zet van de Congolese overheid wordt
beschouwd om opnieuw aan de kassa te
passeren.

EEUURROOPPAA VVOOOORR HH EE TT

BBLLOOKK GGEEZZEETT

De gevolgen blijven ech-
ter niet beperkt tot de mijn-
bouwsector. Het hele
Chinese verhaal heeft voor
grote ophef gezorgd bij de
Westerse ambassades en het
bedrijfsleven, die het land al
sinds lang als een geduchte
rivaal beschouwen. China
kan zijn producten en dien-
sten aan beduidend lagere
prijzen aanbieden dan zijn
Westerse concurrenten.
Bovendien heeft het veel
minder uitstaans met dis-
cussies rond mensenrechten, democratie
en internationale gedragsregels, een
opstelling die het handel drijven in
Afrikaanse landen aanzienlijk vereenvou-
digt. De bekendmaking door Kabila van
vers Chinees geld komt bijzonder ongele-
gen voor de Europese Unie die net op het
punt stond om tegen het einde van dit
jaar belangrijke commerciële akkoorden af
te sluiten met haar Afrikaanse partnerlan-
den. In de geest van de Wereldhandels-
organisatie en het onderliggend dogma
van de vrijhandel, wil de EU haar eenzijdig
preferentieel handelsregime met haar
voormalige kolonies inruilen voor een
gelijke douane-behandeling. Een niet
denkbeeldig gevolg is dat de Afrikaanse
landen binnenkort (nog meer) zullen over-
spoeld worden met Europese producten.
De overwegend familiale Afrikaanse land-
bouw, waarvan gemiddeld 80% van de
bevolking afhangt voor haar inkomen,
wordt hiervan ongetwijfeld het eerste
slachtoffer, maar ook de nauwelijks ont-

wikkelde Afrikaanse industrie zal onmoge-
lijk kunnen concurreren met haar
Europese tegenpool. Officieel zonder enig
verband, onderhandelt Europa op het zelf-
de ogenblik over haar nieuw ontwikke-
lingsprogramma dat de pil moet verzach-
ten. Een eerste enveloppe van $500 mil-
joen gespreid over zes jaren wordt in het
vooruitzicht gesteld voor de wederop-
bouw van Congo. Ondanks de beloofde
steun, vertonen de Congolese regering en
de civiele maatschappij, de commerciële
sector incluis, zich bijzonder terughou-

dend om deze akkoorden te onderteke-
nen. Met de Chinese miljardenhulp in het
vooruitzicht, kunnen de Europese onder-
handelaars het dan ook nog wel eens
knap lastig krijgen.

CCOONNCCLLUUSSIIEE::   DD EE EEUUFFOORRIIEE VVOOOORRBBIIJJ

Hoewel het voorlopig moeilijk blijft
om nu al een duidelijk zicht te krijgen op
de ontwikkelingen in Congo, minder dan
een jaar na de verkiezingen, zien de voor-
uitzichten er bijzonder somber uit. Op
geen enkel terrein lijkt de president of de
Congolese regering erin geslaagd om een
betekenisvolle vooruitgang te boeken. Op
het vlak van de veiligheid, gaan de
gevechten onverminderd door in het
Oosten en loopt het hele demobilisatie-
en reïntegratieproces en de hervorming
van de veiligheidssector zodanige vertra-
ging op, dat men zich kan afvragen of er
nog wel van een proces of een hervorming
sprake is. Eenzelfde verhaal voor de her-
vorming van het juridische apparaat, waar

Foto: Tineke D’haese
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Volgens de profeten van de Westerse
media zou de Zimbabwaanse president
Robert Mugabe al met één voet in het
graf staan. De situatie van het land lijkt
hopeloos met een geschat inflatiecijfer
tussen 4.000 en 8.000%, een leger dat
met enthousiasme op een bui-
tenlandse invasie zou reageren,
een meerderheid van de bevol-
king die tegen het bewind is en
Mugabe wil zien vertrekken, lege
markten, uitbreidende hongers-
nood, de aanwezigheid van een
“democratische” oppositie,... Hoe
komt het dat Mugabe in zulke
omstandigheden nog steeds aan
de macht is?

NNAAWWEEEEËËNN VVAANN WWOOEEDDEE

Mugabe en zijn regering zijn de
hoofdverantwoordelijken voor de
diepe crisis van het land. Maar de
boycot door Groot-Brittannië en andere
Westerse mogendheden draagt er zeker
ook toe bij. Die boycot kwam er als reactie
tegen de maatregelen en acties van het
regime tegen de grote blanke boeren. De
sterke inflatie en moeilijke economische
situatie vloeiden hieruit voort. Van bij de
aanvang van het regime van Mugabe leid-
de zijn partij, de Zimbabwe National
African Union-Patriotic Front ( ZANU-PF),
het land als een éénpartijstaat, waarbij de
andere formaties ‘op hun plaats’ werden
gehouden. Het harde en antidemocrati-
sche regime van Mugabe maakte toen
geen indruk op de Westerse landen die
hem steunden. Hun houding veranderde
pas bij het invoeren van de politiek tegen
de blanke boeren en de mislukking van de
Westerse landen om de touwtjes in han-

den te krijgen bij de Movement for
Democratic Change (MDC). Deze pro-
Westerse partij werd in 1999 opgericht
door Morgan Tsvangirai, de vroegere leider
van de Zimbabwe Congress of Trade
Unions (ZCTU).

Zimbabwe bevindt zich nu in een lastig
parket. Duizenden burgers staken de
grens over met Zuid-Afrika en andere
buurlanden op zoek naar werk. De politie
en veiligheidstroepen van Mugabe waren
niet mals voor de andere politieke partijen
en opposanten van het regime, en ook de
onafhankelijke pers deelde mee in de
klappen. De wet op het onderscheppen
van informatie legaliseerde de controle
van het Internet. De directeur van de nu
verboden krant Daily Star, Abel Matsakani,
vluchtte naar Zuid-Afrika en richtte daar
het online magazine Zimonline op. In
Johannesburg werd hij bijna het slacht-
offer van een moordaanslag door onbe-
kenden, vermoedelijk leden van de
Zimbabwaanse veiligheidsdienst.

Om een einde te maken aan de expo-

nentiële stijging van de vastgoed- en
huurprijzen lanceerde het regime de cam-
pagne ‘Dziksa Mutengo’ (‘daling van de
prijzen’). Maar deze bevriezingsmaatrege-
len stuitten dan weer op groot verzet bij
de handelaars en eigenaren, met een uit-

breiding van de zwarte markt
en de economische sabotage
tot gevolg. De prijscontroles
zorgen voor lege rekken in de
winkels en basisproducten zijn
tegenwoordig heel moeilijk te
vinden. Om de maïsschaarste
aan te pakken maakt de Grain
Marketing Board, een over-
heidsinstelling, gebruik van de
ZANU-militie om de boeren te
dwingen dit product tegen een
sterk verlaagde prijs te verko-
pen. Daarnaast kelderde de prijs
op de wereldmarkt van tabak,
Zimbabwes belangrijkste

exportproduct. Het vermoeden van een
besmetting met mond-en klauwzeer
maakte een einde aan de export van
rundvlees naar Europa.

DDUUIIZZEELLIINNGGWWEEKKKKEENNDDEE IINNFFLLAATTIIEE

Een gigantische inflatie teistert het land
dat ook kampt met een enorm gebrek aan
liquiditeiten. Een devaluatie van de munt-
eenheid op 6 september had tot doel deze
uitzichtloze situatie recht te trekken.
Voorlopig lijkt deze maatregel eerder op
een wanhoopspoging van een Staat die
geen grip meer heeft op de heersende
zwarte markt. De devaluatie kan niet
beletten dat de dollar op de zwarte markt
tegen buitensporige wisselkoersen van
eigenaar wisselt. Het regime verliest ver-
dere steun bij haar loyaalste aanhangers,
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exit mugabe?

I  Hamessa Boroda  I

Ondanks de huidige politieke en economische crisis in Zimbabwe, veroorzaakt door het regime en verergert door de
Europese boycot, lijkt het land af te stevenen op een verlenging van het mandaat van de oude dictator in maart 2008.
De sterk verdeelde oppositie en de grote kans op verkiezingsfraude, net als bij vorige stembusgangen, spelen hierin een

bepalende rol.

Mugabe
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de oorlogsveteranen. Zij eisen een vervijf-
vuldiging van hun salaris. Ook ambtena-
ren en arbeiders dreigen met een algeme-
ne en ongelimiteerde staking als wapen
tegen de prijsbevriezingen, tenzij hun
lonen verhoogd worden. De loonsvergoe-
dingen van Mugabe daarentegen werden
niet bevroren: ze werden vastgelegd op
62.305.000 Zimbabwaanse dollar ( zo’n
1.534 euro in midden september) in het
budget van 2007. Maar onlangs kondigde
de minister van Financiën, Samuel
Mumbengegwi, aan dat deze worden
opgetrokken tot 1.462.305.000 dollar
(36.000 euro).

De algemene verkiezingen vinden
plaats in maart 2008. Het ziet er sterk
naar uit dat Robert Mugabe, 83 jaar en
aan de macht sinds de onafhankelijkheid
van 1980, zich opnieuw kandidaat zal stel-
len. Sommigen geloven dat hij zich in
2010 zal terugtrekken, ten gunste van een
door hem gekozen opvolger. Maar deze
coöptatie zou wel eens moeilijk kunnen
blijken te zijn voor Mugabe zelf. Tot nu toe
slaagde hij erin de oppositie te verdelen
dankzij een politiek van stroop en azijn.
Net als de vroegere Zimbabwe African
People’s Union (ZAPU) trapte ook de MDC
in de val. Vandaag de dag is de partij ver-
deeld in twee grote facties, respectievelijk
geleid door de voorzitter, Morgan
Tsvangirai, en de secretaris-generaal,
Welshman Ncube. De vele verzoeningspo-
gingen ten spijt blijft deze scheiding
onoverbrugbaar. De “zichtbare” leider van
de anti-Tsvangiraifactie is professor
Arthur Mutambara, verbonden aan de
universiteit van Oxford als wetenschappe-
lijk specialist in robotica. Professor
Mutambara heeft ook gewerkt voor het
Massachusetts Intsitute of Technology
(MIT), de NASA en andere Amerikaanse
instellingen. Als deze twee facties er niet
in slagen hun verschillen te overbruggen
tegen de volgende verkiezingen, dan kan
de MDC een verkiezingsoverwinning uit
het hoofd zetten.

Maar ook de regerende partij ZANU-PF
heeft met interne problemen te kampen.
Die hebben vooral te maken met verschil-
lende visies op het post-Mugabe tijdperk.
De stijgende rivaliteit tussen vice-presi-
dent Joyce Mujuru (van dezelfde
Zezeruclan als Mugabe) en Emerson

Mnangagwa (een Karanga die bekend
staat als “Ngwenya” (de “Krokodil”), en die
onlangs begroet werd als de “koning van
Zimbabwe”) neemt zodanige proporties
aan dat ze dreigt de partij te doen ont-
ploffen. Mnangagwa, een trouwe partijve-
teraan en huidig minister van
Plattelandsbewoning, is getekend door
zijn verleden als minister van
Staatsveiligheid ten tijde van het bloed-
bad op leden van de Ndebelestam, in het
zuidwesten van het land. Joyce Mujuru
werd vroeger gesteund door haar echtge-
noot Solomon Mujuru, oorlogsheld van de
bevrijdingsoorlog met als bijnaam Rex
Nhongo. Tot 1995 stond hij aan het hoofd
van het Zimbabwaanse leger. Hij werd
nooit direct in verband gebracht met de

slachtpartijen in Ndebeleland. Vandaag de
dag is deze zakenman en grondbezitter
verwikkeld in allerlei illegale landverwer-
vingsacties. Verder moet men ook reke-
ning houden met Simba Makoni, de vroe-
gere minister van Financiën en techno-
craat die door rivalen in de partij gedwon-
gen werd af te treden als minister in
2002. Van alle potentiële opvolgers lijkt
Makoni de meest “propere”. Zijn kansen
namen ook toe sinds generaal Mujuru de
steun voor zijn echtgenote heeft ingetrok-
ken.

Hoewel de Zimbabwaanse grondwet
al liefst 17 keer werd aangepast, kondigde
de ZANU-PF aan dat er verdere aanpassin-
gen op stapel staan. Eén van die verande-
ringen is het laten samenvallen van de
presidentiële en de parlementsverkiezin-
gen.

IINNTTEERRNNEE SSTTRRIIJJDD

Enkele ongeruste Afrikaanse staatshoof-
den hebben geprobeerd de crisis in

Zimbabwe op de agenda van de Southern
Africa Development Community (SADC) te
plaatsen. Velen onder hen vrezen dat de
Zuid-Afrikaanse president, Thabo Mbeki,
té dicht bij Mugabe staat om als eerlijke
tussenpersoon te kunnen fungeren. Toch
zet net hij zich in als bemiddelaar tussen
de ZANU-PF en de MDC. Volgens de MDC
worden er geen vorderingen gemaakt op
de vredesbesprekingen in Pretoria. Dit in
tegenstelling tot de verklaringen van de
ZANU-PF, die aangekondigd heeft dat er
een akkoord is bereikt over de verkiezin-
gen van volgend jaar. De verdieping van
de crisis vergroot ook de interne strijd. Het
regime van Mugabe is een éénmansregi-
me en zijn vertrek zou vele veranderingen
met zich meebrengen. Er doen regelmatig

geruchten over staatsgrepen de ronde (de
laatste zogezegd door generaal Angelbert
Rugezi en vice-maarschalk Mayo van de
luchtmacht), maar die zijn zelden geloof-
waardig. China en Zuid-Afrika blijven ach-
ter Mugabe staan. Het moment is nog
niet rijp voor al degenen die ervan dro-
men om hun eigen actie  “Muram-
batsvina”1 tegen Mugabe te lanceren. De
lijdensweg van dit veelgeplaagde land is
nog niet ten einde.

Vertaald door Eva Hugaerts uit Afrique-
Asie, oktober 2007.

––––
* Murambatsvina is een Shonawoord voor
“schoonmaak” en was de naam van de actie om
de sloppenwijken van Harare te vernielen.

■
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Mugabe en zijn regering zijn de hoofd-
verantwoordelijken voor de diepe crisis
van het land. Maar de boycot door Groot-
Brittannië en andere Westerse mogend-
heden draagt er zeker ook toe bij.
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De Amerikaanse minister van Defensie,
Robert M. Gates, lichtte deze beslissing
van George W. Bush op 6 februari toe:
“De president heeft beslist een nieuw ver-
enigd militair commandocentrum op te
richten: Africa Command (Africom). Dit zal
moeten toezien op militaire samenwer-
king met Afrikaanse partners en op zoek
gaan naar nieuwe partnerlanden, tussen-
komen in burgerlijke missies en, indien
noodzakelijk, militaire operaties ontplooi-
en op het Afrikaanse continent.” Tot nu
toe hadden 3 grote Amerikaanse militaire
commandocentra Afrika onderling ver-
deeld: het grootste deel werd opgevolgd
door VS eucom, een Europees hoofdkwar-
tier met basis in Stuttgart (Duitsland).
Verder was er nog VS cencom, het
Centraal-Amerikaanse centrum in Tampa
(Florida) en VS pacom in Hawaï, het com-
mandocentrum voor de Stille Oceaan, dat
toezicht hield over de Afrikaanse eilanden
in de Indische Oceaan. Maar de
Amerikaanse overheden vonden deze
onderverdeling te bureaucratisch en log.

Officieel is het dus niet de bedoeling
van Africom om oorlog te voeren maar
“wil het centrum zich inspannen om
samen met de Afrikaanse partners te stre-
ven naar een stabieler klimaat waarin eco-
nomische en politieke groei een kans krij-
gen.” De adjunct van Defensie, Ryan
Henry, lichtte eind juni verder toe:
“Africom moet de nodige voorwaarden
vastleggen die een efficiënter gebruik van
humanitaire hulp mogelijk maken en die
helpen in de strijd tegen het terrorisme.”
Deze toelichting gebeurde op een zoveel-
ste rondreis met als doel het overtuigen
van de ministers van Defensie en
Buitenlandse Zaken van landen als
Algerije, Marokko, Libië, Egypte en
Djibouti, net als enkele zwaargewichten

van de Afrikaanse Unie. In deze verklaring
preciseerde Henry ook dat één van de
“grote doelstellingen” van Africom eruit
bestaat om de Afrikanen te helpen aan de
nodige uitrusting te geraken om de olie-
installaties en het transport van koolwa-
terstof te beveiligen. Hij voegde daar zeer
ernstig aan toe: “Wij menen dat het
belangrijk is voor de wereld en de
Afrikanen zelf dat deze landen in staat
zijn om hun producten op de wereldmarkt

te verkopen en er zo economisch en com-
mercieel voordeel uit te halen.”

EEEENN CCOOLLLLEEGGIIAALLEE DDIIRREECCTTIIEE

Toen ze op 1 augustus het Africom project
moest verdedigen voor de Amerikaanse
Senaat (de Amerikaanse Grondwet eist
immers dat de benoeming van een com-
mandant voor Africom goedgekeurd moet
worden door de Senaat) ging Theresa
Whelan, adjunct vice-minister van
Defensie bevoegd voor Afrikaanse zaken,
nog een stapje verder: “ We hopen dat
Africom ons zal toelaten om op een opera-
tioneel efficiënte manier de kansen en uit-
dagingen aan te pakken die voortspruiten
uit een samenwerking met multilaterale

Afrikaanse instellingen zoals de
Afrikaanse Unie en de regionale economi-
sche gemeenschappen die zo’n prominen-
te rol spelen op vlak van veiligheid.[...]
Africom levert ook het bewijs dat het
ministerie van Defensie in staat is om op
institutioneel vlak te vernieuwen en zo
hoofd te bieden aan de moeilijkheden van
een nieuwe globale veiligheidssituatie.”
Theresa Whelan benadrukte ook dat ver-
tegenwoordigers van andere Amerikaanse

agentschappen moeten zetelen in de
directie van Africom. Met name het depar-
tement van Binnenlandse zaken en USAID,
United States Agency for International
Development. “Zij zullen dankzij hun ken-
nis en ervaring ter zake in grote mate kun-
nen bijdragen aan de efficiëntie van
Africom op vlak van vredeshandhaving,
humanitaire hulp en het aanpakken van
Afrikaanse rampen.”

Op 10 juli stelde George W. Bush, land-
machtgeneraal William E. Ward aan als
hoofd van Africom. Als adjunct-chef van
het Amerikaanse commando in Europa
was hij verantwoordelijk voor operaties
van Amerikaanse troepen en voor de
Amerikaanse militaire belangen in 92 lan-

africom, een amerikaans paard van troje
1

I  Christine Abdelkrim en Philippe Lebeaud  I

Ondanks protest van enkele Afrikaanse staten kondigde George W. Bush in februari van dit jaar de oprichting aan van een
Amerikaans militair commandocentrum voor Afrika. Maar dit project raakt moeilijk van de grond.

Van 7 juni tot 1 juli 2005 leidde het Amerikaanse militaire commandocentrum in
Europa, in het kader van haar samenwerking met Afrikaanse partners, grootschalige
manoeuvres in de Sahel waaraan 800 Amerikaanse en 2.000 Afrikaanse soldaten
deelnamen. De hele operatie kreeg als naam ‘Trans Saharan Counterterrorism
Initiative’. Doelstelling was de integratie van deze landen in de oorlogsstrategie tegen
het terrorisme. Terwijl Mali, Niger, Tsjaad, Mauritanië en Algerije deelnamen aan
“Flintlock 2005” -gecombineerde manoeuvres op het terrein- deden troepen uit
Tunesië, Senegal, Marokko en Nigeria mee aan een antiterroristische operatie in
Dakar. Daarna verklaarde de woordvoerder van Eucom, John Silkman, het volgende:
“We hebben de troepen getraind. De betrokken landen waren tevreden en we hebben
stevige banden opgebouwd.”
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den, waarvan Afrikaanse landen de hoofd-
moot uitmaakten. Ondertussen ging een
overgangsploeg met o.a. ambtenaren van
Binnenlandse Zaken en van USAID aan de
slag in Stuttgart.

De Amerikaanse autoriteiten hebben
hun goede bedoelingen aangekondigd:
Africom is er niet om oorlog te voeren, er
zal geen enkele nieuwe militaire basis
opgericht worden, geen enkel contingent
soldaten zal uitgestuurd worden, de strijd
tegen het terrorisme is niet de belangrijk-
ste bestaansreden, noch de controle over
vindplaatsen van Afrikaanse olie en ande-
re natuurlijke rijkdommen. Toch slaagden
de Amerikaanse gezanten er niet in om
hun gesprekspartners in Afrika en de
Maghreb te overtuigen.

AALLGGEERRIIJJEE WWEEIIGGEERRTT

De weigering van Algerije, dat de laatste
jaren vooral op militair vlak goede relaties
ontwikkelde met de Verenigde Staten,
kwam als een verrassing en een teleur-
stelling voor de Amerikanen. Zo verwon-
derlijk is die afwijzing nochtans niet, reke-
ning houdend met het feit dat Algerije,
pionier van ongebondenheid, steeds zelf
haar soevereiniteit en onafhankelijkheid
heeft verdedigd, zonder inmenging van
buitenaf. Het land heeft net te kampen
gehad met een decennium van terreur dat
het leven heeft gekost aan meer dan
150.000 mensen en dat aanzienlijke eco-
nomische schade heeft aangericht.
Mohamed Bedjaoui, minister van
Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, her-
innerde er in maart 2007 aan dat het land
zelf de strijd tegen het terrorisme heeft
moeten aangaan. De Algerijnen vragen
zich af waar die Amerikaanse wil vandaan
komt om samen te werken met Algerije in
de strijd tegen het terrorisme. De
Amerikaanse politiek in het Midden-
Oosten, met name in Palestina en Irak,
kan enkel de twijfels versterken -mochten
er twijfels zijn- over de reële rol van
Africom op het Afrikaanse continent.
Om komaf te maken met wat hij noemt
“de meest interessante stilte in het poli-
tieke en publieke debat in Zuid-Afrika”
riep Blade Nzimande, secretaris-generaal
van de Zuid-Afrikaanse Communistische
Partij, op 15 augustus alle Afrikaanse sta-
ten en Afrikaanse vredesbewegingen op

om zich te verzetten tegen Africom. Hij
onderstreepte het belang van een
gemeenschappelijke Afrikaanse strategie
omdat volgens hem “de reacties van de
Afrikaanse Unie en de meerderheid van de
regeringen te gematigd waren in verhou-
ding tot het gevaar dat Africom vertegen-
woordigt voor ons continent”.

HH EE TT MMAAGGHHRREEBBIIJJNNSSEE NNJJEETT

Vanaf 2008 zou Africom operationeel
moeten zijn volgens de Amerikaanse plan-
ning, maar tot nu toe heeft het geen
hoofdkwartier op het continent zelf.
De militairen die verantwoordelijk zijn
voor het uitbouwen van Africom hebben
dus nog een jaar om op zoek te gaan naar

een definitieve vestigingsplaats. Europa
wordt ondertussen de uitvalsbasis van
Africom. De Verenigde Staten gaan het tij-
delijke hoofdkwartier van hun eerste
regionale militaire commandocentrum in
Stuttgart uitbouwen, met als buurman
het Amerikaanse commandocentrum voor
Europa, Eucom. De Verenigde Staten
moesten zich uiteindelijk neerleggen bij
deze locatie als lapmiddel na de misluk-
king van de twee rondreizen in Afrika van
Ryan Henry, de adjunct-onderminister
voor politieke zaken van het Pentagon.
Ondanks zijn gespierde taal slaagde hij er
niet in om de bezochte Afrikaanse hoofd-
steden te overtuigen onderdak te bieden
aan Africom. George W. Bush zette gene-
raal William Ward aan het hoofd van
Africom, dat alle militaire operaties van de
Verenigde Staten zal superviseren. Tot zijn
benoeming was generaal Ward adjunct
van het militaire commandocentrum voor
Europa. In 1993 was hij infanterie-officier
tijdens de Amerikaanse interventie in
Somalië. Daarna voerde hij het bevel over

de stabiliseringstroepen van de Navo in
Bosnië, om vervolgens van maart tot
december 2005 aan de slag te gaan als
veiligheidscoördinator tussen Israël en de
Palestijnse Autoriteit. Naast het
Afrikaanse hoofdkwartier, met een
beperkt aantal manschappen, zal Africom
nog 5 ‘cellen’ tellen verspreid over het con-
tinent. Waar die cellen zich zullen vestigen
moet men nog vastleggen aangezien er
geen stormloop is van kandidaat-landen.
Volgens het Pentagon “zullen de nieuwe
informatietechnologieën de samenwer-
king mogelijk maken tussen mensen die
geografisch verspreid zitten.” De rol van
dit nieuwe Amerikaanse hoofdkwartier in
Afrika, een instrument van een militaire

grootmacht, zal eruit bestaan “de vrede en
veiligheid te bevorderen en antwoord te
bieden aan crisissen op het continent”,
aldus het Pentagon. Washington maakt
zich zorgen over de implantatie van orga-
nisaties als Al-Qaeda in bepaalde
Afrikaanse landen en ziet Afrika als een
toekomstige essentiële “strategische spe-
ler” op wereldvlak.

Volgens Henry is “de strijd tegen het
terrorisme één van de hoofdbekommer-
nissen van de Afrikaanse landen. Zij willen
weten hoe Africom hen zal helpen in hun
pogingen om het terrorisme aan te pak-
ken. Africom zal geen veiligheidsoperaties
gaan leiden, maar Afrikaanse landen
ondersteunen in deze gezamenlijke
strijd.” Toch staat er ook in de persmailing
te lezen dat de structuur van Africom “het
doel zal hebben militaire operaties uit te
voeren om elke vorm van agressie te ont-
raden en mogelijke crisissen aan te pak-
ken”. Vandaar de ongerustheid bij de
Afrikaanse partners.

AFRIKA 17

Vrede | nr. 388 | november - december 2007

In de persmailing van het Pentagon staat te
lezen dat de structuur van Africom “het
doel zal hebben militaire operaties uit te
voeren om elke vorm van agressie te ontra-
den en mogelijke crisissen aan te pakken”.
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NNAAAARR EEEENN AAFFRRIIKKAAAANNSSEE

VVEEIILLIIGGHHEEIIDDSSMMAACCHHTT

Tijdens zijn twee Afrikaanse rondreizen
ging Henry langs in Algerije, Marokko,
Libië, Egypte, Djibouti, Nigeria, Zuid-Afrika,
Kenya, Ethiopië, Ghana en Senegal. Hij
ontmoette ook verantwoordelijken van de
Afrikaanse Unie (AU). Daar stuitte de
onderminister op de afkeer van de
Afrikaanse leiders ten aanzien van dit pro-
ject, dat Washington koste wat kost wil
opstarten. Tot op heden heeft enkel
Liberia zich als kandidaat-land gemeld.
Maar de voorkeur van het Pentagon om
de hoofdzetel te vestigen gaat uit naar
Addis-Abeba (Ethiopïe), Dakar (Senegal) of
Nairobi (Kenia). Algerije heeft de nieuwe
Afrikaanse strategie van de Verenigde
Staten duidelijk afgewezen. Het land
geeft de voorkeur aan de “collectieve vei-
ligheidsmechanismes” van de AU om de
strijd tegen het terrorisme te voeren.

Algerije wil “de invoering van eigen
Afrikaanse structuren [...] om de vredes-
handhavingsoperaties te gaan leiden.” Er
staat trouwens een project voor een
Afrikaanse troepenmacht op stapel. Dit
zou een efficiënte partner moeten worden
bij de antiterroristische samenwerking op
wereldvlak. Binnen de Afrikaanse Unie
bestaat er reeds een Vredes- en
Veiligheidsraad die bevoegd is voor de
preventie van conflicten en de eventuele

ontplooiing van troepen om tussen te
komen bij oorlogsvoerende partijen. Haar
middelen zijn wel nog vrij beperkt. In
maart van dit jaar nam Algerije definitief
afstand van Africom door te weigeren
opgenomen te worden in zijn actieradius
en door pertinent de idee te verwerpen
van een buitenlandse basis op haar grond-
gebied.

Vanuit Libië klinken dezelfde geluiden.
Zij informeerden Henry dat ze de installa-
tie van een militair Amerikaans comman-
docentrum op hun bodem weigeren. “Wij
hebben onze weigering van elke buiten-
landse militaire aanwezigheid in Libië en
op het Afrikaanse continent herhaald,”
verklaarde de Libische vice-minister van
Buitenlandse Zaken, Ali Abdel Salam Triki.
Libië gelooft net als Algerije dat, na de
nodige versterking, “de huidige veilig-
heidsstructuren van de Afrikaanse Unie
voldoende garantie bieden om de veilig-

heid te verzekeren op het continent”.
Ook Marokko verwierp het Amerikaanse
voorstel door “categoriek” te ontkennen
dat ze de Verenigde Staten had aangebo-
den onderdak te bieden aan Africom. Dit
kwam als reactie op een communiqué van
de islamistische Partij voor Gerechtigheid
en Ontwikkeling (PJD) waarin stond te
lezen: “Marokko heeft de Verenigde Staten
officieel aangeboden Africom te herber-
gen, aldus persinformatie gebaseerd op

rapporten van Amerikaanse onderzoeks-
centra”. De PJD waarschuwde Rabat voor
het risico het land “te doen uitgroeien tot
een conflictzone tussen de Verenigde
Staten en organisaties die er vijandig
tegenover staan.”

GGEEBBRRUUIIKKSSAAAANNWWIIJJZZIINNGG VVAANN EEEENN

MMIILLIITTAAIIRREE SSAAMMEENNWWEERRKKIINNGG

In Parijs hamerde Ryan Henry, adjunct-
onderminister van politieke zaken van het
Pentagon, erop dat “het niet gaat over de
installatie van Amerikaanse militaire
basissen, zelfs niet van troepen”. Hij
onderstreepte verder dat dit project geen
“verandering van het Amerikaanse beleid
in Afrika” inhoudt. De Verenigde Staten
heeft slechts één basis in Afrika, in
Djibouti. Die werd ingeplant na 11 septem-
ber in het kader van de strijd tegen het
terrorisme en biedt plaats aan 1.500 mari-
niers. Deze basis is voldoende, herhaalde
de Amerikaanse gezant tijdens zijn door-
tocht in Parijs. Het gaat slechts om een
rationalisering van het Amerikaanse vei-
ligheidsbeleid, dat tot op heden het
Afrikaanse continent verdeeld had over
drie regionale militaire commandocentra.

Tijdens hun ontmoeting met de
Europese bondgenoten in Londen en Parijs
en vertegenwoordigers van de Europese
Unie in Brussel, kon de Amerikaanse dele-
gatie de doelstellingen en modaliteiten
van Africom verder toelichten. Frankrijk
staat positief tegenover het initiatief en
ziet het niet als concurrentie lichtte Ryan
Henry achteraf toe en hij bevestigde
tevens dat de beide landen “nauw” gaan
samenwerken. De context leent zich er
toe nu de Franse minister van Defensie,
Hervé Morin, heeft verklaard dat Frankrijk
van plan is opnieuw lid te worden van de
Navo. Deze beslissing maakt een eind aan
een belangrijk taboe in de Franse buiten-
landse politiek en breekt volledig met de
reeds gehavende gaullistische erfenis.

Artikel vertaald en bewerkt door
Eva Hugaerts uit Afrique-Asie,
oktober 2007.

■
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PPOOPPUULLIISSMMEE

In de Mo*paper van juni 2007, wijst Emiel
Vervliet op de paradox dat het populisme
een democratiserende kant heeft en tege-
lijkertijd een autoritaire tendens1.
“Populistische bewegingen hebben geen
echt duidelijk ideologie”, zegt de auteur.
“Ook dat vinden we weer terug in
Venezuela vandaag. Het Bolivarisme van
Hugo Chavez is een mengvorm van
marxisme, het denken van Simon Bolivar,
de bijbel en het ‘indegenisme’ of de poli-
tieke, sociale en culturele beweging die
opkomt voor de rechten van de oorspron-
kelijke bewoners van het continent”

Er worden in de MO*paper drie kenmer-
ken toegeschreven aan populistische
bewegingen:
1. Een sterk gepersonaliseerd en charis-

matisch leiderschap, waarin de per-
soon van de leider belangrijker is dan
de partij of de beweging waarop hij of
zij steunt.

2. Een eclectische en ambigue ideologie
die is samengesteld uit vele en dik-
wijls tegenstrijdige elementen.

3. De (bewuste) vervaging van de grenzen
tussen persoon, beweging, partij, rege-
ring en staat. Voor de economische kant
van het verhaal geeft het beleid voor-
rang aan groei en herverdeling, maar
heeft geen oog voor de gevaren van
inflatie, begrotingstekorten, tekorten op
de betalingsbalans en de reacties van
de gezinnen en bedrijven op agressieve
staatstussenkomsten in de economie.

Miel Vervliet verwijst naar een studie waar-
in ook gesteld wordt dat hoewel de rege-
ring Allende in Chili (1970-1973) bezwaarlijk
als populistisch kan worden beschouwd,
haar economisch programma dat wel was.

In 2000 gebruikte Jordi Lesaffer onder-
staand stramien waarmee Ruddy Doom in
zijn derdewereldhandboek de opkomst
van- en het populisme zelf omschrijft:
1. ‘De oude machtsstructuren gegroeid

uit een vroegere productiewijze zijn
uitgehold. De nieuwe klassen in wor-
ding -in de eerste plaats burgerij,
industrieel en agrarisch proletariaat-
kunnen hun belangen niet als natio-
nale belangen opdringen.’

2. ‘De coalitie tussen kleinburgerij en de
numerieke macht van de volksmassa
leidt tot een historisch substituut van
een werkelijke revolutie.’

3. ‘Deze “revolutie” wordt belichaamd in
de figuur van een charismatisch lei-
der.’

4. ‘Populisme steunt op de participatie
van alle klassen van de bevolking.’

5. ‘Deze broze alliantie houdt evenwel
zelden stand en heeft vrijwel steeds
tot gevolg dat de volksmassa buiten
spel wordt gezet. Het leger is hierin de
bepalende factor.’

Bekijken we dit even van korter bij.

1. De oude machtsstructuren 
zijn (bijna) uitgehold kan je wel stellen,
maar nog niet uitgespeeld. De traditionele
politieke partijen van vroeger hadden en
hebben veel van hun glorie verloren. De
mensen haakten al decennia geleden af
qua politieke belangstelling, beschouw-
den de politici en ambtenaren als een cor-
rupte bende. Chavez appelleerde daarop.
Maar zijn beleid kwam duidelijk in botsing
met de economische belangen van de

oude elite. Nieuwe wetten rond grond,
energie en visvangst o.m. Hierop volgde in
april 2002 de tweedaagse staatsgreep van
de patroonsorganisatie, Fedecamaras, en
nadien de patronale lockout van eind
2002, begin 2003. Een deel van de arbei-
ders uit de petroleumsector koos de kant
van de oude economische elite. Hun vak-
organisatie was een exponent van het
cliëntelistisch regime van voorheen. De
patroonsstaking sneed echter gedeeltelijk
in eigen vlees en heeft uiteindelijk een
deel van de middenklasse doen weglopen
van deze traditionele elite. Het ziet er naar
uit dat de voornaamste krachten ter rech-
terzijde gebundeld worden door en rond
de organisatie van Venezolaanse

populist chavez

I  Georges Spriet I

De Venezolaanse president Chavez wordt in de internationale pers steevast als populist afgeschilderd.
Maar waar gaat het dan eigenlijk precies om? En is dat een accurate beschrijving voor wat er zich in Venezuela afspeelt?

De Latijns-Amerikaanse integratie vormt
een groeiend tegengewicht tegenover de
Monroe-doctrine. Het leger aanvaardt het
huidige regime en drie economische sleutel-
elementen staan aan de zijde van de rege-
ring: de overheid, de petroleumsector en
meer dan honderdduizend coöperatieven.
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ondernemers. Een klassenpolarisatie dus.
Op institutioneel vlak is er nog steeds een
belangrijke ideologische dominantie vanuit
de rechterzijde: in ministeries, universitei-
ten, bij delen van het gerechtelijk apparaat,
gemeentelijke of stedelijke besturen en
politie... Het medialandschap wordt gedo-
mineerd door grote privé-zenders die uitge-
sproken politieke standpunten tegen de
regering innamen en nog innemen, die de
staatsgreep actief steunden. (Het niet
opnieuw toekennen van uitzendfrequen-
ties aan RCTV verandert daar niet veel aan,
want deze keten zendt nu uit via kabel en
per satelliet zonder enig probleem).

Kunnen de ‘nieuwe’ klassen hun belangen
als nationaal belang doen gelden?
Krachtsverhoudingen liggen nooit defini-
tief vast. Het ziet ernaar uit dat de huidige
conjunctuur leidt naar een prioritaire aan-
dacht voor de achtergestelde groepen uit
het vorige regime. De armste lagen zijn
wellicht het meest geïnteresseerd in het
nieuwe beleid dat Chavez voert. Er is een
niet op winst gebaseerd nationaal distribu-
tienet van levensmiddelen en andere goe-
deren, voor belangrijke basisbehoeften
geïnstalleerd. De landbouwhervorming
probeert de niet in productie genomen
gronden aan boeren te geven. Intussen is
de totale oppervlakte aan uitgereikte gron-
den zo groot als België. Het vormen van
coöperatieven wordt erg gestimuleerd. De
arbeidersbeweging grijpt met open armen
de kansen die het regime mogelijk maakt
om haar belangen te verdedigen: vak-
bondsstrijd, bedrijfsbezettingen, werken in
eigen beheer... De internationale handel
krijgt een dubbel karakter. Enerzijds blijven
handelscontracten met de ‘klassieke’ part-
ners, in de eerste plaats de VSA, draaien
zoals voorheen. Anderzijds wil Venezuela
een solidariteits- en complementariteitsys-
teem realiseren met ‘gelijkgezinden’: Alba,
het Bolivariaanse alternatief voor Amerika.
In dergelijk systeem gaat het niet om vrij-
handel, winstmarges en concurrentie maar
om uitwisseling en zelfs effectieve ruil van
goederen of diensten om de armoede te
bestrijden, om meer mensen meer kansen
te bieden.

Sommige analisten menen dat Chavez
geen structuurveranderingen brengt, en
enkel maar de oliewinsten herverdeelt.

Daar is in bepaald opzicht wellicht iets van
aan, maar is het op zich dan geen (stap
naar) structurele verandering om de win-
sten te herverdelen ten voordele van socia-
le noden in plaats van ze aan de aandeel-
houders te laten, of aan een corrupt cliën-
telistisch staatsapparaat? De grote vraag
en uitdaging is wellicht of het surfen op de
hoge olieprijs tot genoeg investeringen kan
en zal leiden om een ‘andere economie’ vol-

doende te onderbouwen. Wordt bijvoor-
beeld de productiecrisis in de melksector
opgelost door meer import of komen er
nieuwe melkveecoöperatieven om de
manoeuvres van de huidige producenten te
counteren...

2. De uitkomst van de coalitie tussen
kleinburgerij en volksmassa is een sub-
stituut voor een werkelijke revolutie?

Totnogtoe wordt de figuur van Chavez door
een steeds groeiend aantal Venezolanen
gesteund. Hij wint elke verkiezing met
steeds meer stemmen. Niet zozeer uit
gebrek aan oppositiefiguren, maar uit gro-
tere participatie en gedrevenheid van brede
bevolkingslagen. Het is duidelijk, Chavez is
dé kandidaat van de gewone man of
vrouw. Het gaat in Venezuela inderdaad
niet direct om een revolutie die eenmaal de
oude kliek van de directe politieke macht
verdreven was alles wist te veranderen. Er

is geen grootse directe aanval geweest op
het privé-bezit van fabrieken en onderne-
mingen. Fabrieksbezettingen en productie
in eigen beheer waren het antwoord van
een bepaald deel van de georganiseerde
arbeidersbewegingen die enorm creatief en
dynamisch participeerden in het wegwer-
ken van de gevolgen van de patronale lock-
out van begin 2003. In die zin zijn bepaalde
evoluties niet het werk van Chavez, maar
zijn ze het resultaat van wat mensen zelf
doen met de ruimte die door het beleid van
Chavez wordt gecreëerd. De belangrijkste
telecommunicatieonderneming, de elektri-
citeitscentrale van de hoofdstad, en bepaal-
de petroleumvelden zijn nu wel opnieuw in
publieke handen gekomen.

De veranderingen op sociaal vlak zijn
wel enorm: het analfabetisme is uit de
samenleving geweerd, uitgewerkte pro-
gramma’s om onderwijs  en gezondheids-
zorg bij zoveel mogelijk mensen te bren-
gen, gratis oogoperaties op Cuba, cultuur-
en sportparticipatie, wijkbetrokkenheid.
Deze projecten worden stilaan gecoördi-
neerd zodat we wellicht aan het begin
staan van een tendens waarbij er eigenlijk
een structuur ‘naast’ de oude ministeries
komt te staan, waar zoals gezegd niet
iedereen aan de kant van het nieuwe regi-
me staat. Het aantal mensen dat onder de
armoedegrens zit gaat in sterk dalende lijn.
Zelf spreekt Chavez nu al enige tijd over het
socialisme van de 21ste eeuw, zonder dit
evenwel duidelijk in detail te definiëren.

Het is natuurlijk niet omdat er coöpera-
tieven worden gecreëerd, er experimenten
van medebeheer of zelfbeheer zijn, er
marktcorrecties gebeuren, er niet-winstge-
richte ondernemingen ontwikkeld worden
dat we van socialisme kunnen spreken, zeg-
gen critici. Wel is het zo dat een coöperatie-
ve een democratischer vorm van onderne-
men is dan een NV, of een klassieke privé-
onderneming; maar coöperatieven beïn-
vloeden daarom niet noodzakelijk funda-
menteel het marktprincipe. Wel zijn ze in
elke revolutie een (belangrijk) element in
de ‘nieuwe economie’, vandaag nog altijd in
Cuba, ooit in het sandinistische Nicaragua,
om maar deze twee te noemen.

Heinz Dieterich is een econoom die
over het socialisme van de 21ste eeuw
theoretiseerde. Hij houdt het op een alge-
mene definitie2. “Het gaat om een systeem
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waarbij de meerderheid van de bevolking
beschikt over de historisch hoogste graad
van beslissingsrecht in de economische
instellingen, in de politieke, culturele en
militaire instellingen die het leven van de
bevolking organiseren. Belangrijk is dat niet
de markt bepaalt hoe en welke goederen
moeten worden verhandeld maar de
behoeften van de bevolking.” In Venezuela
zijn er volgens hem een aantal factoren die
dergelijk systeem mogelijk zouden kunnen
maken. Tweederde van de kiezers koos een
president die het bord van het “socialisme
van de 21ste eeuw” voor zich uitdraagt. Een
grote meerderheid steunt dus dit perspec-
tief naar een soort socialisme. Er werd
grote vooruitgang geboekt qua onderwijs,
qua economisch inzicht en maatschappelijk
bewustzijn van de burgers. De Latijns-
Amerikaanse integratie vormt een groeiend
tegengewicht tegenover de Monroe-doctri-
ne. Het leger aanvaardt het huidige regime
en drie economische sleutelelementen
staan aan de zijde van de regering: de over-
heid, de petroleumsector en meer dan hon-
derdduizend coöperatieven, aldus nog
Heinz Dieterich.

3. Een charismatische leider
is Chavez zeker en vast. Iemand die graag
voor het volk optreedt, een leraar, een vader
voor de natie. Met deze pathetische
bewoordingen wordt ie soms wel omschre-
ven, maar die rol speelt hij inderdaad. Hier
komen dan ook effectief zijn meest ‘popu-
listische’ trekjes naar boven: de aandacht
voor zijn persoon, zijn zucht om te scoren
bij de ‘gewone’ man of vrouw. Hij beant-
woordt persoonlijk vragen van luisteraars
tijdens radioprogramma’s, hij zendt bepaal-
de ministerraden uit op tv waarin hij minis-
ters de les leest. Er is een duidelijke onder-
toon van “de president houdt het land
recht”. De positieve kanten van deze ‘show’
zijn dan wel de gevolgen voor het beleid,
waar er werk wordt gemaakt van echte
kansen voor brede lagen voor de bevolking.
Zijn publieke uitspraken over de VS presi-
dent Bush leveren hem diplomatiek niet
veel op. Integendeel. Onder meer door zijn
woorden voor de VN in het najaar 2006 -
dat “het hier naar zwavel ruikt, gisteren
moet de duivel hier gestaan hebben” -
heeft hij wellicht geen nieuwe bondgeno-
ten kunnen maken in zijn streven om een

zetel in de Veiligheidsraad te verwerven.
Deze en andere optredens tijdens anti-
Bush-betogingen maken hem wel bijzon-
der razend populair bij de Zuid-
Amerikaanse Juan-met-de-pet. Wat ook
opvalt is zijn verwijzingen naar de bijbel.
Daarmee ent hij zich op de dominante cul-
tuur en religie van de Venezolanen.
Maar er is toch meer. Chavez lijkt een hele
evolutie te hebben doorgemaakt. Zijn
opschuiven naar het “socialisme van de
21ste eeuw” is daar een uiting van, kan je
stellen. Bovendien, en dat is fundamenteler,
tijdens de staatsgreep van april 2002 is het
de bevolking geweest die de situatie heeft
gestopt en het tij heeft doen keren. Zonder
oproep van de grote leider, zonder oproep
van een strikt georganiseerde partij. Niet
het parlement, niet het leger, of geen enke-
le andere instelling heeft de wettelijkheid
teruggebracht, enkel de massale protesten
van de gewone inwoners van de hoofdstad.
Wellicht is toen in Venezuela het klassieke
populisme, met een leider die alles van
bovenaf organiseert, voor goed naar de
achtergrond verdrongen en kregen we een
bepaald systeem dat van onderuit wordt
gedragen, gestuwd en vorm gegeven.

Vervolgens mogen we het internatio-
naal kader niet uit het oog verliezen. Er is
een onderlinge beïnvloeding tussen Cuba,
Bolivia en Venezuela, zoveel is duidelijk.
Uiteraard is er ook wisselwerking met
Brazilië en Argentinië. Nu komt daar ook
Ecuador bij. Het is verrassend, en verfris-
send, dat Ecuador een ander profiel uit-
schrijft voor de Bancosur3 dan Venezuela,
bijvoorbeeld.

4. Participatie van alle klassen van de
bevolking?

Er ontwikkelt zich juist een duidelijkere
klassenstrijd in Venezuela, geen proces van
klassenverdoezeling. Het had op een
bepaald ogenblik wel die kant kunnen
opgaan, naar deze ‘klassensamenwerking’,
deze ‘participatie van alle lagen van de
bevolking’. Maar de oude elite heeft dat
nooit zo begrepen. Zij heeft de polarisatie
opgedreven met de staatsgreep, de lockout,
de eis tot afzetting van Chavez. Sommige
waarnemers meenden na de overwinning
van Chavez in het referendum, wel enige
‘mogelijkheden’ (of ‘gevaren’) te zien om
een deel van de oppositie mee aan boord te

nemen. Bepaalde tendensen in de presi-
dentiële kringen zouden daar ook op heb-
ben willen aansturen. Sedertdien hebben
we echter een uitbreiding van de ‘barrio
adentro’-programma’s, een landbouwher-
vorming. Het is sinsdien dat er gesproken
wordt over socialisme in Venezuela.
Vandaag zien we pogingen van privé-land-
bouwondernemingen om de bevoorrading
te hinderen, een schaarste te doen ont-
staan, prijsstijgingen uit te lokken...
(remember Chili). Dus een andere richting
dan de klassenverzoening.

5. De volksmassa wordt buiten spel gezet,
en een centrale rol gaat naar het leger. 

Het ziet er echter niet naar uit dat de poli-
tieke lijn van Chavez zo fundamenteel van
aard zou veranderen dat het leger zijn
bondgenoot zou worden tegen de progres-
sieve krachten van het land.

Omgekeerd, wellicht vertoont het
beeld van Chili onder Allende meer gelijke-
nis met het Venezuela onder Chavez. Daar
hadden we toen ook een ‘derdewereldge-
zind’ leger volgens vele analisten van die
periode. Vandaag zijn er weinig gegevens
die eventueel op een groot ongenoegen
van het Venezolaans leger wijzen. Naar ver-
luidt zijn wel niet alle officieren even
enthousiast over de maatschappelijk socia-
le rol die het leger moet opnemen. Het
Venezolaans leger -of het Venezolaanse
parlement- heeft zeker de staatsgreep niet
verijdeld tegen Chavez. Sommige militairen
volgden vlot de putschisten... Maar het
leger was echter niet de couppleger, dat
was Fedecamaras, de patroonsorganisatie
met steun en goedkeuring van de VS.
Zoveel is duidelijk: de eerste maatregelen
spraken van een olieboycot van Cuba, afwij-
zen van de OPEC-quota, steun voor het bui-
tenlands beleid van Washington, ontbin-
ding van alle gekozen instellingen. Eenmaal
de institutionele verwarring voorbij was
dankzij de acties van de bevolking, koos het
allergrootste deel van het leger dan duide-
lijk voor de ‘wettelijkheid’ en dus voor de
gekozen president, Chavez.
Gelukkig wellicht voor Chavez zijn er geen
institutionele contacten meer tussen het
Venezolaanse en het Amerikaans leger,
zodat van een systematische beïnvloeding
vanuit het Pentagon hier geen sprake meer
is. Dat was in het Chili van Allende nog even
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anders: er waren gezamenlijke militaire
manoeuvres voorzien voor 11 september
1973... de dag van de staatsgreep.

WWAAAARROOMM DDIITT VVEERRWWIIJJTT??   

Waarom spreekt men steeds over populis-
me? Hoe helpt het gebruik van deze term
ons de ontwikkelingen in Venezuela te
begrijpen? In de zin zoals Doom het stelt
was populisme voornamelijk een stroming
om nieuwe krachten in de samenleving de
controle over het staatsapparaat te laten
krijgen met een nationalistisch discours
tegen de economisch en politiek ‘groten’ der

wereld. Ze deden daarvoor de ‘gewone’ man
opdraven zonder fundamenteel met zijn
belangen en verzuchtingen rekening te
houden. De klassieke linkerzijde heeft inder-
daad altijd kritiek gehad op populisme als
een middel om niet tot werkelijke structure-
le hervormingen te willen komen, om niet
de eigendomsverhoudingen van land of
ondernemingen in vraag te stellen, of om
niet tot een diepgaande herverdeling van
het nationaal inkomen te moeten overgaan.
Het is moeilijk te veronderstellen dat de
rechtse internationale mediaconcerns der-
gelijke kritiek zouden willen geven. Men
heeft het ook niet over het ‘communistisch’
gevaar van de as Havana-Caracas. Waarom
vervalt de ideologische campagne niet in de
oude tweespalt: vrijheid tegenover commu-
nisme? Wordt deze terminologie niet meer
productief genoeg geacht? Of is men bang
dat het positieve beeld dat Venezuela
oproept bij de massa’s gewone Zuid- en

Centraal-Amerikanen door hen verbonden
zou kunnen worden aan een fundamenteel
alternatief voor het neoliberalisme? Is men
bijgevolg ook bang dat die etikettering de
huidige ‘progressieve wind’ in Zuid-Amerika
teveel zou uitnodigen om verder op te
schuiven naar meer klassenstrijd in alle
Latijns-Amerikaanse landen? Zou de beeld-
vorming over het communisme bij de
gewone Zuid-Amerikaan op die manier te
positief worden? Dus nee, communisme zal
men het gebeuren in Venezuela niet noe-
men (dat deed men voorheen wel met
Guatemala 1954, met Chili 1970 en met

Nicaragua 1979 bijvoorbeeld). En nu
Venezuela koos voor het ‘socialisme van de
21ste eeuw’, nu zeker niet meer. De term
‘populisme’ wordt door de commentatoren
wel duidelijk in verwijtende vorm gebruikt,
in een negatieve gedachtegang gesitueerd.
Duidelijk wil men een bepaald beeld mee-
geven om de aantrekkingskracht van wat er
in Venezuela gebeurt niet teveel te laten
uitstralen... het is maar populisme, totaal
verbonden met de persoon van president
Chavez. Het zal ook met hem verdwijnen.
Het is geen lang leven beschoren. Het biedt
geen perspectief op termijn. Dat is de
onderliggende toon van het soort beeldvor-
ming dat men volop aan het verspreiden is.
Wat er in Venezuela gebeurt en bij uitbrei-
ding in een groot deel van Latijns-Amerika
moet als een zinloze, eigengereide politiek
van één man (en een paar geestesgenoten)
worden voorgesteld. Het mag geen politiek
‘alternatief’ worden voor het heersend neo-

liberalisme. Men blijft het gebeuren in
Venezuela ‘degraderen’ tot wat populisme
om niet te moeten zien of tonen dat de
zogenaamde ‘lagere’ sociale klassen werke-
lijk aan het uitgroeien zijn tot een maat-
schappelijke kracht. Het beeld scheppen van
populisme met een sterke leidersfiguur past
ook beter om een brede achtergrond van
beschuldigingen van dictatorschap te kun-
nen uittekenen. Het niet meer toekennen
van een uitzendfrequentie wordt als directe
censuur de mediawereld rondgestuurd door
bepaalde groepen, maar RCTV zendt nu uit
via kabel en satelliet zonder tegenwerking.
Chavez beoogt een derde mandaat als pre-
sident, en de grote media spreken over “pre-
sident voor het leven”. Het gaat hier echter
om een grondwetswijziging die de huidige
beperking tot twee mandaten wil opheffen.
Chavez zal nog altijd de presidentsverkiezin-
gen moeten winnen, wil hij een derde man-
daat op kunnen nemen. Zo lang die verkie-
zingen democratisch verlopen is er toch
geen dictatuur? Het vijandbeeld verkoopt
makkelijker in een populistisch kader. Deze
niet verder omschreven beschuldiging van
populisme moeten een sfeer creëren van
afstandelijkheid tegenover wat er daar
gebeurt, een houding van non-solidariteit. Is
het niet fundamenteel een poging om de
ideologie verder te verspreiden dat publieke
bedrijven, openbare systemen van gezond-
heidszorg en onderwijs, een actieve rol voor
vakbonden geen resultaat kunnen opleve-
ren, en verdwijnen met de ‘leider’ die hier-
omtrent werkte? Is het niet een poging om
het economisch alternatief dat zich stilaan
begint te ontwikkelen tegen de kapitalisti-
sche vrijhandel in diskrediet te brengen? Is
het niet een poging om elk perspectief van
verandering uitzichtloos te maken?

Georges Spriet is secretaris van Vrede.
–––––
1 Viva el populismo? Emiel Vervliet & Alma
Dewalsche MO* paper nummer 9 - juni 2007.
2 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=
44104
3 Zie Eric Toussaint ‘De bank van het Zuiden:
een bank voor het Zuiden?’ in Vrede nr. 387, pp.
34-36 en www.uitpers.be

■

LATIJNS-AMERIKA22

Vrede | nr. 388 | november - december 2007

Men wil duidelijk een bepaald beeld
meegeven om de aantrekkingskracht
van wat er in Venezuela gebeurt niet
teveel te laten uitstralen... het is maar
populisme, totaal verbonden met de 
persoon van president Chavez. Het zal
ook met hem verdwijnen. Het is geen
lang leven beschoren. Het biedt geen 
perspectief op termijn.
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Waarom nodigt een rechtse Columbiaanse
president, die lang in verband werd ge-
bracht met de paramilitaire doodseskaders
en drugkartels2, op voorstel van de Colom-
biaanse senator Piedad Cordoba3, de linkse
president van Venezuela uit, om te bemid-
delen bij onderhandelingen met de FARC? 

PPRREESSIIDDEENNTT UURRIIBBEE

Uribe heeft daar wellicht verschillende rede-
nen voor. Vooreerst is de idee van humani-
taire akkoorden en vredesonderhandelin-
gen bijzonder populair geworden in de
Colombiaanse samenleving, niet alleen bij
de boeren (die het zwaarst te lijden hebben
onder de oorlog) en de stedelijke arbeiders-
klasse, maar ook bij sectoren van de
Colombiaanse elite die via de opeenvolgen-
de oorlogsbelastingen de steeds groeiende
kost van de burgeroorlog moeten betalen.
Dat is althans wat James Brittain schreef in
zijn Colombia Journal Online in 2006.
President Uribe wil ook zijn politieke geloof-
waardigheid heropbouwen. Hij wordt
geconfronteerd met een aanhoudend para-
politiek schandaal dat zijn regering onder-
mijnt. Bovendien komt er kritiek vanwege
sommige leden van het VS Congres over
schendingen van de mensenrechten in
Colombia. Uribe won zijn tweede termijn
bij de verkiezingen van 2006 met steun van
slechts 15,5% van de bevolking want hoewel
hij de verkiezingen met 62% van de uitge-
brachte stemmen won, nam slechts 25%
van de stemgerechtigden er aan deel. Deze
verkiezingen kregen bovendien de schaduw
over zich van wijdverspreide fraude en inti-
midatie. Het hoger vermelde para-politieke
schandaal, kwam aan de oppervlakte via

beschuldigingen dat paramilitaire leiders in
Noord-Colombia geweld, intimidatie en
fraude gebruikten om de pro-Uribe kandi-
daten de verkiezingen van maart 2006
(voor het Congres en de gemeenteraden) te
laten winnen. Het Hooggerechtshof startte
een onderzoek bij minstens 38 Congres-
leden betreffende hun vermeende banden
met de notoir rechtse paramilitaire doods-
eskaders van de Verenigde Zelfverdedi-
gingsmacht van Colombia (AUC).

DDOOOODDSSEESSKKAADDEERRSS

Dit schandaal wordt extra gevoed door de
breuk die is ontstaan tussen de regering
Uribe en de AUC over het demobilisatiepro-
ces van de paramilitairen, waarvan sommi-
gen zeggen dat het een pure herstructure-
ring en legalisering van de paramilitairen
betreft via het Boeren Soldaten Programma.
Het Constitutioneel Hof heeft dit goed
georchestreerde incorporatieproces om de
doodseskaders amnestie te verlenen, als
ongrondwettelijk gecatalogeerd. Nu de
paramilitairen niet langer zeker zijn van
immuniteit, beginnen verschillende onder
hen hun banden met openbare functiona-
rissen aan het licht te brengen, in de hoop
op die manier strafvermindering te krijgen.
Men schat dat minstens 35% van het
Colombiaanse Congres banden heeft met
de AUC.

Hoewel de beschuldigingen Uribe nog
niet persoonlijk in opspraak brengen, lijken ze
toch steeds dichterbij te komen. Op 25 sep-
tember kondigde het Hooggerechtshof aan
dat het bewijzen had tegen de president.
Uribe werd er ook al van beschuldigd een 
ultrarechtse paramilitaire groep te leiden.

PPOOLLIITTIIEEKKEE IINNZZEETT

De Colombiaanse president ziet de huidige
onderhandelingen met de FARC onder meer
als een mechanisme om de oppositiepartij
Polo Democratico te verdelen en onder druk
te zetten. Vergeten we niet dat deze linkse
partij als tweede grootste uit de presidents-
verkiezingen van 2006 kwam. Deze PD is
een heel heterogene organisatie, met een
rechtervleugel die elke verwijzing naar de
FARC als politieke zelfmoord beschouwt,
tegenover een linkerzijde die in principe een
alliantie met de FARC wel zou zien zitten in
de aanloop naar de presidentsverkiezingen
van 2010. Maar dit hele onderhandelings-
dossier zou Uribe en de Colombiaanse elite
ook nog zuur kunnen opbreken.“Sedert de
Colombiaanse vice-president in 1828,
Fransico de Paula Santander, samenzweerde
om de in Caracas geboren Simon Bolivar te
vermoorden, heeft geen enkele Venezolaan
de politieke opinies en passies in Colombia
nog zo doen oplaaien als vandaag president
Chavez doet”, schreef Paul Haste op 20 sep-
tember op de website van
Upsidedownworld.org.

De ‘El Tiempo’ van 30 september -een
pro regeringskrant- schreef dat één van de
zorgwekkende nevenverschijnselen van dit
onderhandelingsvoorstel is dat “…Hugo
Chavez’ populariteit omhoog is geschoten
in Colombia”. Een opiniestuk in El
Espectador van 27 augustus meende dat
“het voortduren van de oorlog te verkiezen
is boven dat Chavez betrokken geraakt bij
Colombiaanse zaken”. In het zakenmagazi-
ne Cambio schreef Alfredo Rangel over
Chavez:“Vrede in Colombia zou zijn ideeën
verspreiden, en dat zou onze institutionele

chavez leidt vredespogingen in colombia

I  Kiraz Janicke  I

In augustus nam de Colombiaanse president Alvaro Uribe de verrassende beslissing om zijn Venezolaanse collega 
Hugo Chavez te laten bemiddelen over een humanitaire uitwisseling van 45 FARC1gegijzelden voor 500 gevangen 

guerrilleros die in Colombiaanse cellen zitten. Menig Colombiaan kreeg hierdoor nieuwe hoop dat een dergelijk 
humanitair akkoord over gevangenenruil zou over kunnen gaan in een breder en langdurig vredesoverleg dat een 

einde zou maken aan 40 jaar burgeroorlog.
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stabiliteit bedreigen en onze conservatieve
politieke cultuur”. Volgens Haste vreest de
elite in Colombia meer en meer de groeien-
de Bolivariaanse beweging, die geïnspireerd
wordt door het proces van radicale sociale
veranderingen dat zich in het buurland
Venezuela aan het doorzetten is.

OONNDDEERRHHAANNDDEELLIINNGGEENN

In het licht van deze bezorgdheden wil
Uribe de bovenhand houden in de onder-
handelingen. Daarom dringt hij aan op de
deelname van een delegatie van het VS
Congres aan de mogelijke onderhandelin-
gen in Caracas tussen Chavez, senator
Cordoba en de FARC. Wat vast staat is dat
Uribe niet wil weten van inspanningen die
een ware vrede zouden bewerkstelligen
waarbij de onderliggende economische en

Delgado Arria op 7 september dat “Chavez
de visie heeft, de morele autoriteit en over-
tuigingskracht om het debat te verruimen
en naar een humanitair akkoord te gaan dat
een stap naar vrede kan zijn”. Ze zegt echter
ook:“De hoofduitdaging is om […] Colombia
te helpen het vredesvraagstuk opnieuw op
een radicale wijze te stellen, d.w.z. door naar
de grondoorzaken van het conflict terug te
gaan.”

Op 1 oktober lanceerde de FARC een
oproep voor een algemeen nationaal vre-
desakkoord, de bijeenroeping van een
grondwettelijke vergadering en een nieuwe
regering die zich inzet voor vrede en sociale
rechtvaardigheid. Deze voorstellen maken
geen schijn van kans onder de huidige presi-
dent Uribe. Maar een combinatie van de
huidige schandalen en het feit dat Uribe
geen presidentskandidaat meer mag zijn in
2010, zou de PD wel eens in een leidende
positie kunnen brengen voor die presidents-
verkiezingen.

BBEESSLLUUIITT

Het is een feit dat de Verenigde staten
haar greep op deze cliëntstaat niet wil ver-
liezen. Colombia is immers voor
Washington een belangrijk tegengewicht
en mogelijk militair steunpunt tegen de
groei van de linkse anti-imperialistische
regeringen en bewegingen in Zuid-Amerika.
Of dit voldoende is om de PD te beletten
aan de macht te komen is niet zeker. Het
verlangen van de meerderheid van de
Colombianen naar een echte en duurzame
vrede, en het algemeen kader van een ver-
linksing in het continent, ondergraven de
leefbaarheid van een corrupt, militaristisch
narco-regime in Colombia.

Caracas, 6 oktober 2007

Kiraz Janicke is journalist bij de Green Left
Weekly van Australië.
www.greenleft.org.au
–––––––––
1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia
2 In 1991 klasseerde de US Defense Intelligence
Agency huidig president Uribe nog bij de top 100
van de Colombiaanse drughandelaars.
3 Piedad Cordoba behoort tot de linkervleugel
van de Partido Liberal -de partij van de huidige
president- met haar beweging Poder Ciudadano
Xiglo XXI (Macht van de burger, 21ste Eeuw).
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de risico’s van vakbondswerk in colombia

Tijdens de voorbije twee decennia werden in Colombia meer dan 2000 vakbondsleden gedood,
meer dan 138 werden het slachtoffer van gedwongen verdwijning sinds 1991. In meer dan 90%
van de gevallen zijn de verantwoordelijken niet voor het gerecht gebracht. Amnesty International
vat in haar rapport uitgebracht in juli 2007 haar bevindingen en bezorgdheden samen over
schendingen van vakbondsrechten begaan door paramilitaire groepen, de veiligheidstroepen en
guerrillakrachten in Colombia.

Al meer dan veertig jaar woedt er in Colombia een gewapend conflict waarin het leger en
paramilitairen tegenover guerrillatroepen staan. Dit conflict wordt gekenmerkt door wijdver-
spreide en systematische schendingen van de mensenrechten en inbreuken op het internationaal
humanitair recht door alle partijen.
In de context van Colombia’s langlopende interne conflict is er een patroon merkbaar dat erop
wijst dat geweld tegen vakbondsleden gebruikt wordt als bewuste tactiek om hun werk te
ondermijnen. Naast het gebruik van geweld worden er ook willekeurige gerechtelijke vervolgin-
gen georganiseerd op basis van valse getuigenissen.

De laatste jaren zijn het vaak ook verwanten van vakbondsleden die bedreigd of gedood wor-
den. Dit is bedoeld om de vakbondsleden te intimideren, maar wellicht ook om het aantal men-
senrechtenschendingen dat geregistreerd staat als een aanval tegen vakbondsactivisten laag te
houden.

WW AA TT KK AA NN JJ II JJ DDOOEENN??

Bij deze Vrede zit een prentkaart van Amnesty International gericht aan president Uribe. Gelieve
deze op te sturen. Non prior = 75 eurocent. Indien u extra kaartjes wil bestellen kan je contact
opnemen met het secretariaat van Amnesty Vlaanderen. Mailen kan naar amnesty@aivl.be, tele-
foneren naar het nummer 03 271 16 16

VVEERRTTAALLIINNGG VVAANN DD EE KKAAAARRTT VVAANNUUIITT HH EE TT SSPPAAAANNSS::

Geachte Heer President Uribe,
Ik verzoek U en de Colombiaanse regering dringend om:
– maatregelen te treffen om de veiligheid van vakbondsmensen te verzekeren en alle rechten

voor het vrij uitoefenen van syndicale activiteiten te garanderen.
– de verantwoordelijken voor de mensenrechten-schendingen die gepleegd werden tegen vak-

bondsmensen ter beschikking van het gerecht te stellen en te garanderen dat een juridisch
kader wordt uitgewerkt zodat bij ontwapeningsprocessen het recht van de slachtoffers op
waarheid, gerechtigheid en herstel gerespecteerd wordt.

– ervoor te zorgen dat de permanente aanwezigheid van de Internationale Arbeidsorganisatie
(ILO) in Colombia op een efficiënte manier het recht op vakbondsvrijheid kan promoten en
bewaken, overeenkomstig het Drie-Partijen-Akkoord (tussen de regering, werkgevers en werk-
nemers) van juni 2006. De regering zou alle aanbevelingen van de ILO moeten uitvoeren.

Hoogachtend,

Meer weten: Amnesty, http://www.aivl.be 

sociale ongelijkheden worden aangepakt
als ware oorzaken van de burgeroorlog. In
het onderhandelingsproces zit Chavez knel
door een reeks obstakels die Uribe hem in
de weg legt. Uribe keurde voorstellen af
voor een gedemilitariseerde zone, zoals de
FARC vroeg, om een veilige uitwisseling
mogelijk te maken. Hij weigerde ook in te
gaan op de eis van de FARC om twee guer-
rilleros in Amerikaanse gevangenissen in de
deal te betrekken. Uribe wil Chavez ook niet
toelaten de FARC te ontmoeten op
Colombiaans grondgebied, en tegelijkertijd
wil hij niet weten van een vrijgeleide voor
de FARC om naar Caracas te reizen. Kan
Chavez in dergelijke omstandigheden een
overgang naar vrede in Colombia helpen
bewerkstelligen? Op de website
Venezuelanalysis.com schreef Carol
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De vissers die op straat kwamen maken een
klein deel uit van de grote groep artisanale
vissers van Chili. De gevoelens van woede,
angst en frustratie waar zij die dag uiting aan
gaven delen zij echter met praktisch alle vis-
sers die wonen en werken langsheen de
Chileense kusten.
In het jaar 1996 werd de groep artisanale vis-
sers in Chili op 60.000 mensen geschat, wat
op zich niet zo’n verbazingwekkend cijfer is als
je weet dat het land duizenden kilometers
kust heeft.

VVIISSWWEETT EENN LLMMCC

De bron van frustratie is de nieuwe viswet. In
de plaats van een bescherming te garanderen
voor haar natuurlijke rijkdommen heeft de
Chileense overheid ze voor de haaien gewor-
pen. De Ley de Pesca voorziet immers niet
alleen in quota voor de artisanale vissers, ze
voorziet ook in “het dirigeren van de visvoor-
raden naar de internationale markten”(zie
Chileense overheidsdocumenten). Binnen de
huidige status van onze globale marktecono-
mie verkopen die termen als zoete broodjes.
De holding van de Chileense overheid wordt
in de vergaderzalen van het IMF en het WTO
waarschijnlijk op instemmend geknik ont-
haald.Voor veel mensen die leven van wat de
zee hen brengt, is het echter een doodsteek
voor hun dagelijks bestaan. Zowel de bestan-
den van de belangrijkste vissoorten als de
overlevingskansen van de artisanale visserij
kennen een enorme terugval.Volgens het
maritieme onderzoeksschip ‘Abate Molina’ is
de populatie van de Chileense heek in drie
jaar tijd teruggevallen tot 27% van het vroe-
gere aantal. Bovendien zijn er signalen die wij-
zen op de onomkeerbaarheid van de terugval.
De meerderheid van de vissen die nu nog
rondzwemmen zijn namelijk nog niet in staat
om zich voort te planten.

Het is schokkend te beseffen dat dergelij-
ke gigantische terugvallen synchroon verlo-
pen met het in werking treden van het
Limites Máximos de Captura (LMC) of de
maximale vangsthoeveelheden die door de
Chileense overheid zijn vastgelegd, in samen-
spraak met de economisch belanghebbende
partijen.Wanneer we die LMC van naderbij
bekijken zien we dat de industriële vloot elk
jaar 40.000 ton vis mag bovenhalen terwijl
de artisanale vloot 22.000 ton toegewezen
krijgt. In het jaar 2006 heeft de industriële
vloot haar volledige quota aan wal gebracht.
De artisanale vissers hebben in datzelfde jaar
slechts 4.000 ton bovengehaald. De vistech-
niek van de industriële vloot heeft tot gevolg
dat 80% van de vissen die in eerste instantie
in de netten belanden niet de afmetingen
hebben die wenselijk zijn voor de verkoop.
Dit aandeel wordt na vangst terug overboord
gekieperd met overlevingskansen die bijna
nihil zijn. Dat de artisanale visserij slechts een
kleine 20% van haar toegestane hoeveelheid
heeft gevangen is waarschijnlijk te wijten aan
de combinatie kleinschalige vismethoden en
de terugval binnen het visbestand.

GGEEEENN WWEEEERRKKLLAANNKK

De beslissing van de vissers om op 20 augus-
tus op straat te komen en de verkeersaders
van de havenstad Valparaíso stil te leggen had
een lange voorgeschiedenis. De drie voor-

gaande maanden zagen de mensen die in
Valparaíso van de artisanale visvangst leven,
zich wegens de slechte sociale omstandighe-
den genoodzaakt om in de vissershavens
gezamenlijk te koken en zijn er drie gevallen
van zelfmoord vastgesteld. De vissers werden
nochtans overladen met loze beloften. Op 20
augustus werd hen tenslotte meegedeeld dat
de beloofde sociale hulp voor de noodbehoe-
vende families er niet zou komen. Een week
ervoor beloofde een overheidsfunctionaris
nochtans dat er binnen de vier dagen een
oplossing zou zijn voor de penibele situatie
waarin de families zich bevonden. Deze
zoveelste opdoffer leidde rechtstreeks tot de
blokkade-actie. Na een half uur van blokkades
op straten en metrolijnen daagde de politie
op.Toen deze met het waterkanon en de
oproereenheden de Caleta (de artisanale vis-
sersmarkt) zelf probeerde binnen te dringen,
hebben de vissers zich verdedigd met de roei-
spanen. Dat heeft hen een faam-voor-één dag
bezorgd en leidde ertoe dat ze de kans kregen
om binnen de normaliter magere nieuwsbe-
richtgeving zelf hun zeg te doen.

Dat de vissers met hun actie in de media
komen betekent echter niet dat de kaarten
anders liggen. De industriële vissersbedrijven
hebben de toelating om gedurende 10 jaar
van de huidige toestand te genieten. De ron-
kende namen van de industriële visserijbedrij-
ven (vb. de familiegroep Angelini) maken zeer
duidelijk dat het niet vanzelfsprekend zal zijn
om de afspraken te wijzigen en dreigen met
lege zeeën maakt niet veel verschil.

De kleine vissers zijn bereid om hun visse-
rijactiviteiten tijdelijk te staken tot de visbe-
standen er weer beter voor staan. Het mag
echter duidelijk zijn dat de toekomst van de
Chileense zeeën niet in hun handen ligt.

■

industriële visvangst vermoordt de 

chileense zeeën

I  Tijs Boelens  I

(12 Oktober-Chili). Een kleine twee maanden geleden zijn er in de havens van Valparaíso rellen uitgebroken tussen de kleine,
artisanale vissers en de openbare ordediensten. De desbetreffende vissers kwamen in opstand tegen de nieuwe Chileense

viswet, de ‘ley de pesca’. Hun acties werden met repressie beantwoord en de vissers gebruikten de wapens die ze hebben om
hun recht op vrije meningsuiting te verdedigen: de roeispaan.
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tijdschrift vrede 50 jaar.

een greep uit het rijke archief.

I  Georges Spriet I

50 jaar een tijdschrift uitgeven; het is niet niks. En eigenlijk is het al langer: reeds in 1953 werd een vredestijdschrift
geproduceerd. De reeks stokte en stopte in 1956. Maar vanaf 1958 werd opnieuw en ononderbroken tot op vandaag 

tweemaandelijks of maandelijks een Vrede-magazine afgeleverd.
Lange tijd was Vrede een bewegingsblad, waarin achtergrond werd gegeven over de voornaamste aandachtspunten 

van de vredesbeweging. Vandaag staat Vrede er werkelijk als een ‘tijdschrift voor internationale politiek’.

DD EE BBEEGGIINNJJAARREENN

In de vroege jaren vijftig van vorige eeuw werd er vooral
geageerd tegen de mogelijke creatie van de Europese
Verdedigingsgemeenschap (EVG), en in het bijzonder tegen de
herbewapening van Duitsland.

“De bekrachtiging van de
EVG zou de kansen op vrede ver-
minderen, onze veiligheid
inkrimpen. We moeten ons er
dus met alle kracht tegen verzet-
ten. Maar we moeten ook begrij-
pen dat het Duitse vraagstuk
niet zal zijn opgelost met een
negatieve stemming over het
Verdrag van Parijs. Duitsland zal
een ernstige bron van conflicten
blijven zolang zijn lot niet
bepaald zal zijn door een vredes-
verdrag, uitgewerkt door de vier
bezettingsmogendheden”, aldus
het hoofdartikel van Vrede okto-
ber-november 1953.

De strijd tegen het atoom-
wapen stond sterk centraal bij
de Belgische Unie voor de Vrede
(BUVV) en het tijdschrift Vrede.
Er was veel aandacht en analyse
rond de vreedzame co-existen-
tie en (atoom) ontwapening. Vrij snel duiken artikels op over
de honger in de wereld, op politiek vlak ook de Conferentie van
Bandung, de Suez-crisis, Libanon en de onafhankelijkheid van
Congo.

De BUVV (voorloper van Vrede vzw) probeerde toen een
brede beweging te worden, waar iedereen zich zou kunnen bij
aansluiten. Het edito bij de start in mei 1958 van de nieuwe
reeks die onafgebroken tot op vandaag doorloopt, stelde het

volgende:
“Het behoud van de vrede is ongetwijfeld de bekommernis

van alle lagen onzer bevolking.(...) Wij denken dan ook dat een
informatieblad waarin de vredesproblemen worden toegelicht

boven de politieke, godsdienstige of
maatschappelijke belangen, een lei-
draad kan zijn in deze doolhof van
wantrouwen, vrees en tegenstrij-
digheden en een grote rol kan ver-
vullen bij het verspreiden der
Vredesidee en de mobilisatie van
alle krachten die zich bewust zijn
van de noodzaak hun steentje bij te
dragen. Want heden is het ieder
duidelijk geworden dat de openba-
re opinie een intensieve rolt vervult
in het politieke leven van de
naties.”

De synthese uit de tijdschriften
van gans dit decennium is niet
moeilijk te maken: ontwapening
en détente, vrijheid en onafhanke-
lijkheid voor de volkeren.

DD EE JJAARREENN 11996600

Op afstand bekeken zijn de hoofd-
punten voor dit decennium: de anti-
atoommarsen en de oorlog tegen
Viëtnam, en de dekolonisering van

Congo, Zuid-Rhodesie (het huidige Zimbabwe), e.a.

“De balans van 1963 is voor de eerste maal niet negatief: het ver-
drag van Moskou voor het gedeeltelijk stopzetten der kernproef-
nemingen, het kerstbestand te Berlijn, de vermindering der militai-
re budgetten in de USA en de USSR, de encycliek ‘Pacem in terris’.
Zijn dit niet allemaal hoopvolle facetten uit de strijdobjectieven
die we sinds jaren in onze vaandels dragen? (...) We mogen niet te
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hoog van de toren blazen. De koude oorlogspolitiek werd slechts
afgeremd (...) De bewustwording der openbare mening groeit.”
(Vrede maart 1964)

In september 1964 schreef André De Smet over Congo:
“Het Congolese volk, die de schuldigen kent van de jarenlan-

ge warboel, wil niet eens te meer de gebroken potten betalen.
Het verkiest liever opnieuw van vooraf aan te beginnen. Hoe is
het anders te verklaren dat, met de meest primitieve verdedi-
gingswapens, het zogenaamde rebellenleger tegen een goed
gewapende macht en blanke huurlingen die als beroepsmoorde-
naars bekend staan, stand houdt. maar de financiële machten
van ons land, Société Générale en Co gedirigeerd door het
Amerikaans imperialisme verkiezen verder het hekken aan de
oude stijl te hangen.”

Over Viëtnam (december 1965):
“We moeten ons inderdaad de vraag stellen of het Pentagon

en de economische groepen die belang hebben bij het vasthaken

in Zuid-Oost-Azië lijdzaam willen toezien hoe hun militaire
inspanningen worden teniet gedaan door de weerstand van het
Viëtnamese volk.”

DD EE JJAARREENN 11997700

Met de oprichting van het Overlegcentrum voor de Vrede,
waarin grote en kleine sociale organisaties samen kwamen,
veranderde de BUVV in Vrede, en veranderde men tevens van
strategie. Vrede zou een linkse, progressieve beweging uitbou-
wen die samen met andere spelers in het veld de politieke
wereld onder druk zou zetten. Het tijdschrift zou langzaam
aan veranderen van bewegingsblad naar een meer informatief
blad.

Over de regeringsverklaring van 1972 (en minister van defensie
Vanden Boeynants):

“De regering blijft steken in de versleten NATO-opvatting

over veiligheid, de veiligheid van altijd maar meer wapens opho-
pen, de veiligheid van de gek die op een hoop dynamiet gaat zit-
ten met de lont al gereed in zijn handen, en dan denkt dat hij
daarmee zijn echte en vooral ingebeelde vijanden gaat afschrik-
ken.(...) Ze gaat het leger herinrichten om het een maximale ren-
dabiliteit te bezorgen, en daartoe gaat ze de voorrang geven aan
de operationele eenheden en de commando-organen verminde-
ren.” (vrede februari 1972)

over Chili (november 1972):
“De Chileense economie zit in het slop. De koperprijs op de

wereldmarkt is weer eens ongunstig geweest voor Chili. Dat die
bepaald wordt onder invloed van de machtige USA-economie is
geen geheim. (...) Niet het State Department maar het Ministerie
van Financiën organiseert de koude oorlog tegen Allende. Uncle
Sam wil in geen geval dat de nationalisaties die de kleine neef
uit het Zuiden heeft doorgevoerd, navolging zouden krijgen”

Midden-Oosten ( juni 1973):
“Zoals de blanken de gronden van de

zwarten afnamen in Zuid-Afrika hebben
de zionisten de Palestijnen van hun
geboortegrond verdreven. Het doel was
in beide gevallen hetzelfde: een nieuwe
staat oprichten, ofwel door de bewoners
te verjagen, ofwel door ze als lastdieren
te gebruiken: militaire bezetting, verdrij-
ving, internering, politie-repressie, ras-
sendiscriminatie in beide landen.”

Augustus 1978 over de Trilaterale
Commissie:
“Voor de trilateralen is de wereld in eco-
nomisch en politiek opzicht een dorp
geworden. De oude wereldorde met zijn
kortzichtige nationalistische en protec-
tionistische reflexen is niet langer
geschikt om de nieuwe globale proble-

men en veranderingsprocessen aan te pakken. De hoog ontwik-
kelde markteconomische staten in Amerika en West-Europa
moeten in tijden van crisis zich met Japan aaneensluiten om het
kapitalisme in hun regio en in de wereld veilig te stellen.”

DD EE JJAARREENN 11998800

Dit decennium werd gedomineerd door enerzijds de massamo-
bilisaties tegen de installaties van de kernraketten, en ander-
zijds door de détente tussen Washington en Moskou.

“De geschiedenis leert ons dat alle sociale overwinningen in dit
land onder impuls van grote massabewegingen afgedwongen
werden. Zo is de vredesbeweging er sinds 1979 in geslaagd, boven
de partijpolitieke organisaties en bestaande zuilen heen, een
massabeweging tegen de opstelling van de kernraketten op
gang te brengen. Het moet in die richting voortgaan”. (novem-
ber 1983)

In de jaren 1970 veranderde de BUVV in
Vrede. Men veranderde tevens van strategie.
Vrede zou een linkse, progressieve beweging
uitbouwen die samen met andere spelers in
het veld de politieke wereld onder druk zou
zetten. Het tijdschrift zou langzaam aan 
veranderen van bewegingsblad naar een
meer informatief blad.
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veelsoortige activiteiten zo gunstig mogelijk kan ontplooien, en
waarbij het sociaal model van de westelijke industriestaten ten
grave wordt gedragen.” ( juli 1997)

HH EE TT NNIIEEUUWWEE MMIILLLLEENNNNIIUUMM

11 september 2001:
“Het is zonder meer een aller verwerpelijkste daad: terroris-

me. (...) Is het optreden van diegenen die bepalen hoe de wereld
reilt en zeilt wel zelf altijd vrij van geweld en terreur? Is onze

militaire conflicthantering wel
altijd volgens het internationaal
recht of neigt ze naar oorlogsda-
den? En het structurele geweld dat
zit ingebakken in de manier waar-
op wij onze wereldsamenleving
organiseren: honger, ontbering,
armoede.(...)”

Globalisering en militarisering:
“Met een Amerikaanse opinie die
gefixeerd is op het gevaar voor
terrorisme, kan de VS-administra-
tie zeer ontwijkend zijn in verband
met de controle over olie als prio-
ritair objectief. Dat is ook de reden
waarom alles verpakt wordt als
een oorlog tegen het terrorisme
maar in de realiteit gaat het er de
VS om haar energietoevoer mili-
tair veilig te stellen. Het militair
apparaat wordt zo een uiterst
belangrijk instrument in het beleid
van de VS.”

Over Palestina - Israël:
“Er bestaat in de ontwikkelde wereld geen ander geval van

een met het westen gelieerd regime dat het recht op zelfbeschik-
king 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...” (mei 2007)

en over de Europese ontwikkelingen ( juli 2007):
“Alles wat op de sporen staat blijft rollen: Europees Defensie

Agentschap, Militair Planning Comité, interventieleger, battle
groups, Europese gendarmerie. Ook de vredesbewegingen zullen
zich dus op Europees vlak beter moeten organiseren. We zullen
gezamenlijk actie moeten voeren rond de interventiestrategie
van de Unie, de verdere militaire ontwikkelingen en de daaruit
volgende budgetverhogingen. Werk aan de winkel.”

■

Over het akkoord rond de middellange kernraketten tussen
Amerika en de Sovjetunie (INF-verdrag) van 8 december 1987:

“Het bereikte akkoord wordt terecht nu reeds historisch
genoemd. Het is de eerste overeenkomst waarin een daadwerke-
lijke vermindering van kernwapens ondertekend wordt, hoe
gering ook. (...)Wellicht is in het internationale politieke klimaat
een nieuwe détente ingeluid, die schril afsteekt bij de tweede
koude oorlog waar dezelfde president Reagan zowel een product
als een hoofdrolspeler van was. (...) Iedereen moet toegeven dat
de SU bij dit verdrag meer ontwa-
pent dan de VS. (...) De nieuwe
Sovjet-leider is er blijkbaar vanuit
gegaan dat het internationaal (en
nationaal) politiek belangrijker
was een asymmetrisch akkoord te
smeden terwijl het vuur door Iran-
en contragate warm was.”

DD EE JJAARREENN 11999900

Dit decennium begon met een
oorlog tegen Irak:

“In het post-koude-oorlogtijd-
perk is er slechts nog een militaire
grootmacht: De Verenigde Staten.
De oorlog was een oorlog om olie.
(...) Nochtans was een politieke
oplossing mogelijk. Als Saddam
Hoessein de eigen bezetting van
Koeweit vergelijkt met het verwer-
pelijkste wat er bestaat, met
name de Israëlische bezetting van
de Palestijnse gebieden, dan kon
een echte diplomaat toch wel een
uitweg vinden? Maar de VS volgde
van in de beginne een oorlogslogi-
ca. En via het hardnekkig vasthouden aan de ‘onvoorwaardelijke
terugtrekking’ van Irak vond men een geschikte dekmantel om
de militaire overheersing van de regio te realiseren.” (maart
1991)

en de oorlog tegen Joegoslavië:
“Met wat er intern in Bosnië gebeurde is de Europese

Gemeenschap wel moreel en humaan betrokken (voedselkonvooi-
en beveiligen). Maar in feite was men niet echt politiek bij de zaak.
Er is nooit een volwaardig toekomstperspectief voorgesteld, geen
economische uitweg gezocht om een mogelijk perspectief te
onderbouwen. In de conflicten van Kroatië en Bosnië is er een con-
stante eenzijdige veroordeling van het Servische kamp.”

De globalisering werd in deze jaren echt werkelijkheid:
“De globalisering is een verschijnsel dat uitgaat van de

privé-sector die bestendig op zoek is naar plaatsen waar ze haar
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dienen: 100 euro voor een foto in een lokale editie, 500 euro als
de foto de nationale pagina’s haalt. De burgerpaparrazzifoto van
de naakte vrouw die aan een tankstation uit een ferrari stapte
haalde deze zomer nog wereldwijd de kranten - ook
De Standaard en De Morgen.

Ramptoeristen met fotoapparaat die brandweer en ambu-
lanciers voor de voeten lopen bij een ongeval of fans die hun
idool belagen zodat wie op tv komt voortaan helemaal opge-
jaagd wild is. De burgerpaparrazzi zijn één van de angstbeelden
van de critici van burgerjournalistiek. Op de burgerpagina’s van

Bild vind je foto’s van plassende koeien en
van de Duitse president in een sjofele jeans.
Eigenlijk precies hetzelfde soort foto’s dat je
ook van de professionele fotografen van Bild
mag verwachten. Neem de recente foto’s van
bondskanselier Angela Merkel die haar weke-
lijkse inkopen doet in een supermarkt in
Berlijn. Haar chauffeur laadt de volle zakken
in de limousine waarna Merkel het winkelkar-
retje terugbrengt en zo het één eurostuk
recupereert.“Hoe spaarzaam is Merkel?”,
vraagt een redacteur van Bild zich af in een
inleidende commentaar bij de foto’s. Bekende
Duitsers achtervolgen, doet Bild al vele tien-
tallen jaren. Enkele jaren geleden, toen er nog

lang geen sprake was van burgerpaparrazzi, voerde Bild campag-
ne tegen een of andere prins die plassend op een Expo-terrein
werd gefotografeerd. Voor Bild betekenen de burgerpaparrazzi in
de eerste plaats dat ze voortaan overal in het land goedkope
fotografen hebben rondlopen. Aan de kwaliteit van het dagblad
verandert er niets.

CCOOMMMMEERRCCIIËËLLEE LLOOGGIICCAA

Het kan ook anders. In de VS worden veel steden en afgelegen
regio’s niet langer gedekt door lokale kranten omdat grote
mediaconcerns dat niet langer rendabel vinden. Burgerjournalis-
tieke initiatieven springen in het gat. Ook die lokale nieuwssites
schakelen burgerjournalisten in om foto’s op te sturen over hun
buurt. Die burgerjournalisten doen precies wat van hen verwacht
wordt. Ze brengen in hun blog verslag uit en maken foto’s van
het leven in een kleine Amerikaanse stad. Je ziet er foto’s van
klasreünies, inwijdingen van een sportstadium en acties voor het
goede doel. Foto’s die perfect voldoen aan de doelstellingen van
die sites: de inwoners van die steden dichter bij elkaar brengen.

Maar sommigen zien het fenomeen met lede ogen aan.“Gevaren
en risico’s van ‘iedereen journalist’.” Zo luidde de typische titel van
een artikel in het opinieweekblad Tertio. Journalisten schetsten er
een somber beeld van de toekomst met nog meer manipulatie
en oppervlakkigheid in de media. Andrew Keen, auteur van het
recent verschenen boek “The Cult of the Amateur”, gaat nog een
stap verder. Web 2.0 zou onze cultuur wel eens over de rand van
de afgrond kunnen duwen1.

“Domheid ontmoet egoïsme, ontmoet slechte smaak, ont-
moet de heerschappij van het gepeupel. Op steroïden”, schrijft
Keen. De bezorgdheid over de kwaliteit van
de media is volkomen terecht. Alleen vergis-
sen deze auteurs zich van zondebok. Niet de
burgerjournalisten zijn het probleem, wel de
toenemende commercialisering.

BBUURRGGEERRJJOOUURRNNAALLIISSTTIIEEKK??

Laten we eerst eens omschrijven wat er
bedoeld wordt met burgerjournalistiek.
Burgerjournalistiek is geen synoniem voor
burgermedia. De Belgische onderzoeker
Nico Carpentier hanteert bijvoorbeeld een
‘strenge’ definitie van burgermedia.
Burgermedia hebben volgens hem een dui-
delijke organisatorische structuur en zijn
expliciet gericht op het organiseren van participatie. Voorbeelden
van burgermedia zijn in dat geval Indymedia.be, Gentblogt of
Tiens Tiens. Als De Standaard en Het Nieuwsblad hun lezers daar-
entegen aansporen foto’s op te sturen van de Ronde van
Vlaanderen of de verkiezingsborden in hun gemeente, stimuleren
ze wel een vorm van burgerjournalistiek, maar dat maakt hen
nog geen burgermedia.

De Amerikaanse columnist Steve Outing ziet elf niveaus van
‘citizen journalism’. (burgerjournalistiek) Bij hem dus geen defini-
tie, maar eerder een beschrijving van wat er allemaal mogelijk is.
Dat begint bij een commentaarfunctie of een discussieforum en
kan gaan tot nieuwssites waar professionelen en burgerjournalis-
ten samenwerken en tenslotte sites waar alles geschreven en
gepubliceerd wordt door vrijwilligers.

Andrew Keen en co hebben wellicht geen bezwaar tegen
commentaren onder artikels of discussiefora. Hun alarmlichtje
gaat branden als lezers de kans krijgen foto’s op te sturen naar
hun krant. De Duitse tabloid Bild stuurt bijvoorbeeld sinds vorig
jaar “burgerpaparrazzi” op pad. Lezers kunnen flink wat geld ver-

het belang van burgermedia

I  Christophe Callewaert I

Weblogs, discussiefora of foto’s en filmpjes van lezers. Geen enkele krantenwebsite ontsnapt er nog aan.
Burgerjournalistiek is in.
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Ook bij Indymedia.be hebben we geen last van sensationele
foto’s à la Bild. De meer dan honderd correspondenten doen hun
best om onderwerpen en een invalshoek te vinden die passen bij
de redactionele afbakening van de nieuwssite. Dat levert vaak
pareltjes op, dingen waar we zelf versteld van staan. Dat was pre-
cies ook één van de vaststellingen van J-Lab, het Institute for
Interactive Journalism dat onderzoek deed naar de werking van
die lokale burgermediasites in de VS.“Website operatoren mel-
den dat burgers de inhoud die ze op sites vinden nabootsen door
iets te posten dat gelijkaardig is van toon en aard.” Het is dus Bild
dat de toon zet en het kader schetst waarbinnen de burgerpapar-
razzi werken. De commercialisering dwingt Bild en andere
tabloids om steeds sensationeler en platter nieuws te brengen en
de burgerjournalisten zijn gewoon een middel om goedkoop en
makkelijk aan dergelijk nieuws te geraken. Vandaar ook de
terechte vrees dat de opkomst van de burgerjournalistiek banen
zal kosten. De Franstalige journalisten-
bond gaf vorig jaar een zwartboek uit
over de freelance-journalist. Daarin vind
je ook enkele voorbeelden van verlo-
ning. Veel van de prijzen die gehanteerd
worden zijn nauwelijks meer dan een
onkostenvergoeding voor vrijwilligers-
werk. Le Jour, dat verschijnt in de regio
Luik, betaalt 2 tot 11 euro voor een foto.
Bij Le Courrier de l’Escaut krijgt een freelancer 1 (één!) euro voor
een kort bericht. Reken maar uit over hoeveel onderwerpen je
moet schrijven om aan een iet of wat aanvaardbaar minimum-
loon te komen.“Ik voorspel dat goede nieuwsfoto’s in de toe-
komst steeds minder verspreid zullen worden door persbureaus
en steeds vaker op het internet te vinden zullen zijn”, zegt
Nicolaus Fest, adjunct-hoofdredacteur van Bild. Hij voegt er wel
aan toe:“We sturen onze eigen fotografen nog net zo vaak op
pad als vroeger.” Maar Fest lijkt wel te voorspellen dat er koppen
zullen rollen bij de persbureaus.

Burgerjournalistiek heeft nochtans het potentieel om één
van de schadelijke gevolgen van de commercialisering recht te
zetten. Die commercialisering heeft namelijk diep ingehakt op
het vertrouwen van de lezers en kijkers in de media. In de VS
wees onderzoek van het Pew Research Center uit dat 45 procent
van de Amerikanen weinig tot bijna niets gelooft van wat ze zien
op tv of lezen in de krant. Amper één op vier Belgen vertrouwt de
media. Zelfs de vaak verfoeide overheid is nog populairder. In het
lijstje betrouwbare beroepen bengelt de journalist helemaal
onderaan in het gezelschap van de politicus en ver onder de
leraar, de politieagent en de treinconducteur. Eén van de redenen
is de teloorgang van de participatie.

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIEE

Het is ooit anders geweest. De Australische journalist John Pilger
werkte in de jaren 1960 voor de Britse krant The Daily Mirror die
toen nog een echte arbeiderskrant was. In zijn boek Hidden
Agenda beschrijft hij hoe geen enkele lezersbrief onbeantwoord
bleef. Vaak leverden lezersbrieven materiaal voor artikels en
reportages. In eigen land werd De Morgen in de jaren 1980 enke-

le keren van de ondergang gered door lezers die de straat optrok-
ken om geld in te zamelen. Toen de toenmalige SP de krant in
1986 failliet verklaarde, kwamen ‘s anderendaags honderden
lezers de redactielokalen bezoeken die bezet werden door de jour-
nalisten. Ze brachten boterkoeken en thermoskannen met koffie
mee. Later trokken lezers de boer op om aandelen in te zamelen
met de actie ‘1000 voor 100.000’. Als duizend mensen 100.000
Belgische frank op tafel legden, kon de krant gered worden.
Participatie werd in de jaren daarna grondig teruggeschroefd.
Voor de komst van het internet kon een lezer enkel nog participe-
ren door een lezersbrief te sturen. In De Morgen werd die lezers-
rubriek - waarin ook bijdragen staan van intellectuelen en het
middenveld - pas onlangs in ere hersteld. In de jaren daarvoor
was de stem van de lezer zelfs helemaal afwezig.

Bij de VRT toverde marktonderzoekbureau Censydiam de kij-
ker om in een publiekssegment. Geen kijker meer die participeert

als individu of als lid van een beweging of groep in de samenle-
ving, maar een tv-verslaafde, een gezinskijker, een meerwaarde-
zoeker, een actieve ontdekker, een spontane genieter en een rus-
teloze, zoals de zes segmenten van Censydiam heten. De tv-ver-
slaafden en de rustelozen werden overgelaten aan de concurren-
tie, maar voor de rest maakt de VRT trouw televisie voor die seg-
menten. Bij De Morgen ook geen participerende lezer, maar “een
jong, stedelijk en hoger opgeleid lezerspubliek” voor wie de krant
geschreven wordt en die op die manier aangeprezen wordt aan
adverteerders.

Bij burgermedia staat, zoals al bleek uit de definitie van Nico
Carpentier, participatie centraal. Burgermedia hebben daardoor
het potentieel om het vertrouwen voor een stuk te herstellen.
“Don’ hate the media, be the media”, zoals de slogan van punk-
rockzanger Jello Biafra (ex-Dead Kennedy’s) luidt. Een slogan die
gretig werd overgenomen door Indymedia.“Dankzij burgerjour-
nalisten worden media een conversatie in plaats van een lezing”,
zegt Dan Gillmor (auteur van ‘We the Media: Grassroots
Journalism by the People, for the People’). Het roept herinnerin-
gen op aan de droom van Bertolt Brecht die bij de opkomst van
de radio hoopte dat het toestel niet alleen voor distributie zou
zorgen maar ook voor communicatie.

MMEEDDIIAAVVOORRMMIINNGG

Alleen valt te vrezen dat er van die conversatie niet veel zal
terechtkomen in de commerciële omgeving die we hierboven
geschetst hebben. Burgerjournalistiek is een hype, een verkoops-
argument en een mogelijke besparingsbron. Traditionele media
zien in burgerjournalistiek ook een middel om de klant te binden
aan het merk. Burgerjournalistiek blijkt echter geen meerwaarde

Bij burgermedia staat, participatie centraal. Burger-
media hebben daardoor het potentieel om het ver-
trouwen voor een stuk te herstellen. “Don’ hate the
media, be the media”, zoals de slogan van punkrock-
zanger Jello Biafra (ex-Dead Kennedy’s) luidt.
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als de kwaliteit van de media zelf niet verbetert want burgerjour-
nalisten passen zich trouw aan, aan de omgeving van de krant
waarvoor ze materiaal leveren. Als media burgerjournalistiek seri-
eus nemen, zullen ze er ook geld moeten in investeren. Het bur-
germediafenomeen OhmyNews heeft 60 professionals in dienst
die zich wijden aan het bewerken van het materiaal dat aangele-
verd wordt door de duizenden burgerjournalisten. Zij doen eind-
redactie, controleren de bronnen, gaan zelfs soms ter plaatse om
het verhaal te vervolledigen en leiden burgerjournalisten op.

Vorming en opleiding wordt in ieder geval alsmaar belangrij-
ker. Mediavorming om mensen kritisch te leren omgaan met
media. Niet om een onderscheid te leren maken tussen professio-
nele en amateurjournalistiek, maar tussen goede en slechte jour-
nalistiek. De Glasgow University onderzocht onlangs wat jonge-
ren opsteken over het conflict in Palestina. In het nieuws gaat het
vaak over de bezette gebieden, maar doordat journalisten nala-
ten te vertellen wie er achter die bezetting zit, weet 71 % van de
ondervraagde jongeren tussen 17 en 22 niet dat Israël de bezetter
is. Meer dan 90 % van de jongeren wist niet dat de kolonies in de
bezette gebieden bewoond worden door Israeli’s. Dat waren geen
jongeren die nooit naar het nieuws keken. Sommigen van hen
volgden zelfs een opleiding journalistiek. Onderzoeksjournalist
John Pilger citeert in dat verband de titel van een boek van jour-
nalist Danny Schecter:“The more you watch, the less you know”.
Burgermedia kunnen ook hier een tegengif vormen. Denk aan de
Iraakse student Salaam Pax die tijdens de Amerikaanse inval in

zijn land verslag uitbracht op zijn weblog over de situatie in
Bagdad. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in Palestina, vermijdt
ik de kranten en wacht ik ongeduldig op de analyses van Brigitte
Herremans van Broederlijk Delen en Pax Christie of ga ik snel kij-
ken of er op Vrede vzw een artikel staat.

Mediavorming kan ook dienen om mensen zelf media te
leren maken volgens de regels van de kunst. Correct en volledig.
Zo kan burgerjournalistiek beantwoorden aan de definitie van
Shayne Bowman en Chris Willis, de auteurs van We Media.
“[Burgerjournalistiek is] de handeling van een burger, of groep
van burgers die een actieve rol spelen in het proces van het verza-
melen, verslaan, analyseren en verspreiden van nieuws en infor-
matie. De bedoeling van die participatie is te zorgen voor onaf-
hankelijke, betrouwbare, accurate, brede en relevante informatie
waar een democratie nood aan heeft”.

Niet-commerciële burgermedia kunnen dus een waardig
alternatief vormen voor de alsmaar commerciëler wordende
mainstreammedia. Commercialisering en behoud van kwaliteit
zijn onverzoenbaar. Een regel die zowel voor burgermedia als voor
mainstreammedia blijkt te gelden.

–––––
1 De term Web 2.0 verwijst naar wat sommigen zien als de tweede fase
in de ontwikkeling van het Wereldwijde Web. Het gaat over de verande-
ring van een verzameling websites naar een volledig platform voor inter-
actieve webapplicaties voor eindgebruikers op het Wereldwijde Web.

■

Vijftig jaar Tijdschrift Vrede: 
Seminarie rond media en internationale berichtgeving

Eind 2007 viert het tweemaandelijkse blad ‘Vrede, Tijdschrift voor Internationale Politiek’ zijn 50ste verjaardag. In de wereld van de alternatieve
media is dat geen alledaagse gebeurtenis. Een jubileum is altijd een goede gelegenheid om ook wat inhoud te geven aan waar we mee bezig zijn. Tijd
dus voor ‘ons’ mediadebat. 
Dat er alternatieve media bestaan heeft uiteraard veel te maken met de al dan niet terechte kritiek op de mainstream pers. De klachten zijn divers:
ondanks de globalisering is er minder ruimte voor internationale berichtgeving; er is de eurocentristische benadering; er zijn de te nauwe banden met
de (westerse) politieke macht; de concentratie en de politiek-economische belangen van mediamagnaten; de invloed van de commercialisering; de ste-
reotypering van andere landen en culturen, enzovoort. Sociale organisaties hebben meer dan ooit aandacht voor de berichtgeving. Via eigen mediaka-
nalen proberen ze onderwerpen te behandelen die niet of onvoldoende aan bod komen in de gewone media of ze willen bepaalde thema’s in een brede-
re of andere context plaatsen. Troef is dat ze doorgaans buiten het commerciële circuit werken. Maar daartegenover staat het verwijt dat ze over onvol-
doende professionaliteit beschikken, geen afstand kunnen nemen van hun onderwerp en dus te gekleurd kijken en er bovendien niet in slagen om de
belangstelling te wekken van het bredere publiek.

In een seminarie zullen twee panels van experts en betrokkenen een discussie houden over een aantal van de probleemstellingen.

DATUM: zaterdag 24 november 2007 –  LOCATIE: Gent, Geuzenhuis (Kantienberg 9) 

PROGRAMMA:

13u15: Welkom door Natacha Van Bijlen (vice-voorzit-
ster Vrede vzw)
13u30: Algemene inleiding door Lucien Bollaert 
(Oud-redactielid tijdschrift Vrede, Hogeschool 
West-Vlaanderen)
13u45: Wat loopt er mis met onze media?
Inleiding door Freddy De Pauw (ex-redactie Buitenland
De Standaard; redactielid Uitpers)
Discussiepanel: Catherine Vuylsteke (De Morgen),

Guy Poppe (ex-VRT) en Hilde Van den Bulck (profes-
sor communicatiewetenschappen Universiteit
Antwerpen)
15u15: Pauze 
15u30: Hebben alternatieve media een rol te spelen?
Inleiding door Nico Carpentier
(Communicatiewetenschapper VUB)
Discussiepanel: Gie Goris (Mo* Magazine), Christophe
Callewaert (Indymedia) en Ludo De Brabander (Vrede)
17u: Conclusies: Jan-Pieter Everaerts (Mediadoc en
docent RITS en HAM)
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In de praktijk loopt het al wel eens
mis met die vierde macht, en dan
vooral op cruciale momenten. De
afgelopen decennia waren we er
getuige van hoe in de VS, de groot-
ste en wereldwijd invloedrijkste
mediamarkt ter wereld, nl. de
informatiemedia, er niet in slagen
om zich onafhankelijk en kritisch
op te stellen in de vele conflicten
waarin het land betrokken partij
is. Aan de vooravond van de oorlog
en in de eerste weken na de inva-
sie was het alsof de Amerikaanse
regering zich meester had
gemaakt van de meeste voorpagi-
na’s van de kranten. Het pro-oor-
logsdiscours kreeg alle ruimte
hoewel er geen gebrek was aan
tegenargumenten over waarom
een oorlog tegen Irak verkeerd,
illegaal, of niet opportuun was.
Van de 414 nieuwsverhalen over de oorlogsdreiging rond Irak
op de belangrijkste Amerikaanse TV-stations (ABC, CBS en
NBC) tussen september 2002 en februari 2003, stamde de bron
slechts in 34 van de gevallen van buiten het Witte Huis1. Het
toont aan dat er niet alleen een consensus bij de leidende pers
heerste dat de oorlog onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk was,
maar ook dat de pers dicht aanleunt bij de politieke macht.

Volgens de auteurs (Amerikaanse politicologen) van het
boek ‘When the Press Fails’ (2007), werkt het Amerikaans
nieuwssysteem dan ook meer volgens machtspercepties dan
dat het terugvalt op de geloofwaardigheid van bronnen en
verhalen. De uitspraak van een journaliste van de New York
Times, Judith Miller, die onder vuur kwam te liggen omwille
van haar weinig kritische omgang met bronnen (zoals in het
geval van de Irakese opposant en CIA-man Chalabi) is verhel-
derend: “Het is niet mijn job om de regeringsinformatie op zijn
waarde te schatten en onafhankelijke inlichtingen-analiste te
spelen. Mijn job bestaat erin om de lezers van de New York
Times te vertellen wat de regering dacht over het arsenaal van

Irak.” Een collega van de krant
reageerde daarop laconiek met:
“Onderzoeksjournalistiek is geen
stenografie”. Het geeft een ander
beeld van diezelfde journaliste die
bijna tot heldin was uitgeroepen
en een gevangenisstraf moest uit-
zitten omdat ze weigerde haar
bron vrij te geven die de identiteit
openbaarde van een CIA-Agente.
Die bron bleek naderhand de rech-
terhand van vice-president Dick
Cheney te zijn, ‘Scooter’ Libby, in
een poging om zo een criticus van
de oorlog te raken.
Veel gezaghebbende media heb-
ben er duidelijk geen zin in om
dissident over te komen ten aan-
zien van de mainstreampolitiek.
De invloedrijke The Washington
Post bracht tussen augustus 2002
en het begin van de oorlog op 19

maart 2003 140 coverstukken die sterk de focus legden op de
regeringsretoriek tegen Irak. Een redactieverantwoordelijke
van de krant zei dat men niet de indruk wilde wekken een
kruistocht tegen de oorlog te beginnen. Een andere collega van
de krant, Dana Priest, zei dat de redactie wel degelijk gepro-
beerd heeft om kritische stemmen aan het woord te laten,
maar dat die na verschijnen weinig of geen publieke reacties
losweekten van de Democraten in het Congres, dus het ‘tegen-
verhaal’ had weinig potentieel tot continuïteit in zich.

Nochtans zegt de journalistieke deontologie dat de ver-
slaggeving evenwichtig dient te gebeuren, dat wil zeggen dat
alle relevante visies aan bod moeten komen in een nieuwsver-
haal. Met ‘kruistochten’ heeft dat dus weinig van doen. Het is
daarbij niet louter een kwestie van dicht aanleunen tegen de
macht, het is ook verstrengeld zijn met de macht met niet zel-
den een duidelijke ideologische gedreven media-agenda.

Onderzoek in de VS heeft aangetoond dat Amerikaanse
kranteneigenaars grotendeels conservatieve liberalen zijn. Uit
een onderzoek van Editor and Publisher bleek dat drie keer

bestaat de vierde macht nog wel?

I  Ludo De Brabander  I

Vrije media en vrije meningsuiting vormen de ruggengraat van de democratie. Daarom ook dat media wel eens de 
vierde macht worden genoemd. Zij zijn niet enkel het platform waarlangs politieke boodschappen hun weg vinden of 
waar het politieke debat plaatsvindt, maar behoren ook waakhonden te zijn, die wantoestanden en malversaties aan 

de oppervlakte brengen en aanklagen. Tot daar de theorie.
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hun politieke voorkeuren en desnoods over lijken gaan om hun
economische belangen te verdedigen. In dat opzicht zijn het
ook opportunisten. Zijn virulent anticommunisme heeft
Murdoch niet verhinderd om zich te schikken naar de media-
wensen van China. Zo gooide Murdoch de BBC van zijn
Chinees satellietnetwerk Star TV nadat de publieke zender
herhaaldelijk berichtte over mensenrechtenschendingen in het
land. In 1998 prees de Chinese president Jiang Zemin hem voor
de ‘objectieve’ manier waarop Murdochs bladen en TV-zenders
over China spraken. Zelfs met betrekking tot Irak sprak
Murdoch met een zakelijke reflex. Meermaals propageerde hij
onomwonden zijn stelling dat het afzetten van de Iraakse lei-
der zou leiden tot goedkopere olie. “Het belangrijkste wat er
hier uit kan komen voor de wereld, zou zijn dat een barrel olie
20 dollar zou kosten. Dat is meer dan gelijk welke belastings-
vermindering in alle landen”6.

De Franse mediamagnaat en wapenfabrikant, Serge

Dassault moet niet onder doen voor Murdoch. Toen Dassault
er niet in slaagde om het weekblad L’Express in handen te krij-
gen (1997), verklaarde hij dat een belangrijke groep als de zijne
“een blad moet hebben om zijn opinies bekend te maken en
om te reageren op sommige journalisten die onprettige din-
gen over de groep hebben geschreven…Ik heb er genoeg van
dat sommige bladen mij beledigen, er zijn al te veel onbekwa-
me lieden die de problemen niet kennen. Ik wil daar dus kun-
nen op antwoorden”7. Volgens de journalistenbond SNJ deed
Serge Dassault een interview censureren over fraude bij de
verkoop van Mirage-toestellen (geproduceerd door Dassault)
aan Taiwan. Reactie van Dassault: “Er is informatie die meer
slecht dan goed doet, op het gevaar af dat er commerciële
belangen of industriëlen bedreigd worden”8.

Met de regelmaat van de klok kwamen er in Frankrijk nieu-
we affaires van ingrepen in de redactie. De directie van Journal
Du Dimanche -eigendom van die andere Franse mediamag-
naat en wapenfabrikant, Arnauld Lagardère- verbood de publi-
catie van het bericht dat Cécilia Sarkozy tijdens de tweede pre-
sidentiële verkiezingsronde niet mocht gaan stemmen9. Een

meer krantenuitgevers voor George W. Bush kozen dan voor Al
Gore2. De voorbeelden van eigenaars die hun stempel drukken
op de inhoud, manipuleren en zelfs censuur niet schuwen zijn
legio: de Amerikaans-Australische mediagigant Murdoch, de
Italiaanse Zakenman-politicus Berlusconi en de Franse wapen-
fabrikant Dassault zijn weliswaar extreme voorbeelden, maar
ze illustreren goed dat er een democratisch probleem kan ont-
staan als ambitieuze zakenmannen hun media omvormen tot
politieke spreekbuizen.

De conservatieve mediamagnaat Rupert Murdoch lag met
zijn populaire krant The Sun, mee aan de basis van de verkie-
zingsoverwinning van Blair in 1997, nadat deze Labour meer
naar het centrum (of naar rechts) deed opschuiven. Zo schreef
The Sun op 17 maart 1997 dat Groot-Brittannië “een leider met
visie, doel en moed nodig heeft die de Britse inwoners kan
inspireren en hun verbeelding kan opwekken… deze man is
Tony Blair. Hij is de beste man voor deze job, voor onze tien mil-
joen lezers en voor het land”3. Hij deed dat
overigens niet voor niets, want nadien zou
Blair werken aan een voor hem gunstigere
mediawetgeving. Murdoch staat bekend
als oerconservatief. Dat hoeft op zich niet
erg te zijn, ware het niet dat hij er een
gewoonte van heeft gemaakt zijn redacties
te overspoelen met directieven.
Verschillende ex-werknemers van zijn
Amerikaanse Kabel-TV Fox News getuigen
in de documentaire ‘Outfoxed’ hoe zij
bewerkt werden met memo’s over hoe er
bericht diende te worden over bepaalde
onderwerpen en over wat er wel of niet
gecoverd moest worden.

Rupert Murdoch was grote voorstander
van de oorlog tegen Irak. De Britse profes-
sor journalistiek, Roy Greenslade, schreef in
één van zijn columns in de Britse krant The Guardian dat
Murdochs 175 krantenredacties inzake Irak zonder uitzondering
dezelfde standpunten innamen als hun eigenaar4. Murdoch
zelf verkocht het Blair-Bush-verhaal dat Saddam Hoessein een
bedreiging vormde voor de wereldvrede.

Ook bij de twee grootste Amerikaanse radionetwerken,
Clear Channel en Cumulus Broadcasting wordt er al eens inge-
grepen in de programma’s van de honderden zenders die ze
onder hun hoede hebben. Tijdens een hoorzitting in het
Amerikaanse Congres gaf de Cumulus-baas, Lewis Dickey toe
dat hij opdracht gaf om de Amerikaanse band ‘Dixie Chicks’ uit
de ether te halen wegens kritische opmerkingen aan het adres
van de Amerikaanse president5. Zowel Cumulus als Clear
Channel startten de pro-oorlog en anti-Dixie Chicks manifesta-
ties. De vice-voorzitter van Cumulus, Tom Hicks blijkt trouwens
goed bevriend met President Bush met wie hij ook financiële
relaties onderhoudt (Bell, 2006).

Murdoch behoort met mensen als Silvio Berlusconi en
Serge Dassault tot de generatie mediamagnaten die met der-
gelijke zelfverzekerende arrogantie geen geheim maken van

In België is het aantal media-eigenaars op enkele decennia tijd drastisch
geslonken. In de geschreven pers (kranten en tijdschriften) is het medialand-
schap omgeturnd tot een oligopolie waarbij de koek verdeeld wordt over
vijf grote groepen: de Persgroep (Het Laatste Nieuws, De Morgen,….), Corelio
(De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk,…) Concentra (Gazet van Antwerpen,
Belang van Limburg,…), Roularta (Knack, Trends) en Sanoma (Humo, Flair,…).
Vooral het West-Vlaamse Roularta van Rik De Nolf lijkt internationale ambities
te koesteren en is een belangrijke speler geworden op de Franse tijdschriften-
markt. Grote buitenlandse spelers zijn er vooral aan Franstalige kant.
In Vlaanderen is er het Duitse conglomeraat ProSiebenSat.1 Media dat SBS 
opslorpte (VT4 en VijfTV) en één van de grootste mediabedrijven in Europa is
geworden. VTM en Kanaal 2 zijn dan weer in handen van de Persgroep en
Roularta. Dat maakt dat de hele Vlaamse ‘vierde macht’ in handen is van
amper 6 belangrijke spelers.
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voor Sarkozy niet gunstige opiniepeiling werd ook ‘gecensu-
reerd’ in het financieel-economische dagblad La Tribune van de
multimediagroep DI Group. Deze en andere affaires vormden
de aanleiding voor een oproep aan de politiek van verschillen-
de journalistenvakbonden om de juridische onafhankelijkheid
van de redacties te garanderen.

De Franse pers is uitermate verstrengeld met de politieke
macht. Martin Bouyges was getuige op het huwelijk van
Nicolas en Cécilia Sarkozy en is peter van hun zoon Louis. Na
de verkiezingsoverwinning mocht Bouyges het overwinnings-
feest in intieme kring bijwonen. De groep Bouyges is voor
42,9 % eigenaar van één van de belangrijkste Franse TV-zen-
ders (TF1) en bezit daarnaast nog een pak andere media, waar-
onder Euronews. De andere getuige was Bernard Arnault, eige-
naar van de groep LVMH die La Tribune in zijn bezit heeft.
Volgens Le Monde (17/11/2006) stelde Sarkozy, Arnauld
Lagardère voor als “een broer”, tijdens een seminarie voor het
kader van de groep Hachette. Serge Dassault, die ook senator
is voor UMP, de partij van Sarkozy, heeft deze laatste nog als
zijn advocaat gekend. Sarkozy is bovendien goed bevriend met
Olivier Dassault (zoon van), die ook in het parlement zetelt.

CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSEERRIINNGG

De commercialisering van de media zorgt er dan weer voor dat
er naast politieke ook economische invloed is. Adverteerders
hebben een gunstig reclameklimaat nodig. Dat betekent niet
alleen zorgen voor een voldoende hoog aantal of duidelijk
gesegmenteerd aantal lezers, maar ook de juiste artikels of
boodschappen. In een Europees onderzoek van de OVSE
(Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) ant-
woorden 26 procent van de bevraagde journalisten positief op
de vraag of adverteerders een invloed uitoefenen op de redac-
tionele lijn van kranten10. Zo zijn er verschillende gevallen
bekend van hoe tabaksproducenten in de VS en Groot-
Brittannië druk uitoefenden om kritische artikels over de rela-
tie tabak en gezondheid te weren uit publicaties met het drei-
gement advertenties terug te trekken (Van Ginneken, 1996).
De tabaksindustrie is een uitermate actief lobbyist als het om
imago gaat. Een Amerikaanse studie uit 2004 gebaseerd op
interne documenten openbaarde dat de tabaksindustrie jour-
nalisten rekruteerde en betaalde om de gevolgen van passief
roken te ontkennen of te minimaliseren. Sommige publicaties
of bijlagen hebben het uitdrukkelijke doel om adverteerders
aan te trekken en het is met dat doel voor ogen dat het blad
wordt gevuld en opgemaakt.

De auteurs van het boek “les dirigents français et le chan-
gement: baromètre 2004” (Les Associés d’EIM, 2004) tekenden
volgende betekenisvolle uitspraak op van de baas van privé-
zender TF1, Patrick Le Lay: “Wees realistisch: uiteindelijk bestaat
het werk van TF1 erin bv. Coca-Cola te helpen om zijn product
te verkopen (…). Om er voor te zorgen dat een publicitaire
boodschap wordt waargenomen, moet er voor gezorgd wor-
den dat de hersenen van de kijker ter beschikking staan. Onze
uitzendingen hebben als taak om dat mogelijk te maken: dat
wil zeggen zorgen voor afleiding en ontspanning om hem tus-

sen twee boodschappen door voor te bereiden. Niets is moeilij-
ker om deze beschikbaarheid te verkrijgen. Er moet voortdu-
rend gezocht worden naar programma’s die werken, de gebrui-
ken en tendensen volgen”11.

JJOOUURRNNAALLIISSTTIIEEKKEE AALLAARRMMKKRREEEETT

Begin 2007 lanceerde een coalitie van organisaties -waaronder
de Europese Federatie van Journalisten- een petitie, waarin
deze zich ongerust maakt over de evolutie waarin de media
zijn terecht gekomen. Het fenomeen van ‘breaking news’ en de
informatie die dikwijls buiten context vlug-vlug op onze scher-
men verschijnt heeft politieke implicaties, zo luidt het in de
toelichting van de petitie. In een duidelijke allusie op de oorlog
tegen het terrorisme stellen de opstellers van de petitie dat er
interculturele misverstanden en vooroordelen kunnen ont-
staan wanneer media gebeurtenissen interpreteren op basis
van enge culturele en dikwijls religieuze perspectieven en
waarden. De groeiende commercialisering van media en de
besparingen op redactioneel niveau bedreigen de journalistie-
ke missie, zo klinkt het verder. Daardoor kunnen media hun rol
van waakhond niet meer spelen. Daar komt bovenop dat
publieke omroepen hun rol moeilijker kunnen spelen door
onderfinanciering en de groeiende concurrentie van multina-
tionale mediabedrijven. De groeiende mediaconcentratie
vormt een ernstige bedreiging voor de diversiteit en het plura-
lisme.

Ludo De Brabander is stafmedewerker Vrede vzw.

–––––––
1 Bennet, L., Lawrence, R & Livingston, S. When the Press Fails.
Political  Power and the News Media  from Iraq to Katrina.
Chicago/London, The University of Chicago Press.
2 Mc Chesney, R.W. & Foster, J.B. Linkse media? In: Everaerts, JP. & De
Brabander, L. De Media en de Golfoorlog. Journalistiek in tijd van  oor-
log en manipulatie. Vredescahier, juni 2003
3 Geciteerd in Jones M. & Jones E. Mass Media. Londen, MacMillan
Press
4 Greenslade, R. Their Master’s Voice. In The Guardian, 17 februari
2003
5 Holland, B. Radio Under Fire Over Free-Speech Clampdown.
Reuters, 11 juli 2003
6 Citaat uit zijn eigen krant, Sidney Daily Telegraph, opgetekend
door Greenslade (2003) in The Guardian
7 Geciteerd in De Pauw, F. Handelaars in nieuws, Leuven,
Davidsfonds, 2006
8 Michel, N. Arrête ton char, Dassault ! Jeune Afrique, 19 september
2004
9 Le Monde, 25 september 2007
10 Von Dohnanyi, J. The Impact of Media Concentration on
Professional Journalism. Wenen, OVSE, 2003
11 Vrije vertaling van : « Soyons réalistes : à la base, le métier de TF1,
c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit […]. Pour
qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du télé-
spectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le ren-
dre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le prépa-
rer entre deux messages. Rien n’est plus difficile que d’obtenir cette
disponibilité. Il faut chercher en permanence les programmes qui mar-
chent, suivre les modes, surfer sur les tendances. »

■

26-35(dossier)nov  06-11-2007 11:55  Pagina 35



VREDESBEWEGING36

Vrede | nr. 388 | november - december 2007

Het is een dag die we niet mogen vergeten.
Want het was het begin van wat toen ‘mis-
sion impossible’ leek: in de glazen torens
van de hoofdkantoren van banken bewe-
ging krijgen om investeringen in wapens
stop te zetten. Maar ‘onmogelijk’ is een
woord dat je soms moet schrappen uit je
vocabulaire, want deze ‘mission impossible’
werd uiteindelijk het begin van een succes-
volle campagne ‘Mijn geld. Goed geweten?’.
Natuurlijk liep het niet van een leien dakje.
We hebben heel veel lawaai moeten maken,
briefschrijfacties naar de banken, een ‘ont-
mijningsactie’ op het hoofdkwartier van
AXA, lastige vragen gaan stellen op de
Algemene Vergaderingen van de banken,
twee debatten in een volgelopen Balzaal
van de Vooruit. De pers deed alleszins zijn
duit in het zakje, we haalden met de regel-
maat van de klok radio en kranten, en haal-
den soms zelfs TV. Maar vooral: we hebben
veel onderzoek moeten doen, en veel rap-
porten moeten schrijven om de vinger tel-
kens weer op de wonde te leggen. En dan
hebben we het nog niet gehad over de
lange discussies die gevoerd werden met de
banken.

Hebben we wapens uit de wereld
geholpen? Nee, natuurlijk niet.
Hebben we nu in België enkel nog banken
die niet meer investeren in wapens? Nee, zo
ver zijn we ook nog niet.

Maar we hebben alleszins meer dan
één steentje in de rivier verlegd. Wie had er
immers in 2003 ooit durven denken dat een
bank in 2006 gewoon een zwarte lijst van
bedrijven zou publiceren, bedrijven waarin
zij niet meer wensen te investeren? En wie

had er durven voorspellen dat alle vijf de
grootste banken in België investeringen in
sommige wapenproducenten zouden stop-
zetten? Wie had er durven dromen van de
wet van 1 maart 2007? Daarin bepaalt
België als eerste land ter wereld dat het ille-
gaal is te investeren in bedrijven die betrok-
ken zijn bij antipersoonsmijnen en cluster-
munitie.

Maar we blijven natuurlijk niet op onze
lauweren rusten. Vrede vzw, Vredesactie,
Friends of The Earth Vlaanderen & Brussel
en Netwerk Vlaanderen blijven via deze
campagne banken op hun verantwoorde-
lijkheid wijzen. We houden de banken in de

gaten, want een strenger beleid is één zaak,
maar dat beleid moet in de banken dan ook
toegepast worden. En we blijven proberen
om meer wapeninvesteringen te verwijde-
ren uit de portefeuilles van de banken. Ook
de overheid zullen we dit jaar weer achter
de veren zitten. Investeringen in uranium-
wapens zouden ook illegaal gemaakt moe-
ten worden. En de bestaande wet uit maart
2007 moet nu natuurlijk ook toegepast
worden. De nieuwe minister van Financiën
kan er van op aan dat we hem hierbij op de
vingers zullen kijken.

Ondertussen gaat de campagne inter-
nationaal. We zijn hard bezig organisaties
uit andere landen te helpen om gelijkaardi-
ge campagnes te voeren: op dit moment
worden er campagnes voorbereid of
gevoerd in Frankrijk, Spanje, Italië,
Nederland, Australië, Canada en de
Verenigde Staten. En we willen dat het
internationale verdrag tegen clustermunitie
ook investeringen in clustermunitie ver-
biedt, wereldwijd.
Geen tijd te verliezen dus.

Al hebben we wel wat tijd gevonden om
een verjaardagsfeest te organiseren.
Op zaterdag 1 december viert Netwerk
Vlaanderen haar 25e verjaardag in Art Cube
te Gent. Op het programma staan muzikale
en theatrale optredens van o.a. Savanna
Station, Slow Club en Fou de Coudre. Voor
deze swingende feestavond verloten we
enkele toegangskaarten. Interesse? Stuur
voor 10 november een e-mail naar info@net-
werkvlaanderen.be en wie weet maak je
kans op gratis toegang voor twee! 

■

herinner(d)ingen

50 jaar vrede magazine en 25 jaar netwerk

vlaanderen

I  Christophe Scheire  I

Een halve eeuw Vrede en een kwart eeuw Netwerk Vlaanderen. Wat heeft dat teweeggebracht? 
Onder andere de start van de campagne ‘Mijn Geld. Goed Geweten?’ in 2003.

Die start herinner ik me nog als de dag van gisteren: een heuse persconferentie in het Brusselse Kaaitheater,
keicoole adbusting posters die de reclamecampagnes van de banken in hun hemd zetten en een mini-delegatie 

campagnevoerders die van bank tot bank ging om het dossier over wapeninvesteringen te presenteren.
Ondertussen: flitsende camera’s, radio, TV, kranten, roodgloeiende telefoons en vooral kilo’s adrenaline.
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Van 1950 tot 1990 werden deze basissen
verantwoord door de strijd tegen het
communisme. Sedert de aanval op de
WTC-torens van september 2001, spreekt
men van de “oorlog tegen het terrorisme”.
De VS gebruikten deze terroristische aan-
val als voorwendsel om een oorlog te
beginnen tegen Afghanistan en Irak, en
om met een reeks landen overeenkom-
sten af te sluiten over Amerikaanse mili-
taire basissen op hun grondgebied. Er zijn
nu 93 landen met een VS basis.

BBEEVVEELLSSTTRRUUCCTTUURREENN

Het geostrategisch plan van de USA heeft
de wereld al langere tijd verdeeld in
negen militaire bevelstructuren. In 2007
kwam er een tiende bij. Zes van deze tien
hebben regionale opdrachten, en vier heb-
ben functionele verantwoordelijkheden.
Eucom (European Command) wordt
beschouwd als een regionale gevecht-
structuur voor gans Europa en stukken
van het Midden-Oosten. Tot voor kort ook
voor delen van Afrika. Het staat in voor de
regionale troepensterke, en kan indien
nodig gevechtseenheden ontplooien in de
regio, ofwel als een gemeenschappelijk
hoofdkwartier, of via gespecialiseerde
samengevoegde eenheden (Joint task for-
ces). Het is de enige regionale gevecht-
structuur met vooruitgeschoven hoofd-
kwartier buiten de VS. Begin dit jaar werd
een nieuwe afdeling opgericht: Africom.
Andere samengevoegde gevechtstructu-
ren zijn Pacom (Stille Oceaan), Southcom,
Centcom, Norhtcom, Socom (special ope-
rations command), Stratcom (strategic
command), JFcom (Joint Forces Command)
and Transcom (transport).

Eucom was verantwoordelijk voor
meer dan 90 landen, van de Noordkaap in
Noorwegen, over de Baltische en
Middellandse Zee, het grootste deel van
Europa, delen van het Midden-Oosten, tot
aan Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika.
Dat is nu in 2007 gewijzigd door de
oprichting van Africom. Africom integreert
in tegenstelling tot de andere structuren

stafleden van andere ministeries, in de
eerste plaats van Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking (USAID).
Veel belang wordt gehecht aan de civiel-
militaire operaties. Men wil samenwerken
zowel met de Afrikaanse Unie als met lan-
den apart, “niet als leider maar als ‘toege-
voegde waarde’ voor de reeds bestaande
Amerikaanse en internationale program-
ma’s”.

Southcom omvat zo’n 30 landen: 19 in
Midden- en Zuid-Amerika en 12 in de
Caraïben. Centcom beslaat een regio met
27 landen in Noord-Oost Afrika, Zuidwest-
en Centraal-Azië, en de Seychellen.
Northcom staat in voor de lucht-, land- en

zeecontrole voor de VS, Alaska, Canada,
Mexico en de omliggende zeeën tot zowat
500 zeemijl van de kust weg. Het omvat
ook de Golf van Mexico en de Straat van
Florida. Pacom omvat de Stille Oceaan,
43 landen, 20 gebieden (met inbegrip van
China, Rusland, India, Korea, Japan,
Australië en Indonesië) en 10 VS gebieden
zoals Hawaii en Alaska.

ZZEEVVEENN DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN

Dit netwerk van militaire basissen dient zeven
doelstellingen,volgens vredesactivist Joseph
Gerson van de American Friends Service.
1. Om het status quo te versterken: bij-
voorbeeld de rol van de basissen in Zuid-
Korea, en de intimiderende rol van ver-
schillende basissen in het Midden-Oosten
die bedoeld zijn om de geprivilegieerde
Amerikaanse toegang en controle over de
olie te bewaken. 2. Om vijanden te omsin-
gelen. Dit was het geval voor Rusland en
China ten tijde van de Koude Oorlog, en
duurt voort tot op vandaag. Dat is ook de
rol van basissen in Korea, Japan, de
Filippijnen, Australië, Pakistan, Diego

wereldwijd netwerk van amerikaanse 

militaire basissen 

I  Hans-Peter Richter  I

De VSA hebben meer dan 1000 militaire basissen over de wereld verspreid.
Dit netwerk is een cruciaal element in hun zoektocht naar een “full spectrum dominance” zoals het in de strategie 

“Vision 2020” is verwoord. Het is een waarborg voor een oorlog zonder einde.

Dankzij het internationaal VS-netwerk
van militaire basissen kan de CIA mensen
ontvoeren uit gelijk welk land onder
beschuldiging van terrorisme en ze naar
gelijk welk ander land overbrengen met
de mogelijkheid tot folteren en tot het
doden van de verdachten.
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Garcia en in verschillende voormalige
Sovjetrepublieken van Centraal Azië. 3. Als
ondersteuning voor de vliegdekschepen,
destroyers, duikboten met atoomwapens, en
andere oorlogsschepen van de Amerikaanse
zeemacht zijn er de basissen in Okinawa,
Yokuska buiten Tokio, en de “verdragen voor
bezoekende troepen” met de Filippijnen,
Singapore,Thailand en vele andere landen. 4.
Als opleidingscentra voor de VS troepen, zoals
dat het geval is voor de piloten van bombar-
dementsvliegtuigen in Vieques (Puerto Rico)
en andere opleidingen in Okinawa. 5. Om
dienst te doen als vertrekbasis voor VS inter-
venties: dit geldt onder meer voor Okinawa,
de Filippijnen, nu ook Korea met de gewijzig-
de opdrachten voor de VS troepen daar,
Spanje, Italië, Honduras, Duitsland, de nieuwe
basissen in Oost-Europa, Koeweit en wellicht
ook Irak. 6. Om het beheer te verbeteren:
command, control, communication and infor-
mation, met inbegrip van een essentiële rol
qua nucleaire oorlogsvoering, en het gebruik
van de ruimte (space) voor
inlichtingen en oorlogsvoering
zoals voor Afghanistan en Irak.
De basissen in Okinawa,
Qatar, Australië en zelfs China
dienen deze doelstelling.
7. Om de regeringen van de
gastlanden onder controle te
hebben zoals bijvoorbeeld
Japan, Korea (waar de VS troe-
pen nauw betrokken waren bij militaire
coups), Duitsland, Saoedi-Arabië, en nu ook
Irak.

CCIIAA

Chalmers Johnson ziet ook een economisch
aspect.Via de militaire macht steunt de VS
overheid de Amerikaanse ondernemingen en
de wapenindustrie. Het gaat om grote delen
van de VS economie zoals Kellog Brown &
Root Company, dochteronderneming van de
Halliburton Corporation, gespecialiseerd in de
bouw en het onderhoud van de buitenpos-
ten, inclusief comfortabele woningen voor
soldaten, en ontspanningscentra zoals de 234
golfvelden en het skioord in Garmisch. Nu
recent kwam er nog een andere doelstelling
voor de buitenlandse basissen aan het licht.
Dankzij haar internationaal netwerk kan de
CIA mensen ontvoeren uit gelijk welk land
onder beschuldiging van terrorisme en ze
naar gelijk welk ander land overbrengen met

de mogelijkheid tot folteren en tot het doden
van de verdachten. De Duitse media spraken
over “zwarte plaatsen” in Polen en Roemenië.
Er gaan dergelijke CIA transporten door van-
uit Aviano in Italië en Ramstein en Frankfurt
(Duitsland) naar Guantanamo (Cuba) en
Afghanistan. In de jaren 2002, 2003 en 2004
waren er meer dan 85 CIA vluchten vanuit
Frankfurt-Rhine Main Airbase. Duitsland is
dus niet alleen een militair centrum in noor-
delijk Europa, maar tevens een belangrijk
steunpunt voor de CIA, die er zonder enige
controle kan opereren. Men kan er van uit
gaan dat in alle landen met VS-basis er ook
geheime gevangenissen zijn, of ondervra-
gingscentra waar mensenrechten helemaal
niet gegarandeerd zijn.

SSLLEEUUTTEELLRROOLL VVOOOORR DDUUIITTSSLLAANNDD

Duitsland telt het tweede grootste aantal VS-
basissen na Japan, maar heeft wel het
grootst aantal VS soldaten (68.000), buiten
Afghanistan en Irak natuurlijk. Eigenlijk is

Duitsland nog altijd een bezet land want de
Amerikaanse en Britse troepen hebben na
WOII Duitsland nooit verlaten. Meer dan
60% van de VS troepen in Europa zijn in
Duitsland gestationeerd. Ramstein is de
grootste Amerikaanse luchtmachtbasis bui-
ten de Verenigde Staten. Grafenwöhr is het
grootste opleidingscentrum buiten de VSA.
De huidige oorlog tegen Irak toont opnieuw
het strategisch belang van de Duitse basissen
op het vlak van logistiek en bevoorrading
(Ramstein) en qua opstijgbasis van de jacht-
vliegtuigen (Spangdahlen). Deze twee basis-
sen werden bovendien uitgebreid.
Luchtmachtgeneraal Charles F.Wald, secon-
dant van General Jones (Eucom), zei in een
interview voor de nieuwsdienst van de Air
Force in augustus 2003 het volgende:
“Ramstein was van doorslaggevend belang
voor het succes van de operatie ‘Enduring
Freedom’ in Afghanistan en de operatie ‘Iraqi
Freedom’. Een belangrijk aantal vliegtuigen

landden in Ramstein […] dat een zeer beteke-
nisvolle infrastructuur heeft.Wij hebben uit-
stekende relaties met de Duitsers. Het
getuigt van gezond verstand om basissen
zoals Ramstein, Spangdahlen en Moron
(Spanje) open te houden, want deze beschik-
ken over lange landingsbanen, en hebben
een grote capaciteit qua verwerking van het
aantal vluchten.Wat we zo speciaal aan
Ramstein waarderen is het feit dat het goed
binnen bereik ligt voor transatlantische
vluchten zonder nood om bij te tanken”.

Het hoofdkwartier van Eucom bevindt
zich in Stuttgart. Het voert bevel over 112.000
soldaten in 499 militaire basissen in Europa,
het Midden-Oosten en Afrika (voorlopig ope-
reert Africom ook nog vanuit Stuttgart). Het
gaat om 68.000 manschappen in Duitsland,
12.000 in Groot-Brittannië, 2000 in Portugal
en Spanje, 10.000 in Italië, 2000 in Turkije, en
verder nog troepen in Griekenland,
Noorwegen, België, Nederland, Luxemburg
en -zeer belangrijk- de Zesde Vloot in de

Middellandse Zee met als thuis-
haven Suda op Kreta met 14.000
troepen. Er zijn belangrijke lucht-
en zeebasissen in Lajes Field
(Portugal), Incirlik (Turkije), Aviano,
Sigonella, La Maddalena, Livorno
en Vicenza (Italië), Able Sentry
(Macedonië), Camp Bondsteel
(Kosovo) en Commanche, Dobol
en Mc Govern (Bosnië). In Incirlik

zijn er 1.400 VS soldaten gelegerd.Van hieruit
werd Noord-Irak geobserveerd en gebombar-
deerd gedurende de 12 jaar durende sanctie-
periode, tot aan het begin van de oorlog
tegen Irak in 2003. In Incirlik liggen er ook
Amerikaanse kernbommen. In Polen werd
een “Joint Force Training Center” ingericht in
Bydgoszcz. Nieuwe basissen kwamen er ver-
der in Krsiny en Bidla Polaska. De CIA gebruikt
het Poolse vliegveld van Szymany. Begin 2003
werd ook voor het eerst gebruikt gemaakt
van de haven van Constanza en de lucht-
machtbasis Mihail Kogalniceanu in
Roemenië. Sedert 2003 kreeg de VS ook de
toestemming van Bulgarije om de lucht-
machtbasis Sarafowo te gebruiken. Het
Pentagon plant 15.000 soldaten te gaan lege-
ren in Roemenië en Bulgarije, beiden lid van
de Europese Unie sedert 1 januari 2007.

Hans Peter-Richter is lid van de Deutsche
Friedensrat

■
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De totale waarde van de Amerikaanse
woninghypotheekmarkt bedraagt
10.000 miljard dollar. Veel van deze
huiseigenaars zijn families met lage
inkomens die gevangen zitten in de
greep van hypotheekleningen met
variabele interesten die in de komende
weken en maanden zullen stijgen. Nog
meer Amerikaanse gezinnen zullen in
betalingsmoeilijkheden komen. In
2006 waren in de Verenigde Staten
1,26 miljoen gelijkaardige dossiers en
indien de trend van de eerste zes
maanden van 2007 zich doorzet, zullen er
tegen het einde van dit jaar 2 miljoen huis-
eigenaars zijn met kredietproblemen, zegt
RealtyTrac.com, een databank over huisont-
eigeningen.

De prijzen van een gemiddelde woning
zijn in de VS de laatste tien jaar verdubbeld.
De prijzen van consumptieproducten ste-
gen in diezelfde periode met 33%. De Ameri-
kanen namen enorme risico’s voor de afbet-
aling van een hypotheek. Ondanks de prijs-
stijging groeide de laatste 15 jaar het aantal
huiseigenaars met 5%. Het gemiddelde
inkomen blijft sinds 1999 stagneren en het
loon van de lage inkomens daalt sinds jaren.
Conclusie: de nieuwe huiseigenaars hebben
zich diep in de schulden gestoken.

De stijging van de hypotheekschulden-
last is niet gelijk verdeeld over alle inko-
mens. Volgens het Century Foundation
steeg de hypotheekschuldenlast met 191%
bij de laagste inkomensgroep, met 95% in
de middeninkomensgroep en met 39% in
de hoogste inkomensgroep. Het Census
Bureau zag het aantal dossiers over de
hypotheekschulden tussen 1980 (114.000

dossiers) en 2001 (555.000 dossiers) stijgen
met 250%.

De crisis in de hypotheekmarkt is
bescheiden, zegt de Amerikaanse president
Bush, ondanks het feit dat 2 miljoen huisei-
genaars in de komende maanden hun huis
dreigen te verliezen. Enkele weken voordien
verklaarde hij in een interview dat de
Amerikanen de kleine lettertjes van hun
hypotheek moeten leren lezen.
Democratische presidentiële kandidaten en
congresleden hebben de laatste weken de
administratie beschuldigd van onverschillig-
heid ten opzichte van het leed van de gedu-
peerden. Bush vraagt aan de geldleners
meer flexibiliteit in de terugbetalingstermij-
nen en een versoepeling van de voorwaar-
den voor herfinanciering. De vraag is of de
hebzucht en de jacht op profijt van deze
speculatieve en frauduleuze hypotheek-
markt daar wel oren naar heeft. Deze make-
laars hebben de huisprijzen irreëel de hoog-
te ingestuurd om hogere commissies op
verkoop en leningen te kunnen incasseren.
Daardoor kwamen veel toekomstige huisei-
genaars niet meer in aanmerking voor een

federale financiële ondersteuning.
Nu de huizenmarkt in elkaar stort

zal de verkoop van hun overgewaar-
deerde huizen nier meer voldoende
opbrengen om hun schuld aan de
bank af te betalen. Vele Amerikanen
zullen eindigen zonder huis en nog
steeds met schulden. Diezelfde
makelaars hebben de leningen op
de internationale hypotheekmarkt
overgewaardeerd zodat speculatie-
ve fondsen en andere instellingen
deze pakketten hebben overgeno-

men, hopend op korte termijn superwin-
sten te maken. Toen dat niet lukte, omdat
meer en meer mensen hun leningen niet
konden afbetalen, schreeuwden de banken
en financiële instellingen wereldwijd moord
en brand. De Centrale Banken moesten hun
renten verlagen zodat de liquiditeiten op de
markt gegarandeerd zouden blijven. Maar
voor de gedupeerde huiseigenaars zal het
nog wel een tijdje duren. Om de hebzucht
en het profijt van de hypotheekmarkt te
reguleren zijn er vage toekomstplannen om
Henri Paulson Junior, de huidige
Amerikaanse schatkistbewaarder, en
Alphonso Jackson, de staatssecretaris voor
Huisvesting en Urbanisatie, rond de tafel te
krijgen.

Ondertussen hebben de makelaars
weer een nieuw gat in de markt gevonden:
de aankoop van huizen in de ”Forclosure”
periode. Huizen worden tot 30% onder de
huidige marktwaarde verkocht. De ene zijn
dood is de ander zijn brood.

■

de sociale tol van de amerikaanse 

woninghypotheekmarkt

I  Marie Jeanne Vanmol  I

Op het einde van de maand juli konden 1 op de 97 huiseigenaars in de stad Detroit in de VS hun hypotheeklening voor
hun huis niet meer afbetalen. In reële cijfers omgezet: in de verkommerde auto-industriestad lopen er 8683 dossiers
van gezinnen met kredietproblemen en een huis dat in waarde daalt. Deze gezinnen zitten in de “Forclosure” fase,

waarin ze hun lening herfinancieren, hun huis verkopen of het proces van onteigening wordt ingezet.
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Verschillende waarnemers en analisten
zullen niet ontkennen dat de verkiezingen
van 7 september 2007 inderdaad ‘op de
dag zelf’ op een transparante manier ver-
lopen zijn. Nochtans, als men de vooraf-
gaande kiescampagne en de overheids-
manoeuvres grondig analyseert, kunnen
we bezwaarlijk spreken van een democra-
tische transitie. Fraude, strategische aan-
passingen, een gebrek aan communicatie
en een totale onverschilligheid bij de
Marokkaanse burger overschaduwden de
euforie. De internationale pers heeft ech-
ter enkel aandacht voor het zogenaamde

Islamistische gevaar. Door het teleurstel-
lende resultaat van de “Parti de la Justice
et du Développement” (PJD) konden ze
dan ook hun optimisme niet verbergen.
Maar, om het met de woorden van de
Nederlandse cabaretier Theo Maassen te
zeggen: “een optimist is gewoon een
slecht geïnformeerde pessimist”.

De verkiezingen werden gewonnen
door de conservatieve en nationalistische
Istiqlal-partij met 16% van de zetels (52
van de 325). De PJD finishte “verrassend”
slechts op de tweede plaats (46 zetels). De

grote overwinnaar van 2002, de Union
Socialiste des Forces Populaires (USFP) ein-
digde slechts vijfde (38 zetels). Ze werd
voorbij gestoken door twee royalistische
partijen, de Mouvement Populaire (MP)
met 41 zetels en de Rassemblement
National des Indépendants (RNI) met 39
zetels1.

DD EE MMAAGGEERREE OOPPKKOOMMSSTT

Ondanks de zware publicitaire inspannin-
gen van de overheid om de kiezers naar de
stembus te lokken, was de betrokkenheid
zeer mager. Met een officiële opkomst van

slechts 37% van het electoraat kan men
bezwaarlijk spreken van representatieve
uitslagen2. In 2002 was er nog een partici-
patiegraad van 52%. Deze lage opkomst
kan men op verschillende manieren ver-
klaren. Eerst en vooral heerst er een zware
crisis bij de politieke partijen door een
gebrek aan verjonging, vernieuwing en
visie. Sommige elites binnen de politieke
partijen (de befaamde dinosaurussen)
doen al sinds de jaren 1960 mee aan de
verkiezingen. De meeste politieke partijen
hebben dringend nieuw bloed nodig in de

letterlijke zin van het woord. Vaak is het
zo dat oude topmannen worden vervan-
gen door hun eigen kinderen of andere
familieverwanten. Aan de andere kant
hebben sommige kandidaten nauwelijks
een band met de partij waarvoor ze opko-
men. Dit is een fenomeen dat vaker voor-
komt op het platteland dan in de steden.
Plaatselijke notabelen die een zitje in het
parlement willen veroveren, worden op
het laatste moment op één of andere lijst
geplaatst. De partijen maken hier gretig
gebruik van, want deze lokale elites
beschikken vaak over uitgebreide cliënte-
listische netwerken waarmee ze hun
invloed op de stembusgang kunnen laten
gelden.

Een tweede verklaring voor de zwakke
opkomst is het totale gebrek aan vertrou-
wen bij de bevolking in de partijen. In een
systeem waar de Makhzen alle politieke
macht naar zich toetrekken, is er weinig
ruimte voor een partij om een eigen
beleid uit te stippelen3. De politieke partij-
en in Marokko staan dan ook symbool
voor de corruptie en de inefficiëntie van
de Marokkaanse overheid. De burger
gelooft niet dat de regering een antwoord
zal vinden op zware sociale dossiers zoals
armoedebestrijding en werkgelegenheid.
Het gebrek aan communicatie bij de poli-
tieke partijen ligt mee aan de basis van dit
wantrouwen. Hun kiescampagne beperkt
zich tot algemene slogans. Vele partijen
hebben zelfs nauwelijks een uitgewerkt
politiek programma. De media speelt hier-
in ook een belangrijke rol. In een land met
een analfabetismegraad van bijna 50% is

marokko: verkiezingen 2007

autoritarisme met een democratisch sausje

I  Koen Bogaert I

Op 7 september 2007 werden er in Marokko legislatieve verkiezingen gehouden.
De internationale pers feliciteerde de Marokkaanse overheid achteraf met het goede verloop en de transparantie 

van deze stembusgang. Bovendien waren de Westerse staatshoofden en media in hun nopjes want de Islamistische PJD is 
er niet in geslaagd de overwinning op te eisen. Marokko is dus op de goede weg… 

Of toch niet? Schijn bedriegt, zegt men wel eens.

Ondanks de zware publicitaire inspanningen
van de overheid om de kiezers naar de 
stembus te lokken, was de betrokkenheid zeer
mager. Met een officiële opkomst van slechts
37% van het electoraat kan men bezwaarlijk
spreken van representatieve uitslagen.
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de televisie veruit het belangrijkste medi-
um. Maar er worden nauwelijks politieke
debatten gevoerd. De campagne beperkt
zich tot het aframmelen van reclamespots
waarin de partijen zich achtereenvolgens
(kort) mogen voorstellen. De burger krijgt
op die manier algauw het gevoel dat elke
partij voor hetzelfde staat. De man op de
straat heeft het gevoel dat de verkiezin-
gen een maat voor niets zijn.

Ten derde kan men de gebrekkige par-
ticipatie ook verklaren aan de
hand van de toenemende trans-
parantie en de internationale
belangstelling. Het is niet meer
zo gemakkelijk voor de politieke
partijen noch voor de overheid
om zelf onopgemerkt kiezers
naar de kiesbureaus te brengen.
Vroeger werden vaak de ver-
voerskosten betaald in ruil voor
een gunstige stem. In een arm
land als Marokko voelden heel
wat burgers zich waarschijnlijk
niet geneigd om deze verplaat-
singskosten nu zelf te betalen.

SSTTEEMMMMEENN TT EE KKOOOOPP!!

Als men de opkomst vergelijkt tussen de
steden en het platteland dan merkt men
een duidelijk verschil. De opkomst in de
steden (30%) ligt significant lager dan op
het platteland (47%). Op het eerste zicht
een vreemd resultaat als men in acht
neemt dat de stembureaus in de steden
een stuk gemakkelijker bereikbaar zijn en
het analfabetisme veel groter is op het
platteland. Bovendien bevinden de echte
militanten van grote partijen zoals de PJD
en de USFP zich hoofdzakelijk in de ste-
den. Niettemin zijn er logische verklarin-
gen voor dit fenomeen. Eerst en vooral is
de invloed van de stammen en families op
het platteland een stuk groter.
Stamhoofden of plaatselijke notabelen
beschikken over uitgebreide cliëntelisti-
sche netwerken waarmee ze kiezers kun-
nen mobiliseren. Vervolgens zijn verschil-
lende waarnemers en analisten het erover
eens dat geld nog altijd het belangrijkste
overtuigingsmiddel is voor verschillende
politieke partijen om hun stemmenaantal
op te trekken. De arme populatie op het
platteland laat zich gemakkelijk overtui-
gen. Het “kopen” van stemmen is ook een

stuk makkelijker en minder zichtbaar op
het platteland, hoewel het ook in de ste-
den gebeurt.

De manier waarop legislatieve verkie-
zingen in Marokko worden georganiseerd,
werkt deze fraude in de hand. Alle parle-
mentsleden worden verkozen via lokale
lijsten. Marokko is onderverdeeld in 93
kiesdistricten en het is aan de verschillen-
de kandidaten om enkel de kiezers in hun
streek te overtuigen. Hierdoor verliest de

campagne vaak elke zingeving. De kandi-
daten focussen zich op lokale problemen
en beloven allerlei maatregelen die eigen-
lijk thuishoren in lokale gemeenteverkie-
zingen. Nationale thema’s komen nauwe-
lijks aan bod in de campagne. En de enige
nationale lijst die er is, bestaat uitsluitend
uit vrouwelijke kandidaten. Dit om de een-
voudige reden dat 34 zetels in het parle-
ment voorbehouden zijn voor vrouwen
(10%). Een quota dat nooit gehaald kan
worden als men enkel lokale lijsten
gebruikt want de vrouwen krijgen op deze
lijsten over het algemeen veel minder kan-
sen aangeboden om verkozen te worden.

WWIINNNNEERRSS AANNDD LLOOSSEERRSS

HHEETT EELLEECCTTOORRAAAATT::

Het electoraat is zowel verliezer als win-
naar. De massale afwezigheid van de kie-
zer kan men interpreteren op twee manie-
ren. Aan de ene kant beseft de burger dat
verkiezingen in Marokko helemaal niet in
het teken staan van de wil van de kiezer.
“Les élections ne servent à rien”, is de
opvatting van een zeer groot deel van de

bevolking. De zogenaamde militanten zijn
een perfect voorbeeld om dit te illustre-
ren. Tijdens de campagne doen veel poli-
tieke partijen een beroep op jongeren om
hen te helpen met het verspreiden van de
“politieke boodschap”. In werkelijkheid
gaat het om jongeren die betaald worden
om folders uit te delen en slogans te scan-
deren. Ze krijgen een dagloon tussen 5 en
20 euro. Vaak weten ze niet eens waar-
voor “hun” partij werkelijk staat. De werk-

loosheid bij de jonge gediplo-
meerden ligt zo hoog dat ze gre-
tig van de kans gebruik maken
om een centje bij te verdienen. De
jonge “militanten” die ik ontmoet
heb, zijn op de dag van de verkie-
zingen niet eens gaan stemmen.
Het is eveneens interessant om
het aantal ongeldige stemmen te
analyseren. Bijna 20% van het
aantal stemmen waren ongeldig.
Het gaat hier niet vaak om pro-
teststemmen maar om blanco
stemmen van een deel van de
bevolking uit angst voor represail-
les. Velen -vooral ouderen- zijn
het regime van angst ten tijde

van de vorige koning Hassan II, nog niet
vergeten. De invloed van de lokale
moqadem speelt nog altijd een grote rol4.
Om niet uit de gratie te vallen van de
moqadem, zijn vele kiezers, vooral op het
platteland, gaan stemmen. Vele van deze
mensen hebben waarschijnlijk ook ongel-
dig gestemd.

DD EE IISSTTIIQQLLAALL

De grote overwinnaar van de verkiezin-
gen, de Istiqlal, is de oudste partij van het
land. Het is een conservatieve nationalisti-
sche partij en ze beschikt over zeer mach-
tige netwerken zowel op het platteland
als in de steden. Enkele van de rijkste en
machtigste families in Marokko scharen
zich achter de partij. De partij beschikt
over een bijna feodale organisatiestruc-
tuur. Op het platteland en vooral in de
Westelijke Sahara heeft de Istiqlal de ver-
kiezingen gedomineerd. De Istiqlal contro-
leert daarnaast ook allerlei civiele organi-
saties zoals scoutorganisaties, vakbonds-
bewegingen, vrouwenorganisaties, enzo-
voort. Dit geeft de partij de mogelijkheid
om heel wat mensen te mobiliseren.
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DDEE UUSSFFPP

De grote verliezer is de socialistische USFP.
De partij werd lange tijd beschouwd als de
historische oppositie in Marokko maar ze
verloor een groot deel van haar geloofwaar-
digheid sinds haar deelname aan de rege-
ring in 1998. De toenmalige koning Hassan II
vroeg toen (verrassend) aan de socialistische
leider Youssoufi om de regering te leiden.
Deze zet van de koning paste perfect in het
democratische transitieproces van de jaren
1990, ook wel gekend als de ‘alternance’. Aan
de ene kant werd de oppositie betrokken in
het politieke spel maar aan de andere kant
zorgde de koning ervoor dat haar bewe-
gingsruimte beperkt bleef. De
regering Youssoufi steunde op een
zwakke coalitie en werd al snel
geconfronteerd met de politieke
limieten in een land waar de
koning alle macht naar zich toe-
trekt. Tezelfdertijd werd Marokko
op het einde van de jaren 1990
geconfronteerd met de sociale
gevolgen van de prille economi-
sche liberalisering. Na acht jaar
regeringsdeelname kregen veel
kiezers de indruk dat ook de USFP
de problemen niet zou oplossen.

Tijdens de regeringsvorming
van 2002 kreeg de partij boven-
dien een zware ontgoocheling te
verwerken. Hoewel ze deze verkiezingen had
gewonnen, besloot de nieuwe koning,
Mohamed VI, een technocraat aan te duiden
als eerste minister in plaats van een kandi-
daat uit het kamp van de USFP. De partij
legde zich hierbij neer en nam toch deel aan
de regering. Dit werd door velen beschouwd
als een teken van zwakte en een zoveelste
bewijs dat de politieke partijen in Marokko
zich nog altijd moeten neerleggen bij de wil
van de koning. De partij worstelt op dit
moment eveneens met haar identiteit. Ze
heeft geprobeerd om lokale notabelen aan
te trekken op haar lijsten zonder dat die een
hechte band hadden met de partij en ver-
trouwd waren met haar discours. Dit ont-
goochelde de militanten die meer en meer
afhaakten. Tenslotte verliest de USFP steeds
meer terrein op de universiteiten, ten voor-
dele van de islamistische beweging Adl wal
Ihsane. De campussen werden vroeger noch-
tans sterk bevolkt door militanten van de
USFP.

DDEE PPJJDD

Het resultaat van de Islamistische partij
werd nauwlettend in het oog gehouden
door de Europese pers. Er werd verwacht dat
de PJD met een overweldigende meerder-
heid de verkiezingen zou winnen. De partij
slaagde er echter alleen in 5 zetels meer te
winnen dan in 2002. Dit is op zich zeer
opmerkelijk, vermits de PJD deze keer in
bijna alle kiesdistricten een kandidaat pre-
senteerde, terwijl ze dit in 2002 in slechts
60% van de districten deed.
Niettemin heeft ook deze partij al wat van
haar pluimen verloren. Ze speelt het politie-
ke spel volgens de huidige regels van de

Makhzen. Dit is de prijs die je betaalt om te
mogen deelnemen. Eén van de gevolgen is
dat de partij zich verplicht zag de koning te
erkennen als de “Commander of the
Faithful” (leider van de gelovigen). De koning
is niet alleen de hoogste politieke macht in
Marokko, hij wordt eveneens beschouwd als
de legitieme leider van de gelovigen omwille
van zijn vermeende familieband met de pro-
feet Mohammed. Voor een partij die in haar
discours sterk steunt op de Islam zorgt dit
voor een interessante patstelling. Het geeft
de partij (ongewild) het imago dat ze nog
royalistischer is dan de koning zelf. De zwak-
ke opkomst tijdens de verkiezingen bewijst
dat ook deze partij er niet in geslaagd is de
bevolking te mobiliseren.
Vervolgens wordt de PJD langs islamistische
kant ook nog geconfronteerd met de concur-
rentie van een andere machtige organisatie,
de Adl wal Ihsane (justice et spiritualité) van
sjeik Yassine. Deze illegale maar getolereerde
organisatie wordt door velen omschreven als

de echte lokale oppositie in het land. Veel
waarnemers zijn het oneens over de precie-
ze houding van de beweging tijdens de ver-
kiezingen. Sommigen beweren dat ze de PJD
hebben gesteund, anderen beweren dan
weer dat de beweging heeft opgeroepen om
de verkiezingen te boycotten. Officieel ech-
ter beweert Adl wal Ihsane een neutrale
houding te hebben aangenomen.

Maar misschien wel de belangrijkste reden
voor het slechte resultaat van de PJD is de
nieuwe indeling van de kiesdistricten die
enkele maanden voor de verkiezingen werd
voorgesteld door het Ministerie van

Binnenlandse Zaken. Deze nieuwe
regeling had als bedoeling om de
macht van de partij, die zich vooral
in de steden situeert, te breken. De
nieuwe indeling zorgt ervoor dat
enkele stadswijken waar de PJD het
sterkst staat, vooral in Tanger en
Casablanca, uitgebreid of samenge-
voegd worden met regio’s uit het
platteland, waar andere partijen eer-
der het overwicht hebben. Ook het
aantal zetels per district werd gewij-
zigd op verschillende plaatsen.
De stedelijke regio’s kregen minder
zetels toebedeeld. Het gewicht van
de steden in de verkiezingsresulta-
ten werd met andere woorden

beperkt. Zoals verwacht domineerde de PJD
de resultaten in alle grote steden, maar ze is
er tot op vandaag nog niet in geslaagd om
voet aan grond te krijgen op het platteland.
De overheidsingreep heeft dus gewerkt. In
stemmenaantal is de PJD immers de groot-
ste partij van het land maar in zetels eindi-
gen ze slechts op de tweede plaats, achter de
Istiqlal.

RRNNII,,   MMPP EENN UUCC::   DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAA--

TTIIEEVVEE PPAARRTTIIJJEENN

Tot slot is er ook nog het resultaat van de
zogenaamde ‘administratieve partijen’.
Vooral het resultaat van de Rassemblement
National des Indépendants - RNI en de
Union Constitutionnelle – UC (zesde met 27
zetels) sprong in het oog. Deze partijen
slaagden erin hun zetelaantal nog te verbe-
teren in vergelijking met de vorige verkiezin-
gen. Deze partijen werden indertijd opge-
richt door de befaamde en onlangs overle-
den ex-minister van Binnenlandse Zaken,
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Driss Basri. Hij was de sterke man achter de
vorige koning Hassan II. De administratieve
partijen hebben slechts één bestaansreden.
Ze moeten het politieke landschap verdelen.
Deze partijen zullen dan ook nooit de rol van
de koning in vraag stellen. Met de zoge-
naamde toenemende transparantie is het
echter verrassend dat deze partijen zich heb-
ben kunnen handhaven.

LL’’EETTAATT,,   CC’’EESSTT MMOOII!!

Aan de jongste verkiezingen hebben meer
dan 30 partijen deelgenomen. Het politieke

landschap is hierdoor enorm versnipperd.
Naast de grote politieke partijen heb je een
hele reeks kleine partijtjes die enkele maan-
den voor de verkiezingen als paddenstoelen
uit de grond schieten. Ze nemen geen enkel
initiatief na de verkiezingen en zorgen er
alleen maar voor dat de macht van de grote
partijen wordt beperkt. De verdeling van de
kiesdistricten is erop voorzien dat geen
enkele politieke formatie in het land te veel
macht naar zich toe kan trekken. De koning
verdeelt en heerst met behulp van de
Makhzen.

In een land waar de koning over meer
politieke macht beschikt dan autoritaire pre-
sidenten zoals Mubarak in Egypte, kan je
nauwelijks spreken van een democratische
transitie, zelfs al heb je te maken met trans-
parante verkiezingen. De koning heeft vrij
spel. Hij benoemt de eerste minister en de
ministers van de soevereine kabinetten. Hij
heeft eveneens de mogelijkheid het parle-
ment te ontbinden wanneer hij dit nodigt
acht. Mohamed VI stelt zich boven de poli-
tiek en slaagt er handig in de sociaal-econo-
mische problemen in de schoenen te schui-
ven van de ‘verkozen’ overheid. Hij is de arbi-

ter van het politieke spel in Marokko die er
voor zorgt dat alles in (zijn) goede banen
wordt geleid. Niettemin is hij zijn belofte
nagekomen om een kandidaat uit de groot-
ste partij aan te duiden als eerste minister.
Dit had hij in 2002 nagelaten, toen hij de
technocraat Driss Jettou aanstelde. Abbas Al
Fassi, de leider van de Istiqlal, wordt de nieu-
we ‘legitieme’ eerste minister. Het valt echter
ten zeerste te betwijfelen of Mohamed VI
hetzelfde had gedaan indien de PJD de ver-
kiezingen had gewonnen.

Wat Marokko echt nodig heeft volgens

veel militanten en politieke analisten is een
grondwetshervorming die de macht van de
koning beperkt. Maar geen enkele belangrij-
ke politieke partij durft dit thema aan te
raken, op enkele kleine nietszeggende voor-
stellen na. De enige politieke groep die van
de grondwetsherziening een breekpunt
maakt, zijn de kleine Marxistisch-leninistisch
geïnspireerde partijen. Deze partijtjes zijn
zelf echter onderling zeer verdeeld over de
juiste handelswijze en hebben geen of wei-
nig impact op de politiek. Ze ontbreken
naambekendheid en financiële middelen en
slagen er niet in de bevolking te mobiliseren.
Aan de andere kant mogen we ons ook niet
blindstaren op een almachtige koning die de
enige belemmering zou vormen voor de
democratische transitie in Marokko. De
Marokkaanse machthebbers hebben zich,
net als vele andere leiders in de derde
wereld, moeten inpassen in het neoliberale
politieke project van grootmachten als de VS
en de Europese Unie en machtige internatio-
nale instellingen als de Wereld Bank, het IMF
en de Wereldhandelsorganisatie. Marokko
wordt meer en meer omgevormd tot het
perfecte uitstalraam voor buitenlandse mul-

tinationals die voornamelijk de Europese
markten willen bevoorraden. De lage pro-
ductiekosten en “la proximité” van de
Europese Unie zorgen voor een gegaran-
deerde Europese afzetmarkt. De
Marokkaanse binnenlandse economie wordt
hierbij grotendeels genegeerd. De stabiliteit
van het land is echter een noodzakelijke
voorwaarde om buitenlandse investeerders
aan te trekken en het regime weet dit han-
dig uit te buiten. In Marokko blijft men dus
zitten met een autoritair politiek systeem,
weliswaar bedekt met een licht (legitime-
rend?) democratisch sausje.

Koen Bogaert is doctoraatsstudent verbonden
aan de Universiteit Gent, Vakgroep Studie van
de Derde Wereld en lid van MENARG (Middle
East and North African Research Group). Deze
analyse is gebaseerd op veldwerk tijdens de
maanden augustus en september 2007.

–––––––
1 De cijfers zijn afkomstig uit het onafhankelij-
ke weekblad Telquel.Telquel, n°289, 15-21 septem-
ber.
2 Dit is het officiële cijfer bekendgemaakt door
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar zelfs
dit cijfer moeten we met enige voorzichtigheid
benaderen. Volgens het weekblad Telquel gaat het
eerder om 37% van de kiesgerechtigde
Marokkanen die hun stembrief hebben opgehaald.
Volgens hen heeft 80% van alle Marokkanen met
de kiesgerechtigde leeftijd hun stembrief opge-
haald. Als men de twee cijfers combineert dan
komt men slechts aan 30% van het totale electo-
raat dat zijn stem heeft uitgebracht. Als men daar
het aantal ongeldige en blanco stemmen van
aftrekt (19% van het aantal stemmen), dan komt
men tot de conclusie dat enkel iets meer dan 24%
van het totale electoraat een geldige stem heeft
uitgebracht.
3 De Makhzen is het machtssysteem en de
entourage van de koning. Het is een parastatale
constructie die coëxisteert met de conventionele
staatsinstellingen zoals het parlement en de over-
heid. De Makhzen controleren de zogenaamde
soevereine ministeries zoals het almachtige
Ministerie van Binnenlandse Zaken, het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en het
Ministerie van Religieuze Zaken. De ministers
van deze departementen worden rechtstreeks
aangeduid door de koning en behoren tot geen
enkele politieke partij. Het Ministerie van
Justitie hoorde vroeger ook bij de soevereine
ministeries, maar de huidige minister behoort
tot de socialistische USFP. Niettemin is het zeer
twijfelachtig of dit ministerie veel autonomie
bezit.
4 De moqadem is de lokale vertegenwoordi-
ger van de Makhzen. Hij is als het ware de ogen
en de oren van het regime en waakt over enkele
wijken in de stad of het platteland.

■

De Marokkaanse koning heeft vrij spel in zijn
land. Hij benoemt de eerste minister en de 
ministers van de soevereine kabinetten. Hij heeft
eveneens de mogelijkheid het parlement te ont-
binden wanneer hij dit nodigt acht. Mohamed VI
stelt zich boven de politiek en slaagt er handig in
de sociaal-economische problemen in de schoe-
nen te schuiven van de ‘verkozen’ overheid.
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De president was van begin af aan
een felle voorstandster van een
krachtig “anti-oproerbeleid” dat mooi
te kaderen viel in de Amerikaanse
zogenaamde “oorlog tegen de ter-
reur”. Dit leidde tot een alarmerende
stijging van mensenrechtenschendin-
gen. De huidige toestand overtreft
zelfs in omvang de wreedheden
begaan onder dictator Marcos. De
democratische ruimte die in 1986
met de val van die dictator werd ver-
overd, wordt vandaag de dag zwaar
bedreigd.

PPOOLLIITTIIEEKKEE MMOOOORRDDEENN

De duidelijkste uiting daarvan is de
onophoudelijke golf van systemati-
sche moorden op politieke activisten,
vakbondsleiders, boerenleiders, progres-
sieve advocaten, kerkmensen en politici.
Aan de reeks moorden op lokale journalis-
ten (meer dan 70 sinds 1986) komt even-
min een einde. De Filippijnen is ondertus-
sen na Irak het gevaarlijkste land ter
wereld voor journalisten.

Gerechtigheid blijft uit door een com-
binatie van onverschilligheid, corruptie,
betrokkenheid bij duistere zaken van loka-
le politie en politici en het falen van de
overheid om de verantwoordelijken te
arresteren en te vervolgen. Sinds het aan-
treden van president Arroyo in 2001 ligt
het aantal politieke moorden rond de 900.
Bij die ontstellende cijfers moet men nog
eens meer dan 250 verdwijningen tellen.
De jongste tijd lijken de verdwijningen de
moorden deels te vervangen, waarschijn-
lijk omdat die minder sporen nalaten.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat
deze politieke moorden het werk zijn van

doodseskaders die banden hebben met de
politie, het leger, paramilitaire groepen of
privé-milities, en door de heersende klasse
ingeschakelde huurmoordenaars. Ze heb-
ben als doel de leiders van gevestigde
linkse politieke partijen of volksorganisa-
ties, progressieve advocaten en te diep
wroetende onderzoeksjournalisten uit te
schakelen

SSTTAANNDDRREECCHHTTEERRLLIIJJKKEE EEXXEECCUUTTIIEESS

Het aantal politieke moorden ten aanzien
van militanten ligt bijzonder hoog in
gebieden die rijk zijn aan grondstoffen
zoals koper, goud en ijzer, waar het maoï-
stisch gewapend verzet van het “Nieuwe
Volksleger” (New People’s Army - NPA)
voet aan de grond heeft, en waar de pro-
testbeweging en de progressieve partijen
sterk staan. De situatie is regionaal ver-
schillend, maar teistert de archipel van
noord tot zuid.

De standrechtelijke executies worden
goed gepland en uitgevoerd door
getrainde moordenaars die in sommi-
ge gevallen voorzien zijn van gesofis-
ticeerd wapentuig. Meestal worden
slachtoffers in een hinderlaag dood-
geschoten door gemaskerde individu-
en op een brommer of in een minibus
zonder nummerplaat. Vaak kregen ze
bedreigingen voor ze vermoord wer-
den of werden ze geschaduwd.

LLIINNKKSSEE GGEEKKOOZZEENNEENN

BBEEDDRREEIIGGDD

Alle linkse stromingen worden
bedreigd. Dit is in de eerste plaats het
geval voor de electorale lijst van
Bayan Muna (Het volk eerst), dat in
het parlement vertegenwoordigd is,

en waarvan reeds 120 militanten ver-
moord werden sinds 2001. Linkse gekoze-
nen worden ook bedreigd en opgesloten.
De 3 afgevaardigden van Bayan Muna
hebben zich gedurende 2 maanden in het
parlementsgebouw moeten verschansen
om een arrestatie te ontlopen nadat in
februari 2006 zonder duidelijke aanlei-
ding de noodtoestand werd afgekondigd.

Begin 2007 werd Bayan Muna parle-
mentslid Satur Ocampo in volle verkie-
zingscampagne 18 dagen gevangen
gehouden op beschuldiging van moorden
die meer dan 20 jaar geleden gebeurden
terwijl hij toen nota bene in de gevange-
nis zat. Zijn kameraad Crispin Beltran van
de electorale lijst Anakpawis werd 15
maanden opgesloten tot het Hoogge-
rechtshof oordeelde dat de beschuldigin-
gen van rebellie ongegrond waren.
Militairen verbrandden in het openbaar
afbeeldingen van deze progressieve volks-

macapagal arroyo in voetspoor van marcos

I  David Baele  I

Sinds Gloria Macapagal Arroyo begin 2001 aantrad als president van de Filippijnen, gaat het verder bergaf met de
naleving van de mensenrechten. “Ontwikkelingsprojecten” die ganse gemeenschappen ontwrichten - zoals grootschalige

mijnbouw, ontbossing en dammenbouw- stuiten op breed volksverzet, wat de overheid onherroepelijk met verdere 
militarisering en repressie beantwoordt.
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vertegenwoordigers en van anderen, zoals
Risa Hontiveros, afgevaardigde van
Akbayan. Ook andere leiders van deze par-
tij werden beschuldigd van ‘rebellie’.

Speciaal verslaggever voor standrech-
telijke executies van de Verenigde Naties
Philip Alston bezocht van 12 tot 21 februari
2007 het land en praatte zowel met rege-
ringsmedewerkers als met leden van de
civiele maatschappij. Hij stelt twee oorza-
ken voor de almaar verslechterende situ-
atie vast. Enerzijds worden legale linkse
groepen via “labeling” geassocieerd met
gewapende verzetsgroepen. Anderzijds
vormt de anti-oproerstrategie van de
regering een alibi en zelfs een aanmoedi-
ging voor het uitvoeren van standrechte-
lijke executies van ‘vijanden’. Volgens
Alston komen deze twee oorzaken geza-
menlijk tot uitdrukking in de “order of bat-
tle” van het Filippijnse leger (Armed
Forces of the Philippines - AFP) en de poli-
tie (Philippine National Police - PNP). In dit
document worden honderden groepen en
individuen geïdentificeerd als vijanden die
het leger als “illegitiem” beschouwd.
Regelmatig verschijnen verklaringen van
legerfiguren in de krant waarin opgeroe-
pen wordt om deze groepen te neutralise-
ren, en waarin de bevolking wordt opge-
roepen om te erkennen dat elke vorm van
hulp aan deze groepen een vorm van
steun aan de vijand is.

VVUUIILLEE OOOORRLLOOGG

De verontrustende trend van politieke
moorden is ook Amnesty International
niet ontgaan: “Gedurende de jongste
jaren gaat het aantal gerapporteerde aan-
vallen van ongeïdentificeerde gewapende
mannen op leden van legale linkse politie-
ke organisaties, zoals Bayan Muna,
Anakpawis en anderen, in stijgende lijn”,
constateert de organisatie op 8 maart
2006. In het rapport van Human Rights
Watch van 28 juni 2007 zegt Azië-afge-
vaardigde Sophie Richardson: “Er zijn ster-
ke bewijzen van een ‘vuile oorlog’ (dirty
war) gevoerd door de strijdkrachten tegen
de bij links aanleunende activisten en
journalisten”. Het vermoeden dat de over-
heid verantwoordelijk is voor de moorden
is dus niet ongegrond. Veel getuigen en
leden van volksorganisaties wijzen het
AFP, de agenten van de Civilian Armed

Forces Geographical Unit (Cafgu) en
doodseskaders aan als de schuldigen.
De AFP is de grootste gewapende groep in
het land, en heeft dus zeker ook de midde-
len om een offensief op nationale schaal
te voeren. Het heeft genoeg middelen en
mankracht om systematische aanvallen te
plegen op de progressieve beweging.

CCOOUUNNTTEERR--RREEVVOOLLUUTTIIOONNAAIIRREENN

In mindere mate, maar eveneens zorgwek-
kend, zijn de moorden die de gewapende
vleugel van de Communistische Partij van
de Filippijnen (CPP), het NPA, pleegt op lei-
ders van andere linkse formaties omwille
van ideologische meningsverschillen.
Politieke meningsverschillen rond strate-
gie, een tekort aan interne democratie en
disciplinaire aanvallen vanwege de leiding

lagen aan de basis van een crisis die veel
leden er toe aanzette om in 1992-1993 uit
de CPP te stappen.

Verscheidene leden gingen samenwer-
ken met lokale machthebbers of gingen
zelfs voor de Filippijnse staat werken. Maar
anderen distantieerden zich hiervan en ble-
ven actief als linkse militanten. Deze ‘verla-
ters’, door de CPP “rejectionists” genoemd
omdat ze de door partijleider Sison opge-
drongen partijlijn niet wilden volgen, slaag-
den er niet in zich in één organisatie te her-
groeperen. Daardoor ontstonden naast de
CPP-georiënteerde organisaties andere
groepen, waarvan sommige zich uiterst-
links situeren. Het verlies van het monopo-
lie ter linkerzijde was niet naar de zin van

de CPP, die afwijkende politieke meningen
als  zogenaamde “criminele feiten” afdeed,
soms met een doodvonnis tot gevolg.

Bepaalde organisaties worden bedreigd
en hun leden worden door de CPP bestem-
peld als “counter-revolutionairen”,“agen-
ten” en “criminelen”. Sinds 1992 zijn al min-
stens 27 gevallen bekend van moorden op
leden van andere progressieve organisaties
en mensen die de CPP verlaten hebben, 9
personen ontsnapten aan een moordaan-
slag, anderen kregen doodsbedreigingen. In
haar laatste rapport over standrechterlijke
executies in de Filippijnen ‘Scared Silent -
Impunity for Extrajudicial Killings in the
Philippines’ roept Human Rights Watch de
CPP/NPA op het vermoorden van voormali-
ge leden stop te zetten.

Bronnen:
Amnesty International “PHILIPPINES: Political

Killings, Human Rights and the Peace Process”
http://web.amnesty.org/library/index/ENG
ASA350062006

Preliminary note on the visit of the Special
Rapporteur on extrajudicial, summary or
arbitrary executions, Philip Alston, to the
Philippines (12-21 February 2007)
http://www.extrajudicialexecutions.org/re
ports/A_HRC_4_20_Add_3.pdf

Human Rights Watch: Scared Silent - Impunity
for Extrajudicial Killings in the Philippines
http://hrw.org/reports/2007/philippines0607/

Links naar verschillende rapporten over de men-
senrechten in de Filippijnen
http://www.pinoyhr.net/ngorpt_phil.php

Dossier CPP: killings  http://www.europe-solidaire.
org/spip.php?rubrique14&var_recherche=
philippines

■

20 januari 2001: Een “volksopstand” verdrijft de corrupte president Estrada uit het
paleis. Vice-president Gloria Macapagal Arroyo wordt ingezworen als president.
Estrada was inderdaad erg corrupt, maar dat geldt ook voor personen uit de omgeving
van de huidige president. Estrada, een gewezen acteur, had het nadeel niet tot de tra-
ditionele elite te behoren.
Januari 2002: Amerikaanse militairen zijn terug in het land “om het land bij te staan
in de oorlog tegen de terreur”.
27 juli 2003: Driehonderd Filippijnse officieren ondernemen een mislukte coup tegen
Arroyo.
Juni 2004: Arroyo wordt uitgeroepen tot overwinnaar van de presidentsverkiezingen
ondanks grootschalige fraude.
24 februari - 3 maart 2006: Arroyo roept de noodtoestand uit.
Volksvertegenwoordiger Crispin Beltran wordt gearresteerd. Vijf andere parlementai-
ren verschansen zich in het parlementsgebouw.
16 maart 2007: Volksvertegenwoordiger Satur Ocampo wordt gearresteerd.
14 mei 2007: Arroyo lijdt een nederlaag in de parlementsverkiezingen.
15 juli 2007: De anti-terrorisme wet wordt van kracht.
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De meeste ontmoetingen hadden we in
Beiroet, maar het meest indrukwekkende
was de tocht naar Zuid-Libanon in een
4x4 van Hezbollah. Het Libanese leger laat
geen “buitenlanders” binnen in Zuid-
Libanon, dus was dit de enige manier om
ter plaatse te geraken en met mensen te
spreken. We waren zo getuige van de vele
dorpen die door het Israëlische leger ver-
woest waren. De heropbouw van huizen
en dorpen is met vereende krachten bezig,
maar de mensen zijn sceptisch. Op 50 jaar
tijd heeft Israël al 7 oorlogen gevoerd
tegen Libanon. Sommigen hebben hun
huis al meerdere malen heropgebouwd.
Ook Zuid-Beiroet werd zwaar gebombar-
deerd door het Israëlische leger. Daar was
het hoofdkwartier gevestigd van zowel
Hezbollah als van haar televisiestation Al
Manar.

Van al de ontmoetingen die we had-
den, maken we hier een selectie van vier:
Leila Mazboudi is hoofdredactrice van de
televisie Al Manar, Ali Fayad is lid van het
politiek bureau van Hezbollah, Khaled
Hadadeh is algemeen-secretaris van de
Libanese KP en Camile Dagher is een com-
munistische advocaat (van de vierde inter-
nationale). De vier samen geven een even-
wichtig en genuanceerd beeld van de ver-
houding tussen een islamitische verzets-
beweging zoals Hezbollah en linkse orga-
nisaties in Libanon.

We ontmoetten Leila Mazboudi in het
zwaar geteisterde Zuid-Beiroet. We had-
den het eerst over vrouwenrechten bin-
nen Hezbollah, maar dat werkte haar wat

op de zenuwen. “Al 30 jaar stellen journa-
listen ons dezelfde vraag”, antwoordde ze
ons. “Telkens antwoorden we hetzelfde:
vrouwen krijgen binnen de sjiïetische
beweging de posten die ze verdienen. Dat
heeft niets met man-vrouwrelaties te
maken. Ikzelf heb verantwoordelijke pos-
ten gekregen als redactrice sinds begin
jaren 1980.” Nu is Leila hoofdredactrice
van de populaire Al Manar-televisie, het
station van Hezbollah. We bezochten de
nieuwe studio’s, want de oude zijn volle-
dig verwoest door de Israëlische bombar-
dementen. En het waren geen precisie-
bombardementen. Honderden vierkante
meters gebouw zijn simpelweg verdwe-
nen. Ground zero. De bewoners waren op

de hoogte van de komende bombardemen-
ten en waren weggevlucht. Dat verklaart
de relatief weinig slachtoffers in het volkse
sjiïetische Zuid-Beiroet. Maar toen ze na
het einde van de 33-dagen durende oorlog
terugkwamen, half augustus 2006, konden
ze hun ogen niet geloven.

““AA LL 66 00 JJAAAARR OOVVEERRSSCCHHRRIIJJDDTT

IISSRRAAËËLL AALLLLEE GGRREENNZZEENN””   

Leila Mazboudi, hoofdredactrice van Al
Manar: “Toen de vijandelijkheden zijn
gestopt, zijn mijn vriendin en ikzelf
onmiddellijk naar de buitenwijk van Zuid-
Beiroet gegaan, daar waar het hoofdkwar-
tier van Hezbollah was gevestigd en de
studio’s van Al Manar. Heel die wijk was

libanon, augustus 2007:

één jaar na de overwinning van hezbollah

op het israëlische leger

I  Chris Den Hond  I

In augustus 2007, exact één jaar na de overwinning van het Libanese verzet op het Israëlische leger,
trokken we op reportage in Libanon. We wilden een aantal zaken diepgaander onderzoeken: hoe is het mogelijk 

dat volgens interne bronnen nog geen 200 militanten een overwinning kunnen boeken op het vierde sterkste leger 
ter wereld, wat is de impact van die overwinning in de Arabische wereld en hoe verhoudt de Libanese Hezbollah zich 

tot de linkerzijde.
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geëvacueerd tijdens de oorlog. Gedurende
twee uren heb ik geen woord kunnen uit-
brengen. Heel het hart van Zuid-Beiroet
was vernietigd. Er stond niets meer over-
eind. Ik had het gevoel dat ik mijn ver-
stand kwijt was. Ik kon mij niet meer her-
inneren waar de winkels stonden. Alles
wat rond Al Manar stond was volledig
platgebombardeerd. Ik was al mijn refe-
rentiepunten kwijt. Daar voel je dat ze te
ver gegaan zijn. De Israëli’s hebben alle
grenzen overschreden tijdens de laatste
oorlog. In 1982 of in 1996, toen we oog in
oog stonden met elkaar, kon je zeggen dat
het nog ergens menselijk bleef, maar de
laatste oorlog was niet meer menselijk.
De laatste oorlog was geen oorlog tegen
Hezbollah, het was een oorlog tegen de
burgerbevolking. 90% van de slachtoffers
waren burgers, veel vrouwen en kinderen.
Je moet eens gaan praten met de overle-
venden, zij die heel hun familie verloren
hebben. De eerste dag van de oorlog was
er de familie van een cheik met zijn 9 kin-
deren en zijn vrouw die gedood werden.
Hun huis is letterlijk op hun hoofd geval-
len. Er is ook het verhaal van de vrouw die
trachtte te vluchten met haar kinderen.
De Israëli’s hebben haar auto gebombar-
deerd.

Men kan niet leven met mensen die
de andere proberen te elimineren, die hun
buren op die manier proberen te vernieti-
gen. Sinds 60 jaar proberen ze zich met
geweld op te dringen in de regio, maar ze
doen dat op een heel slechte manier. Van
bij de oprichting van de staat Israël, zei
Moshé Dayan:‘We moeten ons opdringen
met geweld, want de anderen aanvaarden
ons niet.’ Dat voel je nog steeds. Ze zijn
bereid heel hun omgeving te elimineren
om toch maar te kunnen blijven. Ze moe-
ten in overweging nemen wat wij willen,
wat de bevolking rond hen wilt, de Syriërs,
de Libanezen, wij zijn allemaal betrokken
partij bij dit conflict. De Fransen, de Belgen,
de Zwitsers, zij mogen hier allemaal oplos-
singen komen voorstellen, terwijl wij, de
Syriërs en de Libanezen geen spreekrecht
hebben. Geen enkele oplossing zal kunnen
toegepast worden zonder ons akkoord. Wat
wij voorstellen is een staat die iedereen
omvat. Ik denk dat dit verenigbaar is met
de laïciteit, met de Islam, met het
Christendom, met iedereen. De joodse

staat daarentegen, sorry, maar die is niet
opgericht op een gebied zonder volk. Er
leefde een volk met een geschiedenis, het
Palestijnse volk.”

Hezbollah speelt een belangrijke rol in
de solidariteit met het Palestijnse verzet
en is veruit de belangrijkste verzetsorgani-
satie in Libanon. Israël heeft zich in 2000
onvoorwaardelijk teruggetrokken uit
Zuid-Libanon na zware verliezen.
Hezbollah wordt bestempeld als ‘terroris-
tisch’ in het westen en afgedaan als ‘de
hand van Iran in Libanon’. Sinds de over-
winning in 2000 en in 2006 op Israël kan
deze organisatie nochtans op een zelden
geziene sympathie rekenen in de
Arabische moslimwereld en bij een
belangrijk deel van de linkerzijde in de
regio. Binnen Hezbollah heb je verschillen-

de stromingen, van meer conservatieve
moslims tot een stroming die samenwer-
king zoekt met de strijdbare linkerzijde.
De huidige verantwoordelijke van
Hezbollah, Hassan Nasrallah, behoort tot
die linkse stroming. Toen Nasrallah op een
tribune een toespraak hield voor een mil-
joen mensen, noemde hij de president van
Venezuela “broeder Chavez”. Ali Fayad van
Hezbollah vertelde ons dat ze voelen “dat
die man zeer kort bij ons staat. Hij is een
strijdmakker, alsof er tussen ons een lange
geschiedenis is van een gemeenschappe-
lijk gevecht, alsof zijn geweer het onze is.
Wij houden van Chavez en wij denken dat
er middelen bestaan om onze relatie
zodanig te versterken dat het een soort
modelrelatie wordt van wat mogelijk kan
zijn tussen de linkerzijde en de moslims.”

De relatie die populaire moslimgroe-
peringen zoals Hamas en Hezbollah
onderhouden met de linkerzijde is niet
zonder belang. Niet alleen bij ons, maar
ook in het Midden-Oosten merk je een
groeiend racisme, oplopende spanningen

tussen bevolkingsgroepen, tussen etnieën,
conflicten zelfs binnen moslimgroepen
zoals tussen soennieten en sjiïeten.
Hamas en Hezbollah hebben echter geen
uitstaans met Al Qaida, Taliban of takfiris-
ten. Hezbollah is een pluralistische, com-
plexe organisatie. Het is niet uitgesloten
dat ze ooit de linkerzijde de rug toekeert,
maar op dit moment weigert Hassan
Nasrallah de wereld te bekijken als een
“schok tussen beschavingen”, als een
strijd tussen “moslims tegen christenen”.
Hezbollah is een sterke alliantie aange-
gaan met generaal Aoun, één van de
christelijke groeperingen in Libanon. Ali
Fayad (Hezbollah) beschouwt die alliantie
trouwens als de alliantie van de toekomst
van Libanon. “De alliantie is een factor van
stabiliteit. Het is een alliantie tussen twee

politieke krachten die heel populair zijn in
Libanon. Volgens ons zijn die twee bewe-
gingen, Hezbollah en de vrije patriottische
stroming van generaal Aoun, in staat een
reële staat te creëren, een rechtsstaat.
Generaal Aoun ijvert voor een waarachti-
ge politieke onafhankelijkheid en een
reële soevereiniteit. Hij kan een belangrij-
ke rol spelen in dienst van alle Libanezen.”

Hassan Nasrallah gebruikt in zijn
redevoeringen concepten als “imperialis-
me, zionisme”. Hij heeft het niet over
“joods of christelijk blok”. Hezbollah en
ook Hamas staan politiek lijnrecht tegen-
over Al Qaida, de Taliban of Saoedi-Arabië,
zoals de christelijke bevrijdingstheologie
aan de andere kant van het politieke spec-
trum staat dan het extreem-rechtse Opus
Dei. Dat is in de huidige politieke context
van het Midden-Oosten niet zonder
belang. Ali Fayad, lid van het politiek
bureau van Hezbollah ging in een inter-
view met ons dieper in op die relatie van
Hezbollah met de linkerzijde. Ali Fayad is
ook professor aan de Libanese faculteit

Hezbollah is een pluralistische, complexe 
organisatie. Het is niet uitgesloten dat ze ooit de
linkerzijde de rug toekeert, maar op dit moment
weigert Hassan Nasrallah de wereld te bekijken
als een “schok tussen beschavingen”, als een 
strijd van “moslims tegen christenen”.
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waar hij politieke wetenschappen onder-
wijst. Hij volgt van nabij de ontwikkelin-
gen in de altermondialistische beweging.

““OONNZZEE OOVVEERRWWIINNNNIINNGG II SS DD EE

OOVVEERRWWIINNNNIINNGG VVAANN AALLLLEE

VVEERRWWOORRPPEENNEENN DDEERR AAAARRDDEE””

Ali Fayad (politiek bureau Hezbollah):
“Onze overwinning op het Israëlisch leger
heeft als onmiddellijk gevolg gehad dat
de Noord-Amerikaanse plannen voor het
Midden-Oosten zijn gedwarsboomd.
Condoleezza Rice had verklaard dat de
aanval van Israël zou leiden tot een nieuw
Midden-Oosten, wel, ze heeft haar klad-
werk mogen herschrijven. Wat hier
gebeurd is, is een model voor zij die zich
weigeren neer te leggen bij de Noord-
Amerikaanse overheersing, de Israëlische
bezetting en de dominantie van interna-
tionale instellingen zoals de UNO. Onze
overwinning betekent ook een kaakslag
voor al degenen die dachten dat de oorlog
van de VS een oorlog is voor vrijheid en
democratie. Onze overwinning is de over-
winning van alle verworpenen der aarde,
van Venezuela in Latijns-Amerika tot de
Arabische wereld. Aan al de mensen in
Palestina, Irak en Libanon zeggen wij:
‘De volkeren zijn in staat de grootmach-
ten, zelfs tot de tanden gewapend, te
overwinnen’.”

“De marxisten hier in Libanon zijn
onze bondgenoten. De Libanese KP en de
linkerzijde in het algemeen zijn onze
bondgenoten. Wij hebben ideologische
meningsverschillen, wij hebben onze over-
tuiging en zij de hunne. Maar op dit
moment van de strijd zijn die meningsver-
schillen van bijkomstig belang. Voor ons is
de voornaamste vraag: Ben je voor of
tegen de verdrukten in de wereld? Weiger
je de overheersing van de wereld door de
VS en de kloof die alsmaar groter wordt
tussen rijken en armen of niet? Wij zijn er
tegen dat de huidige opdeling een ideolo-
gische of religieuze opdeling zou zijn tus-
sen christenen en moslims of tussen
marxisten en gelovigen. De sleutelvraag
vandaag is te weten of je het verzet
steunt tegen de VS-overheersing of niet,
of je de wilde mondialisering steunt of
niet, of je de bezetting steunt of niet. Ik
zeg je heel eerlijk: de marxisten die verzet
bieden zitten in dezelfde loopgraven dan

wij en de moslims die geen verzet bieden,
zoals de takfiristen of zij die de wereld-
machten steunen, staan zeer veraf van
ons.”

“Wat Palestina betreft, denken wij dat
de Palestijnse geografie en de economi-
sche mogelijkheden voor Palestina tot
gevolg hebben dat een stabiliteit niet
mogelijk is volgens het model van twee
staten. Wij menen dat er één enkele staat

moet komen voor alle Palestijnen van de
verschillende gemeenschappen, of ze nu
joods zijn, moslim of christen. De
Palestijnen zijn de kinderen van de regio,
zij hebben het recht om terug te keren en
te leven in die Palestijnse staat. Het zijn zij
die moeten beslissen onder welk politiek
regime ze willen leven. Stabiliteit brengen
in Palestina is volgens ons pas mogelijk
als er één staat wordt opgericht waarin
alle burgers gelijk zijn, of ze nu jood zijn,
moslim of christen.”

““HH EE TT VVEERRZZEETT MMAAAAKKTT DDEEEELL UUIITT

VVAANN OONNZZEE CCUULLTTUUUURR EE NN OONNZZEE

GGEESSCCHHIIEEDDEENNIISS””   

De Libanese KP neemt ook deel aan het
verzet tegen de Israëlische bezetting, ook
al hebben ze veel minder middelen. We
hebben een dag doorgebracht in Jamaliya,
in de Bekaa-vallei, waar 7 communistische
militanten gesneuveld zijn bij een
Israëlische operatie in augustus 2006. We

ontmoetten daar Khaled Hadadeh, alge-
meen-secretaris van de Libanese KP.

KKHHAALLEEDD HHAADDAADDEEHH,,   AALLGGEEMMEEEENN--

SSEECCRREETTAARRIISS VVAANN DD EE LLIIBBAANNEESSEE KK PP

“De Noord-Amerikanen zitten met serieu-
ze problemen in Irak en het lijkt erop dat
de Europese Unie hier voordeel probeert
uit te halen om wat verloren terrein terug
te winnen. De Europese Unie heeft nog

steeds dezelfde algemene opvattingen als
de Noord-Amerikaanse regering. Het lijkt
erop dat ze elkaar aanvullen om de belan-
gen van Israël in de regio te verdedigen.
De zogenaamde vredesvoorstellen die de
Europese Unie en de Noord-Amerikaanse
regering doen, hebben als doel de politie-
ke en militaire belangen van Israël in de
regio te vrijwaren. Het confessioneel
model in Libanon ligt aan de oorsprong
van vele problemen en burgeroorlogen die
plaatsvonden sinds de oprichting van het
grote Libanon in 1926. Groepen worden
geografisch opgedeeld en volgen een poli-
tieke chef of een clanhoofd. Het Libanese
regime weerspiegelt die unie van feodale
heren die de belangen verdedigen van
hun eigen gemeenschap. Die logica leidt
er zelfs toe dat die heren de steun gaan
zoeken van buitenlandse beschermheren
om hun macht te consolideren. Die con-
fessionele samenstelling maakt Libanon
onstabiel, wat nog versterkt wordt door
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munistische militanten.
Het slotwoord geven we aan Camile

Dagher, advocaat en communist (van de
vierde internationale):

“De rol die Hezbollah gespeeld heeft
in de jaren 1990, tot aan de bevrijding van
heel de Libanese grensstreek in mei 2000,
is zeer belangrijk geweest. Dat heeft heel
veel veranderd in het Libanese politieke
landschap, en zelfs tot ver buiten Libanon.
In de Arabische wereld zijn de mensen er
aan gewend geraakt dat Israël gebieden
bezet en zich slechts terugtrekt na draco-
nische toegevingen vanwege het bezet
volk, maar hier in Libanon zijn de Israëli’s
verplicht geweest zich terug te trekken in
het jaar 2000 zonder één enkele toege-
ving. De 33-dagen durende oorlog in 2006
heeft ook veel veranderd. Voor de eerste
keer zien we dat Israël er niet alleen niet
in slaagt Arabische gebieden te bezetten,
maar dat ze zelfs een groot aantal solda-
ten en officieren verliest in de gevechten.
Dat is een zeer belangrijke wending, niet
alleen voor de manier hoe de Arabische
massa’s de zaken bekijken, ook voor de
Israëlische bevolking is dat belangrijk.”

Chris Den Hond is journalist.
■
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een regionale instabiliteit. Een wijziging,
hoe klein ook, in de regionale krachtsver-
houdingen, leidt in Libanon tot een bur-
geroorlog, want Libanon is de zwakke
schakel van de regio met het meest
kwetsbare politieke systeem. Wij zijn van
oordeel dat dit confessioneel en cliëntelis-
tisch systeem de voornaamste oorzaak is
van de problemen in Libanon. Om een
democratische lekenstaat te vormen in
Libanon stellen wij voor een einde te
maken aan het confessioneel systeem
met een nieuwe kieswet, gebaseerd op de
proportionaliteit.”

“De KP steunt niet enkel het verzet,
wij hebben dat verzet opgestart. In de
jaren 1960 zijn wij begonnen met de
oprichting van de weerstand tegen de
Israëlische agressie in Libanon. Bij de
Israëlische invasie in Libanon in 1982 heb-
ben de KP en andere communistische
organisaties het Front van Libanees natio-
naal verzet opgericht. Dat Front heeft
Beiroet bevrijd en een deel van Libanon,
dat bezet was tot aan de Litani-rivier tus-
sen 1982 en 1985. Het verzet tegen de bui-
tenlandse bezetting maakt deel uit van
onze cultuur en onze geschiedenis. Het
verzet dat wij hadden willen opbouwen is
een verzet dat de band legt tussen de
bevrijding van de bezette gebieden en een
democratisch, seculiere verandering bin-
nen Libanon. Maar desondanks beschou-
wen we onszelf vandaag als deel uitma-
kend van het verzet, ook al is onze deelna-
me daaraan de laatste tijd zwakker omdat
we minder logistieke middelen hebben.
Onze partij heeft een zware prijs betaald
voor haar democratische en seculiere
opstelling. In de jaren 1980 waren er
gevechten tussen ons en de sjiïietische
groepen Amal en Hezbollah. In de jaren
1970 waren er gevechten met de christelij-
ke groeperingen. Onze kameraden van
christelijke origine werden vermoord of
uit hun woning verdreven door de christe-
lijke ‘Forces Libanaises’. De soennitische
integristen die vandaag bij de stroming
van Hariri zitten in Tripoli hebben kamera-
den van ons vermoord in Noord-Libanon.
Al die confessionele integristische stro-
mingen hebben kameraden van ons ver-
moord. Met Hezbollah is de situatie sinds
de jaren 1980 veranderd. Ik denk dat
Hezbollah ervan overtuigd is dat ze geen

islamistische staat kunnen oprichten in
Libanon. Hassan Nasrallah heeft dat in
zijn laatste redevoering nogmaals her-
haald. Hij spreekt niet over een islamiti-
sche staat zoals hij dat vroeger deed. Hij
roept op een staat te maken voor alle
Libanezen. Hij verklaart ook openlijk dat
het belangrijk is dat het verzet een natio-
nale rol speelt en ook partijen in zich
opneemt die het verzet zijn opgestart,
onze partij dus. Tijdens de laatste oorlog
van 33 dagen in 2006 heeft de samenwer-
king tussen Hezbollah en de Libanese KP
nauwe banden gecreëerd tussen onze
militanten en de aanhangers van
Hezbollah. Die factoren samen maken dat
het voor de Libanese KP vandaag mogelijk
is samen te werken met Hezbollah.”

Het grote respect van de Libanese lin-
kerzijde voor Hezbollah is voor sommige
militanten in het westen misschien moei-
lijk te begrijpen, maar als Hezbollah in en
ver buiten Libanon vandaag bewonderd
wordt, is het wel omwille van de gewon-
nen oorlog in 2006, de bevrijding van
Zuid-Libanon in 2000, de bevrijding van
de gevangenen in Khiam, de bevrijding
van 400 Libanese en Palestijnse gevange-
nen in 2004, onderhandeld met Israël.
Onder hen bevonden zich ook vele com-

DE WESTERSE POLITIEK NA JAAR ‘0’. HERSCHEPPEN OF VERNIETIGEN VAN HET
MIDDEN-OOSTEN? – SEMINARIE IN HET GEUZENHUIS TE GENT – 

VRIJDAG, 14 DECEMBER 2007
De Middle East & Northern Africa Research Group van de Gentse Universiteit (MENARG), 11.11.11, Vrede,
Oxfam Solidariteit/solidarité and MO* Magazine nodigen u uit voor hun derde jaarlijkse Midden-
Oostenseminarie op vrijdag 14 december (13u) te Gent.
Dit jaar zal het seminarie focussen op de Westerse politiek in het Midden-Oosten een regio geteisterd
door conflict en instabiliteit.
PROGRAMMA:
13u: welkom en introductie door de organisatoren 
13u15: De post-‘9/11’ Midden-Oostenpolitiek van de VS en de EU door Andreas Zumach (Duitse journalist en
publicist, werkzaam in Genève en gespecialiseerd in de VN en internationale politiek. Zijn jongste boek
draagt de titel “Die Kommende Kriege” – toekomstige oorlogen)
14u Pauze
14u.15: De oorlogseconomie in Irak door Pete W. Moore (professor politieke wetenschappen in Case
Western Reserve University, US)
14u45: De institutionele en economische ineenstorting van de Palestijnse gebieden door Nurhan Abujidi
(KU Leuven, doctoreerde over ‘Urbicide’ in de Palestijnse gebieden)
15u15: Libanon na de Israëlische invasie door As’ad Abukhalil (Professor aan het department Politieke
wetenschappen California State University. Zijn jongste boek draagt de titel ‘The Battle for Saudi Arabia’)
15u45: pauze
16u: Kritische reacties bij de presentaties door Rudy Vranckx (Journalist VRT) en discussie met het panel.
17u30: Conclusies door Sami Zemni (professor aan de Universiteit Gent, Coördinator van MENARG and
Directeur aan het Centrum voor Islam in Europa)
PRAKTISCH
Plaats: Geuzenhuis - Kantienberg 9 - 9000 Gent (zie www.mappy.be)
Inschrijven noodzakelijk (naam, adres en e-mail) via Vrede vzw, Filips Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent
vrede@vrede.be - 09/233.46.88 
Inkom: 5 Euro (studenten en werklozen: 3 Euro) - Betalen kan via overschrijving op 000-0956015-80 of aan
de ingang
Seminarietaal: Engels (geen vertaling voorzien!)
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Het Irak-rapport dat Petraeus begin sep-
tember afleverde aan het Amerikaans
Congres bevat weinig verrassingen.
Petraeus besteedde een belangrijk deel
van de maand augustus aan PR-activitei-
ten om het succes van de Amerikaanse
‘surge’ dik in de verf te zetten bij
Congresleden, pers en politici van andere
landen. Petraeus benadrukte dat het ver-
slag door hemzelf en Ryan Crocker - de VS-
ambassadeur in Irak - is opgesteld. Hij
antwoordde daarmee op berichten in de
Amerikaanse pers die stelden dat het
Witte Huis de pen zou hebben vastgehou-
den via de inbreng van een hele reeks
functionarissen van verschillende depar-
tementen.1

De Amerikaanse viersterren generaal
startte zijn verklaring met de mededeling
dat de militaire objectieven bereikt waren.
“Hoewel het om een over Irak oneven ver-
spreide vooruitgang gaat, is het aantal
veiligheidsincidenten in 8 weken van de
laatste 12 gedaald, met het aantal inciden-
ten in de laatste twee weken op het laag-
ste niveau sinds juli 2006”2 Al Qaida heeft
zware nederlagen geleden, leiders van de
door Iran gesteunde Sjiïtische extremisten
zijn opgepakt en de gemeenschappelijke
operaties met de Iraakse troepen hebben
het sektarische geweld verminderd, zo
luidt de verklaring van Petraeus.

Vervolgens haalt Petraeus de cijfers
naar boven. Het aantal burgerdoden zou
gedaald zijn met 45 procent sinds het
hoogtepunt van het sektarische geweld in
Irak in december van 2006. In Bagdad was
de daling nog veel uitgesprokener (80 pro-
cent). Ook het Iraakse leger boekt vooruit-
gang, met 445.000 mannen op de betaal-

rol van Defensie en Binnenlandse Zaken
waar tegen eind dit jaar nog eens 40.000
extra manschappen bijkomen. En nog
goed nieuws: net als in 2006 zal Irak ook
in 2007 zelf meer uitgeven aan zijn troe-
pen dan wat de VS aan budgettaire
inspanningen bijdragen. Hij liet daarbij
niet na om een aantal leden van het
Congres te bedanken voor hun inspanning
om de verkoop van militaire uitrusting te
versnellen, zodat er misschien nog voor
eind dit jaar aan 1,8 miljard dollar kan
geleverd worden aan de Iraakse troepen.
Hij zweeg daarbij zedig over een eerder
rapport van het Congres dat stelde dat
rond de 190.000 wapens die de VS eerder
hebben geleverd aan de Iraakse veilig-
heidstroepen gewoonweg zijn ‘verdwe-
nen’. Het rapport kwam er juist omdat het
Congres een oordeel moest uitspreken
over de vraag naar bijkomende financie-
ring van de Iraakse troepen.

Besluit van dit succesverhaal. Tegen
eind dit jaar kunnen er 4.000 troepen
terug naar huis, aangevuld met nog eens
een contingent van 24.000 militairen
tegen de zomer van volgend jaar. Dat is,
met andere woorden, evenveel als de fase
voor de ‘surge’ die begin dit jaar werd
afgekondigd.

WW AA TT SSTTAAAATT EE RR NNIIEETT II NN??

Veel critici hebben het rapport al afge-
daan als een ‘goednieuwsshow’. Zo is er de
vraag vanwaar sommige cijfers komen.
Plots blijkt dat de Iraakse burgerdoden
toch worden geteld, terwijl daarvoor de
lijn was dat er niet aan ‘body-counting’
wordt gedaan. Eind 2005 stopte het
Amerikaans leger het tellen van de Iraakse
doden met het argument dat de media ze
uit de context rukten. In The Washington
Post (9 september 2007) werden heel wat
vraagtekens geplaatst bij de statistieken
van de militairen, met het verwijt dat
deze zich aan ‘cherry-picking’ bezondigen.
De krant citeert een hoge functionaris die
voorbeelden geeft van de doden die niet
in de statistieken zijn weerhouden. “Als
een kogel langs achter het hoofd is bin-
nengedrongen dan gaat het om een sek-
taire moord, indien via de voorkant, dan is
het een criminele moord”. Deze laatste
categorie wordt niet in rekening gebracht.
Of nog: de doden als gevolg van rivalise-
rende gevechten tussen Sjiïtische milities
in Zuid-Irak worden evenzeer uitgesloten,
iets dat het militaire hoofdkwartier in
Bagdad zonder blozen toegaf. Dat geldt
verder ook nog voor aanvallen van
Soennitische stammen in hun strijd tegen
Al Qaida en zij die gedood worden door

irak: een andere versie dan petraeus’ peptalk

“een dag irak-oorlog of gezondheidszorg voor 423.529 kinderen”

I  Ludo De Brabander  I

Volgens de Amerikaanse opperbevelhebber in Irak, generaal Petraeus, gaat het de goede kant op: minder doden,
minder incidenten. Maar critici stellen dat er aan ‘cherry-picking’ (het beste eruit kiezen) wordt gedaan zoals het niet

meetellen van verschillende categorieën slachtoffers. Twee rapporten bewijzen dat de oorlog ook budgettair ontspoort,
met kostenplaatje tussen de 1.000 tot 2.200 miljard dollar!!!

Go aan het parlement wat extra geld vragen!
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autobommen. Eind vorig jaar stelde de
Iraqi Study Group (onder leiding van ex-
minister van Buitenlandse Zaken James
Baker) in een al even geruchtmakende
rapport (waarin voor geleidelijke terug-
trekking werd gepleit) dat er sprake is van
een systematische onderschatting van het
aantal doden. Recente schattingen in
bepaalde media voeden de twijfels over
de door militairen verstrekte cijfers.
Associated Press telde 1.809 doden in
augustus, wat het hoogste aantal is sinds
het persbureau cijfers bijhoudt in april
2005.

Het Amerikaanse Governement
Accountability Office, een officieel orgaan,
gaf eveneens begin september een rap-
port uit waarin gesteld wordt dat het
onduidelijk is of het sektaire geweld in
Irak is gedaald of niet. Het rapport bena-
drukte -anders dan de verklaringen van
Petraeus en Crocker- dat er van de 18 voor-
waarden slechts 3 door de Iraakse rege-
ring zijn vervuld. Het wees dus met ande-
re woorden op minstens een gedeeltelijke
mislukking van het politieke proces in
Irak.

HH EE TT PPRRIIJJSSKKAAAARRTTJJEE

Waar het Witte Huis ook al liever niet aan
wordt herinnerd, is dat de oorlog ook bud-
gettair uit de hand aan het lopen is. Voor
het fiscale jaar 2008 vraagt Washington
een recordbedrag van 200 miljard dollar
enkel om de oorlog in Irak te financieren,
een bedrag dat bovenop de 500 miljard
dollar komt (het geschatte bedrag tot
eind juni 2007) die reeds in de oorlog is
gestopt, dus zonder de resterende kost
voor 2007.

Afgelopen zomer verschenen er ver-
schillende rapporten over de kosten van
de oorlog. Een officieel rapport van het
Congressional Budget Office (CBO) stelde
dat de kostprijs van de hele oorlog uitein-
delijk ver boven de 1.000 miljard dollar
kan uitkomen, met inbegrip van de lange-
termijnkosten zoals het vervangen van
beschadigde uitrusting, medische kosten
en vergoedingen voor familieleden van
gesneuvelde soldaten.3 Interessant om
weten is dat het CBO ervan uitgaat dat de
Amerikaanse militaire aanwezigheid nog
minstens 10 jaar zal duren. Een eerste sce-
nario gaat ervan uit dat er nog maar

30.000 troepen in Irak zullen gelegerd zijn
vanaf 2010 tot 2017. In dat scenario raamt
het CBO de kost tussen de 481 en 603 mil-
jard dollar voor de periode 2008 tot 2017.
Dat bedrag lijkt aan de lage kant gezien
president Bush alleen al voor 2008 200
miljard dollar vraagt. In het tweede scena-
rio zullen er nog 75.000 troepen gelegerd
zijn vanaf 2013 tot 2017 goed voor een
bedrag tussen 924 en 1.010 miljard dollar.
In dit laatste scenario zou de oorlog en de
bezetting sinds het begin van de invasie in
2003 dus meer dan 1.500 miljard dollar
kunnen bedragen. Pikant detail: toen een
topadviseur van president Bush, Lawrence
Lindsey, in 2003 schatte dat de hele oorlog
en bezetting 200 miljard dollar zou kosten
werd hij ontslagen. Rumsfeld zelf schatte
de kost toen op 50 tot 60 miljard dollar,
wat dus amper 3 tot 5 procent is van de
actuele schatting door het CBO. Het illus-
treert hoe erg verkeerd het Witte Huis de
oorlog en de daaropvolgende bezetting

heeft ingeschat.
Het American Friends Service

Committee, een groep gelieerd aan de
Quakers liet eveneens een berekening
maken uitgevoerd door Joseph Stiglitz,
Nobelprijswinnaar en voormalig topme-
dewerker van de Wereldbank, en Linda
Bilmes, voormalig onderminister voor
Handel onder president Clinton en profes-
sor voor Publieke financiën aan de
Harvard University.4 Zij berekenden de
oorlog op 720 miljoen dollar per dag of
500.000 dollar per minuut!!! Ook zij
nemen indirecte langetermijnkosten in
rekening. De totale kost ramen de twee
onderzoekers op 2.200 miljard dollar wat
dus nog een stuk hoger is dan de schattin-
gen van het CBO. In hun bevindingen
maken ze tot de verbeelding sprekende

vergelijkingen. Met het geld dat elke dag
in de oorlog wordt gestopt kunnen huizen
worden gekocht die onderdak verlenen
aan 6.500 families of kan aan 423.529 kin-
deren gezondheidszorg worden verstrekt
of nog, kunnen 1,27 miljoen huizen wor-
den uitgerust met hernieuwbare elektrici-
teit.

Blijft de vraag of de Democraten de
moed zullen opbrengen om een einde te
maken aan deze verspilling. De democraat
en vice-voorzitter van de Senaat, Dick
Durbin, sprak van een “morele verplich-
ting” om de financiering van de bezetting
stop te zetten. Maar hij was op dat ogen-
blik de enige die zich daar zo duidelijk
over uitsprak en hij stelde er meteen bij
dat hij niet zou gaan lobbyen bij zijn colle-
ga’s om dit standpunt over te nemen. In
maart volgt er een nieuwe evaluatie door
Petraeus. Het ziet er naar uit dat er tot
dan weinig zal veranderen aan de
Amerikaanse politiek in Irak.

––––––
1 Los Angles Times, 15 oktober 2007
2 Report to Congress on the Situation in Iraq:
General Petraeus. General David H. Petraeus,
Commander, Multi-National Force-Iraq Joint
Hearing of the U.S. House of Representatives
Committee on Foreign Affairs and the
Committee on Armed Services Washington, DC
September 10, 2007. Het verslag is opvraagbaar
via http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/
pdfs/10_09_07_petraeus_text.pdf
3 CBO Testimony. Statement of Robert A.
Sunshine, Assistant Director for Budget
Analysis. Estimated Costs of U.S. Operations in
Iraq and Afghanistan and of Other Activities
Related to the War on Terrorism before the
Committee on the Budget U.S. House of
Representatives, 31 juli 2007 (dit document kan
opgevraagd worden via:
http://www.cbo.gov/ftpdocs/84xx/doc8497/07-
30-WarCosts_Testimony.pdf
4 http://www.afsc.org/cost/AFSC_CoW_FAQ_
v2.pdf

■

“Als een kogel langs achter het hoofd is
binnengedrongen dan gaat het om een 
sektaire moord, indien via de voorkant,
dan is het een criminele moord”, aldus een
hoge VS-functionaris in de Washington
Post. (september 2007)
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KOE 80 belicht de gevolgen van een onge-
breidelde globalisering en een toenemende
industrialisering en intensivering van de
landbouw voor boer, consument, maatschap-
pij en milieu. Een zeer complex gegeven
maar geen nood, het boek bouwt rustig op
en vertrekt van het absolute beginpunt, een
gegeven dat we maar al te veel als vanzelf-
sprekend beschouwen: voedsel vormt de basis
van het leven. Zonder voedsel geen menselij-
ke activiteiten, geen economie.Voedsel moet
gekoesterd worden en erkenning krijgen:
kortom het is veel méér dan zomaar een
koopwaar.

De Wereldhandelsorganisatie (WHO) is
het orgaan die de wereldwijde markt vrij-
maakt -ook de voedselmarkt- en dus de spel-
regels opstelt van de economische globalise-
ring. De theorie stelt dat dit zou moeten lei-
den tot meer welvaart voor iedereen, maar
de praktische voorbeelden in dit boek spre-
ken de theorie sterk tegen. Eén voorbeeld: de
sojadriehoek. Of hoe de Braziliaanse sojaboe-
ren via de Europese melkproducenten de
Senegalese veehoeders tot de bedelstaf of
tot (economische) vluchteling veroordelen.
Waarom? In Brazilië wordt op industriële
schaal soja geproduceerd die geëxporteerd
wordt naar Europa om de koeien van de
Europese boeren van voldoende proteïnen te
voorzien. Dankzij de intensieve melkproduc-
tie in Europa, gestimuleerd door de Europese
landbouwpolitiek, kunnen de Europese boe-
ren melkpoeder op de internationale markt
gooien aan een prijs die de Senegalese vee-
hoed(st)er ruïneert. Dit is slechts één voor-
beeld, de campagnes van 11.11.11 tonen al lan-
ger aan hoe de vrijhandel de boeren in het
zuiden nekt, van Nederlandse uien tot
Belgische kippen.

bevolking actief in de landbouw.Wereldwijd
liggen de verhoudingen anders. Het betreft
in totaal een slordige 1,35 miljard mensen of
meer dan 40% van de actieve bevolking.
Vandaar de stelling van Dirk Barrez ‘als men-
sen belangrijk zijn, dan is ook landbouw
belangrijk’. Achter deze cijfers schuilen
natuurlijk grote verschillen in productie en
inkomen. De Franse agronoom Marcel
Mazoyer berekende dat er bijvoorbeeld maar
28 miljoen tractoren zijn voor 1,35 miljard
boeren… wat dus leidt tot twee soorten van
boeren. De  eerste is een beperkte groep die
tot 1000 maal meer produceert dan de grote,
tweede groep die slechts een miniem aan-
deel heeft van het wereldinkomen. Maar
voor die paar miljard mensen (gezinnen inbe-
grepen) is de boerenstiel de essentie van hun
bestaan: hun voedsel, werk, leven en overle-
ven.

Het loopt op velerlei vlakken mis met de
landbouw in de geglobaliseerde wereld. Er is
de specifieke verhouding tussen voedsel en
economie: voedsel is geen gewoon product,
vrijhandel leidt tot dalende prijzen, dalende
inkomens, toenemende armoede en werk-
loosheid. Er is de spanning tussen ecologie en
landbouw (roofbouw, overbevissing, boskap,
verlies van waardevolle landschappen, erosie,
genetische manipulatie, …) en de sociale
implicaties van de huidige wereldlandbouw-
politiek (plattelandsvlucht, toenemende zelf-
moordcijfers, vluchtelingenproblematiek, …).
Heel kenmerkend voor de huidige landbouw
is ook de toenemende industrialisering en de
dwang tot schaalvergroting en machtscon-
centratie: bij dalende prijzen is er de dwang
tot meer productie, wat grotere investerin-
gen vraagt en de kleine (familie-) bedrijven
automatisch uit de markt duwt. Zo ontstaat

koe 80 heeft een probleem

I  Pieter Teirlinck  I

Campina, de marktleider voor melkproducten op de Belgische markt, startte eind deze zomer met rechtszaken tegen 
boeren die niet langer melk wilden leveren aan het bedrijf omdat de prijs die Campina bood voor een liter melk onder 

de marktprijs lag. De Belgische boerenlobby’s, de Boerenbond en het Algemeen Boeren Syndicaat gingen in de tegenaanval
en… wonnen het pleit. Om haar melkleveranciers te behouden zag Campina zich genoodzaakt de prijzen voor haar 

leveranciers met een derde te laten stijgen.

De rijke landen dringen aan op meer vrijhan-
del, op een verdere liberalisering van de land-
bouwmarkt. Maar als de geschiedenis ons
een ding leert op dit vlak dan is het dat rijke
landen slechts een sterke economie konden
uitbouwen omdat ze precies hun markten
afschermden, zowel voor landbouwproduc-
ten als voor industriële producten.Tot op de
dag van vandaag schermen de rijke westerse
landen hun landbouwmarkten af en tezelf-
dertijd blijven ze beweren dat de armere lan-
den slechts de rijkere kunnen bijbenen als ze
hun markten volledig opengooien. Het
beproefde recept dat succesvol bleek voor de
westerse landen is geen optie voor de armere
landen, op z’n minst heel vreemd toch?

Maar wie verdient er eigenlijk nog z’n
brood met de landbouw, is de landbouwpro-
blematiek eigenlijk geen marginaal pro-
bleem? In België is amper 3% van de beroeps-
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een agro-industrie waarbij een handvol
bedrijven de totale handel in bepaalde pro-
ducten in handen heeft (monopolies) en zo
de prijzen bepaalt, zowel aan inputzijde
(zaden, sproeistoffen, …) als outputzijde
(opkopers van gewassen, …). De kleine boer
wordt hier als het ware door verpletterd.

Bovendien beperkt de agro-industrie zich
niet alleen tot productie maar integreert het
hele landbouwproces: van de aanvoer van
zaden tot de distributie van afgewerkte pro-
ducten aan de klant. Eén tendens springt in
het oog: de toenemende macht van de distri-
butiesector. Zelfs de grootste verwerkers van
landbouwproducten zoals Nestlé en Unilever
moeten plooien naar de wil en de prijzenpoli-
tiek van grootdistributeurs zoals Wal-Mart, in
2007 opnieuw het grootste bedrijf in de
wereld (voor Exxon Mobil en Shell).

Het is ondertussen wel duidelijk hoe de
landbouw er niet moet uitzien. In welke rich-
ting moeten we wel gaan met de landbouw?
Landbouw moet duurzaam zijn, sociaal en
familiaal. Er moet niet geproduceerd worden
voor de wereldmarkt maar bij voorkeur lokaal
en regionaal. Landbouw en voedselproductie

zouden volledig onttrokken moeten worden
aan de WHO.Voedselsoevereiniteit door het
hanteren van minimumprijzen, subsidies en
marktafscherming moet voedselzekerheid
garanderen en dit is onmogelijk binnen de
WTO. Landbouwers hebben niet alleen de
productiemiddelen nodig (grondverdeling)
maar ook de middelen om zelf hun produc-
ten op te slaan, te distribueren, etc. Barrez
ziet daarin een belangrijke rol weggelegd
voor de overheden.

Als de boer de distributie zelf in handen
neemt en de meerwaarde zelf creëert dan
vermindert de macht van de agro-industrie.
Tal van voorbeelden in België, Brazilië en
Senegal tonen aan dat het wel degelijk
mogelijk is.Verkoop van eigen afgewerkte
producten op de boerderij verkorten de weg
van producent tot consument en maken het
behoud van meerwaarde voor de boer moge-
lijk. Net zoals in het verleden blijken coöpera-
tieven een goed middel voor boeren om
samen te werken en sterker te staan t.o.v. de
grootdistributie en de agro-industrie.
Boerenbewegingen stellen boeren in staat
om hun macht uit te spelen op het

(inter)nationale forum en kan de landbouw-
politiek in een andere richting bewegen.
Misschien moet het fairtradelabel ook toege-
kend worden aan lokale producten die op
duurzame wijze bij familiale boeren geprodu-
ceerd worden? Ideeën genoeg om tot een
ander soort landbouw te komen.
Dirk Barrez schreef een zeer leesbaar en toe-
gankelijk boek. Het boek is opgedeeld in
overzichtelijke hoofdstukken, gestoffeerd
met vele getuigenissen en voldoende cijfer-
materiaal dat de grote lijnen van het verhaal
ondersteunt. Dirk Barrez is erin geslaagd een
complex probleem duidelijk te analyseren.
Bovendien worden alternatieven naar voor
geschoven die hun deugdelijkheid in de prak-
tijk al op kleine schaal bewijzen.
Als consument kunnen we zelf het verschil
maken: koop bewust jouw voedsel en laat de
agro-industrie en de grootdistributie links lig-
gen.

Meer info over lokale producenten, voed-
selteams, … op www.velt.be

KOE 80 heeft een probleem,
van Dirk Barrez 

Uitgeverij EPO, 2007

11--1122--22000077::   ZZIILLVVEERRZZEETT::   JJUUBBIILLEEUUMMFFEEEESSTT::

22 55 JJAAAARR NNEETTWWEERRKK VVLLAAAANNDDEERREENN..

Locatie: Artcube, Wiedouwkaai 52,
9000 Gent.
Deuren: 21 uur; Inkom: 5 euro

0088--1122--22000077::   NNAATTIIOONNAALLEE OOPPTTOOCCHHTT VVOOOORR

HH EE TT KKLLIIMMAAAATT

Start optocht: Zuidstation Brussel (kant
Europalaan) om 14.30u
Voor een internationaal doeltreffend en
sociaal rechtvaardig verdrag na 2012.
Voor een drastische reductie van de CO2-
uitstoot: Europa: minstens -30% in 2020; -
80% in 2050.

1144--1122--22000077::   DDEE WWEESSTTEERRSSEE PPOOLLIITTIIEEKK NN AA

JJAAAARR ‘‘00’’   HHEERRSSCCHHEEPPPPEENN OO FF VVEERRNNIIEETTIIGGEENN VV AA NN

HH EE TT MMIIDDDDEENN-- OOOOSSTTEENN..

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9,
9000 Gent.
Aanvang: 13 uur

Seminarie van Vrede vzw, 11.11.11 en
MENARG over de westerse politiek in het
Midden-Oosten met focus op Irak, Libanon
en de Palestijnse gebieden 
(seminarietaal: Engels!)

CCOORRRREECCTTIIEE

“Aan de VRT: informatie aub”
In voor de vuist van mei 2007 schreef Willy Wenes een pamflet tegen de scheve manier van berichtgeving
bij de VRT over het Midden-Oosten. Zijn brief was toen al enkele maanden oud. Omdat we de tekst zwaar
hadden ingekort was de laatste paragraaf behoorlijk onbegrijpelijk geworden... Waarvoor onze excuses.
De basisaanklacht van Willy Wenes is dat onze media “massamoordenaars en oorlogsmisdadigers voluit
hun gal laten spuwen zonder dat er weerwerk – of bijzonder weinig – in beeld wordt gebracht, of aan
bod komt.” Hij klaagt aan dat in naam van de zelfverdediging Israël vreselijke misdaden begaat, en dat in
de berichtgeving hierover de VRT de deontologische regels van de journalistiek aan haar laars lapt.
Hier volgt een duidelijker weergave van de stellingen van Willy Wenes.
Het gaat hem om de repliek van premier Olmert op beschuldigingen van het doden van burgers.
(...)
Enkel uit beschermingsoverwegingen worden woningen en ganse huizenblokken in puin en as gelegd?
Enkel uit beschermingsoverwegingen wordt de infrastructuur van Gaza vernietigd?
Enkel uit beschermingsoverwegingen moet Libanon een zware prijs betalen voor de twee krijgsgevan-
genen die Hezbollah oppakte?

En wat met het geval Qana (29 doden, 9 gewonden, 13 vermisten), het geval Beit Hanoun (18 doden
waaronder 7 kinderen en 4 vrouwen), het geval Gaza-strand (een ganse familie koelbloedig vermoord
door dat rapaille dat de mensen geen uurtje geluk meer gunt)? Alleen al deze drie gevallen – in de loop
van de decennia lange Israëlische bezetting zijn er honderden, duizenden van dezelfde aard of nog
ergere aan te duiden – kan men toch zonder schroom zeggen dat Israël bloed aan de handen heeft.
Volgens premier Olmert niet want “Joden doden geen burgers”. Het eerste geval was een misrekening
van 300 meter; het tweede was er een van ietsje meer, met name 500 meter; en het derde, ja.... het
derde was raak. “Ze” zaten noch min noch meer in de weg. Wat hadden ze daar verloren? Aan “onze”
zee dan nog?

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

Good bye and good luck!
Willy Wenes.
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HELP ONS ONZE VREDESBEWEGING VERDER UITBOUWEN
zoals onderstaande vredesmilitanten deden in augustus en september
WD Assebroek 12,4; HDS Assebroek 8,0; RVN Ranst 4,96; ED Veldegem 4,96; TH A’pen 14,88; LB Wilrijk 4,96; LM Drongen 24,78; JDL Aalst
5,20; MTD De Pinte 9,92; UC Torhout 5,00; EDB St Michiels 4,96; DS Aalst 5,00; WDR ‘s Gravenwezel 12,40; EL Oostende 4,96; EM Gent
4,96; WW Kortrijk 4,96; CDS Gent 4,96; MVH Gent 5,00; JPE Gent 20,0; MT Zwalm 24,78; AC Mariakerke 14,0; LV A’pen 9,92; LB St Eloois
Vijve 9,92; KS Gent 150,0; LV Gent 20,00; JVD 10; YG Hoevenen 4,96; BP Oostende 9,92; KL Gentbrugge 5,00; GR Kontich 10,00; JDS Luik
4,96; FVZ Bornem 4,96; NB A’pen 20,0; RM Oostende 10,0; MLV Pollare 6; K Kontich 10,00; LVC A’pen 2,50; RS St Niklaas 10,00; FVV Gent
20,00; AVS Merelbeke 10,00; KB Gent 10,00
Totaal 539,18 euro
aan allen hartelijk dank
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