
tezotomlostelopen

Vlak voor de 60ste verjaardag van de 
NAVO erkent de organisatie dat het met 

een imagoprobleem te kampen heeft. De 
meeste burgers van haar lidstaten weten 
niet waar de organisatie voor staat, wat haar 
doelstellingen zijn en wat haar beleid is, kort-
om het nut ervan is niet echt duidelijk. Om 
het imago van de organisatie op te krikken 
werd via internet een televisiekanaal (NATO 
TV) en een media-centrum voor Afghanistan 
opgericht. “Zo kan het conventionele nieuws 
omzeild worden, dat te veel gefocust is op de 
negatieve zaken”, aldus James Appathurai, 
woordvoerder van de NAVO. Hij voegt daar 
aan toe dat de NAVO het web gebruikt net 
zoals iedereen “om de filter van de redacteurs 
te vermijden”. Dit is volgens de woordvoerder 
uiteraard niet om “propaganda te tonen, 
maar de andere kant van het verhaal, de 
waarheid”. Afgelopen augustus trad 'specia-
list in reputaties' Michael Stopford in dienst 
van de NAVO. Deze man was de afgelopen 
twee jaar de bewaker van het imago van 
Coca-cola. Ongetwijfeld zal woordvoerder 
James Appathurai perfect kunnen uitleg-
gen waarom de aanstelling van een ervaren 
reclameman die zich uitsluitend moet bezig 
houden met het 'merk' NAVO niets met pro-
paganda te maken heeft.   
(The New York Times, 16 juli 2008)   

De Wereldbank kwam eind augustus met 
nieuwe armoedecijfers op de proppen. Er 

werd flink wat analyse uitgevoerd op data die 
in 2005 verzameld werd en er werd besloten 
om de armoedegrens  op te trekken naar 1,25 
dollar per dag, terwijl die voorheen 1 dollar 
per dag was. Wat blijkt nu, er zijn toch nog 
400 miljoen méér mensen die in armoede 
leven dan eerder gedacht. Maar geen paniek, 
we blijven op de goede weg om op z’n minst 
één van de Millenniumdoelstellingen te 
halen. Aan het huidige tempo (veronderstel-
lend dat de huidige voedselcrisis geen roet in 
het eten komt gooien) zal het aantal mensen 
onder de armoedegrens toch gehalveerd 
geraken (in vergelijking met het referen-
tiejaar 1990) tegen 2015. We zullen vanaf 
2015 dus met een gerust hart kunnen slapen 
want als alles goed gaat, zullen er dan maar 
600 miljoen mensen meer zijn die onder de 
armoedegrens leven!     

George Monbiot schrijft in the Guardian 
Weekly dat het Pentagon een nieuw 

financieringssysteem heeft uitgevonden voor 
het ruimteschildprogramma. Daardoor kan 
er ontsnapt worden aan de normale verplich-
tingen qua voortgangsrapportering en par-
lementaire controle. Dit systeem draagt de 
naam 'spirale ontwikkeling'. Volgens Monbiot 
is dit een uiterst geschikte benaming omdat 
het garandeert dat de kostenspiraal oncon-
troleerbaar wordt. Volgens het Pentagon 

gaat het om programma's waarbij de eind-
vereisten niet gekend zijn bij de start van het 
project. Het is niets anders dan een geschen-
kensysteem met miljoenencontracten voor 
ondernemingen die miljoenen dollars aan de 
verkiezingskassen doorsluizen.

Barrack Obama koos Joseph Biden als 
zijn kandidaat voor het vice-president-

schap. Hiermee trekt hij eigenlijk een streep 
door zijn 'progressief' imago qua buiten-
landse politiek. Een belangrijk verschil tussen 
Obama en de Republikeinse kandidaat Mc 
Cain was immers dat Obama zich had afgezet 
tegen de beslissing om Irak binnen te vallen. 
Zijn aanhangers zeggen altijd: "Een goede 
inschatting in buitenlandse zaken is belang-
rijker dan ervaring". Met de aanduiding van 
Biden benoemen de Democraten een man die 
altijd al een supporter is geweest van de VS 
militarisering in het Midden Oosten en Oost-
Europa, van strikte economische sancties 
tegen Cuba, van de Israëlische bezettingspoli-
tiek. Hij was in de tweede helft van 2002 ook 
een belangrijke voorstander van de invasie in 
Irak. Kennelijk zal het Democratisch team dus 
ook nu op meer ervaring steunen en minder 
op "goede  inschatting".
(www.fpig.org)  

De Franse wet op de modernisering van 
de economie geeft de melkproducten-

onderneming van Albert Frère Entremont) de 
toestemming om de boeren waarbij de melk 
aangekocht wordt, maar gedeeltelijk de inter-
professioneel afgesproken prijsverhoging 
voor melk toe te staan. De winsten van Frères 
onderneming verdrievoudigden tussen 2006 
en 2007 omdat hij vorig jaar de prijs van zijn 
kazen reeds vroeg in het jaar verhoogde, ter-
wijl de verhoging van de melkprijs zelf slechts 
in de helft van het najaar werd toegekend. 
Deze onderneming van Albert Frère ( levert 
o.a. emmental-kaas aan Carrefour waar Frère 
minderheidsaandeelhouder is. Voor Albert 
Frère mag de winst van 2008 zeker niet lager 
liggen dan die van 2007. En die (melk)boer... 
die betaalde voort.
(L'Humanité 26/08/08)

Auchan, de Franse warenhuisketen, heeft 
sedert maart van dit jaar een vestiging 

in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Bij de 
opening werd er een erehaag gevormd 
door de werknemers langsheen de rode 
loper. De lokale politieke leiders hadden het 
over de "dringende nood aan commerciële 
infrastructuur om aan de verwachtingen 
te kunnen beantwoorden van 47 miljoen 
Oekraïense consumenten". Auchan is 24 uren 
op 24 geopend, 7 dagen op 7. Contractueel 
moeten de werknemers in voltijdse dienst 
dagelijks acht uur werken. Maar "bij Auchan 
kan de werkdag makkelijk uitlopen tot 16 
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Sociaal protest tegen de neoliberale globalisering

Darfur, een gefragmenteerde opstand

Met Obama wordt het anders … niet beter

uren, sommigen van ons blijven soms 20 
uren non-stop" getuigde een kassierster. 
Overuren worden bijna nooit betaald. Wie 
niet akkoord is, kan onmiddellijk gaan. Een 
vakbondsman werd ontslagen wegens onge-
wettigde afwezigheid omdat hij 'slechts' 
zestien uur wilde werken. De eigenaar van 
Auchan, Gerard Mulliez, is de rijkste man van 
Frankrijk. 
(L'Humanité 19/08/08)

De Peruviaanse president Alan Garcia 
werd op 22 augustus in de minderheid 

gesteld in het parlement over een wets-
voorstel dat twee derde drempel nodig in 
de lokale gemeenschapsraad om grond van 
een inheemse gemeenschap te kunnen ver-
kopen, naar 50 procent wilde verminderen. 
Veel bedrijven zetten een parallelle gemeen-
schapsorganisatie op om een stemming in 
hun voordeel te verkrijgen, daarbij gaan ze 
afpersing en omkoperij niet uit de weg. De 
laatste jaren zijn mijnondernemingen diep 
doorgedrongen in zogenaamd beschermd 
gebied wat tot ernstige conflicten leidt met 
afgelegen stammen. President Alan Garcia 
probeert in naam van de economische ont-
wikkeling hout-, grondstoffen- en oliedeals 
te sluiten voor zo'n 3,5 miljard dollar ten 
koste van de inheemse bevolking. 
(www.greenleft.org.au)

Volgens generaal-majoor Eddy Testelmans 
gaan er een zestig à zeventig grond-

troepen naar Noord-Afghanistan in maart. 
Minister van Defensie Pieter De Crem haast-
te zich om te ontkennen dat België grond-
troepen zal sturen. Hij moest wel toegeven 
dat er in maart een contingent Belgische 
militaire instructeurs zal vertrekken...zo'n 
zestig à zeventigtal.
(De Standaard 4/09/08) 

                                                                                                                                                          Foto: Marokko, Koenraad Bogaert
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DOSSIER: SCHAKEN IN DE 
KAuKASuS

Marokko:

Afrika:

Verenigde Staten:

Herfst

Nu de dagen weer hun 
schaduwen zullen tekenen,
en moegeleefd zijn in de zon 
schreit de nacht
over het laatste groen van de zomer.
Stil vervagen de dingen
die ons in 't groen omringen.
De zomer heeft zijn glans verloren
nadat het land is kaalgeschoren.
Na een warmte, waar ieder zo van houdt
worden de dagen weer kil en koud,
totdat wij eens weer zullen vinden
de seizoenen die wij zo beminden.

Jozef Vandromme
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Kritiek op Israël is GEEN antisemitisme
I Ludo De Brabander I

Zoals in Amerika en overal ter wereld toont de pro-Israëlische lobby 
zich ook in ons land geruime tijd actief in een poging de critici van de 
Israëlische bezettings- en annexatiepolitiek de mond te snoeren. Een 
campagne van het Actieplatform Palestina om Israëlische landbouw-
producten in de rekken te laten liggen, naar analogie van de acties 
tegen de Zuid-Afrikaanse Apartheid in de jaren 1980, moest noodge-
dwongen worden afgeblazen nadat het Simon Wiesental Centrum in 
de VS een briefactie startte waarin de campagne werd vergeleken met 
de Nazistische praktijk van ‘Kauf nicht bei juden’. 
Op het initiatief van toenmalig Staatssecretaris Eddy Boutmans om 
een onderwijsbrochure te heruitgeven over de Palestijnse kwestie 
kwam de lobbymachine zo zwaar uit de hoek dat de zaak werd afge-
blazen. Nochtans waren de teksten van de hand van Ludo Abicht en 
Lucas Cathérine door een comité van 18 deskundigen nagelezen. Het 
misbruik van termen als ‘antisemitisch’ blijkt voldoende intimiderende 
kracht te bezitten. Niemand wil immers in verband gebracht worden 
met die zwarte bladzijden uit de Europese geschiedenis. 
De jongste maanden lijkt de lobby zich alsmaar agressiever te gedra-
gen. Ze nam deze zomer de traditionele debattenreeks tijdens de 
Gentse Feesten onder vuur omdat het luik over Israël en Palestina te 
‘eenzijdig’ en ‘anti-Israëlisch’ zou zijn ingevuld. Op de website van de 
Stad Gent regende het beledigingen en gratuite beschuldigingen aan 
het adres van organisator Eric Goeman, die zelfs vergeleken werd met 
Goebbels. Eric Goeman staat nochtans bekend als iemand die al jaren 
waarschuwt voor extreemrechts. Hij was de trekker achter diverse 
herdenkingsplechtigheden rond de slachtoffers van de genocide op de 
joden. Ironie: nu blijkt dat net het Vlaams Belang in de persoon van 
Ortwin Depoortere -een zelfverklaarde aanhanger van Verdinasoleider 
en notoir antisemiet Joris van Severen- het initiatief heeft genomen 
om rond de hele kwestie een interpellatie bij het Gentse stadsbestuur 
in te dienen voor de gemeenteraadszitting van 1 september 2008. Het 
doel is duidelijk. Na 19 jaar wil de extreemrechtse partij, die zichzelf 
graag voorstelt als een slachtoffer van de inperking van de  vrijeme-
ningsuiting, de debatten muilkorven. 
De pro-Israëlische lobby viseerde ook een andere activiteit op de 
Gentse feesten door elektronische berichten te versturen aan het 
adres van Amnesty International, waarin gewaarschuwd wordt voor 
medewerking met een organisatie als Vrede vzw die met “propa-
ganda het antisemitisme opwakkert in de scholen en bij allochtonen”. 
Telkens opnieuw blijkt het om dezelfde groep van mensen te gaan uit 
de omgeving van het maandblad ‘Joods Actueel’.
In het laatste wapenfeit van de ‘lobby' wordt een studiedag geviseerd 
die is opgezet door een reeks organisaties waaronder de ‘Vereniging 
Leraren Aardrijkskunde’ en de ‘Interdiocesane Dienst voor het 
Katholiek Godsdienstonderwijs’. Die zou doorgaan in het Antwerpse 
Vredescentrum, maar daar is men nu gezwicht onder de druk. Het 
Vredescentrum heeft laten weten dat de studiedag ‘Israël en Palestina 
in de klas’ van begin oktober niet in het Vredescentrum kan plaatsvin-
den. “Sinds deze ochtend hebben wij vanuit de Joodse Gemeenschap 

verschillende reacties gekregen”, zo luidde de mededeling. Weer een 
georchestreerde campagne uit gekende hoek.
De techniek van deze lobby bestaat er in om kritiek op de Israëlische 
mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationale 
recht te pareren door deze gelijk te stellen met haat tegen Israël en 
tegen de joden in het algemeen. Antisemitisme dus. Het doet er niet 
toe dat die kritiek zijn fundament vindt in talloze VN-resoluties en 
-documenten, evenals mensenrechtenrapporten van alle gezagheb-
bende mensenrechtenorganisaties. Het schaamteloos misbruiken van 
het begrip ‘antisemitisme’ verhindert niet dat deze lobbytechniek 
wonderwel werkt. Bij velen is de angst immers groot om als ‘antisemi-
tisch’ gebrandmerkt te worden, al is dat dan onterecht. 
De aangehaalde voorbeelden en de vele andere van de afgelopen 
jaren beginnen het karakter te krijgen van een ware heksenjacht 
tegen critici van het Israëlische regime. Aanklachten tegen de wan-
toestanden in de Palestijnse gebieden moeten hun weg blijven vinden 
naar de publieke opinie, zoals dat ook bij andere mensenrechten-
schendingen het geval is. Wij willen ook een waarschuwing uitsturen, 
want dergelijke praktijken kunnen een open debatcultuur in gevaar 
brengen. Wij roepen het Gentse stadsbestuur en andere instanties 
dan ook op om zich niet te laten misleiden of onder druk te laten 
zetten. Ze moeten net als de geviseerde organisaties en individuen 
hun verantwoordelijkheid nemen en de kanalen helpen open houden 
waarlangs feiten en kritieken worden geformuleerd.

28/08/08

namens het Platform voor vrije meningsuiting:
Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen
Peter Desmet, directeur Green Peace Belgium
prof. dr. Rudi Laermans, socioloog, Kuleuven
prof. dr. Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, Kuleuven & RITS 
Stephan Galon, vakbondsecretaris Algemene Centrale ABVV

Medeondertekenaars te vinden op www.vrede.be 

Ook verschenen als opiniestuk in de Standaard op 2 september 2008

De interpellatie van het Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad 
heeft uiteindelijk tot een  mak en zeer kort debat geleid. Alleen 
Groen, de schepen van Onderwijs, Rudy Coddens (SP.A), en de sche-
pen van Feestelijkheden, Lieven Decaluwe (Vl.Pro), reageerden op 
de motie. De discussie ging vooral over de debattenreeks tijdens de 
Genste Feesten en over het recht op vrije meningsuiting. De kwes-
tie Israël/Palestina werd niet echt aangeraakt. De conclusie was 
dat de debatten een toonbeeld zijn van debatcultuur en moeten 
blijven bestaan. 
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EDITORIAAL

De Belgische missie in Afghanistan is uitgebreid. Vier 
F16's worden in het kader van de NAVO-operatie ISAF 
ingezet in het onrustige Kandahar. Officieel moet 
de missie de wederopbouw bevorderen en de vrede 
versterken. Geen kat die daar nog geloof aan hecht. 
In werkelijkheid moeten ze steun geven aan de oor-
log tegen de Taliban. Daaronder vallen uiteraard ook 
gevechtsmissies. De afgelopen weken hebben we 
kunnen vernemen dat dat gepaard gaat met heel 
wat 'collaterale schade' (collateral damage). Volgens 
de VN zijn bij een van de recente bombardementen 90 bur-
gers omgekomen onder wie 60 kinderen. In Afghanistan is 
daar woedend op gereageerd en groeit het verzet tegen de 
manier waarop deze oorlog wordt uitgevochten. Officieel 
duurt deze nieuwe Belgische bijdrage aan ISAF zes maanden, 
maar onze regering lijkt er alvast van uit te gaan dat het 
gemakkelijk een jaar kan worden. In De Standaard (3/09) liet 
een topgeneraal van de landmacht verstaan dat de ambities 
nog groter zijn. Volgens het bericht heeft hij een verzoek inge-
diend bij de regering om nog eens zestig tot zeventig soldaten 
naar het noorden van Afghanistan te sturen. Belangrijk is de 
redenering achter dit voorstel: “Het is voor ons zeer belangrijk 
dat de missie van de F-16's een succes is. Dan zal ons leger 
in Afghanistan op goodwill van de Belgische politici kunnen 
rekenen en dan zal de bevolking kunnen accepteren dat we 
grondtroepen sturen”. Het leger als doel op zich en een beves-
tiging dat de missie meer bezig is met zichzelf dan met de 
toekomst en het welzijn van de Afghanen. Ondertussen heeft 
De Crem formeel ontkend dat er grondtroepen komen, maar 
hij bevestigde wel dat er een contingent instructeurs naar 
Noord-Afghanistan vertrekt in maart. Dit past volledig in zijn 
idee dat het leger geen 'humanitaire' organisatie is. In want 
uit de toespraken en nota’s van onze minister van Defensie, 
Pieter de Crem weerklinkt steevast de boodschap dat ons 
leger meer gevechtscapaciteit moet ontwikkelen en dat we 
‘onze verantwoordelijkheid’ moeten nemen -‘lasten en lusten’- 
in de internationale missies van ‘onze bondgenoten’. Minder 
omfloerst: we hebben nood aan een interventieleger om oor-
log te gaan voeren. De mensen die het terrein kennen, weten 
dat de oorlog in Afghanistan vernietigend en uitzichtloos is. 
Voor een (ontmijnings-)missie zoals die bestaat in Libanon 
lijkt er veel minder plaats te zijn. Te ‘soft’ voor onze minister. 
De Crem, met zonnebril op de neus, zet dus door met zijn 
versie van het robuuste heldenepos en no-nonsens gevecht 
van Rambo voor democratie, vrijheid en recht in Afghanistan. 

Maar in zijn script is er, geen plaats voor het parle-
ment. Op vrij arrogante manier laat hij onze volks-
vertegenwoordigers al een tijdje op hun honger 
zitten wat controle en inspraak betreft. In een open 
brief (27/08) stelt De Crem: “Om de parlementaire 
controle maximaal toe te laten, zal een gemengde 
commissie voor Kamer en Senaat opgericht worden 
die -achter gesloten deuren- de operaties nauwgezet 
zal opvolgen (…). De regering heeft de vaste intentie 
om het parlement en de publieke opinie maximaal 

te informeren over de vooruitgang van de operatie ter plekke.” 
Hoe valt ‘maximale controle’ en ‘maximaal informeren’ te rij-
men met een gesloten parlementaire commissie, waarvan de 
leden zwijgplicht hebben? Diezelfde De Crem heeft tot nu toe 
vooral zijn minachting getoond voor het parlement door meer 
af- dan aanwezig te zijn, in de zittingen van de Commissie 
Defensie. Terwijl hij met PR-praatjes in een grote bocht om het 
parlement loopt, laat hij de in een C-130 aangevoerde perslui 
met plezier kiekjes nemen, hopend dat ze zijn Afghaanse suc-
cesboodschappen ijverig noteren. Democratie à la De Crem. 
In een opiniestuk laten enkele socialistische parlementsleden 
daar duidelijk hun ongenoegen over blijken. “Als De Crem het 
lef niet heeft dit debat grondig en in publiek te voeren, holt 
hij ironisch genoeg het democratisch controlerecht van het 
parlement uit om in Afghanistan te vechten tegen de Taliban 
zogezegd in naam van de democratie”. Om het parlement 
meer zeggenschap te geven is er een voorstel tot grondwets-
wijziging ingediend door de socialisten, dat de steun geniet 
van de groenen. Het voorstel zou er moeten voor zorgen dat 
het parlement in de toekomst zijn instemming moet verlenen 
vooraleer er troepen worden uitgestuurd. En dit impliceert 
uiteraard dat daar een grondig debat aan wordt voorafgegaan. 
Ons land heeft zo’n grondig open debat nodig. De vredesbewe-
ging vraagt in eerste instantie dat de ware inzet van dit debat 
het welzijn van de Afghanen is. Afghanistan speelt al veel 
te lang voor militaire afzetmarkt. Wat we van de Afghaanse 
vluchtelingen hier horen is dat er in eerste instantie vooral 
behoefte is aan scholen, gezondheidszorg en een behoorlijke 
levensstandaard. Veiligheid ook, maar die wordt niet door de 
NAVO en zeker niet door de VS-Operatie Enduring Freedom 
geleverd. Wondermiddelen bestaan niet. Slechte militaire mis-
sies die meer kwaad doen dan goed, wel.

editoriaal
I Ludo De Brabander I

Pieter ‘Crembo’s’ solotour



�

Vrede  |  nr. 393  |  september - oktober 2008

“President Chavez is heel 'permeabel' voor de 
eisen van de kleine man”

Interview met Pablo Cormenzana van de Venezolaanse politieke beweging Corriente 
Marxista Revolucionaria

I Georges Spriet en Soetkin Van Muylem I

Begin april waren we in Venezuela voor de algemene vergadering van de Wereldvredesraad. We trokken een extra week uit om 
gesprekken te voeren met verschillende contacten in Caracas. Eén daarvan was Pablo Cormenzana, die goed gekend is bij de cam-

pagne 'Handen af van Venezuela'. Hij is ingenieur en advocaat, en stond de arbeiders van de fabriek Inveval bij in hun strijd tegen de 
lockout en de sluiting. Dit is de neerslag van wat de kritische Chavez-aanhanger ons te vertellen had.

Het proces in Venezuela is erg verbonden 
met de figuur 'Chavez'?

Pablo Cormenzana: Hij heeft bijzonder 
veel in beweging gebracht. Zonder hem 
zou de verandering niet zijn geschied. 
Chavez is een eerlijk politicus. Hij is geen 
marxist, maar iemand die in de klassen-
strijd wel de reflex heeft om de kant van 
de onderdrukten te kiezen. De huidige 
invulling van zijn socialisme van de 21ste 
eeuw leunt eerder aan bij wat we in de 
geschiedenis het utopisch socialisme 
noemen in tegenstelling tot het weten-
schappelijk socialisme1. Hij zit daarom ook 
vol tegenstrijdigheden. Zo wil hij natio-
nalisaties doorvoeren maar tegelijkertijd 
roept hij de 'goede kapitalisten' op tot 
samenwerking. Zijn centristische positie 
maakt hem ook wisselvallig. Toch staat 
hij ontegensprekelijk links in het politieke 
spectrum. In het parlement vordert het 
werk bijzonder traag. Daarom wilde hij 
meer dynamiek in het veranderingsproces 
door de grondwet te wijzigen. Hij wilde 
met bepaalde volmachtwetten sneller op 
de gebeurtenissen kunnen inspelen, wilde 
meer gewicht geven aan lokale besturen 
en wilde de betrokkenheid van de bevol-
king bij dat bestuur verhogen. Het staat 
echter buiten kijf, dankzij Chavez komt 
de samenleving in beweging. Hij is heel 
populair en weet de mensen aan te spre-
ken. 

Het land is erg gepolariseerd.

Pablo Cormenzana: Ja dat is het minste 
wat je kunt zeggen. In deze gepolariseerde 
context, is het toch bijzonder interessant 
dat Chavez in de presidentsverkiezingen 
van 2006 het hoogste percentage kiezers 
achter zich wist te krijgen sinds hij aan de 
macht is (al sinds 1998). En dit ondanks, 
of misschien precies dankzij, een zeer 
duidelijke keuze voor het socialisme van 
de 21ste eeuw. Je kan bovendien niet zeg-
gen dat de oppositie geen kansen krijgt. 
De oppositie is de burgerij, de rijke mid-
denklasse. Ze hebben alle grote media in 
handen. 
Grote delen van het staatsapparaat, minis-
teries bijvoorbeeld, zijn het veranderings-
proces niet noodzakelijk gunstig gezind. 
Bureaucratische tegenwerking is dan ook 
schering en inslag.
Het Chavez-blok is ook niet homogeen. 
De traditionele georganiseerde arbeiders-
klasse is bij het proces afwezig geweest. 
Integendeel de vakbonden hadden 
zich aangesloten bij de tegenkrachten. 
Daarnaast heb je bij de aanhangers van 
de president een brede waaier. Je hebt de 
reformisten die niets fundamenteels aan 
de economische structuren willen ver-
anderen maar zeer pragmatisch streven 
naar een verbetering van bijvoorbeeld de 
levensomstandigheden van de mensen. 
Je hebt de bureaucraten die voornamelijk 
hun eigen positie en invloed nastreven, en 
zeker geen grote fundamentele en diep-

democratische veranderingen willen. Je 
hebt een bepaalde trotskistische tendens 
die zodanig ongeduldig is dat ze eigenlijk 
tegenwerkt, en die een soort wantrouwen 
stimuleert bij de arbeiders en bij de bevol-
king. Je hebt de revolutionairen, die struc-
turele veranderingen nastreven. En je hebt 
tenslotte de 'empresarios socialistas', de 
progressieve privé-ondernemers. Er is een 
partij in opbouw, met deze verschillende 
stromingen, de 'Partido Socialista Unido 
de Venezuela' (PSUV). Let wel, het is de 
bedoeling een eenheidspartij op te rich-
ten, maar niet om een één-partij-systeem 
te installeren. De rechterzijde blijft haar 
partijen behouden en deelnemen aan ver-
kiezingen of andere politieke campagnes. 
De Communistische Partij heeft er voor 
gekozen niet op te gaan in de eenge-
maakte socialistische partij, maar steunt 
de president ten volle van buiten uit.

In december 2007 verloor president 
Chavez het referendum over de grond-
wetswijziging. Hoe komt dat?

Pablo Cormenzana: Centrale punten in 
het voorstel om de grondwet te wijzigen 
waren: meer macht geven aan arbeids-
raden, meer belang aan de gemeenten, 
elementen van participatieve democratie 
installeren op het lokale niveau,. Men 
voorzag sociale zekerheid voor iedereen, 
ook voor diegenen die in de informele sec-
tor zitten. In dit kader had de presidentiële 
ploeg 33 wijzigingsvoorstellen klaarge-
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maakt. In het parlement werden er daar 
nog zo'n 30 aan toegevoegd, waarvan een 
aantal alleen maar betrekking hadden 
op de 'persoonlijke' situatie van de par-
lementsleden. Uiteindelijk werden er te 
veel maatregelen voorgelegd in één enkel 
referendum. Te nemen of te laten dus. Hoe 
meer veranderingen, hoe groter de kans 
dat mensen een onaanvaardbaar element 
terugvinden.
De oppositie hier tilde er zwaar aan, en in 
het buitenland was er bijzonder veel te 
doen over het feit dat het referendum een 
derde ambtstermijn mogelijk wilde maken 
voor een president. Dit werd verkocht als 
een 'benoeming voor het leven'. Maar de 
zittende president had nog altijd de 'derde 
verkiezingen' moeten winnen vooraleer hij 
die bijkomende ambtstermijn zou kunnen 
hebben invullen. 
De pro-zijde voerde een zwakke campag-
ne. Er werd te weinig geïnformeerd, het 
belang van participatie van arbeiders en 
burgers werd onvoldoende uitgelegd, het 
werd teveel verengd tot een pro-Chavez 
stemming. Maar het is ook belangrijk vast 
te stellen dat het referendum niet verlo-
ren werd door een aangroei bij de oppo-
sitie, maar door het wegblijven van een 
deel van de Chavez-achterban. Het zou 
echter verkeerd zijn, denk ik, om zomaar 
de fout te geven aan diegenen die niet 
kwamen stemmen. Nee, we moe-
ten kijken naar de redenen van 
hun afwezigheid. Die liggen 
voor een groot deel bij de 
problemen van bevoorrading 
van essentiële levensmid-
delen. Het beleid vanuit de 
privé-sector heeft de aanvoer 
van melk, eieren, olie, 
suiker enorm 
doen dalen. 
Artificiële 
schaars-
te, 
spe-

cifiek gecreëerd voor het referendum. De 
inflatie trekt zich niets aan van de officiële 
prijzen: het vlees werd aan bijna het dub-
bele verkocht. De Centrale Bank bleef 
maar zeggen dat de economie groeit, 
maar de inflatie is 15-20%. Ministers zeg-
gen dat er geen echt bevoorradingspro-
bleem is, dat het op wereldvlak te maken 
heeft met de groeiende consumptie in 
China en Rusland. De mensen ervaren de 
realiteit anders dan het beeld dat hen 
door de overheid werd meegegeven. 

Maar Venezuela is toch rijk, de petroleum-
inkomsten spekken toch de staatskas?

Pablo Cormenzana: Precies. De regering 
zoekt een oplossing in nieuwe import uit 
verre landen via de door petroleuminkom-
sten gespekte staatskas. Maar we kunnen 
toch niet om het probleem heen dat na 9 
jaar revolutionair bewind, de sector van 
de levensmiddelenbevoorrading nog altijd 
zo kwetsbaar is en dit ondanks de grote 
financiële mogelijkheden om de nood-
zakelijke voedselzekerheid te bereiken. 
Maatregelen hiervoor leverden echter niet 
het juiste resultaat op: bepaalde initia-
tieven geraken maar niet van de grond, 
sommige leveren een productieniveau dat 
ver onder de projecties ligt, andere werden 
afgevoerd. Men kan de samenwerking 

niet blijven 'afsmeken' van de bur-
gerij. Hier botsen we nogmaals op 
het centrisme van de president: 
socialistisch discours, maar 
onafgewerkte praktijk.
Dat is ook het probleem met 
bijvoorbeeld de genationali-
seerde fabriek van kleppen voor 
de petroleumindustrie, Inveval. De 

privé-bedrijven die het giet-
ijzeren omhulsel moeten 
produceren, leveren 
laagwaardige produc-
ten die niet kunnen 
worden gebruikt of 
weigeren te leveren 
aan een genationa-
liseerd bedrijf. Maar 
de beslissing om ook 
daar een nationali-
sering door te voe-
ren, blijft achterop 
hinken, onder meer 

door bureaucratische tegenwerking op het 
ministerie.
Je spreekt veel over bureaucratische 
tegenwerking, maar wat is de rol van het 
leger? Chili 1�7� indachtig, is dit toch een 
factor die van belang is in de weg naar 
het socialisme?

Pablo Cormenzana: Chili-scenario's moe-
ten we niet onmiddellijk verwachten. We 
mogen niet vergeten dat Chavez uit het 
leger komt. Venezuela heeft ook een aty-
pisch leger in vergelijking met de rest van 
Latijns-Amerika. In andere landen is het 
officierenkorps duidelijk 'klasse'-georiën-
teerd. De rijke families hebben allemaal 
hun afgezant bij de hogere officieren. 
Dat is dus niet het geval in ons land. 
Integendeel, het leger is altijd een vorm 
van sociale emancipatie geweest voor de 
armen. Toegegeven, bepaalde officieren 
zaten mee in de coup van april 2002, maar 
ze kregen verre van een meerderheid in 
het officierenkorps achter zich. Bovendien 
zijn daar wel wat 'uitzuiveringen' gebeurd 
in de periode nadien. Je kan aannemen 
dat de huidige lichting nauwer bij het pro-
ceso is betrokken, zonder dat je kan zeg-
gen dat er een 'politisering' van het leger 
aan de gang is. Belangrijk is ook het feno-
meen van de 'reserva'. De analyse van de 
oorlog tegen Irak zegt ons dat geen enkel 
regulier leger capabel is om de Verenigde 
Staten weerstand te bieden. Maar tegelij-
kertijd is dit immense militaire apparaat 
niet in staat om een guerrilla vanuit de 
bevolking te counteren. In die zin zijn de 
reservisten dus een voorbereiding op een 
eventuele VS-invasie2.

Het socialisme van de 21ste eeuw dat 
Chavez aanhangt, wat kan ik me daar 
vandaag concreet bij voorstellen?

Pablo Cormenzana: Fundamenteel blijft 
het toch draaien om de eigendom van 
de productiemiddelen, zeker ook de 
(landbouw)grond. Hierbij is dan voor de 
coöperatieve sector een belangrijke rol 
weggelegd om bijvoorbeeld de voedsel-
zekerheid van het land veilig te stellen. 
Hier hangt ook onmiddellijk aan vast dat 
de toegang tot de levensmiddelen beter 
moet kunnen gegarandeerd worden. Want 
zoals ik al stelde is het onvoldoende om 
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een niet-marktgericht distributienetwerk 
te hebben, het moet ook 'producten' 
kunnen aanbieden aan de vastgelegde 
prijzen. Vandaag zijn we op vlak van voed-
selbevoorrading bijzonder afhankelijk 
van de 'samenwerking' met Colombia. 
President Chavez heeft aangekondigd dat 
alle sectoren en bedrijven die in de jaren 
1990 werden geprivatiseerd weer zouden 
worden genationaliseerd. Dat is voorheen 
al gebeurd met de telecommunicatie, met 
de elektriciteitsvoorziening en onlangs 
met de cementsector, hoewel de privé 
nog een belangrijk deel blijft behouden. 
Maar essentieel is economische planning, 
zodat Venezuela echt af kan stappen van 
zijn mono-economie, met name de petro-
leumindustrie. En natuurlijk draait alles 
rond de rol die de arbeiders direct kunnen 
opnemen in de organisatie van de onder-
neming en in de bredere planning. 
We zijn nog lang niet op dat punt aan-
gekomen. Vandaag is er bijvoorbeeld het 
duidelijk probleem van de bureaucratie. 
De meeste problemen worden met geld 
opgelost (aankoopcontracten in het bui-
tenland), er komt echter dikwijls geen 
oplossing voor het structureel probleem. 
Maar we zijn ervan overtuigd dat Hugo 
Chavez zeer sterk open staat voor die 
problematiek. Hij is heel 'permeabel' of 
toegankelijk voor de verzuchtingen van 
de kleine man. Hij maakt mogelijk dat 
er strijd wordt gevoerd, en hij durft het 
vooral ook aan om oplossingen die buiten 
de kapitalistische lijnen kleuren, kansen te 
geven en te steunen.

Hoe zit het met de sociale indeling van de 
Venezolaanse maatschappij?

Pablo Cormenzana: Veel echte hongerlij-
ders ga je in Venezuela niet vinden. Je ziet 
wel daklozen in de steden. Sedert 1998 
zijn er verschillende programma's ontwik-
keld die zich specifiek op de groep daklo-
zen in de steden richten. Via campagnes 
rond muziek en sport probeert men hen 
terug enige menselijke waardigheid te 
geven en in de samenleving in te schake-
len, met een zeker succes. Een specifiek 
ministerie houdt zich bezig met behui-
zing. Het deel echte armen in de samenle-
ving zal rond een derde van de bevolking 
draaien. Dat is een daling sinds Chavez, 

hoewel met de crisis van 2002-2003 het 
aantal armen (tijdelijk) spectaculair was 
gestegen. Met het sedertdien uitgebouw-
de publiek netwerk voor levensmiddelen-
distributie aan vastgelegde lage prijzen, 
helpt men de armoede verminderen. Een 
35-40% van de bevolking zou je bij de 
lagere middeninkomens kunnen reke-
nen. De echt rijke burgerij, betreft maar 
een 200.000 personen op de 24 miljoen 
inwoners. Deze economische elite is altijd 
al de concessiehouder geweest van de 
internationale ondernemingen: Venezuela 
is immers al heel lang een petroleumland. 
Deze burgerij neemt geen eigen econo-
mische initiatieven en is er niet op uit om 
opnieuw te investeren. In dit land heeft 
de staat al altijd het initiatief gehad. Je 
kan stellen dat Venezuela al lang op zijn 
(petroleum)renten heeft geleefd en niet 
afhankelijk is geweest van economisch 
industrieel initiatief of beleid, om rijkdom 
te verwerven.

Je hoort wel 's de kritiek dat Chavez 
zich meer om de armen van de rest 
van de wereld bekommert dan met de 
Venezolaanse.

Pablo Cormenzana: Inderdaad, de opposi-
tie voert dit beeld telkens weer op. Maar 
toen de oppositie het voor het zeggen 
had, waren er massa's armen en was er 
ook geweld in de samenleving. Wanneer 
de huidige overheid een groot gebouw 
van de petroleumsector opeiste om er 
de Bolivariaanse Universiteit in onder 
te brengen (toch bedoeld voor de eigen 
'arme' Venezolanen) was dit voor diezelfde 
oppositie onaanvaardbaar. Toen Chavez 
in 1998 aan de macht kwam, was de 
helft van de bevolking echt arm. Vandaag 
staat Venezuela op de index van men-
selijke ontwikkeling bij de topcategorie. 
Kindersterfte bij de geboorte is gedaald, 
toegang tot drinkbaar water sterk uitge-
breid. 
Deze kritiek wordt ook gebruikt om de 
buitenlandse politiek van de regering aan 
te vallen. Het zogenaamde Bolivariaans 
Alternatief dat schematisch gezegd geba-
seerd is op ruil: goedkope petroleum voor 
bepaalde diensten die Venezuela nodig 
heeft. Het programma met de Cubaanse 
dokters is het meest gekende wellicht, 

net zoals de oogoperaties in Cuba. De 
oppositie valt Chavez aan voor zijn con-
tract met de stad Londen ("het centrum 
van de financiële wereld") waarbij men al 
te gemakkelijk vergeet dat het gaat om 
brandstof voor de Londense openbare 
ziekenhuizen en het openbaar vervoer, 
en dat de wederdienst bestaat uit advies 
voor stadsontwikkeling en mobiliteit. 
Het Bolivariaans Alternatief wordt als de 
weg beschouwd naar integratie van de 
verschillende economieën van de deelne-
mende landen. Een belangrijk element in 
het buitenlands beleid van Venezuela is 
de zorg om niet geïsoleerd te geraken. Wie 
alleen staat kan makkelijk worden 'aan-
gepakt'. Venezuela heeft binnenlands een 
ander beleid dan Brazilië, maar het betreft 
wel een 'bevriende natie'. Brazilië volgt 
zeker een lijn van eigen belangen, maar in 
het afwijzen van het vrijhandelsakkoord 
met de Verenigde Staten stelde elk land 
zich op zijn manier onwrikbaar op. De 
relaties met Colombia gaan op en neer, 
maar beide landen zijn eigenlijk econo-
misch op mekaar aangewezen. Venezuela 
is nog altijd een olieleverancier aan de VS, 
maar de relaties met China groeien als het 
ware met het moment.

Hoe zie je de nabije toekomst?

Pablo Cormenzana: Kijk, eigenlijk hebben 
we als marxistische stroming een enorm 
potentieel binnen de nieuwe partij PSUV. 
Het discours rond socialisme kunnen wij 
helpen invullen op een echt linkse manier. 
Vanuit de gewone partijleden, de arbei-
ders, de bewoners van de volkswijken is 
er een enorme honger om te 'leren'. Dat 
maakt een enorme dynamiek mogelijk. En 
aangezien de opperste leiding, president 
Chavez, sterk oog heeft voor de belangen, 
de verwachtingen en de verzuchtingen 
van de 'gewone man' is het vooruitzicht 
van een verdieping van het proceso, van 
de Venezolaanse revolutie, geen droom-
beeld maar een zeer reële mogelijkheid.
 
het wetenschappelijk socialisme is gebaseerd 

op het historisch dialectisch materialisme , de 
analyse van de kapitalistische productiewijze 
en de daaraan verbonden maatschappijvorm, 
klassenstrijd.
militaire reservisten die mee het land zullen 

moeten verdedigen in geval van invasie, of van 
een 'asymmetrische' oorlog

1�
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Mandaat President Morales herbevestigd 
door twee-derde van de bevolking

I Georges Spriet I

Het jaar 2008 is voor Bolivia opnieuw een jaar van intense klassenstrijd. De laatste jaren waren er sterke volksmobilisaties geweest 
om de traditionele elites van de macht te halen. Sedert Morales president is, proberen die elites op hun beurt via territoriale autono-

mie, het politiek-maatschappelijke proces dat aan de gang is, onderuit te halen. 

Inheemsen en grootgrond-
bezitters
Toen het Boliviaanse volk zich organi-
seerde en in 2003 de centrale regering en 
de neoliberale politici wist af te zetten, 
sloeg een gedeelte van de rijke elite op 
de vlucht. Zij die bleven waren diegenen 
wiens economisch patrimonium nog 
niet groot genoeg was of die er niet in 
geslaagd waren de honderden duizenden 
hectaren die ze in het oosten van het 
land bezaten, te verkopen. In 2005 over-
tuigde deze laatste groep de toenmalige 
president, Carlos Mesa, verkiezingen uit 
te schrijven -op een ongrondwettelijke 
wijze- voor de departementele prefec-
turen in Bolivia.1 Op die manier vielen 
de oostelijke departementen in handen 
van de grootgrondbezitters en veetelers. 
Voorheen waren ze de meest fervente 
centralisten, want zij waren het die de 
macht in handen hadden in het politieke 
centrum La Paz. Vandaag zijn ze de meest 
geobstineerde autonomisten en bijna 
paranoïde tegenstanders van de nationale 
overheid, voorheen de oorsprong van hun 
economische macht.

Autonomie
De oostelijke departementen verklaar-
den, dankzij de miljoenenbudgetten 
die de centrale staat hen voorheen had 
toegeschoven, de oorlog aan het Bolivia 
van Morales. Ze gebruikten hun autono-
mie-discours om de Grondwetgevende 
Vergadering af te remmen. De nieuwe 
grondwettelijke tekst is nochtans niet 
alleen anti-neoliberaal en anti-groot-
grondbezit maar regelt in de eerste plaats 
vier types van autonomie. De departe-
mentele autonomie geniet uitgebreide en 

evenwichtige bevoegdheden in het docu-
ment. Waarom verzetten de prefecten van 
de oostelijke departementen zich dan zo 
fel tegen een afgesproken, wettelijke, par-
ticipatieve en solidaire autonomie?
De huidige maatschappelijke ontwikke-
lingen onder leiding van een 'indiaanse' 
president hangen hen de keel uit. De 
'autonomisten' voelen zich bijzonder 
'gekwetst' door de economische en poli-
tieke maatregelen van de huidige regering 

omdat die hen financieel raken. Eigenlijk 
willen ze drie doelstellingen realiseren: 
hun grootgrondbezit veilig stellen, de 
president verzwakken, en het separatisme 
gebruiken voor verdere zelfverrijking. Het 
autonomiestreven vormt slechts een poli-
tiek instrument om die doelstellingen te 
kunnen bekomen.
Vooreerst verdedigen de autonomisten 
de immorele en irrationele toe-eigening 
van de vruchtbare grond door de groot-
grondbezitters en veetelers. Hun nabije 
toekomst ziet er financieel bijzonder 
rooskleurig uit met de stijgende voed-

selprijzen in de wereld. Dat is de reden 
waarom ze de volledige macht willen 
hebben over het beleid qua grondeigen-
dom. De (opstandige) prefect van Santa 
Cruz herhaalt het geregeld: "Wij zullen 
niet aan de eigendom raken. We zijn wel 
voor de betaling van belastingen". Maar 
de grootgrondbezitters betalen beteke-
nisloze belastingen via bankhypotheken. 
Het nieuwe centrale landbouwbeleid is er 
daarentegen op gericht iedereen toegang 
te verlenen tot grond en de voedselsoeve-
reiniteit van het land te garanderen.
Ten tweede is het de bedoeling van de 
autonomisten de centrale regering -die 
bewust gekozen heeft voor de armen- te 
verzwakken, haar gezag te ondermijnen 
en haar te destabiliseren. Hun tactiek is 
het volk opzetten tegen het volk. 
De grootgrondbezitters en ondernemers 
willen dat Bolivia zich volledig schikt naar 
hun belangen en de buitenlandse markt. 
Maar zo'n regering zou door het volk ten 
val worden gebracht, zoals dat in het 
recente verleden een paar keer is gebeurd. 
Omdat de twee hoofddoelstellingen -het 
veilig stellen van het grootgrondbezit en 
de destabilisering van de regering- niet 
onmiddellijk kunnen worden bereikt, bijt 
men zich vast in de derde doelstelling: de 
weg openen naar separatisme. 

Referenda
Men gebruikt het autonomie-discours als 
dekmantel voor dit separatisme. De groot-
grondbezitters willen de departementen 
met veel (energie)grondstoffen en een 
grote rijkdom aan biodiversiteit volledig 
zelf in handen hebben, zoals dat voorheen 
het geval was via de centrale overheid. In 
het voorjaar van 2008 werden, met dit 
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doel voor ogen, in verschillende departe-
menten van Bolivia (onwettelijke) referen-
da georganiseerd voor regionale autono-
mie. De opkomst verschilde per provincie, 
maar de inheemse bevolking en de andere 
aanhangers van de president bleven gro-
tendeels thuis. De autonomie-idee haalde 
een meerderheid van de stemmen, maar 
onafhankelijkheidsstatuten werden ver-
worpen. 
Wat het meest tegen de borst stuit is dat 
deze rijke separatisten de oorlog verklaar-
den aan de armen die het huidige veran-
deringsproces op gang hebben getrokken. 
In die strijd worden de massamedia inge-
schakeld om een vals beeld op te hangen 
van de werkelijkheid en de 'publieke 
opinie' aan de kant van de separatisten te 
krijgen. De verantwoordelijkheid voor de 
confrontatie en de nationale desintegra-
tie wordt volledig bij president Morales 
gelegd. De separatistische grootgrondbe-
zitters en veetelers betalen en promoten 
obscure organisaties om de volksbewe-
ging aan te vallen. Ze speculeren met de 
prijzen van rijst, olie en vlees, waardoor ze 
artificiële schaarste creëren en ze 'honger' 
als een strategische bondgenoot gebrui-
ken om hun doel te bereiken. Ze beleggen 
'volksvergaderingen' met hun onderge-
schikten en hun ongeschoolde werkkrach-
ten om de 'nieuwe' autonomie-statuten 
-die openlijke contracten van eenzijdige 
onderdrukking zijn- goed te keuren of te 
legitimeren. 
Middenin deze ongelijke strijd van rijk 
tegen arm stemde de Nationale Senaat, 
waarin een meerderheid van neoliberale 
oppositiepartijen zetelt, de 'herroeping-' 
of 'afzettingswet', die het mandaat van de 
president en de departementsprefecten 
moest herbevestigen of intrekken. De 
referenda hieromtrent grepen plaats op 10 
augustus 2008.

Resultaat
Het electoraal hof maakte op 25 augustus 
de officiële uitslag bekend. De president 
en zijn vice-president werden met 67,41 
procent van de stemmen herbevestigd. 
Vier prefecten van de oppositie werden 
door de bevolking eveneens herbeves-
tigd in hun mandaat: Santa Cruz, Beni, 
Tarija en Pando. Twee oppositieprefecten 
werden weggestemd: die van La Paz en 

Cochabamba. De regeringsgezinde prefect 
van Oruro haalde 50,85% van de stem-
men, maar dat ligt onder de 53,7% die 
Morales als norm had gesteld. Het depar-
tement Potosi blijft regeringsgezind. Met 
andere woorden: dit referendum heeft de 
positie van de president versterkt, aange-
zien de oppositie twee belangrijke pion-
nen kwijt speelt.

President Morales won in 95 van de 112 
provincies in het land en verloor in 17. 
Hij verloor geen enkele provincie van de 
departementen La Paz, Cochabamba, 
Potisi en Oruro. In Chuquisaca werd zijn 
mandaat herbevestigd in 9 van de 10 pro-
vincies, in Tarija in 5 van de 6, in Pando in 3 
van de 5, in Beni in 3 van de 6 en in Santa 
Cruz in 7 van de 15 provincies.

Op voet van oorlog
Het referendum van 10 augustus heeft het 
conflict tussen de zogenaamde autono-
mistische prefecten en de aanhangers van 
het maatschappelijk project van Morales 
niet bekoeld, integendeel. De politiek 
van de president die de inkomsten van 
energiegrondstoffen wil laten dienen voor 
alle inwoners van Boliva, en in de eerste 
plaats voor de verarmde massa inheem-
sen, zorgt voor nog meer spanningen 
tussen de separatisten en de rest van de 
bevolking. De sociale bewegingen willen 
het veranderingsproces en de nationale 
eenheid ondersteunen via een perma-
nente mobilisatie voor de herverdeling 
van de taksen op energiegrondstoffen, ten 
voordele van de bevolking en volgens het 
niveau van menselijke ontwikkeling per 
regio. Hiermee gaan ze frontaal in tegen 
de aspiraties van bepaalde prefecten en 
botsen ze met de belangen van groot-
grondbezitters en lokale elites verbonden 
aan de multinationale ondernemingen.
Half augustus werd er in de autonomis-
tische departementen opgeroepen tot 
staking om de terugstorting naar de 
regio's van de directe belastingen op de 

energiegrondstoffen te eisen. De actie-
voerders zijn kleine groepen die betaald 
worden door de lokale elites. Er dreigen 
harde confrontaties met de sociale bewe-
gingen die de president trouw zijn. In de 
hoofdstad van Bolivia, Sucre (departement 
Chuquisaca), zijn er ondertussen acties 
om van de prefect te eisen dat de sub-
prefecten, die door de volksvergaderingen 

zijn aangeduid, erkend zouden worden 
in de plaats van de vorige sub-prefecten, 
die van bovenaf (door de prefect dus) 
aangesteld werden. In het departement 
Beni dreigt er wapengeweld. De separa-
tistische prefect van Santa Cruz ziet in de 
uitslag van afgelopen referendum die zijn 
positie herbevestigde, een groen licht om 
zich af te scheiden. Hij blijft op ramkoers 
met Evo Morales. Hij scheldt de president 
uit en noemt de vice-president een laf-
aard. Daartegenover spreken de nationale 
boerenleiders ook scherpe taal. Ze stel-
len bereid te zijn hun leven te geven om 
het veranderingsproces te verankeren in 
het nieuwe Bolivia. Hun tegenstanders 
bestempelen ze als oligarchen, racisten 
en fascisten. De president hamerde in 
een toespraak op het feit dat het niet 
de mensen van oostelijk Bolivia zijn die 
de afscheuring willen, maar wel enkele 
personen, grootgrondbezitters en agro-
industriëlen. Het kan nog een heet najaar 
worden in Bolivia.

Bronnen:
- Jubenal Quispe, Entre la chacota de los 
estatutos autonómicos y la revocatoria de 
mandato (www.alainet.org)
- Alex Contreras Baspineiro, Dos tercios 
de la poblacion rumbo a la refundacion 
(www.rebelion.org)

 
Bolivia is bestuurlijk opgedeeld in 9 depar-

tementen met aan het hoofd van elk departe-
ment een prefect. Elk departement is onder-
verdeeld in provincies, die op hun beurt weer 

1�

Het referendum van 10 augustus heeft het con-
flict tussen de zogenaamde autonomistische 
prefecten en de aanhangers van het maat-
schappelijk project van Morales niet bekoeld.
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De voedselcrisis. Over armoede,  
biobrandstoffen, speculatie  

en een falend landbouwbeleid
I Pieter Teirlinck I

In 2007 waren de eerste voedselprotesten hoorbaar in Mexico, de prijs van de tortilla’s swingde de pan uit omdat de maïs duurder 
was geworden ten gevolge van de ethanolproductie in de Verenigde Staten. In de loop van 2008 namen de protesten toe. In meer 

dan dertig ontwikkelingslanden, van Bangladesh tot Egypte, waren er ondertussen demonstraties gelinkt aan de stijgende voedsel-
prijzen. Het hoofd van het Voedselprogramma van de Verenigde Naties (VN) trok in maart reeds aan de alarmbel: er was 3 miljard 
dollar voorzien voor voedselhulp in 2008, maar met de dramatisch stijgende voedselprijzen leek dat algauw een half miljard dollar 

te weinig om het vooropgestelde aantal monden (90 miljoen van de 860 miljoen allerarmsten) te voeden. De voedselcrisis bleek 
belangrijk genoeg om zijn weg te vinden naar de agenda van een aantal internationale fora deze zomer, o.a. de VN Voedseltop in 

Rome (3-5 juni) en de G8-top in Japan (7-9 juli). Hoe luidt de analyse? 
En zijn er ook structurele stappen gezet om de crisis te stoppen?

Armoede, honger en de 
voedselprijzen
Volgens de meest recente cijfers van de 
Wereldbank leefden er in 2005 zo’n 1,4 
miljard mensen onder de armoedegrens 
van 1,25 dollar per dag. Dat betekent één 
op vier mensen in de ontwikkelingslan-
den. Bij een dergelijk laag inkomen wordt 
in verhouding een zeer groot deel ervan, 
besteed aan voedsel. Een stijging van de 
voedselprijzen (en dan laten we nog de 
stijgende energieprijzen buiten beschou-
wing) laat zich dan ook direct voelen.
Laat ons even de prijs bekijken van een 
basisvoedselproduct zoals graan. Volgens 
berekeningen van de Wereldbank verdub-
belden de graanprijzen tussen januari 
2006 en het voorjaar van 2008, met een 
merkbaar grote versnelling vanaf januari 
2008.1 De prijs voor rijst, nog een basis-
voedselproduct, verdriedubbelde zelfs in 
diezelfde periode. Hoewel voedselprijzen 
sowieso vrij volatiel zijn, zijn dergelijke 

prijsschommelingen hallucinant en bete-
kenen deze stijgingen letterlijk het ver-
schil tussen leven en dood voor de aller-
armsten. Er wordt verwacht dat de prijzen 
de volgende jaren hoog zullen blijven.

Protectionistische maatre-
gelen 
Om opstanden en sociale onrust te voor-
komen subsidiëren of bevriezen sommige 
overheden de voedselprijzen, of verbieden 
ze de export van bepaalde voedingswa-
ren. Zo wordt het graan in Ethiopië 40% 
onder de kostprijs verkocht. In India heeft 
de overheid een totaal uitvoerverbod 
opgelegd op alle rijst (behalve basmati) 
teneinde de prijsinflatie te drukken en 
voldoende rijst in het land te houden om 
de eigen bevolking te kunnen voeden. 
Ook China en Vietnam hebben de export 
aan banden gelegd. Netto invoerders van 
rijst zoals Bangladesh, Afghanistan en de 
Filippijnen hebben zwaar te lijden onder 
de stijgende voedselprijzen. Het hoeft 
geen betoog dat de Wereldhandelsorga
nisatie, fervent voorvechter van de vrije 
markt, niet kon lachen met dergelijke 
maatregelen.

Waarom stijgende voedsel-
prijzen?
Er zijn meerdere oorzaken te vinden. In 
de rapporten van de Wereldbank staan 

er een aantal netjes opgesomd. De 
Wereldbank vertrekt van een algemene 
prijsstijging voor voedsel van 140%. 
Hogere prijzen voor energie en kunstmest 
zouden instaan voor een prijsstijging van 
15%. Niet verwonderlijk als we weten dat 
de prijs van olie rond de 20 dollar kostte 
per vat in 2001, piekte tot meer dan 140 
dollar in 2008 en nu nog steeds meer dan 
100 dollar per vat kost. President Bush 
wijdt de sterke prijsstijgingen overigens 
aan de grotere vraag naar voedsel vanuit 
de groeilanden zoals India en China, maar 
dit wordt formeel tegengesproken door 
het rapport. 
Biobrandstoffen zijn ongetwijfeld de 
grootste boosdoener. Volgens een gelekt 
rapport van de Wereldbank is de produc-
tie van biobrandstof verantwoordelijk 
voor de stijging van de voedselprijzen 
met 75%! Het staat buiten kijf dat er een 
enorme stijging is van de productie van 
biobrandstoffen, waarbij voedselproduc-
ten zoals graan nu gebruikt worden om 
ethanol te produceren. Boeren worden zo 
gestimuleerd om zelf hun gronden aan te 
wenden voor de biobrandstofproductie 
of ze te verkopen aan de agro-industrie. 
We kunnen gerust spreken van een boo-
ming business. De productie van ethanol 
in de VS alleen al, wordt verwacht te 
verdubbelen tussen 2006 en eind 2008 
tot een slordige 33 miljard liter. Daarvoor 

wERELDEcOnOmIE
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gebruikt de VS bijna een derde van haar 
totale maïsproductie. De EU gebruikt 
de helft van haar plantenolieproduc-
tie voor de aanmaak van biobrandstof. 
De Amerikaanse afgevaardigde op de 
afgelopen VN-Voedseltop in Rome, mini-
maliseerde, zonder blikken of blozen, 
de impact van biobrandstoffen op de 
voedselprijsstijgingen tot slechts enkele 

procenten. Niet verwonderlijk als je weet 
dat de VS een wetgeving heeft aangeno-
men (Energy Independence and Security 
Act, december 2007), die streeft naar een 
verviervoudiging van de productie van 
hernieuwbare brandstoffen.
Financiële speculatie duwt de prijzen nog 
verder de hoogte in. De rapporten van 
de Wereldbank minimaliseren de rol van 
de zogenaamde 'hedge funds' (private 
investeringsfondsen die zowel kunnen 
speculeren op winst als op verlies van 
een bepaald product) en investering-
groepen. Maar voor de vele investeerders 
die de internationale financiële markten 
afschuimen naar alternatieven voor 
de uiteengespatte vastgoedzeepbel en 
naar dubbele winstcijfers, zijn opnieuw 
gouden tijden aangebroken met de bio-
brandstoffenmarkt. Zeker als je weet dat 
toekomstige investeringen gegarandeerd 
zijn omdat regeringen subsidies voorzien 
(bvb. 10 dollarcent per liter ethanol in de 
VS) en veelbelovende wetgeving invoeren 
(bvb. een EU richtlijn die stipuleert dat 
tegen 2020, 10% van de brandstof moet 
bestaan uit biobrandstof). Dit betekent 
dus een gegeerd en schaars product dat 
zekere winsten oplevert op de markt. 
Alleen betreft het hier wel een heel bij-
zonder product, namelijk voedsel. Mensen 
hebben dit essentiële product nodig om 
te kunnen overleven en het is dus veel te 
waardevol om mee te gokken. 
Sommige waarnemers trekken parallellen 
met de oliecrisis die momenteel woedt.2 
Bijna twee derde van de huidige olieprijs 

zou voortkomen uit prijsspeculaties. 
Dit lijkt veel, maar ondertussen zien we 
inderdaad de olieprijs afkoelen van meer 
dan 140 dollar per vat naar 100 dollar, 
hoewel er geen merkbare verandering is 
in de vraag naar- of het aanbod van olie. 
Totaal gedereguleerde financiële mark-
ten laten het toe om ongecontroleerde 
speculatieve bewegingen te maken door 

middel van financiële hoogstandjes zoals 
‘derivaten’, ‘index fondsen’ en ‘opties’3. 
Hetzelfde speculatiesysteem is aan het 
werk bij voedsel.
Quasi monopolies houden eveneens 
gevaren in voor prijsmanipulaties. Cargill, 
ADM en Zen Noh zijn gigantische bedrij-
ven (agro-industrie), die in de VS samen 
81% van alle maïsexport beheren en 65% 
van alle soja-export (2001). Als je weet 
dat de VS op z’n eentje 70% vertegen-
woordigd van de totale maïsexport, dan 
wordt duidelijk hoe gemakkelijk enkele 
bedrijven de (wereld)marktprijs kunnen 
bepalen. Het is bekend dat zij betrokken 
zijn bij speculatieve transacties op o.a. 
de New Yorkse beurs NYMEX. In de olie-
sector zijn het ook slechts enkele grote 
spelers die de prijs van ruwe olie zouden 
opgevoerd hebben: o.a. Goldman Sachs, 
Morgans Stanley (allen bekend van de 
kredietcrisis), Société Générale en British 
Petroleum zijn allen zeer actief op de 
'International Petroleum Exchange' (IPE) 
in Londen.

Falend landbouwbeleid
Al deze oorzaken zijn samen te vatten 
in de huidige niet gereguleerde globa-
lisering. De Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) staat voor absolute vrijhandel en 
alle producten komen in dat vaarwater 
terecht. Ook voedsel is tot ordinair specu-
latiewaar verworden, op een wereldmarkt 
waar familiale landbouw de duimen 
moet leggen voor de agro-industrie. De 
nationale overheden hebben hier niets 

tegen in te brengen dankzij meer dan een 
kwarteeuw neoliberale hervormingen die 
marktbescherming en subsidies onmo-
gelijk maken. Dumping van de Westerse 
voedselproducten op de markten van de 
arme landen heeft de lokale markten ver-
der verstoord, landbouwgronden worden 
verwaarloosd en de landbouwbevolking 
ruilt het platteland in voor de steden.
Een van de VN-millennium doelstellingen 
van 2000, de halvering van het aantal 
mensen onder de armoedegrens tegen 
2015 (t.o.v. 1990), komt door de prijsstij-
gingen van het voedsel ernstig in gevaar. 
Tot 105 miljoen extra mensen zouden 
opnieuw onder de armoedegrens vallen 
ten gevolge van de huidige voedselprijs-
stijgingen. 

Vrijhandel faalt, leve de 
vrijhandel!
De VN-Voedseltop in Rome leverde alvast 
niet veel oplossingen op. Er werd besloten 
om op korte termijn de voedselhulp op 
te drijven, de kleine boeren financieel te 
steunen, meer te produceren en verder 
werk te maken van de vrijmaking van 
de wereldhandel. Over biobrandstoffen 
werd besloten dat er nog veel diepgaand 
onderzoek nodig is. Over de macht van 
de agro-industrie en de rol van speculatie 
werd geen woord gerept. Op de G8-top in 
juli werd zo mogelijk nog minder beslo-
ten, enkel dat er werk moet gemaakt 
worden van de volgende onderhande-
lingsronde van de Wereldhandelsorgani- 
satie. Het huidige falende landbouwbe-
leid wordt niet in  vraag gesteld, noch de 
kwestie van de biobrandstoffen ondanks 
de overduidelijke link met de hogere 
voedselprijzen. 

 
Double Jeopardy: Responding to High Food 

and Fuel Prices, July 2, 2008, World Bank.
Michael Chossudovsky, The global crisis: food, 

water and fuel. Three fundamental necessities 
of life in jeopardy op HYPERLINK "http://www.
globalresearch.ca/"www.globalresearch.ca, 
gepubliceerd op 5 juni 2008.
Financiële derivaten zijn beleggingsinstru-

menten die hun waarde ontlenen aan de waar-
de van een ander goed zoals aandelen en olie. 
Het andere goed wordt in het jargon de onder-
liggende waarde genoemd. De voornaamste 
soorten derivaten zijn opties, futures, swaps en 
forwards. Men gebruikt financiële derivaten oa. 
om te speculeren. 

1�
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Volgens een gelekt rapport van de 
Wereldbank is de productie van  
biobrandstof verantwoordelijk voor de 
stijging van de voedselprijzen met 75%.
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mAROkkO

Marokko: Sociaal protest  
tegen de neoliberale globalisering

I Koenraad Bogaert I

Sinds een paar jaren neemt het sociaal protest in Marokko toe. In verschillende steden komen mensen op straat om te protesteren 
tegen de stijgende prijzen van essentiële consumptiegoederen zoals water, elektriciteit en voedingswaren. 

Contre la cherté de la vie
Een opmerkelijk feit is dat de meest suc-
cesvolle manifestaties en sit-ins door-
gaans plaatsvinden in de kleinere steden 
en dorpen, terwijl het in de grote stedelij-
ke centra, zoals Casablanca en Rabat, rela-
tief rustig blijft. Niet zelden moeten de 
autoriteiten repressief tussenkomen om 
de 'orde' te handhaven in de uithoeken 
van het koninkrijk. In Bouarfa, een stadje 
van niet meer dan 25.000 inwoners aan 
de grens met Algerije, weigeren de inwo-
ners al sinds 2006 om hun waterfacturen 
te betalen. De lokale werkloosheid is er zo 
schrijnend dat de bevolking ermee dreigde 
collectief te verhuizen naar Algerije onder 
het motto “Mohammed VI nous affame, 
Bouteflika nous nourrira” (Mohammed VI 
hongert ons uit, Bouteflika zal ons voe-
den)1. Meer dan 12.000 inwoners namen 
deel aan een mars richting Algerije. 
Halverwege werden ze tegengehouden 
door de lokale autoriteiten die beloofden 
te onderhandelen. 
In Sefrou, een stadje in de nabijheid van 
Fez, braken er vorig jaar rellen uit, net na 
de legislatieve verkiezingen in september. 
De regering had immers aangekondigd de 
broodsubsidies te verminderen. Het pro-
test in Sefrou was zo hevig dat de over-
heid vreesde voor een domino-effect en 
uiteindelijk terugkwam op haar beslissing 
om de subsidies te verminderen. 
Op 30 mei van dit jaar blokkeerde een 
lokale sectie van de 'diplômés chômeurs' 
(gediplomeerde werklozen) de haven 
van Sidi Ifni, een stadje aan de grens met 
de Westelijke Sahara2. De onvrede brak 
los na een loting van acht beschikbare 
werkplaatsen in de lokale haven. Er deden 
meer dan 120 geïnteresseerden mee aan 

deze loting. De frustraties van de werkloze 
jongeren vertaalden zich in een blokkade 
van de haven, waarbij 89 trucks met meer 
dan 800 ton vis werden belet de haven 
te verlaten. Na zeven dagen werd deze 
blokkade op een zeer brutale manier 
onderdrukt door het leger en de politie. 
Verscheidene bronnen beschuldigen de 
politie van verkrachting, geweld en peste-
rijen. Op het internet circuleren foto’s en 
filmpjes van de gruwelijke gevolgen van 
deze belegering. 

Al deze voorbeelden wijzen op toenemen-
de sociaal-economische spanningen in het 
Marokkaanse koninkrijk. Werkloosheid, 
privatisering van de publieke diensten 
en stijgende consumptieprijzen, vor-

men de belangrijkste aanklachten van 
de verschillende protestbewegingen. 
In oktober 2006 werd de 'Coordination 
Nationale contre la Hausse des Prix et 
la Dégradation des Services Publiques 
opgericht'3. In de Marokkaanse pers wordt 
ook wel naar deze beweging verwezen 
als de 'Tansikiyat' -Arabisch voor 'coördi-
naties'. Het is een nationaal netwerk van 
verschillende progressieve organisaties 
uit de civiele maatschappij, waaronder 
de 'Association Marocaine des Droits 
Humains' (AMDH), Attac Maroc, verschil-
lende vrouwenbewegingen, de diplômés 
chômeurs, vakbonden en kleine extreem 
linkse politieke partijen. Het overkoe-
pelende Tansikiyat tracht het protest te 
coördineren en op die manier de politieke 

foto: Koenraad Bogaert
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druk op de regering te verhogen. Men kan 
de organisatie beschouwen als één van de 
vele vormen van protest tegen de neolibe-
rale globalisering en tegen de specifieke 
nefaste gevolgen van neoliberale her-
structureringen en markthervormingen. 
Het blijft echter een weinig hiërarchisch 
gestructureerde organisatie en het zijn 
vooral lokale netwerken van geëngageer-
de bewegingen die de meeste initiatieven 
nemen. Vandaag bestaan er al meer dan 
80 lokale secties van deze mouvement 
contre la cherté de la vie (beweging tegen 
de duurheid van het leven). 

De neoliberalisering van de 
Marokkaanse markt
In tegenstelling tot in andere Arabische 
landen, zoals Egypte -waar het Arabische 
socialisme onder president Gamal abd 
al-Nasser in de jaren 1950 en 1960 een 
grotere impact kende- heeft de vorige 
Marokkaanse koning Hassan II, altijd 
geopteerd voor een veel minder ver-
regaande staatscontrole op de binnen-
landse economie. Niettemin was ook in 
Marokko een groot deel van de bevolking 
afhankelijk van de nationale staat voor 
haar tewerkstelling. Tijdens de jaren 1970 
groeide het aantal publieke ambtenaren 
jaarlijks aan met 5,5%. Na de budgettaire 
crisis op het einde de jaren 1970, mede 
veroorzaakt door de wereldwijde oliecri-
sis, door de dramatische gevolgen van de 
droogte voor de lokale landbouw (1978-
1984), door de demografische expansie 
van de steden en door de toenemende 
kost van het conflict in de Westelijke 
Sahara, ontsnapte ook Marokko niet aan 
de Structurele Aanpassingsprogramma’s 
(SAP) van het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF). In 1983 werd een eerste 

SAP doorgevoerd. In ruil voor een lening 
van het IMF moest de Marokkaanse 
staat zware bezuinigingen doorvoeren, 
de tewerkstelling in de publieke sector 
reduceren en allerlei maatregelen treffen 
conform de vrijemarktvisie van de interna-
tionale donoren. 

Sinds de introductie van SAP heeft de 
Marokkaanse staat de opdracht gekregen 
de vrije markt zo veel mogelijk te promo-
ten en te stimuleren. Hiervoor moest de 
overheid wel haar wetgeving aanpassen 
om onder meer economische investe-

ringen aan te trekken, de concurrentie 
te bevorderen en eigendomsrechten te 
beschermen. Het neoliberalisme dat uit-
gedragen werd door internationale instel-
lingen zoals het IMF en de Wereldbank, 
steunde dus als het ware op een welbe-
paalde vorm van regulering. Vandaar dat 
men ook moet spreken van de politieke 
maakbaarheid van de markt. De markt 
is een politieke constructie, gecreëerd 
om aan de eisen van de internationale 
financiële instellingen te voldoen, het 
budgettaire deficit van de staat in te dij-
ken en de economische concurrentie met 
andere landen en regio’s aan te gaan. De 
taken van de overheid krijgen hierdoor 
vooral een technocratische invulling, 
gebaseerd op het neoliberale principe 
dat de markt een oplossing kan bieden 
voor alle maatschappelijke problemen. 
Deze nieuwe rol voor de staat vindt zijn 
weerklank in de definiëring van ‘goed 
bestuur’ (good governance), een term 
die ontleend werd aan het bedrijfsleven 
(corporate governance) en die in het begin 
van de jaren 1990 zijn intrede deed in 
het discours van de Werelbank en andere 

internationale ontwikkelingsorganisaties. 
Bestuur (governance) krijgt op die manier 
een apolitiek karakter waarbij de nadruk 
wordt gelegd op efficiëntie, financiële 
stabiliteit, management en technocra-
tie. De markt wordt de voornaamste 
beleidsruimte, waarin het initiatief wordt 
overgelaten aan belangrijke economische 
spelers die op die manier meer en meer 
politieke invloed en controle verwerven 
op de maatschappelijke ordening. De 
impact en controle van de conventionele 
Marokkaanse staatsstructuren op de 
binnenlandse economie, werden hier-
door serieus beknot. Dit ging echter niet 
gepaard met een substantieel machtsver-
lies bij de politieke elite. De dominante 
klasse in Marokko profiteerde van haar 
bevoorrechte positie en wist zich handig 
aan te passen aan de nieuwe neolibe-
rale realiteit. Er ontstond een klasse van 
ondernemers die samen met de talrijke 
buitenlandse investeerders de nieuwe 
opportuniteiten wisten uit te buiten. De 
neoliberale economische maatregelen, 
ingevoerd in Marokko in de jaren 1980, 
waren de oorzaak van de toenemende 
kloof tussen arm en rijk. Als gevolg van 
verschillende bezuinigingsmaatregelen 
werden er minder jobs aangeboden in 
de publieke sector en nam de werkloos-
heid exponentieel toe. In de jaren 1970 
had iedereen met een diploma nog uit-
zicht op een baan bij de overheid. Voor 
de monarchie was dit een middel om 
de Marokkaanse intelligentsia aan zich 
te binden en hun loyaliteit af te dwin-
gen. In de jaren 1980 moest de overheid 
deze tactiek laten varen en werden er 
steeds minder mensen aangenomen in 
de publieke sector. Dit resulteerde in het 
ontstaan van de mobilisatie van de diplô-
més chômeurs als protestbeweging. Als 
gevolg van de bezuinigingsmaatregelen 
moest de Marokkaanse overheid eveneens 
allerlei subsidies op consumptiemiddelen 
afschaffen. In de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw leidde dit over het 
hele land tot de beruchte 'broodrellen'. 

Het neoliberalisme kent als proces een 
zeer specifieke invulling in de verschil-
lende landen waar het zich ontwikkelt. 
Ook in Marokko zal dit proces zich op een 
specifieke manier manifesteren, bepaald 
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Het is echt opmerkelijk dat de hevigste 
protestreacties in Marokko zich situeren 
in de kleinere steden en dorpen en dat 
de grote steden voorlopig gevrijwaard 
blijven van een gemobiliseerde en  
georganiseerde massabeweging.
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door de geografische ligging en de daar-
mee gepaard gaande economische moge-
lijkheden en belangen, door de specifieke 
adviezen van de internationale donoren, 
door de geschiedenis van het land en haar 
bevolking, door de sociale verhoudingen, 
door de visie van lokale politici en door 
hun globale connecties. 
De promotie van het toerisme vormt een 
specifiek en essentieel onderdeel van de 
Marokkaanse neoliberale herstructure-
ringen. Grote stedelijke ontwikkelings-
projecten, de opbouw van toeristische 
luxe-faciliteiten, de installatie van belas-
tingvrije industrie-zones en de publiek-pri-
vate partnerschappen in de ontwikkeling 
van havens en het openbaar transport, 
moeten de concurrentiepositie van de 
Marokkaanse steden verbeteren ten 
opzichte van andere steden in de regio. 
Hierbij vervullen Franse en Arabische 
investeerders uit de Golfregio een hoofd-
rol. Eerst en vooral zorgde de bevoorrechte 
relatie tussen het Marokkaanse konings-
huis en de Franse economische en poli-
tieke elite voor een belangrijke toestroom 
van Frans kapitaal. Vervolgens veroorzaak-
te het veranderde politieke klimaat na 
9/11, het toegenomen wantrouwen tegen-
over de Moslimwereld en de overschot 
aan petrodollars uit de Golfregio, een 
vloedgolf aan extra kapitaal in Marokko. 
De Arabische investeringsmaatschappijen 
uit de Golf gingen immers meer en meer 
op zoek naar investeringsmogelijkheden 
in andere Arabische landen. De stabili-
teit van het Marokkaanse regime en de 
goede relaties tussen de Marokkaanse 
monarchie en de oliesjeiks, zorgen voor de 
massale aanwezigheid van kapitaal uit de 
Golf op het Marokkaanse vasteland. Het 
binnen- en buitenlandse grootkapitaal 
tracht steeds vaker de publieke ruimte in 
Marokko te kapitaliseren om er het maxi-
mum aan profijt uit te halen, vaak ten 
koste van de sociale ontwikkeling van de 
gewone burgers. 

Aard van het protest
Contestatie tegen deze neoliberale eco-
nomische en politieke hervormingen kan 
vele vormen aannemen. De diplômés 
chômeurs organiseren elke dag sit-ins 
voor het nationale parlement en de 
Tansikiyat organiseren op verschillende 

plaatsen in het land protestmarsen. Dit 
zijn duidelijk zichtbare vormen van sociaal 
protest. Daarnaast kan men bijvoorbeeld 
ook de bloeiende zwarte markt van geko-
pieerde CD’s en DVD’s zien als een vorm 
van contestatie tegen de toenemende 
globalisering. Tenslotte kan men de ter-
roristische aanslagen van 16 mei 2003 in 
Casablanca eveneens beschouwen als een 
zeer conservatieve en religieuze vorm van 
protest tegen de toenemende globalise-
ring. Vandaag de dag bestaat er echter 
geen verenigde strijd tegen de globale 
krachten achter neoliberale hervormin-
gen. Algemeen kan men de verschillende 
vormen van protest onderverdelen in 
enerzijds progressieve en eerder linkse 
krachten en anderzijds conservatieve, vaak 
nationalistische krachten. Maar binnen 
deze twee algemene onderverdelingen 
bestaan er onnoemelijk veel varianten. De 
reden hiervoor is even simpel als logisch. 
Een globale kracht als het neoliberalisme 
heeft zeer specifieke en verschillende uit-
werkingen op de verschillende plaatsen 
en sectoren waar het zich manifesteert. 
De verschillende nefaste gevolgen van 
neoliberale herstructureringen zullen dan 
ook verschillende vormen van protest in 
het leven roepen afhankelijk van de lokale 
omstandigheden en mogelijkheden. 

Vaak wordt ook de link tussen lokale 
spanningen en het globale kader niet 
gelegd. Dit is zeker het geval voor conser-
vatieve anti-neoliberale protestbewegin-
gen zoals de Islamistische bewegingen in 
de Arabische wereld. Door het Islamitische 
denken als “anders” te beschouwen, niet 
te combineren met ons (Westers) den-
ken en onze cultuur, doet men eigenlijk 
niets anders dan de politiek-economische 
grondoorzaken van dat denken te nege-
ren. Op die manier pleiten we onszelf (het 
Westen) -als het voor eenmaal geoorloofd 
is te generaliseren- vrij van elke betrok-
kenheid die mee aan de basis zou kunnen 
liggen van dat “anders” denken.

De geografische spreiding 
van het protest
Het is echt opmerkelijk dat de hevigste 
protestreacties in Marokko zich situeren 
in de kleinere steden en dorpen en dat de 
grote steden voorlopig gevrijwaard blijven 

van een gemobiliseerde en georganiseer-
de massabeweging. De stedelijke schaal 
wordt in progressieve academische krin-
gen nochtans algemeen beschouwd als 
de plaats waar neoliberale hervormingen 
zich het duidelijkst manifesteren en waar 
eveneens de hevigste politieke tegenre-
acties plaatsgrijpen. Wat zorgt er voor dat 
dit in Marokko niet het geval is?

Binnen de progressieve Tansikiyat is de 
eensgezindheid soms ver te zoeken, 
waardoor de beweging tot nu toe in de 
grote steden weinig succes kende. Men 
kan hiervoor verschillende redenen aan-
halen. Ten eerste, als men de coördinatie 
tegen de stijgende consumptieprijzen 
van naderbij onderzoekt, dan blijkt dat 
deze beweging geteisterd wordt door 
onderlinge concurrentie en politieke 
machtsspelletjes op het nationale niveau. 
In grote steden als Rabat en Casablanca 
waar de onderlinge machtsstrijd het 
hevigst is, beïnvloedt dit vaak de geplande 
acties. Zo werd een protestmars op zon-
dag 2 september 2007, een week voor de 
verkiezingen, door de helft van de mili-
tanten geboycot omdat de verschillende 
extreem-linkse politieke partijen het niet 
eens geraakten over de te volgen strategie 
bij die verkiezingen (deelname of boycot). 
De betoging, die nochtans niets te maken 
had met de verkiezingen, was dan ook 
allerminst een succes. De machtsstrijd op 
het nationale niveau zorgt voor frustraties 
bij andere lokale secties (zoals die van 
Bouarfa, Sefrou en Sidi Ifni) waardoor deze 
vaak op eigen houtje initiatieven nemen. 
Een tweede reden voor het gebrek aan 
succes in de grote steden is de concurren-
tie uit conservatieve hoek. De belangrijkste 
conservatieve Islamistische beweging 'adl 
wal ihsan' onder leiding van de charis-
matische sjeik Yassine slaagde erin een 
veel bredere maatschappelijke basis op te 
bouwen dan de progressieve organisaties 
achter de Tansikiyat.

Maar de belangrijkste reden voor het 
magere succes van de Taniskiyat in de 
grote stedelijke centra kunnen we his-
torisch verklaren. Zeer gewelddadige 
vormen van protest hebben wel degelijk 
een niet te onderschatten impact op het 
beleid in niet-democratische landen. De 
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broodrellen in de jaren 1980 en 1990 ver-
plichtten de autoriteiten een sociale en 
ruimtelijke reorganisatie door te voeren 
in de meeste Marokkaanse steden. De rel-
len waren ontstaan in de achtergestelde 
stedelijke buurten waar de staat voorheen 
nagenoeg afwezig was. De dominante 
klasse in Marokko begreep dat louter 
een repressieve onderdrukking van deze 
extreme vormen van protest haar veilig-
heid en haar politiek overwicht niet zou 
kunnen bestendigen. Daarom werden 
na afloop van de rellen nieuwe statelijke 
organisaties en structuren, sociale ontwik-
kelingsprogramma's en nieuwe plannen 
van ruimtelijke ordening 
ontwikkeld om de vei-
ligheid en de politieke 
stabiliteit op stedelijke 
schaal te garanderen. 
Zo werd Casablanca na 
de beruchte rellen van 
1981 onderverdeeld in 
4 prefecturen4. Er wer-
den eveneens nieuwe 
politiecommissariaten 
gebouwd in de “gevaar-
lijke” buurten, wegen 
werden (her)aangelegd 
en er werd een plan 
goedgekeurd om alle 
sloppenwijken aan te 
pakken. Deze sociaal- 
ruimtelijke reorganisatie 
zorgde ervoor dat state-
lijke agentschappen zich 
beter konden integreren 
in de armere perifere buurten en op die 
manier kon de controle over deze gevaar-
lijke zones worden verscherpt. Toen in de 
jaren 1990 gewelddadige rellen uitbraken 
in het noorden van het land (onder andere 
in de stad Fez), bleef het dan ook opval-
lend rustig in de economische metropool 
van Marokko. Ook in 2003, na de geweld-
dadige aanslagen in Casablanca, vond een 
sociaal-ruimtelijke reorganisatie plaats 
in de Marokkaanse steden. Toen bleek 
dat de daders van de aanslagen allemaal 
afkomstig waren uit de bidonvilles (slop-
penwijken), kwam de overheid met een 
ambitieus programma op de proppen om 
de sociale marginalisering in de sloppen-
wijken uit te roeien. Het programma 'Villes 
sans Bidonvilles' (VSB) had als doel tegen 

2010 (2012 voor Casablanca ondertussen) 
alle sloppenwijken in alle Marokkaanse 
steden te verwijderen. Er werden nieuwe 
nationale agentschappen opgericht die de 
praktische en organisatorische uitwerking 
van het programma op het terrein voor 
hun rekening namen en geheel volgens 
de neoliberale traditie werd er voor dit 
programma samengewerkt met privé-
ondernemers en immobiliën bedrijven. 
Neoliberale visies op good governance, 
decentralisering en privatisering weer-
spiegelen deze technocratische aanpak 
van de armere buurten maar hebben 
niet altijd het gewenste sociale effect. 

Sloppenwijkbewoners worden meestal 
zonder overleg verplicht te verhuizen naar 
sociale woonblokken, vaak kilometers van 
hun oorspronkelijke woonplaats en ver 
weg van het stedelijke centrum. Zonder 
dieper in te gaan op de voor- en nadelen 
van dit stadsvernieuwingsproject5 is het 
belangrijk te benadrukken dat een natio-
naal programma als VSB de re-integratie 
van statelijke actoren in de zogenaamde 
“gevaarlijke zones” van de verschillende 
Marokkaanse steden bevordert waardoor 
de controle op de bevolking wordt uitge-
breid. De aanwezigheid van enquêteurs, 
makelaars, agenten, sociaal assistenten, 
bedrijfsmedewerkers, enzovoort, zorgt 
voor de fysieke aanwezigheid van de 
autoriteiten en de dominante politiek-eco-

nomische klasse in de stedelijke periferie. 
Stedelijke projecten als VSB worden in het 
discours vaak afgeschilderd als sociale ont-
wikkelingsprogramma’s ten voordele van 
de armere bevolking. In werkelijkheid zijn 
ze eveneens een instrument om de poli-
tieke controle over deze armere populatie 
te bestendigen. Door haar aanwezigheid 
in de armere buurten kunnen de autori-
teiten anticiperen op mogelijke toekom-
stige sociaal-economische spanningen en 
andere dreigingen in de stedelijke perife-
rie. Deze uitbreiding van politieke controle 
in de verschillende Marokkaanse steden 
zorgt ervoor dat het sociaal protest tegen 

de sociaal-economische 
degradatie van het leven 
in Marokko zich voorlopig 
enkel en alleen als een 
dreiging manifesteert in de 
kleinere steden en dorpen. 
Maar zolang de nefaste 
gevolgen van neoliberale 
herstructureringen niet op 
een structurele en sociale 
manier worden aangepakt, 
zal de hegemonie van de 
dominante klasse in de 
toekomst opnieuw worden 
uitgedaagd door lagere 
klassen en blijft het poli-
tiek-economisch beleid in 
Marokko een sociale tijd-
bom.

 

 Mohamed VI is de koning van Marokko en 
Abdelaziz Bouteflika is de Algerijnse president. 
Beide landen onderhouden een moeilijke relatie 
omwille van het conflict in de Westelijke Sahara. 
 De mobilisatie van de dipômés chômeurs 

begon in de jaren 1990 en is uitgegroeid tot een 
nationale beweging die het dalende aantal jobs 
in de publieke sector aanklaagt.
 Nationale coördinatie tegen de stijging van 

de prijzen en de deregulatie van de publieke 
diensten.
 In 1985 werd een vijfde prefectuur toege-

voegd en in 1990 een zesde als gevolg van de 
demografische expansie van de Marokkaanse 
metropool.
 Voor meer informatie zie artikel in Tiens 

Tiens, n°14, zomer 2008: Koenraad Bogaert: 
'Casablanca in het slop. Stadsvernieuwing cre-
eert sociale tijdbom.'
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Over rundvlees en neoliberalisme 
I Soetkin Van Muylem I

In April 2008 bracht de Zuid-Koreaanse president Lee Myung-bak een bezoek aan zijn Noord-Amerikaanse ambtsgenoot G. W. Bush. 
Myung-bak kwam er het goede nieuws melden dat hij het Zuid-Koreaanse verbod op de invoer van Amerikaans rundvlees zou 

opheffen. In 2003 had Zuid-Korea -tot dan toe de 3de grootste importeur van Amerikaans rundvlees- haar grenzen voor het vlees 
gesloten omwille van de gekke koeien-crisis. Tienduizenden Zuid-Koreanen trokken na de aankondiging Myung-bak afgelopen april, 

de straat op om hun ongenoegen te uiten. .

AzIë

Het protest zwol aan en tegen juni waren 
er dagelijkse avondlijke protestmarsen 
in de hoofdstad Seoel en andere steden. 
Naar schatting namen meer dan een 
miljoen Zuid-Koreanen deel. In de media 
werd regelmatig uitgelegd dat de Zuid-
Koreanen protesteerden omdat ze onge-
rust waren over de kwaliteit van het vlees. 
De angst voor de volksgezondheid speelde 
zeker een rol, maar als men iets verder 
kijkt dan is het duidelijk dat de woede 
van de Zuid-Koreanen ook in een andere 
context geplaatst moet worden, namelijk 
in de context van een verder schrijdende 
neoliberalisering die op sociaal vlak naast 
een paar winnaars heel veel slachtoffers 
gecreëerd heeft. De rundvlees betogingen 
vielen samen met de protesten van de 
vrachtwagenchauffeurs omwille van de te 
hoge brandstofprijzen. Er werd geëist dat 
de verregaande privatiseringen stopgezet 
zouden worden. De stijgende prijzen van 
het onderwijs en de voortdurende aan-
vallen op de arbeidsrechten werden ook 
scherp veroordeeld. De protesten hielden 
aan en ten einde raad verscheen Lee 
Myung-bak op 19 juni 2008 op de nationa-
le televisie. Hij excuseerde zich tegenover 
de Zuid-Koreaanse bevolking en beloofde 
een nieuwe start te gaan maken. Hoewel 
het importverbod op Noord-Amerikaans 
rundvlees vanaf 1 juli 2008 gewoon werd 
opgeheven zoals voorzien, blies de over-
heid de geplande privatiseringen van het 
water, het gas en de elektriciteit af. Er 
werden ook subsidies gegeven aan kleine 
ondernemingen, de stakende truckers en 
aan families met lage inkomens. De bevol-
king werd gesust, maar voor hoe lang? 
De sociale polarisering die hen op straat 

bracht gaat onverminderd verder. Met een 
president die het voormalige hoofd is van 
Hyundai, één van Zuid-Korea's grootste 
bedrijven, lijkt de vertegenwoordiging van 
het grootkapitaal in de politiek bovendien 
een hoogtepunt bereikt te hebben. 

Comeback van de conserva-
tieven
Als er socio-economische grieven zijn in 
Zuid-Korea, waarom wordt een conser-
vatieve topman uit de zakenwereld dan 
verkozen tot het hoogste ambt? Met 
zijn persoonlijk succesverhaal van arme 
jongen tot hoge pief bij Hyundai, leek Lee 
voor de bevolking (en dan specifiek voor 
de jongere generatie) de geknipte man 
om voor economische zekerheid te zorgen. 
De marge waarmee hij op 19 december 
2007 won, 48,7%, was de grootste sinds 
de introductie van democratische verkie-
zingen in 1987. De totale opkomst voor de 
verkiezingen was in Zuid-Korea echter nog 
nooit zo laag. Slechts 62% van de bevol-
king vond het de moeite een stem uit te 
brengen. Dit betekent dat Lee Myung-bak 
bij zijn verkiezing eigenlijk maar gesteund 
werd door een derde van de bevolking.

Lee was de kandidaat van de Grote 
Nationale Partij (GNP), deze conservatieve 
partij stamt nog uit de tijd van de mili-
taire regimes (1961-1987). De autoritaire 
Koude Oorlogsregimes werden in 1987 
verslagen door de bevolking (studenten, 
arbeiders, progressieve elementen uit de 
katholieke en protestantse kerk, boeren) 
via massale straatprotesten, waarin ze 
zich keerde tegen de dominantie van 
het leger en de zogenaamde Chaebols 

(de enorme industriële familiebedrijven 
gekenmerkt door nauwe banden met 
de overheidsinstanties bvb. Samsung, 
Daewoo, LG,.). De betogers eisten het 
ontslag van toenmalig leider, generaal 
Chun Doo Hwan, en het invoeren van 
democratische procedures en politieke 
vrijheden. De democratisering van Zuid-
Korea is er dus gekomen dankzij een 
populaire massabeweging, maar de con-
solidatie van de democratie is uitgevoerd 
door een politieke elite en was overge-
determineerd door de structuren van 
het Koude Oorlogsregime. De Nationale 
Veiligheidswet (waardoor iedereen ver-
dacht van activiteiten tegen de staat zon-
der proces opgesloten kan worden) en de 
Koreaanse Inlichtingendiensten, de twee 
belangrijkste instrumenten van de repres-
sieve staat, bleven behouden. Er ontstond 
een partijsysteem dat de verschillende 
belangen in de Zuid-Koreaanse maat-
schappij onvoldoende vertegenwoordigde. 
De actoren die streefden naar een poli-
tieke verandering zijn voornamelijk buiten 
de politieke sfeer blijven opereren. De 
Koreaanse vakbonden (die op een bepaald 
moment enorm sterk stonden) bvb. bleven 
tot aan het nieuwe millennium volledig 
buiten de politiek. Voor het grootste deel 
is de Zuid-Koreaanse politiek dus altijd 
gedomineerd geworden door de 'meer 
conservatieve' elementen in de maat-
schappij. Pas met de twee 'progressieve' 
presidenten Kim Dae Jung (1998-2003) en 
Roh Moo-hyun (2003-2008) kwam daar 
verandering in. Ze werden beiden eerder 
als centrum-links gecategoriseerd (vooral 
Roh) en waren allebei betrokken bij de 
strijd voor de democratie ten tijde van 
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het militaire regime. Maar hun termijnen 
(geplaagd door corruptieschandalen) 
losten de sociaal-economische verwach-
tingen van de Zuid-Koreaanse bevolking 
niet in. Het resultaat is een immense kloof 
tussen de hoop die de democratisering 
met zich meebracht en de realiteit. Een 
desillusie die zich afgelopen verkiezingen 
vertaalde in een lage opkomst en een 
afstraffing van de progressievere krachten. 
De GNP vult momenteel niet alleen het 
hoogste ambt in, maar behaalde in de 
parlementsverkiezingen van 9 april 2008 
zelfs een nipte meerderheid in het parle-
ment. Dit ten koste van de 'centrumlinkse' 
Verenigde Democratische Partij (verloor 
50%!) en de kleinere Democratische 
Arbeiderspartij. Maar zoals de GNP met 
haar autoritaire roots de laatste decennia 
opschoof naar een centrumpartij, zijn de 
centrum-linkse partijen in dezelfde perio-
de stukken minder 'progressief' geworden. 
Specifiek in het geval van Roh was er een 
grote kloof tussen enerzijds zijn electoraat 
en politieke achtergrond en anderzijds zijn 
neoliberaal beleid.

De Aziatische crisis en de 
gesel van het IMF
Zuid-Korea was niet zo lang geleden nog 
de ster van de Aziatische tijgers (Thailand, 
Indonesië, Hong Kong,.). Deze benaming 
verwees naar de mirakel economieën die 
in de regio groeiden aan een geweldig 
tempo. Het recept van deze wervelwind 
economieën was een protectionistisch 
beleid (buitenlanders was het bvb. verbo-
den om nationale bedrijven uit te kopen 
of land te bezitten). Verder was de rol 
van de staat in sommige sectoren van 
de economie zeer groot (zoals bvb. in de 
energie- en de transport sector). Terwijl 
de Aziatische tijgers hun eigen binnen-
landse markten uitbouwden verboden 
ze ook heel wat buitenlandse import-
producten uit Japan, Noord-Amerika en 
Europa. Uiteraard zinde dit de Japanse en 
Westerse investeringsbanken en multi-
nationale bedrijven allerminst. Terwijl de 
Aziatische markten exponentieel groei-
den, moesten zij langs de zijlijn toekijken. 
Ze konden er hun producten niet kwijt 
en ze konden evenmin cruciale stukken 
van bvb. de imposante Zuid-Koreaanse 
conglomeraten opkopen. Op internatio-

naal vlak ging er een constante druk uit 
van deze actoren die door de Aziatische 
overheden buiten spel waren gezet. In het 
midden van de jaren negentig gaven de 

Aziatische landen onder invloed van het 
Internationaal Monetair Fonds en de pas 
opgerichte Wereldhandelsorganisatie, uit-
eindelijk gedeeltelijk toe. Ze beslisten hun 
financiële sector open te stellen (zo specu-
latieve investeringen en handel in valuta 
aanmoedigend), maar behielden de wet-
ten die de eigen bedrijven beschermden 
tegen buitenlands eigenaarschap en ble-
ven zich verzetten tegen de privatisering 
van de belangrijke staatsbedrijven. Van 
dan af konden kapitaalsstromen onder 
meer Zuid-Korea ongehinderd binnen en 
buiten vloeien. Dit leek goed te gaan tot 
er in 1997 een plotse maar ernstige econo-
mische crisis ontstond. 

De economische- of beter gezegd finan-
ciële crisis van 1997, had op het eerste 
zicht geen rationele verklaring. De zoge-
naamde Aziatische tijgers hadden niet 
met ernstige politieke omwentelingen af 
te rekenen, waren niet het slachtoffer van 
een natuurramp, hadden geen gigantische 
deficiten, de grote conglomeraten bleven 
alles produceren en hadden sterke ver-
koopcijfers, maar toch sloeg de crisis van 
de ene op de andere dag toe. In het jaar 
1996 staken investeerders nog 100 miljard 
Amerikaanse dollar in Zuid-Korea en het 
jaar daarna was er sprake van een nega-
tieve investering van 20 miljard dollar. 
Dat is een verschil van 120 miljard dollar! 
Achteraf werd duidelijk dat de Aziatische 
landen ten prooi waren gevallen aan een 
klassieke angst-cyclus die paniek veroor-
zaakte op de beurzen. Het begon als een 
gerucht (dat Thailand niet over genoeg 
dollars beschikte om haar valuta te dek-
ken) maar de snelheid en vluchtigheid van 
de geglobaliseerde markten zorgde voor 
een immense en plotse kapitaalsvlucht 
uit alle Zuid-Aziatische economieën. De 

Aziatische overheden moesten daarop 
hun reserves in de banken aanspreken om 
de waarde van hun munt op te krikken, 
waardoor de initiële angst bewaarheid 

werd. De landen gingen failliet. De mark-
ten reageerden hierop door paniekerig 
nog meer kapitaal weg te halen.
Zowel het ministerie van Financiën van 
de Verenigde Staten als het IMF (een 
instantie die nota bene gecreëerd werd 
in de nasleep van de beurscrash van 1929 
om te voorkomen dat economische crisis-
sen van de omvang van het begin van de 
jaren 1930 niet opnieuw konden ontstaan) 
deden bitter weinig om de Aziatische lan-
den uit hun depressie te halen. In plaats 
van een snelle stabiliserende noodlening -
de enige remedie tegen een financiële cri-
sis- toe te kennen, was het IMF pas bereid 
om te onderhandelen na de Aziatische 
landen eerst een cruciale periode in eigen 
sop gaar te laten koken. Dit terwijl de 
crisis erger werd. In ruil voor de hoogno-
dige noodleningen kwam het IMF op de 
proppen met allerlei eisen. Zuid-Korea 
moest alle protectionistische handels- 
en investeringsbarrières afschaffen en 
moest zware besparingen doorvoeren in 
de publieke sector. Dit laatste betekende 
massale ontslagen in een land waar de 
vakbonden zeer sterk stonden. De wet-
ten die de arbeiders beschermden tegen 
collectieve ontslagen, werden afgeschaft 
en het IMF legde zelfs strikte quota op 
aan de overheid wat ontslagen betreft. 
Zuid-Korea zag er na de IMF make-over als 
volgt uit: geprivatiseerde basisdiensten, 
onafhankelijke centrale bank, “flexibele” 
werkkrachten, lage budgetten voor soci-
ale doeleinden en uiteraard totale vrije 
handel. Het resultaat van de financiële 
crisis en de IMF ingreep was dat zowat 
alles in Azië te koop was, zowel de privé-
bedrijven als de publieke diensten. Hoe 
meer de markt panikeerde hoe wanho-
piger de Aziatische bedrijven werden om 
te verkopen en hoe lager ze de prijzen 

Als het doel van de democratische  
beweging van 1��7 het installeren van 
het kapitalisme met een menselijk 
gezicht was, dan faalde het schromelijk.
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stelden. JP Morgan kocht een deel van 
Kia Motors. De Carlyle Group kocht onder 
meer de telecomdivisie van Daewoo op 
en werd een belangrijke aandeelhouder 
in een van de grootste Koreaanse ban-
ken. De Koreaanse gigant Samsung werd 
uit elkaar getrokken en de verschillende 
onderdelen werden apart verkocht. Volvo 
kocht bvb. de zware industrie-divisie, SC 
Johnson & Son legden dan weer beslag op 
de farmaceutische vleugel van Samsung. 
Honderden lokale merken werden ver-
vangen door een aantal multinationale 
giganten. Sommige Koreaanse bedrijven 
werden zeer goedkoop opgekocht met als 
enige doel ze te sluiten en zo de concur-
rentie voor de eigen importproducten uit 
schakelen. Het is waar dat de Aziatische 
markten uiteindelijk weer kalmeerden, 
maar tegen welke prijs.

Doorgedreven neolibera-
liseringbeleid onder 'cen-
trumlinkse' presidenten
Het einde van de onderhandelingen 
met het IMF vielen samen met de Zuid-
Koreaanse presidentsverkiezingen van 
december 2007. Zowel Lee Hoi-chang 
(de GNP kandidaat) en Kim Dae Jung de 
kandidaat van de progressieve oppositie, 
waren openlijk tegen het beleid dat het 
IMF voor hun land voorzag. Maar het IMF 
nam geen enkel risico. Het toonde een 
immense minachting voor de democratie 
en de soevereiniteit van de staat, door te 
weigeren om de beloofde lening definitief 
te bevestigen zonder garanties van beide 
presidentskandidaten dat ze zich aan de 
nieuwe regels zouden houden. Vermits 
het land op die manier gegijzeld werd, 
kreeg het IMF haar zin. Kim Dae Jung 
werd in het middelpunt van de economi-
sche crisis verkozen tot president en trad 
aan op 25 februari 1998. Hij startte onmid-
dellijk met de door het IMF gevraagde 
economische hervormingen. In 2003 nam 
partijgenoot Roh Moo-hyun dit ambt van 
hem over. Vlak na zijn nipte overwinning 
tijdens de verkiezingen van december 
2002 scheurde Roh af van Kim Dae Jungs 
Democratische Millennium Partij (MDP) 
om zijn eigen partij op te richten, de 
Yeollin Uri Dang (best vertaald als Onze 
Open Partij). Hoewel hij regelmatig werd 

bestempeld als een linkse rakker was zijn 
beleid neoliberaler dan dat van al zijn 
voorgangers. Het enthousiasme voor de 
vrije markt -meer bepaald voor bilaterale 
vrijhandelsakkoorden was onder Roh 
ongeëvenaard. Hij slaagde er in om in 
twee jaar tijd 45 zulke akkoorden uit de 
brand te slepen. Het sluitstuk was het vrij-
handelsakkoord met de Verenigde Staten 
van april 2007. Dit akkoord samen met 
de beslissing om troepen te sturen naar 
Irak vormden de kern van een buitenlands 
beleid dat enorme verdeeldheid zaaide in 
Zuid-Korea, ook bij de aanhangers van de 
president zelf. Tijdens Roh’s ambt bleef de 
economische groei traag in vergelijking 
met de groei van voor de crisis (ondanks 
alle vrije markt maatregelen) terwijl de 
tewerkstellingsgraad stagneerde. De post-
97 heropbloei is vooral gebaseerd op de 
high-end export naar de Verenigde Staten, 

in vele gevallen met een tussenstop in 
assemblage-fabrieken te China. In 2004 
ontplofte een binnenlandse kredietbubbel 
en er was ook sprake van een onroerend 
goed-crisis. Dit alles resulteerde in stijgen-
de schulden, werkonzekerheid, en uit de 
pan rijzende woningprijzen. Ondertussen 
vergrootte de kloof tussen arm en rijk (3de 
plaats van de OECD-landen). 

Het kapitalisme heeft in Zuid-Korea 
nog een opvallende sociale bijwerking: 
het etnisch homogene karakter van de 
maatschappij werd doorbroken. Naast 
Koreanen was er tot twee decennia gele-
den alleen een alsmaar kleiner wordende 
groep etnische Chinezen te vinden in 
Zuid-Korea (de in het land gestatio-
neerde Amerikaanse soldaten even bui-
ten beschouwing gelaten uiteraard). Nu 

zijn er heel wat Oost-Europeanen (veel 
Russische prostituees), gastarbeiders uit 
Zuid-Azië (Pakistan en Bangladesh) en 
Afrika (vooral West-Afrika). Het meren-
deel van deze immigranten hebben geen 
papieren en worden als arbeiders zeer 
slecht behandeld en betaald (bvb. in 
de textielindustrie). De grootste groep 
immigranten zonder papieren bestaat uit 
etnische Koreanen afkomstig uit China. 
Vermits ze qua uiterlijk niet opvallen en 
de Koreaanse taal machtig zijn, is het voor 
hen het gemakkelijkst om onopgemerkt 
mee te draaien in de economische marge 
van de maatschappij. Ze bezetten er de 
meest vuile, moeilijke en gevaarlijke jobs. 
Het ontstaan van een andere opvallende 
groep migranten is het gevolg van het feit 
dat een stijgende groep jonge vrouwen, 
met de verstedelijking van Zuid-Korea, 
naar de metropolen trok om werk te zoe-
ken. De jonge mannen bleven vaak achter 
om op de familieboerderij te werken, wat 
hun aantal ten opzichte van de vrouwen 
disproportioneel groot maakte op het 
platteland. De oplossing werd gevonden 
in het invoeren van bruiden uit de armere 
Aziatische landen, vooral uit China en 
Vietnam. In sommige plattelandsdorpjes 
overschrijdt het aantal gemengde huwe-
lijken de 50%. 
Als het doel van de democratische bewe-
ging van 1987 het installeren van het kapi-
talisme met een menselijk gezicht was, 
dan faalde het schromelijk. Twee decennia 
na de 'grote juni opstand' en tien jaar na 
de financiële crisis van 1997-98, hebben 
de 'progressieve' presidenten (onder het 
macro-economische voogdijschap van het 
IMF) alleen maar een groeiende onzeker-
heid en ongelijkheid voortgebracht. Maar 
zoals de protesten van juni 2008 hebben 
getoond zijn de Zuid-Koreanen misschien 
niet bereid om de verdere verdieping van 
dit neoliberale beleid zomaar te onder-
gaan. 
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Een kernwapenvrije wereld tegen 2020 
met het “Hiroshima-Nagasaki Protocol”

I Pol D'Huyvetter I

Japan, Hiroshima, 19 augustus 2008 - Ik ben net aangekomen na een reis van bijna 24 uur. De reis zit in mijn kleren. Nauwelijks 
geslapen maar na een douche toch nog naar het Vredespark gewandeld. Er hangt een vochtige drukkende hitte in de stad. Zo herin-

ner ik me ook Hiroshima. Ik ben hier voor de derde keer. 

Het Vredespark trekt aan als een mag-
neet. Weinig bezoekers laten deze plek 
links liggen als ze naar Hiroshima komen. 
Hiroshima blijft onlosmakelijk verbonden 
met die Amerikaanse zilveren vogel 's 
morgens aan een stille blauwe hemel. En 
plots een onbevattelijke kracht die de hel 
deed neerdalen op aarde. Het Hiroshima 
Vredespark met het indrukwekkend 
museum is vandaag een plek waar men-
sen uit alle windstreken komen bezinnen. 
Even stilstaan bij het moment waarop 
de mensheid op een monsterlijke manier 
resoluut het atoomtijdperk instapte.  Het 
Vredespark kwam op de plek waar 
de bom alles en iedereen onmiddel-
lijk vernietigde. Op 6 augustus 1945 
was het een dodelijke hitte -niks 
vergeleken met vandaag- die zich 
over de stad verspreidde en alles in 
vuur en vlam zette. Vele duizenden 
mannen, vrouwen en kinderen ver-
dwenen bij de dodelijke flits of in de 
vuurzee die daarop volgde. 

Ik ga altijd langs de Atomic Dome, 
een centraal monument in het 
Vredespark, een stille getuigenis 
die elk jaar wordt opgevoerd bij de 
gemediatiseerde Hiroshima herden-
king. De ruïne met de verwrongen 
stalen structuur blijft een krachtig 
statement tegen de atoombom. Ik 
probeer het te vatten als ik in de 
schaduw zit van de ruïne onder een 
boom. Krekels houden een concert 
terwijl rondom mij de sky-line van 
Hiroshima 63 jaar later, bijna doet 
vergeten wat hier gebeurde. Ook 
de Atomic Dome ging bijna tegen 

de vlakte om plaats te maken voor de 
moderne stad Hiroshima die als een phe-
nix verrees uit zijn assen. Maar gelukkig 
heeft de gemeenteraad van Hiroshima in 
1965 besloten om die stille doch krachtige 
getuige van het atoombombardement te 
laten staan. Die getuigenis is belangrijk, 
meer dan ooit, zeker nu de gemiddelde 
leeftijd van de Hibakusha's -de overleven-
den van de bom- een stuk boven de 70 zit. 
De onmetelijke vernietigingskracht van 
die ene bom blijft voor afgrijzen zorgen. 
In Hiroshima stierven in 1945 naar schat-
ting 140.000 mensen als gevolg van “Little 

Boy”, de codenaam van die ene uranium-
bom. In Nagasaki stierven in datzelfde jaar 
naar schatting 80.000 mensen als gevolg 
van “Fat Man”, de codenaam voor de plu-
toniumbom die deze Japanse stad drie 
dagen later in de as legde.

Zoals elke keer wandel ik ook langs het 
monument van Sadako, het meisje dat 2 
jaar oud was toen de bom viel op 6 augus-
tus 1945. Ze had geluk en overleefde het 
bombardement. Maar zoals bij vele ande-
ren had de dood ook een vroege afspraak 
met Sadako. Tien jaar later werd ze ziek 

als gevolg van de atoombom. 
Sadako had leukemie en na een 
korte strijd met haar ziekte stierf 
een onschuldig meisje. Vandaag 
staat haar monument in het 
Vredespark dankzij de steun van 
honderden scholen: een aanklacht 
van kinderen tegen oorlogen én 
een schreeuw voor een vredevolle 
toekomst.

Nucleaire ontwape-
ning
Elk jaar grijpen de burgemees-
ters van Hiroshima en Nagasaki 
de herdenking van het bombar-
dement aan om te pleiten voor 
algehele nucleaire ontwapening. 
Kernwapens blijven brandend 
actueel. Niet alleen door het con-
troversiële Iraanse civiele nucleaire 
programma, waarbij het Westen 
vermoedt dat er een geheime 
agenda is voor de aanmaak van 
een Iraanse kernbom. Deskundigen 
zien tevens een dreiging uitgaan foto: Pol D'Huyvetter
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van de bestaande nucleaire arsenalen van 
China, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, 
Israël, Pakistan, Rusland en de Verenigde 
Staten. Volgens Hans Kristensen van de 
'Federation of the American Scientists', 
tellen we vandaag nog 26.000 kernkop-
pen, waarvan bijna de helft operationeel. 
Rusland en de Verenigde Staten hebben 
veruit het grootste aantal kernkoppen ver-
geleken met de andere kleinere maar toch 
gevreesde kernmachten.

De voorbije jaren plaatste Iran de nucle-
aire ontwapening opnieuw op de agenda. 
Een groeiend aantal mensen beseffen 
dat het onhoudbaar is om Iran de les te 
spellen terwijl ze zelf vasthouden aan 
nucleaire doctrines. Zo verzet Mohamed El 
Baradei, het hoofd van het Internationaal 
Atoomenergie Agentschap uit Wenen, zich 
al jaren tegen het gebruik van twee maten 
en twee gewichten. Hij verklaarde meer-
maals: "We moeten de onwerkbare notie 
verlaten waarbij het moreel verwerpelijk 
is voor sommige landen om massavernie-
tigingswapens te verwerven, terwijl het 
moreel aanvaardbaar is voor anderen om 
hun veiligheid hierop te laten rusten”. 

Dit werd bevestigd op het einde van 
de laatste Toetsingsconferentie van het 
nucleair Non-Proliferatie Verdrag (NPT), 
dat in 2005 op een fiasco uitdraaide. Het 
NPT uit 1968 voorziet namelijk niet alleen 
in de belofte van de lidstaten dat ze geen 
kernwapens zullen verwerven. De vijf 
NPT lidstaten met kernwapens (China, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de 
Verenigde Staten) verbonden zich ertoe 
via Artikel VI van het NPT, om hun kern-
wapenarsenalen volledig te ontmantelen. 
Na de Koude Oorlog werd de hoop op een 
kernwapenvrije wereld al snel in de kiem 
gesmoord door moderniseringsprogram-
ma's voor het aanmaken van nog betere 
en preciezere kernwapens. 

De herhaalde opiniestukken in de Wall 
Street Journal ( januari 2007 en 2008) 
waarin oa. voormalige Amerikaanse minis-
ters van Buitenlandse Zaken Kissinger en 
Schultz, pleiten voor een kernwapenvrije 
wereld, hebben het debat goed op gang 
gebracht. Bovenstaande pleitbezorgers 
kan men namelijk niet verdenken van 

pacifisme, integendeel. Conservatieve 
krachten beseffen echter dat de veiligheid 
van de VS en de wereld niets zal opschie-
ten met het in stand houden van een dub-
bele moraal. Het besef dat het behoud van 
nucleaire doctrines door een exclusieve 
club, de verspreiding van kernwapens in 
de hand werkt, is ook bij hen doorgedron-
gen. Dit werd de voorbije weken bevestigd 
met gelijkaardige oproepen voor een 
kernwapenvrije wereld door Britse en 
Italiaanse conservatieve krachten, waaron-
der voormalig NAVO Secretaris Robertson 
in The Times (30 juni jl.) of nog post-fascist 
Gianfranco Fini in de Corrierra della Sera 
(24 juli jl.). Het probleem bij deze oproepen 
is echter dat een kernwapenvrije wereld 
wordt voorgesteld als “een bergtop in de 
mist” of “iets niet haalbaar tijdens mijn 
leven”. Het urgentiebesef groeit echter en 
het waren niet toevallig de burgemeesters 

van Hiroshima en Nagasaki die in de VN 
te Genève, tijdens de laatste voorberei-
dende bijeenkomst voor de 5 jaarlijkse 
Toetsingsconferentie van het NPT (voor-
zien voor 2010), het “Hiroshima-Nagasaki 
Protocol” lanceerden. 

Hiroshima-Nagasaki 
Protocol
Het Hiroshima-Nagasaki Protocol wil 
het Kyoto Protocol worden voor kernwa-
pens. Het wil een brug leggen tussen de 
herhaalde oproepen van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties voor 
een verdrag voor een wereldwijd verbod 
op kernwapens met een concrete tijdslijn 
gericht op een volledige nucleaire ont-
wapening tegen 2020. En laten we hier 
duidelijk zijn over het feit dat nucleaire 
ontwapening tegen 2020 technisch haal-
baar is. We missen hier vandaag enkel 
de politieke moed om in te gaan tegen 
de belangen van o.a. het nucleair militair 
industrieel complex. 

Ook vorig jaar, op 5 december 2007, werd 
in de Algemene Vergadering van de VN 

opnieuw een resolutie (A/C.1/62/L.36) 
aangenomen voor het opstarten van 
onderhandelingen voor een wereldwijd 
verbod op kernwapens. Niet minder dan 
127 landen stemden voor, onder hen China, 
Noord-Korea, India, Pakistan en Iran. België 
bevond zich hier bij de 27 tegenstan-
ders, naast onder meer Israël, Frankrijk, 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. 
We moeten trouwens opmerken dat het 
“neen”-kamp vooral bestaat uit de NAVO-
lidstaten die bijna in blok tegenstemden. 
Uitzondering was Bulgarije die als enige 
NAVO lidstaat op de ja-knop drukte. 
Canada, Estland en Roemenië onthielden 
zich. 

Een groeiend aantal Burgemeesters voor 
Vrede organiseren zich vandaag en geven 
gehoor aan de oproep om hun steden en 
gemeenten niet langer te laten gijzelen 

door militairen en politici die vasthou-
den aan nucleaire doctrines. Zo was 
burgemeester van de Vlaamse stad Peer, 
Theo Kelchtermans (CD&V), één van de 
eersten om een oproep te ondertekenen 
ter ondersteuning van het Hiroshima-
Nagasaki Protocol. Opmerkelijk als je weet 
dat Peer vermoedelijk de thuishaven is van 
20 Amerikaanse kernwapens. 

België telt vandaag reeds 317 
Burgemeesters voor Vrede die de visie voor 
een wereldwijd verbod op kernwapens 
onderschrijven. Nu is het wachten tot onze 
Belgische regering dezelfde moed aan de 
dag legt en binnen de NAVO pleit voor het 
afzweren van de achterhaalde nucleaire 
doctrines. België nam het voortouw voor 
een wereldwijd verbod op landmijnen en 
clustermunitie. Vandaag moet België de 
kans aangrijpen voor een kernwapenvrije 
wereld tegen ten laatste 2020. 

 
 Meer info: Burgemeesters voor Vrede 2020 

Vision Campaign "www.2020visioncampaign.
org
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België telt vandaag reeds �17 Burgemeesters voor 
Vrede die de visie voor een wereldwijd verbod op 
kernwapens onderschrijven. 
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Kernwapens in Europa 
I Pieter Teirlinck I

Wereldwijd zijn er zo’n 26.000 kernbommen, waarvan de Verenigde Staten en Rusland de overgrote meerderheid bezitten. In 
Europa liggen zowel Europese als Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Naast het arsenaal van de twee Europese kernwapen-

machten Frankrijk en Groot-Brittannië, dat momenteel gemoderniseerd wordt, liggen er ook enkele honderden Amerikaanse 
atoomwapens, die in NAVO verband opgeslagen zijn in Europese en Amerikaanse luchtmachtbasissen verspreid over heel Europa. Er 

werd de laatste tijd wel wat met kernkoppen geschoven.

controleren nucleaire wapensites. De teller 
van Amerikaanse kernbommen in Europa 
stond op dat moment op zo’n 350, onge-
veer de grootte van het totale Franse kern-
wapenarsenaal, groter dan het Chinese- en 
groter dan dat van Pakistan, India en Israël 
(de drie kernwapenmogendheden die geen 
lid zijn van het NPT of non-proliferatie ver-
drag) samen.
Huidige situatie kernwapens in Europa
In 2008 werd een veiligheidsrapport 
opgesteld van alle sites met Amerikaanse 
nucleaire wapens. Aanleiding was een 
incident in augustus 2007, waarbij zes 
VS-kernbommen 36 uur vermist waren ter-
wijl ze over het Amerikaans grondgebied 
vervoerd werden zonder dat de bevoegde 
instanties op de hoogte waren. Dit ‘Blue 
Ribbon Review’-rapport besloot dat niet 
aan alle veiligheidsvereisten voldaan 
werd op de Europese luchtmachtbasissen. 
Wijzigingen drongen zich op. Eind juni 
2008 geraakte bekend dat de VS de laatste 
jaren (vermoedelijk 110) Amerikaanse kern-
bommen, in alle stilte teruggetrokken had 
van de RAF Lakenheath luchtmachtbasis in 
Groot-Brittannië. Op die manier kwam een 
einde aan meer dan 50 jaar Amerikaanse 
kernwapens in Groot-Brittannië, sinds hun 
komst in 1954. 
Daarmee werd de aanwezigheid van 
Amerikaanse kernwapens in Europa terug-
gebracht. Ze zijn gestockeerd in twee VS-
luchtmachtbasissen (één in Aviano, Italië 
en één in Incirlik, Turkije) en vier nationale 
basissen (België, Duitsland, Nederland en 
Italië). Zes basissen in Europa dus, waar in 
totaal zo’n 150 à 240 kernbommen zouden 
opgeslagen liggen. 
In het laatste decennium lijkt het aantal 
Amerikaanse kernbommen in Europa dus 

gehalveerd. Het is echter onduidelijk of 
alle verwijderde Amerikaanse kernwa-
pens teruggebracht zijn naar de VS of 
gehergroepeerd zijn op de overblijvende 
Amerikaanse basissen in Europa. Het 
geografisch zwaartepunt is ook naar het 
Zuiden opgeschoven. 

Geheimhouding
De terugtrekking van de Amerikaanse 
kernwapens uit Duitsland en Groot-
Brittannië gebeurde in het allergrootste 
geheim. Pas na de verwijdering kwam dit 
aan het licht doordat die specifieke lucht-
machtbasissen verwijderd waren van de 
lijst van de bevoegde nucleaire controle 
organisaties. Waarom die geheimhouding? 
De verwijdering zou door de Amerikanen 
immers als pasmunt gebruikt kunnen wor-
den in de onderhandelingen met Rusland 
omtrent de afbouw van niet-strategische 
kernwapens of om het eigen imago in 
de wereld wat op te krikken. Misschien 
past de geheimhouding in een afschrik-
kingstrategie die levendig gehouden moet 
worden? Maar misschien wil de VS met de 
geheimhouding een dijkbreuk voorkomen, 
immers waarom zouden wij in België de 
Amerikaanse kernwapens nog blijven 
stockeren als die uit Duitsland en Groot-
Brittannië wel verwijderd worden. Volgens 
sommigen hebben de kernbommen geen 
enkel militair belang meer, maar dienen ze 
enkel nog om de relatie tussen de VS en de 
EU te ‘betonneren’. 

Bronnen
Federation of American Scientists, 
Strategic Security blog, Han Kristensen, 
http://www.fas.org/blog

De geschiedenis van de 
Amerikaanse kernwapens in 
Europa
Tijdens de Koude Oorlog werden er grote 
aantallen Amerikaanse kernwapens in 
Europa gestationeerd. Op het hoogtepunt 
in 1971 waren dat er 7.300. Tegen het einde 
van de Koude Oorlog was dat aantal terug-
gebracht tot 4.000. Sedert 1994 zijn er 
nog zo’n 480 Amerikaanse kernwapens in 
Europa. In 2000 autoriseerde de regering 
Clinton deze 480 kernbommen te stati-
oneren op 9 basissen in zeven Europese 
NAVO-landen. Het betreft hier B61 ther-
monucleaire kernbommen die met vlieg-
tuigen ‘afgeleverd’ moeten worden boven 
een doelwit. In België zijn daarvoor F16’s 
voorzien.

Jongste ontwikkelingen
In 2001 besloot Griekenland zich unila-
teraal terug te trekken uit de 'nucleaire 
missie' van de NAVO, daarmee verdwenen 
er 20 kernbommen. De Duitse lucht-
machtbasis Memmingen werd in 2005 
gesloten waardoor nog eens 20 kernbom-
men verplaatst werden. Nog in Duitsland, 
werden in alle stilte een aanzienlijk aantal 
Amerikaanse kernbommen verwijderd 
uit de luchtmachtbasis van Ramstein. Dit 
werd in 2005 al vermoed en pas in 2007 
bevestigd, toen bleek dat deze luchtmacht-
basis geschrapt was van de lijst met te 

Land Luchtmachtbasis Geschatte aantal wapens

België Kleine Brogel 10-20

Duitsland Büchel 10-20

Nederland  Volkel 10-20

Italië Aviano
Ghedi Torre

50
20-40

Turkije Inçirlik 50-90

Totaal 150-240

(bron: H. Kristensen)
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Internationaal verbod op clusterbommen 
I Soetkin Van Muylem I

In Dublin (Ierland) ging van 19 tot 30 mei 2008, onder auspiciën van de Verenigde Naties, de diplomatieke conferentie ter adoptie 
van een conventie rond clustermunities door. De 'Clustermunition Coalition' (CMC), een netwerk van maatschappelijke groepen dat 
sinds 2003 ijvert voor een internationaal verdrag tegen clustermunities, organiseerde op dezelfde locatie een parallelle conferentie 

om de vorderingen in de discussies op de voet te kunnen volgen. 

Vrede vzw (lid van het CMC) was er de 
laatste dagen van de onderhandelingen 
bij. Meer als een observator dan als een 
actief participant, want het waren de 
grote NGO's gespecialiseerd in lobbywerk 
die de boel runden in Ierland. En zij deden 
dat uitstekend. De onderhandelaars van 
de verschillende landen werden op de 
voet gevolgd door de lobbyisten. Alleen 
officiële diplomatieke delegaties konden 
effectief deelnemen aan de onderhan-
delingen, maar de debatten konden wel 
gevolgd worden via schermen in de wan-
delgangen. Na elke onderhandelingsronde 
waren er contacten tussen de officiële 
delegaties en de NGO-medewerkers. De 
conferentie in Dublin produceerde uitein-
delijk een verdragtekst die door 100 lan-
den werd goedgekeurd. Deze tekst moet 

nu begin december effectief ondertekend 
worden door de verschillende landen. 
Van zodra dit door 30 landen gebeurd is, 
treedt het verdrag in werking. 

Aanloop
Het diplomatieke proces dat tot de ver-
dragtekst van Dublin leidde werd ingezet 
in Oslo, Noorwegen (22 en 23 februari 
2007). 46 landen verbonden zich er toen 
toe om tegen eind 2008 een verdrag op 
te stellen dat clustermunities verbiedt die 

“onaanvaardbare gevolgen hebben voor 
de burgerbevolking”. Het was precies deze 
nogal vage formulering uit de Oslo-slot-
tekst die op de volgende conferentie te 
Lima, Peru (23-25 mei) de verdeeldheid 
blootlegde tussen de landen die een mini-
male tekst aanhingen en de landen die 
een ambitieus verdrag wilden bekomen. 
Wat is een “onaanvaardbaar gevolg” en 
hoe zullen submunitiebommen gede-

finieerd worden in het uiteindelijke 
verdrag? Dit zijn zeer technische discus-
sies. Wordt een bom die openspat en 12 
submunities bevat al bij de geviseerde 
wapens gerekend of moeten er minstens 
24 bommetjes in de schaal zitten om 
onder de definitie van clustermunities te 
vallen? Voor de CMC en de slachtoffer-
organisaties is het duidelijk. Van zodra er 
sprake is van een omhulsel dat gevuld is 
met kleinere bommen (submunitie) en 
dat bedoeld is om open te spatten om 

zo de submunities te verspreiden over 
een uitgestrekt gebied, dan is het een 
clusterbom. Maar landen die een bepaald 
type clustermunitie produceren, proberen 
natuurlijk te verkrijgen dat hun bommen 
niet onder het verbod vallen via allerlei 
technische clausules. Tijdens de conferen-
tie te Wenen, Oostenrijk (5-7 december 
2007), werd door de NGO's hard gewerkt 
om de rechten van slachtoffers in de tekst 
te krijgen. Vooral Handicap International, 
een stichtend lid van de CMC, hamerde op 
de plicht tot compensatie van slachtoffers 
(financieel maar ook psychologisch en 
organisatorisch). De volgende conferentie 
in Wellington (Nieuw-Zeeland) betekende 
een cruciale stap vooruit op de weg naar 
een clustermunitieverdrag. Van 18 tot 22 
februari vergaderden 122 landen, slachtof-
fers uit 38 landen en NGO's. Alleen de lan-
den die de eindverklaring van deze confe-
rentie ondertekenden waren uitgenodigd 
voor de laatste onderhandelingsronde te 
Dublin. Ze verbonden zich ertoe om de 
gesprekken in Dublin verder te zetten op 
basis van een ontwerptekst en met als 
einddoel een verdrag. België zorgde begin 
maart 2007 voor een wereldprimeur door 
als enigste land ter wereld investeringen 
in clustermunitie bij wet te verbieden. 
Gezien deze speciale positie hadden 
(Belgische) NGO's gehoopt via de officiële 
Belgische delegatie een verbod op het 
financieren van clustermunitieprodu-
centen te introduceren in de kladversies 
van de onderhandelingen, maar dit bleek 
helaas iets te ambitieus.

Evaluatie
In Dublin zaten er uiteindelijk meer dan 
honderd landen rond de tafel. Na tien 

Zoals alle diplomatiek zwaar onderhan-
delde verdragen is het eindresultaat een 
compromistekst. Er waren van in het begin 
hete hangijzers en duidelijke kampen.
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dagen intensief onderhandelen werd op 
30 mei dan de verdragtekst voorgesteld 
die het gebruik, de productie, het opslaan 
en het transfereren van clustermunities 
verbiedt. Zoals alle diplomatiek zwaar 
onderhandelde verdragen is het eindre-
sultaat een compromistekst. Er waren van 
in het begin hete hangijzers en duidelijke 
kampen. Frankrijk stond doorheen heel 
het proces aan het hoofd van de landen 
die het verdrag zo zwak mogelijk wilden 
houden. De 13 andere landen die voor-
stander waren van een niet al te streng 
verdrag waren Japan, Australië, Zuid-
Afrika, Tsjechië, Slowakije, Zwitserland, 
Duitsland, Nederland, Italië, Denemarken, 
Finland, het Verenigd Koninkrijk en 
Canada. Alle soorten clusterbommen die 
ooit al gebruikt zijn, zijn verboden, maar 
in de discussie over de definiëring van 
'Clustermunitie' zijn deze landen er toch 
in geslaagd om via technische clausules 
een aantal wapentypes uit te sluiten van 
het verbod -niet toevallig een type waar 
Frankrijk een voorraad van liggen heeft. 
Een zwak punt in het verdrag is het feit 
dat landen een minimumvoorraad nodig 
voor o.a. het testen van ontmijningstech-
nieken, mogen behouden of verwerven. 
Het probleem is dat die minimumvoor-
raad niet nader gedefinieerd wordt en dus 
in de praktijk van ongelimiteerde aard is. 
Voorstanders van een streng verdrag en 
de CMC hebben hun slag thuis gehaald in 
de discussies rond een eventuele sperpe-

riode voor de ingang van het verdrag (het 
verdrag treedt zonder uitstel in werking 
na ondertekening), slachtofferassisten-
tie en het opruimen van de aangetaste 
gebieden. 

Inmenging van de Verenigde 
Staten
De onderhandelaars in Dublin hadden 
misschien wel verschillende meningen, 
hun gemeenschappelijk doel was toch 
een clusterbommenconventie, maar er 
zijn natuurlijk ook landen die simpelweg 
tegen een verbod gekant zijn. De traditio-
nele grote afwezigen bij het opstellen van 
allerlei internationale verdragen van dit 
type, zijn Rusland, China en de Verenigde 
Staten. Je zou denken dat ze door hun 
afwezigheid ook geen invloed kunnen 
uitoefenen op het verloop van de discus-
sies, maar niets is minder waar. Sowieso 
zijn er achter de schermen altijd contac-
ten. Het was bijvoorbeeld vrij duidelijk 
dat sommige landen uit het blok van 14 
minimalisten, regelmatig eens aan de 
telefoon hingen met een afwezige bond-
genoot. De Verenigde Staten heeft zich 
echter alles behalve discreet opgesteld 
in de rol van beïnvloedende actor. Van in 
het begin was er bij de onderhandelin-
gen heel wat commotie rond de kwestie 
van de gezamenlijk militaire operaties 
of de interoperabiliteit. Wat als een land 
dat het verdrag ondertekend heeft, wil 
samenwerken met een land, dat dit niet 

heeft gedaan? Indien dit zonder meer 
verboden werd, zaten alle Europese onder-
tekenende staten die lid zijn van de NAVO, 
met een ernstig probleem omwille van 
het lidmaatschap van de VS. Zoals bij alle 
kwesties zijn er ook hier twee uitersten: 
een totaal verbod op samenwerking of 
een totale vrijstelling voor samenwer-
king, maar er zijn ook onnoemelijk veel 
opties daartussen. Zo kan er bijvoorbeeld 
samengewerkt worden op voorwaarde 
dat het missies zijn waarin de partner die 
het verdrag niet goedkeurde, geen cluster-
bommen gebruikt of op voorwaarde dat 
het humanitaire missies zijn, enzovoort. 
De Verenigde Staten oefende tijdens de 
onderhandelingen echter zeer zware druk 
uit door de participerende landen geen 
ruimte te laten voor compromissen op 
dit punt. Er werd eigenlijk overgegaan 
tot regelrechte chantage door te stellen 
dat iedereen die tekende, zichzelf uitsloot 
van elke toekomstige samenwerking op 
militair vlak, dus ook voor vredesmis-
sies of voor humanitaire operaties (bvb. 
assistentie na natuurrampen). Een woord-
voerder van de Amerikaanse administratie 
formuleerde het omgekeerd en dus nog 
dwingender door te beweren dat huma-
nitaire missies dan niet meer zouden 
kunnen rekenen op bvb. schepen van de 
Amerikaanse zeemacht omdat die dit type 
van wapen nu eenmaal aan boord hebben. 
Er werd zonder schroom verwezen naar de 
internationale humanitaire operaties die 
op dat moment aan de gang waren naar 
aanleiding van de aardbeving in China. 
De Verenigde Staten kreeg ondanks haar 
afwezigheid haar zin. Het principe van 
de interoperabiliteit is opgenomen in het 
verdrag. Dit is dan meteen ook één van de 
grootste hiaten ervan. 

Libanon
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Wereldleider in opium en 
heroïne 
Het door de Navo en de VS veroverde 
Afghanistan is sinds de bezetting eind 
2001 uitgegroeid tot de wereldwijde 
marktleider voor opium en heroïne, goed 
voor zomaar eventjes 93% van de wereld-
markt. Dit terwijl de Taliban in 2000 -op 
verzoek van de Verenigde Staten- het 
telen van opium had verboden. De VS en 
de Navo maakten onmiddellijk een einde 
aan alle Talibanregels. Vreesden zij door 
dit verbod van de Taliban voor te grote 
tekorten op de drugsmarkten wereld-
wijd? Op 16 januari 2002 kondigde Hamid 
Karzai (toen nog de voorzitter van het 
interim bestuur in Afghanistan) opnieuw 
een verbod af op het verbouwen en 
verhandelen van papavers. Maar de pro-
ductie bleef ondanks dit verbod gestaag 
stijgen. 

door de groothandelaars en producenten 
van heroïne en hun beschermheren in de 
administratie en het leger. Het probleem 
voor de drugshandelaars is dat de vraag 
veel kleiner is dan het aanbod en de prij-
zen daardoor blijven dalen. Vermoedelijk 
omdat de pakhuizen vol zitten met nog 
niet verkochte opium en heroïne. 

Ahmed Wali Karzai 
De recente verklaringen van 27 juli in de 
New York Times van Thomas Schweich, 
tonen nogmaals aan dat de drugshandel 
het werk is van de door de Amerikanen 
aan de macht gebrachte regering van 
president Hamid Karzai en dat de hele 
handel ook door de VS en de Navo wordt 
beschermd. De Taliban blijkt maar voor 
een beperkt deel betrokken bij de zaak. 
Het tegenbeeld van wat onze media ons 
steevast voorhouden. Deze bewerin-
gen komen niet van de eerste de beste. 
Thomas Schweich was van eind 2005 
tot juni 2008 immers de Coördinator 
voor de Drugsbestrijding in Afghanistan 
op het Amerikaanse ministerie voor 
Buitenlandse Zaken1. Zowat de meest 
zinloze job binnen de Amerikaanse admi-
nistratie blijkt nu.
Terwijl hij allerlei drugbestrijdingspro-
gramma’s poogde op te zetten, werd al 
zijn werk deskundig gesaboteerd door 
ofwel de regering Karzai of door de 
Britten en de VS zelf, via het Pentagon. 
Volgens Schweich, die uit de biecht klapte 
en wiens verhaal door de VS niet eens 
werd ontkend, is de handel grotendeels in 
handen van figuren uit de regering Karzai 
zelf en speelt diens jongere broer en par-
lementslid Ahmed Wali Karzai een sleu-
telrol. Een verhaal dat ook door anderen 

In totaal schat het VNBureau voor Drugs 
en Criminaliteit (UNODC) de Afghaanse 
opiumproductie in 2007 op ongeveer 
8.200 ton, goed voor een opbrengst van 
meer dan 2,7 miljard euro, meer dan de 
helft van het Afghaanse bruto nationaal 
product. Er werd toen geschat dat een 
300.000 gezinnen betrokken waren 
bij het verbouwen van papaver, op een 
oppervlakte van zo’n 200.000 hectare, 
vooral in de zuidelijke gebieden van het 
land. In 2008 zou de met papaver beplan-
te oppervlakte volgens UNODC, gedaald 
zijn tot 157.000 hectare. De oogst was 
met een geschatte 7.700 ton dit jaar een 
6% lager dan het jaar voordien. 

Niet dat de boeren er rijk van worden. 
Geschat wordt dat zij er op jaarbasis 
gemiddeld 1200 euro aan verdienen of 
100 euro per maand, een aalmoes. De 
echte winsten worden elders gemaakt 

Afghanistan: NAVO steunt drugshandelaars
I Willy Van Damme I

Dat de Navo in Afghanistan met een zeer groot probleem zit, is een understatement van jewelste. De eerste serieuze poging om 
militair haar macht aan anderen op te leggen buiten haar origineel territorium -West-Europa en het gebied van de noordelijke 

Atlantische Oceaan- stevent immers niet alleen af op een grote militaire nederlaag, maar is ook ontaard in de meest omvangrijke 
drugshandel uit de wereldgeschiedenis.

AfghAnIsTAn
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wordt bevestigd maar door de betrokkene 
zelf als ‘politiek moddergooien’ wordt 
afgedaan. Ahmed Wali Karzai is zowat 
de officieuze baas over Kandahar, de 
voornaamste stad in het zuidwesten van 
Afghanistan, de regio waar de papaver-
kweek is geconcentreerd.

Alles toedekken
Ook een groot deel van ’s lands volksver-
tegenwoordigers is volgens de verklaring 
van Schweich betrokken bij de handel. De 
vele nieuwe mooie villa’s in de hoofdstad 
Kaboel zijn er het bewijs van. Typerend 
voor de toestand in Afghanistan is de 
benoeming van Izzatulla Wasifi tot hoofd 
van de Commissie voor de Bestrijding 
van de Corruptie. Wasifi werd ooit 
nog veroordeeld voor heroïnehandel. 
Drugsbestrijding stelt dan ook alleen op 
papier iets voor. Hamid Karzai verklaarde 
op 16 januari 2002 dat al diegenen die op 
een of andere wijze met drugs te maken 
hebben, hard zouden worden aangepakt. 
In werkelijkheid stappen de paar veroor-
deelde drugsbaronnen -als ze al veroor-
deeld worden- de gevangenis langs de 
voordeur binnen en kunnen ze die, na het 
betalen van wat smeergeld, via de ach-
terdeur weer verlaten. Wanneer sommige 
provincie-gouverneurs aandringen op een 
effectieve bestrijding van de opiumoogs-
ten dan worden zij door Karzai onder druk 
gezet of zelfs ontslagen. Hetzelfde geldt 
voor diegenen die tegen deze gang van 
zaken durven te protesteren zoals bijvoor-
beeld Ali Jalali, de vroegere minister van 
Binnenlandse Zaken of de nu ex-procu-
reur generaal Abdul Jabbar Sabit. De VS 
en de Navo zouden perfect weten wie er 
bij de handel betrokken is, maar weigeren 
op te treden. Daarbij zelfs de taken van 
de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst 
(DEA) in het land tegenwerkend. Dit doet 
uiteraard de vraag rijzen naar het nut van 
deze DEA.

Zij en niet wij 
 Om de zaak naar de buitenwereld toch 
wat te rechtvaardigen steekt de Navo 
het drugsprobleem dan maar steevast 
op de Taliban2. Dit is ook de versie die 
wij via de media meekrijgen. Regelmatig 
worden aan de bezoekende media en 
politici fier de op touw gezette drugsbe-

strijdingprogramma’s getoond. De New 
York Times van 17 januari 2002 kopte: 
‘Drugs: Afghanistan vaardigt het bevel 
uit hard op te treden tegen de opiumpro-
ductie’3 ,verwijzend naar de harde taal 
van Hamid Karzai toen. NOS teletekst 
had het op 25 augustus van dit jaar over 
“[papaver] wordt vooral geteeld door 
Talibanaanhangers. Met de handel ver-
dienen zij jaarlijks tientallen miljoenen 
dollars.” En in De Standaard van 25 juni 
2008 wist Corry Hancké in het artikel 
‘Afghaanse papaver zomaar uitroeien is 
geen optie’, ons te melden dat: “boeren 
zelf kiezen om papaver te kweken of ze 
worden ertoe verplicht door de Taliban.” 
Corry Hancké was om deze uitspraak te 
kunnen doen, zelfs dagenlang gaan loge-
ren bij de Nederlandse bezettingstroepen, 

die haar tot in de puntjes uitlegden hoe-
zeer zij bezig waren met het bestrijden 
van de opiumoogst. Een totaal ongeloof-
waardig verhaal dat zij zonder enige kri-
tische bemerking voor waar nam en liet 
afdrukken. Dit toont de waardeloosheid 
van dit soort ‘embedded’ journalistiek 
perfect aan.
Een maand later bracht dezelfde journa-
liste dan met ‘Karzai beschermt drugslord’ 
het verhaal van Thomas Schweich, dat 
aantoonde dat haar vorig artikel elke 
geloofwaardigheid mistte. De Standaard 
was de enige Vlaamse krant die dit noch-
tans belangrijk verhaal bracht. Dat de VS 
en de Navo steevast elke reële aanpak 
van de drugsproductie onmogelijk maken, 
konden wij toen in juni niet lezen. Dat 
boeren door elementen binnen de rege-
ring Karzai soms verplicht worden om 
opium te verbouwen evenmin. 

Een belangrijke rol bij het vormen 
van het mediabeeld omtrent drugs in 
Afghanistan, wordt gespeeld door de 
'United Nations Office for Drugs and 
Crime' (UNODC). Deze dienst neemt het 
officiële verhaal van de VS klakkeloos over 
en de persberichten verspreid door de 
UNOCD worden door de media gewoon 
overgeschreven. Tijdens de presentatie 
van het laatste UNOCD-rapport op 26 
augustus 2008 in Kaboel ging Antonio 
Maria Costa, baas van de UNODC, zelfs 
zover, president Hamid Karzai persoonlijk 
te feliciteren met de vooruitgang in de 
bestrijding van de papaverteelt. 
Woordvoerder van UNODC, Walter Kemp, 
ziet hier geen graten in: “Er is inderdaad 
een probleem ginds en we kennen de 
verhalen zoals die van Schweich, maar de 

productie is dit jaar met 6% gedaald en 
daarom werd Karzai gefeliciteerd en vroe-
gen wij om de huidige koers aan te hou-
den.” Of Karzai hiervoor niet minstens van 
koers zou moeten veranderen, wou hij 
niet gezegd hebben. Door Karzai hier dui-
delijk te steunen speelt UNODC in wezen 
echter een cruciale rol in de ondersteu-
ning van de wereldwijde drugshandel. De 
boswachter die eigenlijk het hulpje van 
de stroper is. 

Drugsbestrijding is  
big business
Toch wordt er heel veel geld gestopt in 
die zogenaamde drugsbestrijding door 
de VS en de Navo. Er zijn natuurlijk de 
best als lachwekkend te omschrijven 
Nederlandse initiatieven, waarbij boeren 
worden gesteund om alternatieve gewas-
sen als saffraan te verbouwen. Erger zijn 

AfghAnIsTAn

De VS gaf sinds 200� wereldwijd al 
meer dan één miljard dollar uit aan pro-
gramma's waarbij ingehuurde firma’s in 
Afghanistan zogenaamd manueel papa-
vervelden gaan vernielen. Projecten waar-
van alleen de bij de bestrijding betrokken 
bedrijven beter lijken te worden.
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de Amerikaanse programma's waarbij 
ingehuurde firma’s in Afghanistan zoge-
naamd manueel papavervelden gaan 
vernielen. De VS gaf sinds 2004 wereld-
wijd al meer dan een miljard dollar uit 
aan dergelijke programma’s. Projecten 
waarvan alleen de bij de bestrijding 
betrokken bedrijven beter lijken te wor-
den. De Amerikaanse firma DynCorp 
alleen al verdiende de voorbije jaren een 
slordige 140 miljoen euro voor haar werk 
in Afghanistan. Big business dus. Hoewel 
ongeveer 60% van de opiumproductie in 
het land zelf tot heroïne wordt geraffi-
neerd is er voor zover geweten nog nooit 
een drugslabo opgerold of een stockeer-
plaats voor drugs gevonden. Dit terwijl er 
tienduizenden militairen van de VS en de 
Navo in het land actief zijn. Het is als met 
de prostitutie in Thailand, het floreert als 
nooit tevoren, niemand doet er iets tegen 
maar het is officieel wel verboden. 

Drugsplaag 
Het resultaat van dit beleid is dus langs 
de ene kant het plunderen van de over-
heidsbegroting van de VS en de andere 
lidstaten van de Navo door allerlei goed-
geplaatste bedrijven4 en langs de andere 
kant het overspoelen van de wereld met 
heroïne die nooit zo goedkoop is geweest 
als nu. “Een roes via een shot heroïne is 
tegenwoordig goedkoper dan een roes 
via het zich bezatten op café,” aldus 
een Belgisch politieman betrokken bij 
de drugsbestrijding. Hoezeer heroïne in 
België de voorbije jaren een plaag aan het 
worden is, blijkt uit enkele cijfers. Twee 
jaar geleden telde Denderleeuw meer dan 
100 en Dendermonde meer dan 35 hero-
ineverslaafden. Mensen die om aan hun 
drugverslaving te voldoen vaak aangewe-
zen zijn op het plegen van inbraken. 

Terwijl de drugbestrijding voor vele rege-
ringen in de wereld zogenaamd een top-
prioriteit is, organiseren diezelfde regerin-
gen de bescherming van de producenten 
van die drugs. Vlaamse Burgemeesters 
Pieter De Crem van Aalter en Karel De 
Gucht van Berlare eisen van de politie in 
hun gemeenten dat ze de lokale drugs-
plaag erg kordaat aanpakken, maar 
tegelijkertijd beschermen ze in hun hoe-
danigheid van respectievelijk minister van 

Defensie en minister van Buitenlandse 
Zaken, de grote jongens die aan de top de 
wereldwijde heroïnehandel beheren. 
Waarbij ze recent zelfs nog extra Belgische 
militairen naar Afghanistan stuurden. 
Ook het ontvangen van Hamid Karzai als 
gezant van de ‘vrijheid’ en ‘de strijd tegen 
de terreur’ is voor de bewindvoerders bin-
nen de Navo, waaronder een De Gucht, 
geen enkel probleem. Nog nooit werd 
Karzai publiekelijk geschoffeerd voor zijn 
betrokkenheid bij de heroïneproductie.

Amerikaans leiderschap
Natuurlijk is wat nu in Afghanistan 
gebeurt geen verrassing te noemen. 
Westerse mogendheden hebben sinds de 
negentiende eeuw steevast een sleutelrol 
gespeeld in de drugshandel. Zo was het 
Groot-Brittannië dat de Indische boeren 
in de negentiende eeuw massaal verplich-
te opium te verbouwen voor de verkoop 
door Britse handelshuizen aan China. 
Wat uiteindelijk leidde tot de befaamde 
Opiumoorlogen met China en de Britse 
verovering van Hong Kong. 
Ook de Fransen speelden via hun toen-
malige kolonie Vietnam en met de steun 
van de Corsicaanse onderwereld een tijd 
een sleutelrol in de drugshandel. Meer 
recent is het echter de Verenigde Staten 
die de leiding in deze zaken heeft over-
genomen en in de klassieke Amerikaanse 
traditie hebben ze de handel ook aan hun 
vrienden uitbesteed. Zo toverde de VS 
het Aziatische land Laos, tijdens de jaren 
1960-1975, om tot een enorme heroïne-
fabriek, wier drugs zelfs de eigen bezet-
tingsmacht in de regio ernstig aantastte. 
De toenmalige drugkoning Vang Pao, 
wiens labo’s in het Laotiaanse hoofdkwar-
tier van de CIA waren gevestigd, leeft nu 
in Sacramento in Californië. Toen de VS 
in 1975 uit Laos werd weggejaagd, doken 
er vlakbij in de grensstreek van Myanmar 
(Birma) met Thailand, nieuwe figuren 
op als een Khun Sa die de drugshandel 
overnamen met de steun van Thaise 
generaals als Prem Tinsulanond, nu de 
rechterhand van de Thaise koning en 
sterke man van het land. Typerend was de 
Amerikaanse houding toen, waarbij Khun 
Sa publiekelijk bedreigd werd maar zijn 
Thaise beschermheren tegelijkertijd geen 
strobreed in de weg werd gelegd. Khun Sa 

liep echter al snel teveel in de schijnwer-
pers en diende dus gedropt te worden. 
De oplossing kwam er in 1979 met de 
start van de oorlog tussen Rusland en 
de Verenigde Staten om Afghanistan. De 
nieuwe drugkoning wordt dan Gulbuddin 
Hekmatyar onder wiens impuls de tot 
dan kleinschalige Afghaanse opium-
productie en enorme vlucht neemt. 
Vrachtwagens van de Amerikaanse CIA 
of de Pakistaanse veiligheidsdiensten 
rijden richting Afghanistan met wapens 
voor de moslimstrijders en keren terug 
huiswaarts met drugs. Net zoals de met 
Amerikaanse ontwikkelingsgelden gefi-
nancierde vliegtuigen in Laos wapens en 
proviand leverden en op de weg terug de 
opium meenamen richting drugslabo’s. 
Wat er nu gebeurt in Afghanistan is dan 
ook niets nieuws. Alleen de namen van de 
zijn actoren veranderd. 

 
Dat Thomas Schweich nu pas uit de biecht 

klapt is merkwaardig. Dit soort verhalen zijn 
al jaren goed gekend bij insiders. Op 9 januari 
2006 bracht Newsweek hierover zelfs een 
uitgebreid verhaal. Wat Schweich in wezen gro-
tendeels bevestigde. Toch ging hij op 4 oktober 
2007 voor de subcommissie voor het Midden 
Oosten en Zuid Azië van het Amerikaanse Huis 
van Afgevaardigden verklaren dat ondanks de 
problemen er toch wel veel vooruitgang was 
geboekt. Waarom toen en op die plaats nog zo 
liegen? 
Eenzelfde strategie zien we in Columbia 

waar een hele reeks getuigenissen en officiële 
Amerikaanse documenten de Columbiaanse 
president Uribe aanduiden als betrokken bij 
de drugshandel. Ook dit wordt in de media 
bijna steevast verzwegen. De schuld voor de 
cocaïnehandel wordt gemakshalve dan maar 
uitsluitend in de schoenen van de rebellen van 
het Farc geschoven. 
Drugs: Afghanistan orders issue taking hard 

line on opium production
 In het Latijns-Amerikaanse Columbia lijkt 

de grote winnaar de Amerikaanse chemiereus 
Monsanto te zijn die het product maakt dat 
de VS er gebruiken als ontbladeringsmiddel. 
Zonder succes natuurlijk, want ook hier neemt 
de cocaïneproductie steeds maar toe. Zo steeg 
volgens UNODC de met coca beplante opper-
vlakte in Columbia in 2007 met een flinke 27% 
tot 99.000 hectare. De VS gaven sinds 2004 
wereldwijd al meer dan een miljard dollar uit 
aan programma's waarbij inhehuurde firma's 
manueel de grondstoffen van de drugs gaan 
vernietigen. In Afganistan zijn dit de papaver-
velden. 
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Patriotten, Osseten en olie
I Freddy De Pauw I

De neiging is groot om in de oorlog tussen het kleine Georgië en het machtige Rusland snel partij te kiezen voor het kleinere dus 
zwakkere landje, dat zich verweert tegen het geweld van de overmacht. Maar de zaken liggen lang niet zo eenvoudig, ook al omdat 

het moeilijk is achter de propagandaoorlog te weten wat er werkelijk gebeurt.

Wat bezielt Saakasjvili en Poetin?
De Georgische president Michail Saakasjvili draagt een zware 
verantwoordelijkheid in het uitbreken van de vijandelijkheden. 
Hij ontketende het conflict ten eerste om zijn positie in eigen 
land op te vijzelen en ten tweede om aan te tonen dat zijn land 
bedreigd is en dus snel lid moet worden van de NAVO. Wie zo 
met vuur speelt, dreigt zichzelf echter zwaar te verbranden. 
Saakasjvili heeft Moskou meteen een voorwendsel bezorgd om 
te laten zien dat het desnoods ook gewapenderhand zijn belan-
gen verdedigt.

Saakasjvili kwam eind 2003 aan de macht na een zoge-
naamde 'rozenrevolutie', gedragen door een groot deel van 
de Georgische bevolking die de corruptie en fraude onder zijn 
voorganger Sjevardnadze beu was. Maar die 'revolutie' was ook 
fel gesponsord door Amerikaanse kringen die zo de invloed van 
Rusland in de Kaukasische regio verder wilden terugdringen. 
Saakasjvili kreeg van de Amerikanen geld en raadgevers om de 
macht te veroveren. Hij beloofde toen dat hij het land weer zou 
herenigen en dus een einde zou maken aan de afscheiding van 
drie gebieden: Adzjarië aan de grens met Turkije, Abchazië en 
Zuid-Ossetië aan de grens met Rusland. Met Adzjarië, waar een 
onpopulaire leider de touwtjes in handen hield, had hij geen 
probleem. Maar met de andere gebieden des te meer, want daar 
is het wantrouwen tegenover het Georgisch nationalisme zeer 
groot.

Nationalisme
Georgië was niet toevallig de eerste Sovjetrepubliek die in april 
1991, maanden vóór de andere, de volledige onafhankelijkheid 
uitriep. Het Georgisch nationalisme is altijd al erg levendig 
geweest. In volle Sovjettijd, in 1978, bekwamen de Georgiërs 
onder meer met massale protesten dat het Georgisch er de 
officiële taal bleef. Vanaf 1988 barstte een andere bom. In het 
autonoom gebied Abchazië, deel van Georgië dat op haar beurt 
toen nog deel uitmaakte van de Sovjetunie, kwam een bewe-
ging op gang om zich los te maken van Georgië. Het kwam 
tot fel Georgisch protest. Op 9 april 1989 vielen op een plein in 
Tbilisi 20 doden toen Sovjettroepen er een groep Georgische 
hongerstakers aanvielen. Het Georgische protest werd er alleen 
maar heviger door en verklaart mee het succes de Georgische 
nationalisten die zo snel als ze konden de onafhankelijkheid 
uitriepen. 

Het was de Georgiër Stalin (wiens vader een Osseet was) die in 
1931 Abchazië bij Georgië had ingedeeld, al hadden de inwoners 
veel liever bij de Russische Federatie gezeten. Want inderdaad, 
onder Georgisch bestuur werd het Abchazisch geweerd en 
trokken etnische Georgiërs massaal naar dit gebied- waaruit 
ze sindsdien massaal (met meer dan 250.000) opnieuw zijn 
gevlucht. Met de verdwijning van de Sovjetunie werden bin-
nengrenzen ineens staatsgrenzen. De vroegere binnengrenzen 
waren vaak zeer willekeurig. Zo schonk Nikita Chroesjtsjov in 
1964 het Krim-schiereiland aan de republiek Oekraïne om de 
300ste verjaardag van de aansluiting van Oekraïne bij Rusland 
te vieren. Vandaag is de Krim daardoor Oekraïens, ook al wordt 
dit gebied vooral door Russen bewoond (doordat Stalin in 1944 
de Krim-Tartaren uit die regio verjaagde). Als arbitrair getrokken 
binnengrenzen ineens staatsgrenzen worden, komt er vaak her-
rie, kijk maar naar ex-Joegoslavië.

Osseten
Het gebied van de Osseten is opgedeeld in een noordelijk deel 
bij de Russische Federatie en een zuidelijk dun bevolkt deel, als 
autonoom gebied, bij Georgië. De Osseten van Zuid-Ossetië 
(3.900 km2) waren al evenmin als de Abchaziërs gelukkig 
met hun indeling bij Georgië. De Osseten zijn in de Kaukasus 
een zeer apart volk dat een Perzische taal spreekt. Ze vormen 
dus een soort 'Perzisch eiland' in een gebied waar vooral 
Kaukasische volkeren leven. In het begin van de jaren 1920 
hadden Georgische nationalisten al talrijke Ossetische dor-
pen platgebrand. De vrees van de Osseten voor het Georgisch 
nationalisme werd bewaarheid. Eind 1990 won de Georgische 
nationalist Zviad Gamsachoerdia met grote meerderheid de 
presidentsverkiezingen van Georgië. Eén van zijn eerste maatre-
gelen was de opdoeking van het autonoom gebied Zuid-Ossetië. 
De hoofdstad van het gebied, Tschinvali, werd in de winter van 
1990-1991 een tijdje van de buitenwereld afgesneden en uitge-
hongerd. Tienduizenden Osseten vluchtten naar het noorden, bij 
gevechten kwamen tientallen, volgens andere bronnen honder-
den, Osseten om het leven. De Osseten grepen, gesteund door 
hun volksgenoten in Noord-Ossetië en door Moskou, naar de 
wapens en riepen eenzijdig hun onafhankelijkheid uit. Met in 
het achterhoofd de hoop op een eenmaking met Noord-Ossetië.

In die regio, Noord-Ossetië, waren de leiders niet beter dan de 
Georgische nationalisten. Tijdens een ware pogrom in 1992, 
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die amper een weekend duurde, verdreven ze tienduizenden 
Ingoesjen uit Noord-Ossetië. Honderden Ingoesjen werden 
afgemaakt, maar er waren toen geen camera’s in de buurt en er 
waren toch zoveel andere conflicten bezig, met als resultaat dat 
de buitenwereld er nauwelijks weet van kreeg.

Vlucht vooruit
Het is hoe dan ook duidelijk dat de Osseten zich niet op hun 
gemak zouden voelen in Georgië. Zeker niet met een president 
als Saakasjvili die verklaarde dat hij de afscheidingen ongedaan 
zou maken. De populariteit van de president in Georgië was het 
voorbije jaar sterk gezakt, er waren vorig jaar massale protestbe-
wegingen die hij hardhandig onderdrukte. Het verzet tegen zijn 
beleid groeide. Bij de oppositie zitten 
dan wel enkele zakenlui van zeer twij-
felachtig allooi, maar Saakasjvili heeft 
op dat vlak ook boter op het hoofd. 
Wat veel leiders doen als ze in nauwe 
schoentjes zitten, deed Saakasjvili 
ook: de vlucht vooruit in de vorm 
van een militaire operatie. Saakasjvili 
wist zich daarin gesteund door het 
Westen. Zijn voorganger Edward 
Sjevardnadze, ooit de nummer drie 
van het Sovjetsysteem, had al een 
militair samenwerkingsakkoord met 
de Amerikanen gesloten waardoor er Amerikaanse militairen 
naar Georgië kwamen. Om zijn pro-Amerikaanse gevoelens in 
de verf te zetten, stuurde Saakasjvili 2.000 militairen naar Irak. 
Ook de Europese Unie steunde Saakasjvili, al waren veel West-
Europese leiders eerder dit jaar zo voorzichtig om de deur van de 
NAVO toch nog niet open te zetten.

Westen en Moskou
Saakasjvili hoopte ongetwijfeld met de aanval op Zuid-Ossetië 
Moskou voor schut te zetten. Ofwel moesten de Russen werk-
loos toekijken, ofwel militair reageren. In dat laatste geval 
kon Georgië zich in de slachtofferrol wringen en nog harder 
aankloppen bij het Westen. Het Westen, vooral Washington, 
heeft zich tot nog toe altijd erg partijdig opgesteld. Het is dan 
ook erg bizar dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken 
Bernard Kouchner denkt dat hij daar namens de Europese Unie 
bemiddelaar kan spelen. Voor Moskou, premier Vladimir Poetin 
voorop, stond er echter teveel op het spel om Saakasjvili te laten 
betijen. Moskou is al jaren erg verontrust over de aantasting 
van zijn posities in de vroegere Sovjetrepublieken. Het kon niet 
beletten dat de drie Baltische gewezen Sovjetrepublieken tot 
de EU en NAVO toetraden. Maar toen de zogenaamde fluwelen 
revoluties de Russische positie nog verder aantastte in Oekraïne 
en Georgië en toen de Amerikanen met hun rakettenschild in 
Polen en Tsjechië op de proppen kwamen, was voor Moskou de 
maat vol. Poetin en Medvedev willen duidelijk de puntjes op de i 
zetten; aangeven dat volgens hen de limieten zijn overschreden. 
Volgens Moskou is die limiet ook overschreden met de onafhan-
kelijkheid van Kosovo, dat zich afscheurde van Servië. Waarom 

mag Kosovo dat wel, maar Abchazië en Zuid-Ossetië niet? Maar 
diezelfde vraag zal Moskou natuurlijk nooit stellen als het om 
Tsjetsjenië gaat… 

Olie?
In feite vond Moskou al in 1994 dat de limieten overschre-
den waren, toen de Georgische president Sjevardnadze zich 
achter het Amerikaanse BTC-plan schaarde. BTC staat voor 
Bakoe-Tbilisi-Ceyhan. Het gaat om een pijpleiding die sinds 
vorig jaar in werking is en die olie uit de Kaspische Zee vanuit 
Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, via Georgië naar de 
Turkse haven Ceyhan voert. Het was een bijzonder duur project, 
maar Washington vond het de moeite waard want de BTC is 

een politieke pijpleiding. Zo moet 
de olie niet via Rusland naar een 
Russische haven. Rusland wordt 
volledig omzeild! Het is waarschijn-
lijk geen toeval dat de Russische 
luchtmacht in het recente conflict 
een bombardement uitvoerde in de 
buurt van die pijpleiding, als waar-
schuwing dat ze de aanvoer van olie 
kan dwarsbomen. Een deel van die 
olie wordt naar de wereldmarkten 
gebracht via de Georgische haven 
Supsa. Er wordt een nieuwe terminal 

aangelegd, terwijl er ook een spoorlijn in aanbouw is vanuit 
Azerbeidzjan via Georgië naar Turkije. Georgië speelt dus een 
zeer grote rol in belangrijke verbindingswegen die Rusland (en 
Iran) links laten liggen.

Nog brandhaarden
Zuid-Ossetië is een van de vele brandhaarden in de regio van 
de Kaukasus. Er is natuurlijk ook nog altijd Abchazië. En aan de 
grens met Georgië, aan de kant van Rusland, is er Tsjetsjenië, 
waar de leider van een gevaarlijke bende, Ramzan Kadyrov, met 
de zegen van mentor Poetin ongenadig de plak zwaait. In het 
naburige Dagestan zijn er diverse haarden van onrust. Osseten 
en Ingoesjen zijn allesbehalve goede buren, elk ogenblik staan 
ze klaar om naar de wapens te grijpen. Ten zuiden van Rusland 
is er nog het zeer gevaarlijke conflict rond Nagorno Karabach. 
Armeense troepen bezetten er al vijftien jaar een vijfde van het 
grondgebied van Azerbeidzjan, waaronder het door Armeniërs 
bewoonde Nagorno Karabach. De meeste inwoners van die 
gebieden leven al jaren als vluchtelingen. Ook in Azerbeidzjan 
zit een president, Ilham Aliëv, die er luidop van droomt de 
Armeense troepen te verdrijven.
Het klopt natuurlijk dat in die brandhaarden, zowel Zuid-Ossetië 
als Nagorno Karabach, internationale bemiddeling niets heeft 
opgelost. Maar naar de wapens grijpen in een regio die een 
kruitvat is, is zeker geen alternatief.

(Auteur van “Volken zonder vaderland” (Davidsfonds) over 
etnische problemen in Oost-Europa en coauteur van “Kruitvat 
Kaukasus” (EPO). 

Zuid-Ossetië (EPA)
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Zuid-Ossetische oorlog 
I Georges Spriet I

Men kan de situatie in Georgië niet strikt opsplitsen in een Zuid-Ossetisch en een Abchazisch dossier. De lokale actoren zijn natuur-
lijk verschillend maar het gaat telkens om een strijd voor onafhankelijkheid tegenover het centrale Georgische gezag, met telkens 
Rusland als bevriende verzoener of militaire beschermheer van de separatistische regio's. Beide dossiers kaderen volledig in het spel 
van de grote mogendheden om invloed in deze zone te kunnen gebruiken voor de controle over het olie- en gasrijke gebied van de 
Kaukasus en Centraal-Azië. Toch wil dit artikel voornamelijk focussen op Zuid-Ossetië om de specifieke lokale omstandigheden die 

aanleiding gaven tot de oorlog te duiden.

De gebeurtenissen van augustus 2008
Vrijdag 8 augustus 2008 valt het Georgisch leger de hoofdstad 
van de afgescheurde provincie Zuid-Ossetië aan. Dat gebeurt 
volgens Tbilisi om de aanhoudende provocaties en beschietin-
gen van separatistische Zuid-Ossetische strijders te stoppen. Bij 
de laatste escalaties hebben verschillende pogingen tot vredes-
akkoorden geen resultaat gehad. Georgië had eerst een eenzij-
dig staakt-het-vuren afgekondigd maar even later toch de mili-
taire aanval ingezet om de "grondwettelijke orde in de gehele 
regio te herstellen" en naar eigen zeggen om een militaire infil-
tratie vanuit Noord-Ossetie (Rusland) voor te zijn. De Georgische 
eerste minister Lado Gurgenidze had het over een kolonne van 
150 eenheden die 's nachts door de Roki-tunnel (tussen Noord- 
en Zuid-Ossetië) Georgië waren binnen gedrongen.1 
De Zuid-Ossetische regering meldde dat Georgische tanks en 
infanterie de hoofdstad Tskhinvali aanvielen, en dat een groot 
deel van de stad vernield was, met vele dodelijke slachtoffers 
tot gevolg. Georgische vliegtuigen zouden een dorp hebben 
aangevallen evenals een humanitair konvooi. Binnen enkele 
uren had Rusland een 'peace-enforcement' operatie ingezet om 
de (Russische) vredestroepen die in Zuid-Ossetië zijn gelegerd 
sedert het Dragomys akkoord van 1992, te versterken. De eerste 
Russische luchtaanvallen op de Georgische stad Gori werden 
al in de ochtend van 8 augustus gerapporteerd. De volgende 
dagen rolden er dan toch konvooien Russische tanks en pant-
servoertuigen door de Roki-tunnel Zuid-Ossetië en andere delen 
van Georgië binnen. Ook vanuit Abchazië werd naar Georgië 
opgerukt. Hun optreden zaaide dood en vernieling. Naar verluidt 
volgden nadien ernstige plunderingen vanwege separatistische 
krachten.

wat vooraf ging
Zuid-Ossetië was in de tijd van de Sovjet-unie een autonoom 
gebied binnen de sovjetrepubliek Georgië. Noord-Ossetië had 
het statuut van autonome republiek in de Russische Federatie. 
Eind de jaren 1980 was er een sterke beweging om de twee 
gebieden te verenigen in een Ossetische staat binnen de 
Russische Federatie. Op 20 september 1990 verklaarde het parle-
ment (sovjet) van het Autonoom Gebied Zuid-Ossetië zich onaf-
hankelijk en wilde als zelfstandige eenheid binnen de Sovjet-
Unie erkend worden. De eigen verkiezingen die werden georga-

niseerd werden door de nationalistische Georgische president 
Gamsachoerida illegaal verklaard. Hij schafte het autonoom 
statuut af. De oorlog die hierop uitbrak tussen de separatisten 
en de Georgische strijdkrachten kwam pas tot een einde in juli 
1992, nadat ook de Russen (de Sovjet-unie bestond intussen niet 
meer) zich hadden gemanifesteerd. 2 Veel Georgiërs onvluchtten 
de regio en vormen tot op vandaag een talrijke groep van bin-
nenlandse vluchtelingen. Er kwam met het Dagomys-akkoord 
een vredesmacht naar Zuid-Ossetië die door Russische soldaten 
werd bemand. 
Zuid-Ossetië werd een de facto onafhankelijk gebied zonder 
internationale erkenning. Ook Rusland erkende de onafhanke-
lijkheid van Zuid-Ossetië niet. In de jaren 1990 werden verschil-
lende onderhandelde stappen gezet: vertrouwenwekkende 
maatregelen (1996), vrijwillige terugkeer van vluchtelingen 
(1997), overeenkomst tussen Rusland en Georgië over de eco-
nomische rehabilitatie van de conflictzone (2000). Er waren 
handelsbetrekkingen tussen Ossetië en Georgië en er reden 
bussen tussen Tskhinvali en Tbilisi. Sedert de verkiezingsover-
winning van Saakasjvili (2004) kreeg deze dialoog een andere 
toon: Tbilisi wilde het opstandig gebied weer snel onder cen-
traal gezag krijgen. De Georgische president kondigde in juli 
2004 aan dat het voor hem niet uit te sluiten viel dat Georgië 
het Dagomys akkoord op zou zeggen. Zo werd in 2004 de eco-
nomisch belangrijke Ergneti-markt (handelslink tussen Rusland, 
Zuid-Ossetië en Georgië) gesloten. 

Wantrouwen
Saakasjvili geloofde dat het conflict opgelost zou raken in het 
kader van zijn liberaal economisch beleid en de strenge anti-cor-
ruptie campagne. De nieuwe Georgische bewindsploeg beloofde 
culturele bescherming, herstelbetalingen voor oorlogsschade en 
economische subsidies voor de Osseten. Dit alles werd echter 
nooit waar gemaakt, wat het bestaande wantrouwen uiter-
aard nog vergrootte. Zuid-Ossetië werd een gelijkaardig statuut 
voorgehouden als dat van Noord-Ossetië in Rusland. Er werden 
quota's beloofd voor vertegenwoordiging in het nationale parle-
ment, in de regering en het gerecht, die beter waren dan in het 
vroegere aanbod. Maar dit voorstel werd voorafgegaan door het 
sluiten van een substantiële bron van inkomsten, met name de 
Ergneti-markt. Dit was gepaard gegaan met tientallen slachtof-
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fers. De Ergneti-markt stond centraal in een handelsstroom met 
Rusland door de Roki-tunnel en Georgië. De sluiting zorgde voor 
een haast totale Ossetische afhankelijkheid van Rusland, en 
maakte een einde aan de (handels)contacten tussen Georgië en 
Ossetië. Tbilisi steunde tegelijkertijd (2006-2007) de verkiezing 
van een alternatieve Zuid-Ossetische regering onder leiding van 
een voormalige secessionist die de Georgische bevolking van 
Zuid-Ossetië vertegenwoordigde. Deze 'parallelle administratie' 
(parallel aan de separatistische Zuid-Ossetische regering) zou 
investeren in infrastructuur en sociale 
programma's. Dit leidde evenwel niet tot 
een verbetering van de Georgische rela-
ties met de regio. 

Tijdens de Algemene Vergadering van de 
VN in september 2007 pleitte Saakasjvili 
voor een nieuw wettelijk kader voor de terugkeer van de bin-
nenlandse vluchtelingen en de economische heropbouw van de 
conflictzone. Maar na de sluiting van de Ergneti-markt maakt 
geen enkel Georgisch voorstel om een nieuwe markt te openen 
of geen enkele ander samenwerkingsvoorstel enige kans bij de 
Zuid-Osseten.  Georgië wilde ook de bovenvermelde 'parallelle 
administratie' in het onderhandelingsproces betrekken, maar 
zowel de Osseten als de Russen zijn daar tegen gekant. Georgië 
probeerde geregeld de krachtsverhoudingen in de onderhan-
delingen te wijzigen door het proces te internationaliseren. 
In Zuid-Ossetië wilde ze de OVSE en de EU opnemen in de 
Gemeenschappelijke Controle Commissie en in Abchazië wilde 
ze een internationale politiemacht introduceren in het Gali 
District. 

De laatste maanden waren er tientallen doden gevallen in de 
conflictzone. De situatie begon steeds meer te lijken op die van 
begin de jaren 1990. Indien er kan gesproken worden van 'bevro-
ren conflicten' tot 2003, kan men alleen maar vaststellen dat 
sedert 2004 deze conflicten -zowel Zuid-Ossetië als Abchazië- 
echt werden ontdooid door een actieve politiek van Tbilisi.

Rusland
Officieel is Rusland samen met de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk 
en Duitsland lid van de VN-Vriendengroep die een oplossing 
moet vinden voor deze conflicten. Onder VN-auspiciën levert 
Rusland een 'GOS-peacekeeping force' langs de staakt-het-
vuren-linie. Het wordt dus veronderstelt onpartijdig te zijn. 
Maar Rusland heeft een rechtstreekse of onrechtstreekse 
invloed op drie van de vier partijen van de Gemeenschappelijke 
Controle Commissie, die bestaat uit Rusland, Noord-Ossetië, 
Zuid-Ossetië en Georgië. We moeten eigenaardig genoeg ook 
vaststellen dat Rusland paspoorten uitschrijft aan de meer-
derheid van de inwoners uit de Zuid-Ossetische regio en nu 
duidelijk de zelf verklaarde beschermheer is van dit gebied (en 
ook van Abchazië). Rusland wordt er al langer van verdacht 
militaire steun te geven aan de separatisten. Verschillende inci-
denten hebben plaats gegrepen in 2008 waarin Rusland telkens 
zijn betrokkenheid ontkende. Enkel bij de luchtaanval in Shida 

Kattli op het dorp Tsitelubani in een streek nabij Zuid-Ossetië, 
kwam een onafhankelijke commissie openlijk tot het besluit 
dat Rusland de dader was. Betekent dit dan dat de separatisten 
eigen vliegtuigen verwierven, of mogen lenen van de buurman?

Zeker sedert de 'rozenrevolutie' van 2003 in Georgië is de vijan-
digheid tussen Tbilisi en Moskou de hoogte ingegaan. Moskou 
kondigde handelsboycots af, een embargo op Georgische 
wijn, fruit en mineraal water. Rusland deporteerde duizenden 

Georgische groentenhandelaars uit Moskou, sneed transport-
wegen af, en gebruikte de olie- en gaskraan om politieke druk 
te zetten op Tbilisi. Recent, 21 maart 2008, stemde de Russische 
doema een (niet-bindende) resolutie (441 van de 450 afgevaar-
digden stemden voor) waarin men de president en de regering 
aanmaant om o.m. Zuid-Ossetië te erkennen.  Dit is een fun-
damentele ommekeer in de Russische visie, die tot dan toe het 
kader van de territoriale integriteit van Georgië bleef gebruiken/ 
De Russische economische samenwerking met Zuid-Ossetië is 
nog opgedreven na 2004 en sinds de sluiting van de Ergneti-
markt. April van dit jaar werd aangekondigd dat er betere 
mechanismes worden uitgewerkt ter verdediging van de rech-
ten, vrijheden en legale belangen van de Russische burgers in 
Zuid-Ossetië en Abchazië. Dit betreft ook intensere samenwer-
king op het gebied van handel, sociale zaken, wetenschappen, 
informatie, cultuur, opvoeding. Tegelijkertijd wordt Georgië er 
door Rusland van beschuldigd de bestaande mechanismen niet 
te benutten om normale economische relaties in te stellen en 
de sociale problemen in de conflictgebieden op te lossen. 

Door deze maatregelen maakt Rusland zich partij in het conflict 
en kan het niet langer een rol van verzoener spelen. Rusland zou, 
volgens waarnemers, het conflict willen laten aanslepen omdat 
het van oordeel zou zijn dat dit de beste manier is om invloed 
op Georgië te kunnen blijven uitoefenen in het geostrategisch 
machtsspelletje voor het Euraziatisch gebied.
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Georgië is de vijandigheid tussen Tbilisi 
en Moskou de hoogte ingegaan.
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Er bestaat al meer dan duizend jaar een Abchazische entiteit. 
Het was ooit een koninkrijk, een prinsdom. Het kwam onder 
tsaristische invloed op het einde van de 18de eeuw en was in de 
vroege Sovjet-unie een volwaardige republiek, op gelijke basis 
met Georgië. Dit was het geval totdat Jozef Stalin Abchazië in 
Georgië incorporeerde (1931), tegen de wil van de bevolking die 
liever bij de Russische federatie had behoord. Abchazië had bin-
nen Georgië wel het statuut van autonome republiek. De regio 
onderging een forse 'georgizering', zodat tegen het einde van 
de Sovjet-Unie slechts een vijfde van de inwoners nog etnische 
Abchazen waren.

Reeds in 1978 betoogden de Abchazen om los te komen van 
Georgië omdat zij het Georgisch nationalisme vreesden. In 
maart 1988 proclameerde het Abchazisch Volksfront de afscheu-
ring, wat door Tbilisi noch door Moskou werd erkend. In de 
zomer van 1989 kwam het tot gevechten tussen Georgiërs en 
Abchazen. 
Een jaar later op 25 augustus 1990 verklaarde de Opperste 
Sovjet van Abchazië zich onafhankelijk van Georgië en gaf 
het gebied de titel van een volwaardige Sovjetrepubliek. De 
volgende dag werd dit ongeldig verklaard door Georgië en de 
Georgische inwoners van Abchazië begonnen met een spoor-
blokkade bij Sukhumi (hoofdstad van Abchazië). Een week 
later trokken de Georgische afgevaardigden in de Abchazische 
Opperste Sovjet de onafhankelijkheid in.

Georgië vs Abchazië
De jaarwisseling 1991-1992 was in Georgië ondertussen het cul-
minatiepunt geworden van maandenlange gewelddadige con-
frontaties tussen de regeringsgtroepen van de Georgische presi-
dent Gamsachoerdia en zijn tegenstanders in Tbilisi, met meer 
dan honderd doden tot gevolg. Dit conflict mondde uiteindelijk 
uit in de vlucht van president Gamsachoerdia. Sjevardnadze, de 
voormalige sovjetminister van Buitenlandse Zaken, werd door 
de Militaire raad -die sedert januari de macht uitoefende in 
Georgië- tot voorzitter gekozen. De Georgische verkiezingen van 
oktober 1992 werden door de Abchazen geboycot. Sjevardnadze 
behaalde een verpletterende overwinning. Maar de spannin-
gen met Abchazië bleven groeien, ook nadat Sjevardnadze had 
geprobeerd om met de Abchazen compromissen te sluiten. Bij 
een operatie tegen de ontvoeringen vanwege aanhangers van 
de gevluchte Gamsachoerdia, werden ook delen van Abchazië, 

Abchazië
I Georges Spriet I

Abchazië werd begin augustus niet direct aangevallen door Georgische militairen, maar de reactie van Rusland op de aanval op 
Zuid-Ossetië werd ook vanuit dit kustgebied aan de Zwarte Zee georganiseerd. Op 26 augustus 2008 werd Abchazië, net zoals Zuid-

Ossetië, als onafhankelijk erkend door Moskou.

waaronder Soechoemi, onder vuur genomen door de Georgische 
Nationale Garde. Georgische soldaten plunderden volgens oog-
getuigen Abchazische huizen en namen gewelddadig de macht 
over in vele door de Abchazen bewoonde dorpen en steden. 
Rusland dat bang was dat het Abchazische onafhankelijkheids-
streven zou overslaan naar de aangrenzende Noord-Kaukasische 
republieken binnen de Russische Federatie, trad op als bemid-
delaar.
Eind 1993 werden de Georgische troepen uiteindelijk verdreven 
uit Abchazië, na intense gevechten die duizenden doden en 
vluchtelingen veroorzaakten. Georgië beschuldigde Rusland 
van actieve participatie in de gevechten. De Abchazen hadden 
steun gekregen van de Tsjetsjenen, hun traditionele Kaukasische 
bondgenoten en vijanden van Moskou. Later zou Moskou de 
Georgiërs ervan beschuldigen Tsjetsjeense strijders te laten 
schuilen in de Pankisi Kloof. 
De GOS-landen ondertekenden in augustus 1994 een akkoord 
waarbij 2500 à 3000 vredestroepen in Abchazië werden geïn-
stalleerd.1 De overgrote meerderheid van deze vredesmacht 
bestond uit Russische soldaten. 
In 1994 namen de Abchazen een nieuwe grondwet aan en in 
1999 verklaarden ze zich onafhankelijk. Geen enkel land ging 
over tot erkenning. Er kwam zelfs een economisch embargo van-
uit de GOS-landen, op aanvraag van Georgië (naar aanleiding 
van het recente conflict stapte Georgië op 12 augustus 2008 uit 
het GOS). Dat embargo werd pas recent (6 maart 2008) officieel 
door Rusland opgezegd. Moskou heeft echter altijd het isole-
ment van Abchazië willen doorbreken, hield de grenzen open 
en behield een treinverbinding met Sukhumi, de hoofdstad van 
Abchazië. Rusland gaf de inwoners van deze afgescheurde pro-
vincie bovendien de gelegenheid om Russisch staatsburger te 
worden.
Zowel militaire waarnemers van de VN als GOS vredestroepen 
-bijna uitsluitend Russen- zijn gestationeerd in Abchazië. Ook 
de OVSE is sedert 1994 aanwezig in de regio. In maart 1994 
trad Georgië toe tot het Navo-project “Partnership for peace”. 
In februari 1997 verscheen er een rapport van de internationale 
Helsinki Federatie waarin de mensenrechtensituatie in Georgië 
sterk bekritiseerd werd. Sjevardnadze overleefde 2 aanslagen 
en won de verkiezingen van november 1995, oktober 1999 en 
april 2000. De parlementsverkiezingen van begin november 
2003 werden gekenmerkt door fraude en andere incidenten. 
Verwacht werd dat de verkiezingen een nederlaag zouden 
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opleveren voor de regering van president Sjevardnadze. Na 
enig getouwtrek werd, na nieuwe verkiezingen in januari 2004, 
oppositieleider Saakasjvili tot nieuwe president verkozen.
In de zomer van 2006 greep Georgië militair in om een rebel-
lengroep in de strategische Kodori Vallei in Abchazië te ont-
wapenen. Tegelijkertijd installeerde Tbilisi er een alternatieve 
'legitieme' regering. Rusland beschuldigde Turkije van militaire 
steun aan Georgië voor haar interventieplannen in Kodori en 
Zugdidi. Van haar kant beschuldigde Georgië Rusland al langer 
van een 'sluipende annexatie' en van militaire aanwezigheid in 
Abchazië. Het aantal Russische vredestroepen werd in mei 2008 
opgedreven van 2000 naar 3000 soldaten, met als verantwoor-
ding dat Georgië militaire voorbereidingen aan het treffen was 
en aan wilde sluiten bij de NAVO.
De spanning steeg behoorlijk toen op 20 april 2008 een 

Georgisch onbemand spionagevliegtuig (made in Israel) werd 
neergeschoten. Volgens Tbilisi werd dit gedaan door een Russich 
MIG-29 jachtvliegtuig, maar Moskou blijft herhalen dat dit het 
werk was van de Abchazische troepen. Enkele dagen later werd 
nog zo'n vliegtuigje neergehaald, en begin mei nogmaals twee 
stuks.  Op 5 mei trok Georgië zich terug uit een pact over mili-
taire samenwerking tussen de GOS-landen uit 1995.
Begin juli 2008 waren er bomexplosies in verschillende 
Abchazische steden (Gagra, Sukhumi, Rukhi, Gali) waarbij doden 
en gewonden vielen. Volgens Abchazische autoriteiten was dit 
het werk van de Georgische geheime diensten, die hiermee de 
onbekwaamheid wilden aantonen van de Russische 'vredestroe-
pen'. Verschillende scherpe uitspraken vanuit Moskou en in het 
Westen gooiden olie op het vuur. 

Kosovo
Een en ander kan niet los gezien worden van de onafhankelijk-
heidsverklaring van Kosovo en de erkenning ervan door vele 
westerse landen. Rusland had voordien al gewaarschuwd dat 
dergelijke erkenning zeker zijn gevolgen zou hebben voor niet-
erkende gebieden in de voormalige Sovjet-unie. Zo is menig 
waarnemer het er over eens dat de formele Russische opzeg-
ging van het economisch embargo tegen Abchazië, een deel van 
het antwoord was op het Kosovo-dossier. Inderdaad op 6 maart 
2008 schafte Rusland het handelsembargo van 1996 af, en riep 
de andere GOS-landen op om hetzelfde te doen. Op 21 maart 
2008 al stemde het Russisch parlement een niet-bindende 
motie om Abchazië, Zuid-Ossetië en Transdniëstrië 2 officieel te 
erkennen. Als de Russische parlementsleden een nieuwe motie 
stemmen op 25 augustus is dat dus niet louter een direct gevolg 

van de spanningen na de Georgische aanval op Zuid-Ossetië, 
maar eerder een bevestiging van de positionering tegenover 
het Westen dat (in de ogen van de Russen) nu maar eens een 
halt moet worden toegeroepen in zijn eenzijdige beslissingen. 
En dat wordt nog eens onderstreept door het feit dat president 
Medvedev officieel tot de erkenning van beide afgescheiden 
entiteiten overgaat op 26 augustus 2008 . 
De Abchazische nationalisten willen dezelfde redenering op hen 
toegepast zien als die voor Kosovo. Het 'unieke' karakter van 
het geval Kosovo wordt onderuit gehaald en er wordt gezegd 
dat het 'recht op zelfbeschikking van de volkeren' -waarop de 
Kosovo-onafhankelijkheid zich baseert- een universeel recht is, 
dat geregeld wordt in het VN-Charter. De Abchazische separatis-
ten vinden dat ze aan alle criteria voldoen: grondgebied, bevol-
king, duidelijke grenzen, instellingen, een civiele samenleving, 

vrije media. Bovendien is Abchazië econo-
misch leefbaar door de toeristische industrie 
aan de Zwarte Zee (Pitsunda, Batumi e.a. 
badsteden) en de subtropische landbouw. 
De opmerkingen die bij de onafhankelijk-
heid van Kosovo golden, tellen uiteraard ook 
voor anderen. In verband met Kosovo stelde 
professor Olivier Corten dat volgens het 
internationaal recht alleen volkeren die in 
een koloniale of post-koloniale situatie leven 

het recht op zelfbeschikking kunnen inroepen. Dit wil zeggen, 
volkeren die op een grondgebied leven dat geografisch geschei-
den is van de metropool. Er bestaat geen recht op afscheiding 
voor minderheden die op het grondgebied van een staat leven. 
Dit is een algemeen aanvaard en niet gecontesteerd principe, 
volgens Corten. Uiteraard moeten de rechten van die minderhe-
den binnen een staat ook gerespecteerd worden.
Een tweede punt betreft de internationaal-rechtelijke definitie 
van een staat. Drie elementen zijn noodzakelijk: een grondge-
bied, een bevolking en een 'soevereine' regering. In de praktijk 
zijn afgescheiden entiteiten 'soeverein' geworden nadat de 
oude centrale staat instemde (Bangla Desh, de voormalige 
Sovjet-republieken, de voormalige Joegoslavische republieken). 
Voor Abchazië bestaat dergelijke instemming niet, en heeft 
het gebied wel 'soevereiniteit' zonder Rusland? Dit Abchazië 
is volgens het nationaal recht dus zeker niet automatisch een 
onafhankelijke staat.
Een derde punt is dat alle internationale afspraken en VN-reso-
luties (VN, OVSE, Vriendengroep van Georgië met inbegrip van 
Rusland) altijd expliciet uitgegaan zijn van de territoriale inte-
griteit van Georgië. Het feit dat Rusland nu de onafhankelijkheid 
van beide secessionistische entiteiten erkent doet vragen rijzen. 
Moskou respecteerde tot voor kort de territoriale integriteit van 
Georgië uit vrees dat de afscheiding aanstekelijk zou werken op 
andere (Russische) Kaukasische separatistische groepen. Gaat 
men er in Rusland dan van uit dat de Tsjetsjeense onafhankelijk-
heidsstrijders volledig zijn uitgeschakeld? Of meent men dat het 
hek sowieso van de dam is sinds het dossier Kosovo?

bronnen:

Het aantal Russische vredestroepen werd 
in mei 200� opgedreven van 2000 naar 
�000 soldaten, met als verantwoording dat 
Georgië militaire voorbereidingen aan het 
treffen was en aan wilde sluiten bij de NAVO.



��

Vrede  |  nr. 393  |  september - oktober 2008

DOssIER

Georgië: strijdtoneel voor geostrategische 
belangen van Washington en Moskou

I Ludo De Brabander I

Aan de vooravond van de laatste NAVO-top in Boekarest verzette de Duitse Bondskanselier Angela Merkel zich tegen de toetreding 
van Georgië tot de NAVO. “Landen die zelf in een conflict verwikkeld zitten kunnen naar mijn mening geen lid worden”, zo stelde ze. 
Ook andere Europese leiders deelden de vrees van Merkel en hielden de NAVO-deur voor Georgië gesloten. De Russisch-Georgische 
oorlog maakt die bezorgdheid nu brandend actueel. Artikel 5 van het NAVO-verdrag stelt immers dat een aanval op een der leden 

zal worden beschouwd als een aanval op alle leden. Het verplicht de bondgenoten om hun partner ter hulp te snellen, 
waarbij ook militair geweld een optie is.

Georgië staat al een behoorlijke tijd te popelen om het NAVO-
lidmaatschap in de wacht te slepen. In tegenstelling tot in 
Oekraïne is de meerderheid van de Georgische bevolking 
daar ook echt voor te vinden. Begin 2008 sprak 77 % van de 
Georgiërs zich in een referendum uit voor de toetreding tot het 
militaire bondgenootschap. Georgië doet er ook alles aan om 
in de gunst te komen bij de NAVO en leverde het derde groot-
ste contingent troepen voor de bezetting van Irak. Het steunt 
ook KFOR (Kosovo) en ISAF (Afghanistan). Vooralsnog blijft het 
directe resultaat uit. President Bush, die het NAVO-lidmaat-
schap van Georgië uitdrukkelijk steunt, delfde niet helemaal 
het onderspit tijdens de afgelopen NAVO top in Boekarest, 
want de slottekst stelt dat Georgië wel lid zal worden van de 
NAVO, het geeft alleen geen specifiek tijdsbestek mee. M.a.w. 
uitstel is nog geen afstel.

Militaire samenwerking met de VS
Dat neemt niet weg dat zowel de VS als de NAVO nu al bijzon-
der actief zijn in Georgië. Het Georgische 
leger is met de hulp van Amerikaanse 
instructeurs volledig gemoderniseerd. In 
juli van dit jaar voerden beide landen geza-
menlijke manoeuvres uit (AP, 15 juli 2008). 
Volgens een Georgische regeringswoord-
voerder ging het om oefeningen in een mili-
taire basis in de buurt van de Georgische 
hoofdstad Tbilisi waarbij 1.200 Amerikaanse 
en 800 Georgische militairen waren betrokken. Beide landen 
zijn ook verbonden via een militair samenwerkingsakkoord. 
De samenwerking met de NAVO verloopt sinds 2004 via een 
'Individual Partnership Action Plan' (IPAP) waaraan zowel een 
politiek, militair als civiel luik is verbonden.

Dit alles brengt ons bij het volgende. Bij een dergelijke intense 
militaire coöperatie is het bijna ondenkbaar dat de VS en de 
NAVO niet op de hoogte waren van de Georgische plannen om 
Zuid-Ossetië te bombarderen. Vraag is: om wat te bereiken? Dat 
het Russische leger zou reageren en de operatie in zijn voordeel 

zou doen uitdraaien, stond in de sterren geschreven. Maar is 
de zet van de Georgische president Saakasjvili voor de militaire 
aanval op Zuid-Ossetië daarmee inderdaad een slechte gok? 
Behalve dat hij er op binnenlands vlak munt probeert uit te 
slaan om zijn populariteit aan te zwengelen en het Westen in 
het conflict probeert mee te sleuren, zou het wel eens kunnen 
dat Saakasjvili op lange termijn rekent op nog grotere steun 
vanuit het Westen, in de eerste plaats van de VS. En dat houdt 
dan weer verband met het verzilveren van de Georgische posi-
tie als belangrijk doorvoerland van de fameuze BTC-oliepijplijn 
richting het Turkse Ceyhan (Bakoe – Tbilisi – Ceyhan). Gezien 
de reputatie van de neoconservatieve adviseurs en lobbyisten 
rondom de Amerikaanse president, zou het wel eens om een 
perverse berekening kunnen gaan om enerzijds de confrontatie 
aan te gaan met de Russen en anderzijds Moskou met een con-
flict op te zadelen zoals Afghanistan tijdens de Russische bezet-
ting of Tsjetsjenië. Maar dat er ‘kosten’ aan dergelijke scenario’s 
verbonden zijn spreekt voor zich.

 
De westerse aanwezigheid in Georgië is voor de Russen 
sowieso een behoorlijke doorn in het oog en wordt gezien als 
een regelrechte provocatie. Moskou reageert daarop al een 
tijdje door toenemend steun te verlenen aan de separatistische 
ambities van Abchazië en Zuid-Ossetië. Daaronder valt ook de 
militaire opbouw. Inmiddels is duidelijk geworden dat Rusland 
de Georgische militaire aanval op Zuid-Ossetië gebruikt om 
daar militair en politiek voordeel uit te halen. Het resultaat 
is dat de defacto-onafhankelijkheid van beide gebieden met 
Russische hulp werd geconsolideerd. Voor de legitimiteit van 

De samenwerking met de NAVO verloopt 
sinds 200� via een 'Individual Partnership 
Action Plan' (IPAP) waaraan zowel een poli-
tiek, militair als civiel luik is verbonden.
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dit alles wordt wel eens verwezen naar het dossier Kosovo. Het 
is daarbij mooi meegenomen dat premier Poetin de NAVO en 
de VS kan tonen wie er echt baas is aan deze zuidgrens van de 
Russische republiek.

Moskou voorlopig de winnaar
Als Washington op de hoogte was, of Tbilisi zelf aangemoe-
digd heeft om zich in het militaire avontuur te storten, zoals 
sommige analisten beweren, dan zal het voordeel op termijn 
moeten blijken, want vooralsnog lijkt Rusland de belangrijkste 
winnaar op alle fronten. Moskou kan controle uitoefenen op 
de olietoevoer naar het Westen, verstevigt de eigen positie 
als petroleumtransporteur, verzwakt dan weer de Georgische 

Duel om de macht
I Antoine Uytterhaeghe en Georges Spriet I

Wat Rusland bijzonder stoort is de continue uitbreiding van de NAVO. De gebeurtenissen in Georgië kunnen niet los gezien worden 
van deze trend. Menig perscommentaar heeft het ook over de nieuwe Koude Oorlog. Was die dan ten einde?.

De Koude Oorlog dateert al van tijdens de Tweede 
Wereldoorlog toen het duidelijk werd dat de Sovjet-Unie 
fascistisch Duitsland militair zou verslaan. Het tweede oor-
logsfront tegen Duitsland - dat al lang door Rusland werd 
gevraagd - moest dringend geopend worden, zoniet dreigde 
het communisme gans Europa te bevrijden. Het bombarde-
ment op Dresden en later de atoombom hielden een grote 
waarschuwing in voor Moskou en moesten eventuele aspira-
ties van Stalin fnuiken. 

Ideologische tegenstellingen, strijd om politieke en econo-
mische invloedssferen, oorlogen in de derde wereld en een 
ongekende, nucleaire bewapeningswedloop waren enkele 
basiskenmerken van deze Koude Oorlog: koud tussen de twee 
hoofdrolspelers, heet voor heel wat andere landen zowel in 
Zuid-Oost-Azië als in Afrika. De ineenstorting van de Sovjet-
Unie betekende de nederlaag van de communistische ideolo-
gie: het einde van de Koude Oorlog. 

In de analyse van Amerikaanse geopolitici zoals Brzezinski 
moest Rusland gedegradeerd worden tot een volgzame part-
ner. Dat leek met president Yeltsin ook enigszins te lukken: de 
Russische economie werd uitverkocht waarbij de interessant-
ste stukken voor een deel in handen kwamen van westerse 
transnationale ondernemingen. Rusland zakte weg in een 
derdewereldeconomie: leverancier van goedkope grondstoffen. 
Dit Rusland zou nooit nog een machtsfactor kunnen zijn, dacht 
men toen. Essentieel is er voor zorgen dat Rusland geïsoleerd 

blijft, en zeker dat er geen alliantie EU-Rusland komt die de 
Amerikaanse invloed in Eurazië zou kunnen wegdringen.

De globalisering van de economie wilde elk deeltje van de 
wereld dat winsten kon genereren, opnemen in het kapi-
talisme. Het nationaal belang van de enige overblijvende 
supermacht spitste zich meer en meer toe op de controle over 
de energiegrondstoffen: een cruciale schakel in de huidige 
technologische kapitalistische ontwikkeling. Via de oorlog 
tegen Irak en tegen Afghanistan slaagde Washington erin om 
een doorgedreven militaire aanwezigheid uit te bouwen in het 
Midden-Oosten en Centraal-Azië, wat echter op veel politieke 
en militaire tegenstand blijft stuiten.

Eurazië
De Georgische president Saakasjvili is de absolute bond-
genoot in de zoektocht van het Westen om Georgië uit de 
Russische invloedssfeer te halen. De vorige Georgische leider 
Sjevardnadze was kennelijk niet diegene die radicaal met 
Moskou zou breken, hoewel hij Amerikaanse soldaten op 
Georgisch grondgebied toeliet. Hij onderhandelde een soort 
cohabitatie-akkoord met de Russen en met de separatistische 
provincies Abchazië en Zuid-Ossetië. Deze modus vivendi 
-met de facto zelfstandige provincies- paste niet langer in 
de westerse geostrategie. Het Westen twijfelde niet om de 
neoliberale oppositie tegen hem te steunen en begeleidde de 
opkomst van de equipe van de huidige president. Die moest en 
zou Georgië de NAVO binnenloodsen.

militaire positie en dus ook die van de NAVO in de Kaukasus en 
kan de eigen militaire aanwezigheid in de rebelse regio’s uit-
bouwen en beter legitimeren door de analogie met het Kosovo-
scenario aan te stippen. Aan de teneur van de Westerse media 
en politici te zien is er maar een front waar Rusland op dreigt te 
verliezen. Het beeld van Rusland als agressieve oorlogsvoerende 
natie die nog maar eens met de grove borstel door de Kaukasus 
gaat. De neoconservatieve ideoloog, Robert Kagan, kreeg in de 
Washington Post (11 augustus 2008) alle ruimte om het con-
flict te vergelijken met de Duitse Sudetenminderheid die als 
aanleiding werd genomen voor de inval van Nazi-Duitsland in 
Tsjecho-Slowakije. In de Amerikaanse pers is het bon ton om 
te stellen dat Rusland deze oorlog heeft uitgelokt. Net zoals 
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De ontwikkelingen van de laatste jaren zijn als het ware de 
praktijk-toepassingen van het geostrategisch scenario dat 
Zbigniew Brzezinski in 1997 in zijn boek 'Het grote Schaakbord'. 
uittekende. Volgens hem is Eurazië (de twee continenten Azië 
en Europa samen) een sleutelgebied in de wereld: “in het wes-
ten vinden we een belangrijk deel van de mondiale politieke 
en economische macht, in het oosten ontwikkelt zich een 
enorme economische groeipool die in de toekomst ook poli-
tieke macht zal verwerven. Eurazie vormt een groot continent 
waar 75 procent van de wereldbevolking leeft en waar drie 
vierden van de wereldwijde energievoorraden voorhanden zijn. 
De VS moeten volledige controle over dit gebied verwerven en 
in stand houden. Ze moeten ook ten allen prijze beletten dat 
er zich een rivaliserende macht zou kunnen ontwikkelen. De 
VS moeten dit gebied contro-
leren om de wereldleider te 
kunnen zijn, maar maken zelf 
geen geografisch deel uit van 
Eurazië. Een belangrijke doel-
stelling van de Koude Oorlog, 
namelijk de totale VS-controle 
over Eurazië, is niet volop gere-
aliseerd geworden met de 
ineenstorting van de Sovjet-
unie, volgens Amerikaanse 
strategen zoals Brzezinski. De 
nieuwe koude oorlog is dus de 
verderzetting van de oude. 

Daarom moest de samenwer-
king in de trans-Atlantische 
Alliantie uitgebouwd worden 
als een bruggenhoofd in Eurazië. Een samenwerking die er 
meteen ook over kan waken dat (eventuele) nieuwe bondge-
nootschappen (EU-Rusland) geen niveau van machtsoverwicht 
kunnen bereiken. Volgens deze logica moet het militaire 
bondgenootschap van de NAVO uitbreiden in oostelijke rich-
ting. De combinatie van de EU en NAVO-expansie naar vele 
gewezen Sovjet-republieken, zoals de Baltische staten, Georgië, 
Azerbeidzjan, Oezbekistan, Oekraïne wil deze landen in de 
westerse invloedzone integreren en onttrekken aan Russische 
invloed, de (potentiële) concurrent van Washington op het 
Euraziatisch grondgebied. De Amerikaanse invloed moet 
bovendien diep in Centraal Azië gevestigd worden en Rusland 
moet verzwakt en geïsoleerd worden. Volgens Brzezinski kan 
de geostrategische Amerikaanse doelstelling in Europa als 
volgt samengevat worden: “een geloofwaardig partnerschap 
moet het Amerikaanse bruggenhoofd op het Europese conti-
nent zo verankeren dat het een bruikbare springplank vormt 
van waaruit een internationale orde van westerse democra-
tieën, onder VS controle, naar heel Eurazië kan uitbreiden”.
De inferioriteit van Rusland uit de jaren 1990 bleef echter 
niet duren. De stijgende prijzen voor energiegrondstoffen en 

de roekeloze eenzijdige superioriteitspolitiek van het Westen 
deden de zaken keren in Moskou. De ongeremde interven-
tiepolitiek, de oorlog in Irak, de opname van de voormalige 
Baltische staten in de NAVO, het opzeggen van het ABM-ver-
drag, de militaire uitbouw in Centraal-Aziatische landen, de 
westerse bemoeienissen in de interne politiek van Georgië en 
Oekraïne en de aangekondigde uitnodiging tot lidmaatschap 
van de NAVO, de intentie onderdelen van het rakettenschild in 
Polen en Tsjechië te installeren,. zijn stuk voor stuk elementen 
die substantieel hebben bijgedragen tot een ommekeer in de 
Russische houding. 

Het Westen had niet verwacht dat Moskou militair zou reage-
ren op de bombardementen vanwege het centrale Georgische 

gezag op zijn separatistische 
provincie, Zuid-Ossetië. Men 
ging ervan uit dat Medvedev 
en Poetin na wat verbaal pro-
test, zich bij de nieuwe toe-
stand zouden neerleggen. Of 
wilde men precies in een situ-
atie terecht komen waarbij 
het Atlantisch bondgenoot-
schap eensgezind de rangen 
zou sluiten en Georgië ver-
sneld opnemen in de alliantie? 
Want niet alle Europese Navo-
lidstaten waren overtuigd van 
de dringende noodzaak daar-
van. Aan de vooravond van het 
uitbreken van het conflict zou 
de Franse premier François 

Fillon de ware reden voor de terughoudendheid verduidelij-
ken in een radio-interview: “We zijn tegen een toetreding van 
Georgië en Oekraïne omdat we denken dat dit niet het juiste 
antwoord is op de machtsbalans binnen Europa en tussen 
Europa en Rusland. We willen een dialoog met Rusland over dit 
onderwerp”.

Kennelijk is met het Georgië-dossier de maat nu vol voor 
de Russen: tot hier en niet verder. De confrontatie tussen 
Moskou en het Westen ging onmiddellijk de hoogte in, het 
risico op een militaire botsing verhoogt eveneens. De nieuwe 
Koude Oorlog, waarvan de perikelen in Georgië een onderdeel 
vormen, gaat om de heerschappij over Eurazië, de Europese 
en Aziatische continenten, met zijn enorme voorraden aan 
energiegrondstoffen. Rusland en de EU mogen geen eigen 
Euraziatisch blok vormen. Daarom moet de NAVO-uitbreiding 
efficiënt de invloedssferen van Rusland afknippen om plaats te 
maken voor VS-controle. Georgië vormt hierbij een belangrijk 
stuk op het schaakbord. Het feit dat Moskou zich hier niet bij 
neerlegt leidde tot verwarring en een vernieuwd vijandbeeld. 

Gori, Georgië(EPA)
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Het pijplijnen schaakspel
I Antoine Uytterhaeghe I

Het is verbazingwekkend met hoeveel ijver de bewindvoerders in Tbilisi, het Westen en een deel van onze media zich hebben 
ingespannen om Moskou als de grote agressor af te schilderen in het recente conflict in de Kaukasus. De nachtelijke raket- en artil-
leriebeschieting door het Georgisch leger tegen de hoofdstad van Zuid-Ossetië willen ze niet aanduiden als het startschot voor de 

huidige miserie en verwoesting. 

Wat het leger van Saakasjvili in Tskhinvali heeft gedaan kan 
men moeilijk als verfraaiingswerken omschrijven. De militaire 
reactie van de Russen de volgende dag, wordt in de media en 
in NAVO-middens voorgesteld als een poging van Moskou om 
Saakasjvili van de macht te verdrijven. Volgens hen wil Rusland 
de door de Amerikanen gedomineerde en gecontroleerde ener-
giecorridor van de Kaspische olie en gas richting het Westen 
(via de BTC-pijpleiding) onderbreken, om zo de wereld nog meer 
te kunnen chanteren met hun exclusieve toegang tot energie-
grondstoffen. Rusland wordt er bovendien van beschuldigd de 
multinationale energieconcerns betrokken bij het BTC-traject, 
schade te hebben berokkend. 

Ondanks de eenzijdigheid van een dergelijke argumentatie 
worden hier precies de strijdpunten aangeraakt waarrond het 
op geopolitiek vlak eigenlijk draait in dit conflict. Georgië wordt 
als Westerse bondgenoot gebruikt als toegangsgebied voor een 
regio rijk aan grondstoffen (olie en gas) die sterk onder invloed 
staat van concurrent Rusland. 

Kaukasus, belangrijk strategisch gebied
De wereldkaart toont duidelijk waarover het in werkelijkheid 
gaat voor het Westen. Van de Barentszzee in het noorden 
van Noorwegen tot Kotzebeue aan de Beringstraat in Alaska 
wordt een ring van Amerikaanse bondgenootschappen aan-
gelegd rond de westelijke gebieden van Rusland, via Finland, 
de Baltische staten en Polen naar Oekraïne. De zuidelijke kant 
wordt gedekt door Turkije, Irak, Afghanistan en het oosten door 
Japan. Het grote gat is China dat op zijn beurt ook omsingeld 

wordt. Op de zuidwest flank van Rusland willen de Amerikanen 
absoluut de ring sluiten, want de Kaukasus en de Kaspische Zee 
zijn nog altijd niet onder Westerse controle gebracht. Vandaar 
het Amerikaanse lobbywerk om Georgië op te nemen in de 
NAVO. 

De Kaukasus vormt voor Rusland een soort natuurlijke grens. 
Voor een groot deel bergachtig en hoog beschermt het Rusland 
voor mogelijke aanvallen vanuit het zuidwesten. Georgische 
soldaten -opgeleid en bewapend door de Amerikanen en 
Israëli's- vielen begin augustus de Russische voorpost Zuid-
Ossetië in dit bergmassief binnen, waarop het Russische leger 

prompt reageerde. Abchazische troepen 
maakten tegelijkertijd van de gelegen-
heid gebruik om het Kodori dal en de 
bergpas van de Tschchalta-bergketen (naar 
Karatschajevo in Rusland) te heroveren. 

Het gebied tussen de Zwarte en de 
Kaspische Zee heeft naast militair-strate-
gische ook grote economische belangen. 
De oever en de bodem van de Kaspische 
Zee herbergen vermoedelijk 4 procent van 
de oliereserves en ongeveer 6 procent van 
de aardgasreserves op onze planeet, dat 
is ongeveer evenveel als in Nigeria. De VS 

poogt om de Russische initiatieven voor de ontginning en het 
transport van olie en gas in de regio te doorkruisen. Met de 
aanleg van de BTC-transportcorridor van Bakoe in Azerbeidzjan 
over Georgië (Tbilisi) naar de Turkse haven van Ceyhan aan de 
Middellandse Zee, is dit Washington ook voor een deel gelukt. 
Toch blijft het momenteel de enige belangrijke export-route 
voor energieproducten vanuit de Kaspische regio die niet via 
Rusland gaat. 

De oorlog van Georgië om Ossetië kan dus in een ruimer kader 
geplaatst worden. Terwijl etnische en nationalistische groepen 
om erkenning en/of onafhankelijkheid strijden, laat de kracht-
meting tussen Russische en Amerikaanse machtsgroepen op de 
achtergrond zich eenvoudig verklaren vanuit geografische en 
technisch-economische motieven. 

Het gebied tussen de Zwarte en de 
Kaspische Zee heeft naast militair-strategi-
sche ook grote economische belangen. De 
oever en de bodem van de Kaspische Zee 
herbergen vermoedelijk � procent van de 
oliereserves en ongeveer � procent van de 
aardgasreserves op onze planeet.
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Hoe geraken Kaspische grondstoffen tot 
in het Westen?
Het transport van olie over land is veel duurder dan over zee. 
Daarom besliste men eind 19de, begin 20ste eeuw om de olie 
van Bakoe (Azerbeidzjan) aan de Kaspische Zee via de kortste 
weg, over Rusland, naar de Zwarte Zee te transporteren. Vanuit 
het noorden van de Kaukasus is er een oliepijplijn uit de sovjet-
tijd naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de oever 
van de Zwarte Zee. (Deze pijp-
lijn gaat echter over Tsjetsjeens 
gebied, waardoor de Russen op 
een bepaald moment gedwongen 
werden een bypass via Dagestan 
aan te leggen). Eenmaal aan de 
Zwarte Zee ging het per schip via 
de Bosporus en de Dardanellen 
naar de Middellandse Zee en via 
de Balkan per boot op de Donau 
richting West-Europa. Ondertussen 
is de Bosporus door het drukke 
scheepsverkeer een flessenhals 
geworden. De olietankers moe-
ten soms dagen wachten voor ze 
kunnen doorvaren. Alle transport-
wegen voor de grondstoffenrijk-
dom vanuit het Kaspische gebied, 
leiden dus ofwel via Georgië en 
Turkije (BTC) naar de Middellandse 
Zee ofwel over Rusland naar de 
Zwarte Zee. Eenmaal daar aangekomen wordt de olie dan in 
tankers gepompt en het aardgas wordt door de aangelegde 
pijplijnen gestuwd (het transport van aardgas via pijplijnen op 
de zeebodem is goedkoper en technisch eenvoudiger te realise-
ren dan het eerst vloeibaar te maken en per schip te vervoeren). 

De kortste weg voor het olietransport vanuit het Kaspisch 
gebied in de andere richting, naar de groei-economieën van 
Zuid-Azië, zou via Iran en de Perzische Golf zijn. Maar de macht-
hebbers in Washington willen eerst Iran -nog een gat in de 
omsingeling van Rusland- onderwerpen. Slechts wanneer de 
omsingelingsring in dat gebied voltooid is, komt Iran in aan-
merking om de Kaspische olie aan de wereld te leveren. Tenzij 
de Russen het op een onderling akkoord gooien met Iran en zo 
de controle zouden verwerven over nog maar eens een belang-
rijke energie-route.

Georgië in een sleutelpositie
Het Westen is er in de loop der tijd in geslaagd, om 
Azerbeidzjan en Georgië te onttrekken aan de Russische 
invloedssfeer. Maar Armenië ten zuiden van Georgië, alsook 
Zuid-Ossetië en Abchazië in het noorden van Georgië, zoeken 
nog altijd het bondgenootschap met Moskou. Om die reden 
openden de VS-regeringen van George Bush senior en Clinton 
jarenlange onderhandelingen met Azerbeidzjan, Georgië en 
Turkije over de aanleg van de BTC- pijpleiding. Deze pijp laat 

de door Rusland politiek beïnvloede entiteiten Abchazië en 
Zuid-Ossetië en de Armeense staat links liggen op haar weg 
naar het Turkse Ceyhan. Naast de BTC energiecorridor, met een 
lengte van 1800 km en een dagcapaciteit van 1 miljoen vaten 
(1 vat=159 liter), is er sinds 2006 ook een gaspijpleiding naar de 
Turkse haven Erzurum. Deze kan 8,6 miljoen m3 gas per dag 
transporteren. Een deel van deze energiegrondstof wordt via 
een vertakking naar de Georgische haven Poti gebracht. Een 

andere pijplijn gaat van Bakoe 
naar de Georgische haven van 
Supsa. Georgië bekleedt dus een 
absolute sleutelpositie wat de con-
trole van de energietransportlijnen 
betreft. Het transportvermogen 
van de BTC-pijplijn kan in theorie 
opgedreven worden tot 1,6 miljoen 
vaten per dag. De huidige capaci-
teit wordt op dit ogenblik echter 
niet ten volle gebruikt, omdat de 
olie van Kazachstan nog altijd via 
Rusland getransporteerd wordt. 
Er zou een pijplijn van Kazachstan 
via de Kaspische Zee naar Bakoe 
getrokken kunnen worden. Maar 
de oeverstaten komen niet tot een 
akkoord over de opdeling van de 
Kaspische binnenzee. 
Rusland heeft op de aanleg van 
de Amerikaanse BTC-transportcor-

ridor gereageerd door twee aardgaslijnen (met de namen 'Blue 
Stream' en 'South Stream') aan te leggen op de bodem van de 
Zwarte zee. Bleu Stream brengt het gas naar de Turkse kust 
bij Samsum. Ook deze leiding wordt niet optimaal gebruikt, 
maar biedt toch een alternatief voor het Amerikaanse aanbod. 
De gasleiding South Stream gaat dan naar Burgas of Varna in 
Bulgarije. Dit Russische project treedt in concurrentie met het 
westerse zogenaamde 'Nabucco-project', dat eerst via het BTC-
traject over Azerbeidzjan, Georgië en Turkije gaat en een verde-
re verbinding naar Bulgarije en Roemenië voorziet. Vervolgens 
wordt de pijplijn doorgetrokken naar Servië, Hongarije en 
Wenen. Blijft Georgië instabiel, dan is het goed mogelijk dat de 
gasafnemers en investeerders het Russische Zwarte Zee project 
verkiezen boven het Nabucco-project. 

Zuid-Ossetië
Het van Georgië afvallige Zuid-Ossetië wordt ondertussen door 
een kleine Russische gaspijplijn vanuit Noord-Ossetië bevoor-
raad. Deze leiding met een lengte van 163 km van Dzurikau, 
Noord-Ossetië, over de hoge bergkam naar Tskhinvali, Zuid-
Ossetië, heeft maar een beperkte capaciteit, maar volstaat 
voor het kleine Zuid-Ossetië. Tot voor de Georgische aanval 
kwam het gas voor Zuid-Ossetië van de Georgische Kutaisi 
pijplijn en werd er een kostprijs van 300 Amerikaanse dollar 
per 100 m3 aangerekend. Rusland vraagt een binnenlandse 
prijs van 40 Amerikaanse dollar. De aanleg van de energielijn 
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vanuit Rusland werd door de Zuid-Ossetiërs beschouwd als een 
Russische steun voor het streven naar onafhankelijkheid van 
de regio. De inwerkingstelling van deze Russisch-Ossetische 
energielijn, kan voor de regering in Tbilisi en de Amerikaanse 
leenheren, een aanmoediging geweest zijn voor de militaire 
aanval. Maar op het Euraziatische energieschaakbord staan er 
nog andere waardevolle stukken op het spel.

Kaspische Zee
Onder de oeverstaten van de Kaspische Zee (Rusland, 
Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan en Iran) wordt gekib-
beld over de uitbatingsrechten in de zee, over de afnemers, over 
investeerders, over de transportcorridors en over de prijsbepa-
ling. Een akkoord is voorlopig niet in zicht. 

De oostelijke oeverstaat Turkmenistan beschikt over een kolos-
saal aardgasreserve, vergelijkbaar met dat van Kazachstan, 
Rusland en Iran. De Westerse energie-multinationals willen 
vanuit de aard-
gasvelden in het 
zuidoosten van 
Turkmenistan een 
gaspijplijn aan-
leggen doorheen 
Afghanistan naar 
Pakistan en India 
(de zogenaamde 
TAPI-pijplijn). Eind 
jaren 1990 mis-
lukte het plan van 
de Amerikaanse 
firma Unocal om 
een dergelijke 
energiecorridor 
aan te leggen, 
omdat ze niet 
tot een akkoord 
kond komen met 
de Taliban. De 
Taliban vroegen 
een te hoge transitprijs en Washington eiste bovendien een 
verbod van de papaverteelt in Afghanistan. De Taliban slaagden 
er ook niet in om een pacificatie van het gehele land door te 
voeren. Voor de aanleg en het vlot gebruik van een oliepijplijn 
is er echter een zekere stabiliteit nodig. Vandaag schieten de 
plannen voor de TAPI-pijplijn ook niet echt op, enerzijds gezien 
de toestand in Afghanistan en anderzijds omdat India en 
Pakistan nog altijd naar een oplossing zoeken voor de door hen 
betwiste gebieden. De Turkmeense elite heeft ondertussen, 
na talrijke en langdurige onderhandelingen met het Russische 
Gazprom, een langlopend contract ondertekend om via een 
pijplijn langs de oostelijke oever van de Kaspische Zee, de olie 
en het gas via Kazachstan naar de Zwarte Zee te pompen. 
Rusland heeft dus het monopolie op het energievervoer vanuit 
Turkmenistan, ten nadele van de Amerikaanse olieconcerns.

Voor het Westen is het bekken in de Kaspische Zee -met 
Georgië als belangrijk transitland- pas rendabel als er ook gas 
en olie uit de verdere gebieden van de Kaspische regio bij zou-
den komen. Het Oostenrijkse energieconcern OMV, heeft een 
grote participatie in het Nabucco-project, maar het is nu ook in 
onderhandelingen met Iran over de nog niet opgepompte gas-
reserves daar. Israël en de Verenigde Staten zijn over deze gang 
van zaken zeer verontrust. De neoconservatieve Amerikaanse 
elite -die het heeft over een pact met de duivel- heeft het initi-
atief genomen om Oostenrijk onder druk te zetten.

Brzezinski geostrategie
Vanaf 1979 ondersteunde de bekende geostrateeg Brzezinski 
(in de hoedanigheid van nationaal veiligheidsadviseur onder de 
Amerikaanse president Jimmy Carter) de moslimstrijders tegen 
de Afghaanse regering onder Sovjetvoogdij. Zijn belangrijkste 
theoretische bijdrage tot de post Koude Oorlog geostrategie 
deed hij uit de doeken in 'het grote schaakbord' uit 1997. In dit 

boek definieert 
de auteur vier 
grote regio's in 
de wereld en legt 
hij uit hoe de 
Verenigde Staten 
haar beleid speci-
fiek moet afstel-
len op elke aparte 
regio om haar 
globale dominan-
tie te behouden. 
Controle over de 
energieproduc-
tie en -toevoer 
speelt daarbij een 
belangrijke rol. De 
inmiddels tachtig-
jarige Brzezinski 
pleitte op 13 juni 
2008 -vóór het 
uitbreken van het 

recente conflict in Georgië- voor een grondig onderzoek over de 
mogelijkheden om een pijplijn aan te leggen van Centraal-Azië 
doorheen Afghanistan naar het zuiden, waardoor de toegang 
tot de Centraal-Aziatische energiemarkt voor de rest van de 
wereld gemaximaliseerd kan worden. Hij is ook van mening dat 
de Baltische staten, Zweden en Polen volop gesteund moeten 
worden in hun oppositie tegen de Russische 'Nord Stream'-
gaspijplijn die in aanleg is (het traject loopt van Vyborg in 
Rusland door de Baltische Zee naar Greifswald in Duitsland). 
North Stream is een volgend belangrijk project dat de Russische 
controle over de energiemarkt vergroot ten opzichte van de 
Verenigde Staten. Volgens Brzezinski moet Amerika keihard 
inspelen op de twijfels van Duitsland over het project en moe-
ten de nadelen voor de EU-lidstaten ten oosten van Duitsland 
in de verf gezet worden (North stream richt zich in de eerste 
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plaats op de Franse-, Belgische-, Nederlandse- en Britse markt). 
In een recent interview met het blad 'Die Welt' roept Brzezinski 
het Westen op tot een gezamenlijk optreden tegenover Rusland 
in het huidige Kaukasus-conflict. Met het geostrategische plan 
om Rusland te omsingelen in het achterhoofd, pleit hij ervoor 
om Georgië zo vlug mogelijk op te nemen in de NAVO. Hij 
heeft het in het interview ook over de wenselijkheid van eco-
nomische sancties tegen Rusland. Maar het Westen reageert 
terughoudend op de eisen van Brzezinski. Het aardgas voor 
Duitsland en Nederland komt uit Rusland en zal in de toekomst 
ongehinderd voorbij Polen en Wit-Rusland via de zeebodem 
van de Oostzee naar West-Europa stromen. Een confrontatie 
met het kapitalistische Rusland is daarom niet in het belang 
van de Europese kapitaalsmarkt en economie. Ondanks de pro-

Georgische houding van de Franse minister van Buitenlandse 
Zaken Kouchner en de Europese Navolidstaten, heeft de 
Europese Unie beslist om geen sancties op te leggen aan 
Rusland. Maar het actuele schoudergeklop van Merkel en haar 
collega's voor Saakasjvili riskeert alsnog een confrontatie met 
Rusland te doen ontstaan; een evolutie die niets goeds inhoudt.

Samenwerking Rusland-Iran
Het concept van Brzezinski heeft nog een ander probleem: zijn 
omsingeling van Rusland vertoont op de zuidelijke oever van 
de Kaspische Zee een zwak punt: Iran. Als het tot een samen-
werkingsakkoord tussen Iran en Rusland zou komen mislukken 
verschillende westerse pijplijnplannen. Sommige Russische 
investeringen wat de aanleg van olie en gaspijplijnen betreft 
zouden eveneens overbodig worden. Als ook Turkmenistan of 
Kazachstan zich aansluiten bij een Russisch-Iraans akkoord zou-
den de Iraanse behoeften aan oliederivaten en aardgas voor het 
noorden van dit immense land, vlot bevredigd kunnen worden 
door de grondstoffenrijkdommen van de andere oeverstaten 
van de Kaspische Zee. De eigen Iraanse olie- en gasvelden lig-
gen ver in het zuiden en aan de Perzische Golf. Bij een akkoord 
tussen Rusland en Iran zou Teheran geen pijplijnen meer moe-
ten aanleggen naar deze noordelijke landsdelen. De fondsen 
nodig voor de aankoop van energiegrondstoffen bij de buren 
kan Iran gemakkelijk terugverdienen met een grotere ver-
koop op de wereldmarkt van haar eigen energiegrondstoffen 
afkomstig uit de winningsgebieden van het zuiden. Maar dit 

concept heeft ook zijn probleem: het ontbreekt Iran namelijk 
aan de technologie om het gas vloeibaar te maken via koeling 
op min 162 graden Celsius. Voor het transport per gastanker is 
dit vloeibaar maken van het aardgas een noodzakelijkheid. De 
Amerikaanse denktank 'Rand Corporation' is tegen het vrijge-
ven van deze technologie, maar vindt wel dat ze ingezet moet 
worden als hefboom tegen het weerspannige Iran.
De gewezen CIA-agent Robert Baer houdt het voor mogelijk dat 
het tot een akkoord komt tussen de Russische regeringsleider 
Poetin en de Iraanse regering. In het Amerikaanse magazine 
Times van 12 augustus 2008, schrijft Baer: ”Een Iraans-Russisch 
bondgenootschap, is voor de Amerikanen en Israëli's een nacht-
merrie en het zou de wereldeconomie veel kopzorgen bezorgen. 
Doordat Rusland de Euraziatische olie-export in handen heeft 

en Iran de straat van Hormoez controleert, 
zouden bij een samenwerking tot 22 mil-
joen vaten olie per dag onder de controle 
komen van een vijandig bondgenootschap”

Vijand van Iran en VS bondgenoot bij 
uitstek Israël, staat ook niet bepaald te 
springen bij een mogelijke samenwerking 
tussen Iran en Rusland. Via het wapenar-
senaal dat het Georgië verstrekte en via de 
militaire instructeurs die het naar Tbilisi 
stuurde, is Israël een rechtstreekse betrok-
kene bij het hele gebeuren. Bovendien heeft 
Israël economische belangen bij de gas en 

olie-exporten via Georgië. Er zijn namelijk gesprekken aan de 
gang met Turkije over de aanleg van een verlengstuk van de 
huidige BTC-pijplijn op de bodem van de Middellandse Zee naar 
Ashkelon in Israël. Van daar kan de olie door de trans-Israël pijp-
lijn naar Eilat aan de Rode Zee gebracht worden om per schip 
verder naar Zuid-Azië vervoerd te worden. 

Het valt nog af te wachten welke impact het huidige Kaukasus-
conflict zal hebben op het geostrategische schaakbord.

Bron:
Thomas Emmanuel Steinberg -www.steinbergrecherche.com 
Globalresearch.ca
Kavkazcenter.com
Redorbit.com/news/business

Terwijl etnische en nationalistische 
groepen om erkenning en/of onaf-
hankelijkheid strijden, laat de kracht-
meting tussen Russische en Amerikaanse 
machtsgroepen op de achtergrond zich 
eenvoudig verklaren vanuit geografische 
en technisch-economische motieven. 
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Het toxische nalatenschap van het Pentagon 
I Jeffrey St.Clair I

In de Verenigde Staten is de grootste milieuvervuiler geen chemisch bedrijf maar het Pentagon. Elk jaar loost het ministerie van 
Defensie 750.000 ton gevaarlijk afval, dat is meer dan het afval van de drie grootste chemische bedrijven samen. Het leger moet 
zich daarbij niet te veel aantrekken van de Amerikaanse milieuwetgeving (zowel de federale wetten als de wetten op het niveau 

van de staat). Het federale Milieubeschermingsagentschap (EPA), legt het Pentagon immers geen strobreed in de weg, integendeel. .

Perchloraat
De afgelopen 50 jaar hebben de federale 
overheid, geprivatiseerde defensiebedrijven 
en de chemische industrie alle pogingen 
om de volksgezondheid te beschermen 
tegen het schadelijke perchloraat gesabo-
teerd. De krachtige oxidator perchloraat 
heeft invloed op de groei en de mentale 
progressie van kinderen door de werking 
van de schildklier te verstoren. Het is een 
component in raketbrandstof. Honderden 
militaire fabrieken en installaties ver-
spreid over de Verenigde Staten lekken 
perchloraten. De EPA rapporteerde de aan-
wezigheid van perchloraat in de drink- en 
grondwatervoorraden van 35 Amerikaanse 
staten. Volgens studies van oa. het ‘Center 
for Disease Control’ zit er perchloraat 
in de voedselketen, in de melk van de 
koeien en in de moedermelk van vrouwen. 
Het resultaat hiervan is dat vrijwel elke 
Amerikaan perchloraat in zijn lichaam 
heeft. Momenteel zijn er slechts twee sta-
ten -Californië en Massachusetts -die een 
maximaal toegestaan perchloraatgehalte 
voor drinkwater hebben vastgelegd. Bij de 
EPA heeft dit initiatief nog niet voor navol-
ging gezorgd. 
In 2001 schatte het EPA dat de volledige 
sanering van alle toxische militaire sites 
meer dan 350 miljard dollar zou kos-
ten. Dat is vijf maal het budget van de 
Superfund Act dat de sanering van ver-
vuilde sites van de private industrie regelt. 
De federale regering is laks geweest door 
toe te laten dat perchloraat zonder proble-
men door de watervoorraden kan stromen. 
Deze nalatigheid en het gebrek aan con-
trolerend overzicht heeft er voor gezorgd 
dat het Pentagon, de NASA en de defensie-
industrie zelf de gehaltes konden bepalen. 
Op die manier konden ze de hoge, maar 

nodige, kosten om de grondwaterkwaliteit 
te verbeteren, handig drukken. Er werd veel 
moeite gedaan om het dodelijk nalaten-
schap van het Pentagon te verdoezelen. In 
2002 overtuigden het Pentagon, de defen-
siebedrijven en de perchloraat-producen-
ten, de redactie van een gerenommeerde 
krant om een artikel over het effect van 
dit chemische product op de gezondheid 
te herschrijven, zonder de toestemming 
of consultatie van de auteur. In 2005 werd 
een wetenschappelijk panel samengesteld 
door het Witte Huis dat de schadelijke 
effecten op de gezondheid van perchloraat 
moest onderzoeken. De experts in dit panel 
kwamen grotendeels uit de raketbrand-
stofindustrie, dus het is niet verbazend dat 
de maximaal toegelaten waarden aange-
raden door deze raad vele malen hoger lag 
dan de waarden voorgesteld door verschil-
lende onafhankelijke studiegroepen. 

Slechte evolutie
Tijdens de Clinton-administratie werd niet 
genoeg gedaan om de militaire sites te 
saneren en de overheid hield de manier 
waarop het Pentagon zijn geld besteedde 
niet zo nauwlettend in het oog. Gedurende 
de jaren negentig spendeerde het ministe-
rie van Defensie 3,5 miljard dollar per jaar 
aan het opkuisen van toxische militaire 
sites en het meeste van dat geld werd 
maar uitgegeven aan studies en niet aan 
het eigenlijke opkuiswerk. In 1998 bekeek 
de ‘Defense Science Review Board’ (een 
federaal adviescomité dat opgericht werd 
om onafhankelijk advies te geven aan 
de minister van Defensie) de situatie en 
moest concluderen dat het Pentagon geen 
duidelijk saneringsbeleid had, zelfs geen 
doelstellingen of een programma. Het 
Clinton-beleid was ontoereikend maar het 

Bush-beleid is regelrecht armzalig. Bush 
vergrootte het budget van het Pentagon 
met miljarden terwijl het Milieuherstelli
ngsprogramma gekortwiekt werd. In het 
defensiebeleid van de huidige regering 
moeten heel wat militaire basissen de 
deuren sluiten, zogenaamd om het leger 
efficiënter te maken, maar in werkelijkheid 
om milieuregelgeving te kunnen omzeilen. 
Deze militaire terreinen -het totaal militair 
gebied in de VS beslaat meer dan 202.000 
km2- vormen één van de gevaarlijkste 
erfenissen van het Pentagon. Ze liggen 
bezaaid met toxische bomfragmenten, niet 
geëxplodeerde munitie, begraven giftig 
afval, gedumpt brandstof, open putten 
gevuld met puin, verbrand materiaal en 
raketbrandstof. Een interne EPA-memo uit 
1998 waarschuwde voor deze dreigingen. 
Ernstige vervuiling van stromen, de bodem 
en grondwater is een probleem bij onge-
veer elk militair trainingsterrein. De lijst 
van achtergelaten munitie op trainingster-
reinen leest als de aankooplijst van een 
wapenhandelaar: “handgranaten, raketten, 
(geleide) projectielen, mortiergeschut, gra-
naten en bommen”. 
Als een terrein te erg vervuild geraakt, sluit 
het Pentagon het af en draagt het over aan 
een ander overheidsinstituut. De laatste 
drie decennia heeft het Pentagon meer dan 
64.000 km2 vrijgegeven, vaak na geen of 
weinig saneringswerken. Voormalige bom-
bardeerterreinen zijn nu parken voor wilde 
dieren, stads- en staatsparken, golfbanen, 
vlieghavens, en koopjescentra. 

Vertaald en verwerkt door SVM
 
Origineel gepubliceerd in Z-magazine: St.Clair 

Jeffrey, ‘The Pentagon’s Toxic Legacy’, juli-augus-
tus 2008.
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Darfur: een gefragmenteerde opstand
I Pieter De Schepper I

De opstand begint
Een onmiskenbaar, maar veel vergeten 
aspect van het conflict in Darfur is dat 
het begon als een burgeroorlog tegen het 
regime in de hoofdstad Khartoem. Begin 
2003 bundelden twee rebellengroeperin-
gen hun krachten en begonnen politiepos-
ten en legerbarakken aan te vallen. Beiden 
hekelden de politieke en economische 
marginalisatie van de regio en riepen op 
tot een 'nieuw verenigd en democratisch 
Soedan'. De rebellen waren hoofdzakelijk 
afkomstig uit de Fur, Massaleit, Zaghawa 
en andere zogenaamde Afrikaanse stam-
men uit de regio.

In de begindagen van het conflict behaal-
den de rebellen met hun hit-and-run tac-
tiek enkele klinkende overwinningen op 
het onwillige en logge Soedanese leger. 
De machthebbers besloten dan ook vlug 
om van tactiek te veranderen. Ze bewa-
penden zogenaamde Arabische milities en 
gaven hen de vrije hand om de opstand 
te onderdrukken. Het patroon van het 
conflict veranderde dramatisch aangezien 
deze Janjaweed-milities hun militaire 
acties vooral tegen de Afrikaanse burger-
bevolking richtten en niet zozeer tegen de 
rebellen zelf. Hele (Afrikaanse) dorpen wer-
den verwoest en de dodentol steeg naar 
ongekende hoogten. Maar deze tactiek 
van de verschroeide aarde bleek wel suc-
cesvol in het terugdringen van de rebellen. 
De redenen voor de rebellie en het tegen-
offensief in Darfur zijn te vinden in zowel 
de lokale economische context als de nati-
onale en regionale machtspolitiek waarin 
West-Soedan en de omliggende gebieden 

terecht kwamen1. Maar ondanks de com-
plexiteit van het conflict en een veelvoud 
aan actoren waren de kampen in 2003 
en 2004 duidelijk afgelijnd: twee rebel-
lengroeperingen vochten samen tegen de 
regering en hun Janjaweed bondgenoten. 
Deze duidelijkheid zou echter al snel 
plaatsmaken voor een mozaïek aan acto-
ren met elk hun eigen belangen.

De rebellen
De rebellen bleken het meest vatbaar voor 
verdeeldheid en leden sinds hun ontstaan 
onder tal van machtsstrijden en afsplit-
singen. De eerste en grootste rebellenbe-
weging in Darfur is de 'Sudan Liberation 
Army' (SLA). De SLA is gebaseerd op zelf-
verdedigingsgroepen die de Massaleit, 
Fur en Zaghawa onafhankelijk van elkaar 
hadden opgericht. Onder Abdel Wahid, 
Fur en jurist, begonnen deze lokale mili-
ties zich vanaf 2001 te organiseren. Tegen 
2003 slaagden ze erin om in beperkte 
mate wapens en steun te ontvangen van 
Eritrea en de rebellen van John Garang 
die in het Zuiden van Soedan opereerden 
(de 'Sudan People's Libaration Army' of 
SPLA). De SPLA vocht al 20 jaar tegen de 
Soedanese regering en was maar al te blij 
met nieuwe bondgenoten. Eritrea staat 
eveneens al langer op gespannen voet 
met Soedan en is bereid om elke groep te 
steunen die het tegen Khartoem wil opne-
men. De belangrijkste steun kwam echter 
uit buurland Tsjaad en de entourage van 
president Idriss Déby. Déby is een lid van 
de Zaghawa stam, die verspreid leeft over 
Tsjaad en West-Soedan. Het regime in 
Khartoem had Déby in 1990 nog aan de 

macht geholpen, dus de president zelf 
weigerde de rebellen te steunen uit vrees 
zijn machtige sponsor voor het hoofd te 
stoten. Maar wat opging voor hem, kon 
niet gezegd worden voor de vele Zaghawa 
in het Tsjaadse leger die maar al te bereid 
waren hun verwanten in Darfur te helpen. 
Bijgevolg vergaarden de Zaghawa onder 
de rebellen een veel grotere militaire slag-
kracht tegenover de Fur en Massaleit, een 
factor die later een rol zou spelen bij de 
opsplitsing van de SLA.

De tweede rebellenbeweging in Darfur, de 
'Justice and Equality Movement' of JEM, 
had een heel andere ontstaansgeschie-
denis. Het overgrote deel van de leiders 
van de JEM had vroeger een positie in de 
regering, maar geraakte gedesillusioneerd. 
Toen het hen duidelijk werd dat alle macht 
in Khartoem voorbehouden bleef voor de 
leden van drie families die rond de Nijl 
leven (de Shaygiyya, Ja'aliyiin en Danagla), 
distantiëerden ze zich van de islamitische 
regering. Onder leiding van dr. Khalil 
Ibrahim en vooral steunend op de Kobe-
fractie van de Zaghawa zochten ze toena-
dering tot de SLA. Met hun beperkte etni-
sche basis en islamitische ideologie, werd 
de JEM nooit zo populair als de SLA. Maar 
ze had toegang tot fondsen en beschikte 
over een politieke volwassenheid die de 
SLA ontbrak. Begin 2003 waren beide 
groepen klaar met hun voorbereidingen en 
begonnen hun rebellie.

Barsten in de rebellenbeweging
Al vlug kwam er verdeeldheid in de rebel-
lenbewegingen. De eerste versplintering 

Enkele jaren geleden verscheen Darfur voor het eerst op het wereldtoneel. Jammer genoeg met weinig opbeurend nieuws. Het 
conflict in Darfur zou tussen de 200.000 en 300.000 slachtoffers gemaakt hebben, maar deze cijfers zijn niet meer geüpdate 

sinds 2005. Termen als 'humanitaire ramp', 'genocide' en 'etnisch conflict' waren de enige verklaringen die de media gaven. Voor de 
westerse wereld is Darfur het prototype van een Afrikaans conflict: ver, extreem gewelddadig, onverklaarbaar en onoplosbaar. Het 

vredesproces dat op poten werd gezet door de internationale gemeenschap resulteerde in mei 2006 in een akkoord, maar niet in de 
gehoopte vrede. Integendeel, het akkoord verdeelde de opstandelingen verder en leidde tot een heropflakkering van het geweld. 
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ontstond binnen de JEM. Begin 2004 
scheurde de 'National Movement for 
Reform and Development' (NMRD) zich 
af, naar verluid omwille van een verschil 
in politieke visie. De leider van de NMRD, 
Gibril Abdel-Karim Bari, wou een meer 
Darfuriaanse koers varen, terwijl de JEM 
een uitgesproken nationale agenda bleef 
aanhangen. Maar hoewel de NRMD bewa-
pend werd door het Tsjaadse leger, speelde 
ze nooit een doorslaggevende rol in het 
conflict in Darfur. De splitsingen binnen 
de andere rebellenbeweging, SLA, zouden 
veel grotere repercussies hebben voor de 
evolutie van het conflict. 

Het leiderschap van de SLA werd gedeeld 
tussen Abdel Wahid (Fur en voorzitter), 
Khamees Abdallah (Massaleit en vice-
voorzitter) en Abdallah Abakar (Zaghawa 
en stafchef). Toen Abakar omkwam in 
januari 2004, nam zijn secretaris, Minni 
Minawi, het militair commando over. Niet 
veel later namen de spanningen tussen 
de aanhangers van Minawi en de rest 
van de SLA al toe. Midden 2003 waren 
de directe communicatielijnen tussen de 
verschillende groepen binnen de SLA al 
verbroken door het tegenoffensief van het 
leger en de Janjaweed. Terwijl de Zaghawa 
zich terugtrokken in het relatief veiligere 
Noord-Darfur (en indien nodig in Tsjaad), 
hadden de meer geïsoleerde Fur en de 
Massaleit het zwaar te verduren. Toen in 
februari 2004 Abdel Wahid in het nauw 
gedreven werd, antwoordde Minawi niet 
op het verzoek om hem te ontzetten. In de 
daaropvolgende zomer drongen Minawi's 
troepen het Jebel gebergte binnen, in wat 
waarschijnlijk een interne coup betrof. 
Eritrea zou een onderling gewapend tref-
fen voorkomen hebben, maar het was voor 
iedereen duidelijk dat een splitsing niet 
meer veraf was. Minawi wees op de gro-
tere militaire kracht van de Zaghawa om 
het voorzitterschap op te eisen. Wahid en 
andere niet-Zaghawa daarentegen wilden 
de originele postenverdeling behouden, 
inclusief het voorzitterschap voor een Fur, 
de grootste bevolkingsgroep in Darfur.
In november 2005 werd Minni Minawi 
tijdens een 'algemene conventie' alsnog 
verkozen tot voorzitter. Diegenen die pro-
testeerden tegen wat velen zagen als een 
interne coup, werden gearresteerd door 

Minni's veiligheidstroepen. De opsplit-
sing van de SLA in één SLA onder Abdel 
Wahid (SLA/AW) en een ander onder Minni 
Minawi (SLA/MM), luidde het begin in van 
een stijgend aantal conflicten tussen de 
verschillende rebellenbewegingen, meest-
al geïnitieerd door de SLA/MM. 

Een vredesakkoord in Darfur: 
een stap weg van de vrede
 Op 5 mei 2006 werd het Darfur Peace 
Agreement (DPA) getekend tussen de 
regering en de SLA/MM. Zowel Abdel 
Wahid als de JEM weigerden te tekenen. 
Het vredesakkoord had het tegenover-
gestelde effect dan verwacht. Minawi 
werd ingeschakeld in de strategie van de 
regering en beging zoveel wreedheden dat 
zijn SLA/MM al snel gekend ging onder de 
naam "Janjaweed II". Maar ondanks deze 
nieuwe sponsor was Minawi op weg zich-
zelf irrelevant te maken. Zijn populariteit 
in Darfur bereikte een dieptepunt en zelfs 
de verschillende Zaghawa-clans die hem 
initieel steunden, verklaarden dat hij hen 
niet meer vertegenwoordigde. Men kon 
niet meer voorbij de wreedheden die zijn 
troepen begingen en ook zijn militaire 
slagkracht was aan het wegkwijnen. Vele 
manschappen liepen over naar de groepe-
ringen die het vredesakkoord niet hadden 
getekend en tegen eind 2006 beschikte 
Minawi nog over een fractie van de man-
schappen, voertuigen en territoria die hij 
voordien in handen had. In 2007 geraakte 
Minawi verder geïsoleerd en kwam hij 
zelfs in conflict met de Janjaweed, die 
verondersteld werden zijn bondgenoten 
te zijn.

Maar Minni Minawi is niet de enige 
rebellenleider wiens dagen geteld lijken. 
Ook Abdel Wahid heeft veel aan gezag 
moeten inboeten. Abdel Wahid's koppige 
weigering om het vredesakkoord (DPA) te 
ondertekenen leverde hem een enorme 
populariteit op bij de Darfurianen, maar 
zijn onvoorspelbaar gedrag tijdens de 
onderhandelingen kostte hem zijn leider-
schap binnen de SLA/AW. Aangezien hij 
het overgrote deel van zijn tijd buiten 
Darfur doorbrengt, was zijn aanzien al 
behoorlijk geslonken. Zijn ongeorgani-
seerde manier van handelen en weigering 
om zijn alleenrecht op beslissingen op te 

geven (beslissingen die hij soms de dag 
erna herziet), ontnamen hem de goodwill 
die hij nog genoot binnen de beweging. 
Een zestal afgevaardigden van Abdel 
Wahids delegatie brak met de SLA/AW en 
ondertekenden het vredesakkoord (DPA). 
Deze nieuwe groep, de SLA/Free Will, zou 
vooral bestaan uit Afrikaanse Birgid en 
Tunjur en volgens sommigen het resultaat 
zijn van een poging van de regering om 
de rebellen verder te verdelen. Een andere 
splintergroep die het DPA ondertekende, 
de SLA/Peace Wing, bestaat dan weer 
uit Arabische Baggara Reizeghat. Hun 
oprichter is Ibrahim Madibbo, een andere 
afgevaardigde van Abdel Wahis delegatie. 
De Baggara Reizegat -en vooral hun voor-
naamste leider en de broer van Ibrahim, 
Nazir Said Madibbo- waren tot dan toe 
veelal neutraal gebleven in het conflict. 
Ondanks zijn belangrijke familiebanden 
kon Ibrahim weinig volgelingen rekruteren 
en lijkt de SLA/Peace Wing van weinig 
belang.

Verdere splitsingen en 
pogingen tot herenigingen
Ook onder de commandanten die Abdel 
Wahid bleven steunen in zijn weigering 
om het vredesakkoord te tekenen, groeide 
het ongenoegen. Twee maand na het 
einde van de onderhandelingen verstuur-
den 32 Fur commandanten een verklaring 
dat Wahid ontheven was van zijn functie 
en Ahmed Abdel Shafi tijdelijk het voorzit-
terschap zou overnemen. Andere comman-
denten bleven echter trouw aan Wahid en 
niet veel later clashte de SLA/AW met wat 
de 'SLA/Classic' wordt genoemd. 
De grootste machtsverschuiving binnen de 
SLA moest echter nog komen. Een coalitie 
van 19 bevelhebbers, gedesillusioneerd 
door de vele interne twisten, groepeerden 
zich in de Group of 19 (G-19, later SLA/
Unity genoemd) en claimden een nieuwe, 
meer gestructureerde aanpak te volgen. 
Initieel leken deze 'hervormers' te slagen 
in hun opzet en langzaam groeiden ze uit 
tot de sterkste rebellenmacht in Darfur.

De rebellen kwamen het dichtst bij een 
hereniging toen verschillende groepe-
ringen samenkwamen in één coalitie, 
het National Redemption Front (NRF). 
Gesteund door Eritrea, Tsjaad en Libië 
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bracht het 'National Redemption Front' 
de JEM en de G-19 samen2. Ook Wahids 
en Shafi's SLA-facties “associeerden” zich 
met het NRF. Het NRF behaalde enkele 
militaire overwinningen, maar ging daarna 
ten onder aan haar eigen succes. In okto-
ber 2006 haalde het NRF een belangrijke 
overwinning op de 
regering en ver-
overde naar verluid 
70 voertuigen. 
Maar toen de JEM 
de overwinning (en 
de buit) opeiste, 
hield de G-19 het 
partnerschap voor 
bekeken. Hoewel 
nadien enkele G-19 
commandanten 
hun aanvallen nog 
coördineerden 
met de JEM, stierf 
het NRF een stille 
dood. Met steun 
van Eritrea werd 
opnieuw geprobeerd 
een overkoepe-
lende organisatie op te richten, onder de 
naam 'United Front for Liberation and 
Democracy' (UFLD). Deze coalitie bleek 
echter hetzelfde lot beschoren als zijn 
voorganger en brak op in kleinere groepen. 

De Arabieren
Een nieuwe trend in het conflict is de stij-
ging van het aantal inter-Arabische con-
flicten. Nu een sterkere VN-vredesmacht 
dichterbij lijkt, voelen vele Arabische 
stammen zich gebruikt door Khartoem. Ze 
vrezen dat de regering hen in de steek zal 
laten als er een onderzoek naar hun acties 
zou worden ingesteld. Vele Arabische 
stammen zijn ook bezorgd dat ze hetgeen 
ze gewonnen hebben tijdens het conflict -
of het nu land, wapens of politieke invloed 
is- terug zullen moeten afstaan. In een 
poging om de aanspraak op gewonnen 
land te consolideren, zijn er verschillende 
inter-Arabische conflicten uitgebroken. 
Een belangrijke oorzaak voor dit stijgende 
wantrouwen lag bij de aansluiting van de 
SLA/MM bij de Soedanese regering en de 
aanstelling door Khartoem van verschil-
lende van haar leiders voor belangrijke 
politieke posities. Vele stammen -zowel 

Arabische als Afrikaanse- zijn wantrouwig 
tegenover de Zaghawa, die de ruggen-
graat vormen van de de SLA/MM. Met hun 
connecties in het regime in Tsjaad zijn de 
Zaghawa een machtige groep in de regio. 
De vrees voor een 'Grote Zaghawa Staat' 
wordt bovendien aangewakkerd door de 

regering in Khartoem om zo deze mach-
tige groep geïsoleerd te houden van de 
andere stammen. 

Het aantal Arabische strijders binnen de 
gelederen van de verschillende rebellen-
bewegingen steeg als gevolg van dit alles. 
Het besef bij verschillende Arabieren dat 
ze ooit terug zullen moeten samenleven 
met hun Afrikaanse buren, leidde zelfs 
tot enkele lokale vredesovereenkomsten 
tussen Afrikaanse en Arabische stammen. 
Dergelijke toenaderingspogingen, veront-
rusten actoren die een belang hebben bij 
het voortduren van het conflict, maar zijn 
(nog?) niet significant genoeg om van een 
nieuwe alliantie, laat staan een vredesak-
koord, te spreken 

Conclusie
In enkele jaren tijd is het conflict in Darfur 
radicaal veranderd. Groeperingen en agen-
da's versplinterden en het conflict werd 
nog complexer dan het al was.3 En hoewel 
er minder slachtoffers vallen dan in de 
bloedige begindagen van het conflict, 
lijkt vrede verder weg dan ooit. Meer nog, 
het geweld lijkt zich te verspreiden naar 

andere gebieden van Soedan. De komst 
van een VN-vredesmacht in Darfur en een 
EU-vredesmacht biedt enige hoop dat de 
vele vluchtelingen bescherming en huma-
nitaire hulp zullen ontvangen. Maar de 
internationale gemeenschap zal ook een 
nieuwe inspanning moeten leveren om 

het vredesproces 
nieuw leven in 
te blazen en om 
tegelijkertijd de 
naleving van een 
vredesakkoord af 
te dwingen. De 
vermenigvuldi-
ging aan actoren 
en de versplin-
tering van de 
agenda's maakt 
een algemeen 
nageleefd vre-
desakkoord heel 
onwaarschijn-
lijk. Op langere 
termijn is een 
politiek akkoord 
echter de enige 

oplossing voor Darfur en Soedan. 

 
 Sinds het begin van het conflict zijn er ver-

schillende rapporten en boeken verschenen die 
het ontstaan en de oorzaken van het conflict 
uit de doeken doen. Darfur. A Short History of 
a Long War van Julie Flint en Alex De Waal en 
Darfur. The Ambiguous Genocide van Gérard 
Prunier zijn beiden uitstekende startpunten om 
de gebeurtenissen in de regio beter te begrijpen.
 De JEM, hoewel ook niet totaal immuun voor 

versplinteringen, bracht het er beter vanaf dan 
de SLA en groeide uit tot een grotere en bredere 
beweging. In 2007 vermeerderden echter de 
onenigheden tussen de topkaders en com-
mandanten van de beweging. In oktober 2007 
scheurde het JEM-Collective Leadership (JEM-
CL) zich af, in wat tot nu toe de belangrijkste 
opsplitsing voor de JEM lijkt te zijn. 
 In deze bespreking hebben we de invloed 

van Tsjaad en de inzet van verschillende groe-
peringen in de afstandsoorlog tussen Soedan 
en Tsjaad veelal onbesproken gelaten. Voor een 
geschiedkundig overzicht van de verbondenheid 
van het Darfuriaanse conflict met de decen-
nia-oude burgeroorlog in Tsjaad (en de machts-
politiek van Libië) zie Darfur The Long Road to 
Disaster van J. Millard Burr en Robert O. Collins.
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Waardig Werk in tijden van globalisering 
I 11.11.11 I

De wereldeconomie wordt niet bepaald door het algemeen belang maar door de drijfveer van een zo groot mogelijke winst. Deze 
vaststelling maken we hard met enkele trends en mechanismes.We besluiten dat overheden, werknemers en vakbonden tegen 

elkaar uitgespeeld worden. Dit is een nefaste strategie waar we dringend een antwoord moeten op geven.

De wereldmarkt groeit
Sinds de val van de Berlijnse Muur in 
1989 is het ‘marktterrein’ verdubbeld. De 
ex-Oostbloklanden, China, Vietnam en 
anderen openden hun deuren, in één ruk 
(zoals in Polen) of heel geleidelijk (zoals 
in Vietnam en China). Een deel van hen, 
China bijvoorbeeld, ontpopte zich vrij snel 
tot exporteur van formaat. ‘Made in China’ 
werd een begrip voor erg zichtbare arti-
kelen zoals kleding, schoenen, speelgoed, 
en kleine elektronica. Deze globalisering 
creëerde wereldwijd weliswaar nieuwe 
rijken en een grotere middenstand, maar 
de koopkracht van de meeste werknemers 
nam niet toe.

De internationaal georgani-
seerde bedrijven vergroten 
hun macht
Multi-multi-nationaal
Vooral grote privé-actoren bepalen het 
wel en wee van de wereldeconomie en 
hun macht is de voorbije decennia alleen 
maar toegenomen. Van een paar honderd 
multinationale ondernemingen (MNO’s) in 
de jaren 1970 ging het naar 78.400 bedrij-
ven met nog eens 780.000 filialen. Tegelijk 
merk je in bijna alle economische sectoren 
een grotere concentratie van activiteit en 
macht bij een handvol topbedrijven.

Steeds grotere winsten eerst
Internationaal georganiseerde bedrijven 
ontsnappen steeds meer aan de controle 
van nationale regeringen en vakbonden. 
Binnen een context van internationale 
concurrentie zien zij zich verplicht -als zij 
tenminste hun winsten willen vrijwaren- 
om die plekken te kiezen waar arbeidskos-
ten en belastingen laag zijn en waar de 
overheid wil opdraaien voor alle noodza-
kelijke infrastructuur. Dat zet in Noord en 

Zuid, Oost en West de lonen en de sociale 
bescherming -zo die er al is- steeds meer 
onder druk. Of zij splitsen zich op in klei-
nere productie-eenheden en kiezen voor elk 
onderdeel de meest voordelige plaats uit.

“This is a long distance call”
MNO’s maken uiteraard gebruik van de 
nieuwste snufjes op het vlak van informa-
tie-, communicatie- en organisatietech-
nologie. Een mooi voorbeeld hiervan is 
de simultaanvertaling die men nu ook op 
grote afstand van het gesprek, de speech of 
de onderhandeling kan organiseren; of het 
softwarebeheer en de boekhouding die aan 
gespecialiseerde bedrijven in India of elders 
wordt uitbesteed, engineering-projecten 
naar Brazilië, experimenteel onderzoek 
inzake kernfusie naar Korea, enz.

Eén keten, vele schakels
Multinationale ondernemingen en grote 
bedrijven doen steeds meer een beroep op 
onderaanneming. Ze splitsen hun produc-
tieketen in kleinere schakels. In deze zoge-
naamde ‘netwerkstructuren’ kunnen bedrij-
ven de meeste schakels vrij gemakkelijk 
en snel naar andere bedrijven en gebieden 
verschuiven. Ook ‘delokaliseren’ genoemd. 
Door te delokaliseren bespaart een bedrijf 
op de kosten en sociale bijdragen en kan ze 
ook gemakkelijker de verantwoordelijkheid 
van zich afschuiven (“die onethische praktij-
ken deden zich in onderaanneming voor”).

Oost-Zuid en Zuid-Zuid.
In de EU hebben we al heel wat ervaring 
met ‘delokalisatie’. Maar de enge droom 
gaat elders verder. De concurrentie speelt 
nu meer tussen landen in Oost en Zuid, en 
tussen landen in het Zuiden onderling. 
… maar ook Zuid-Oost en Zuid -Noord
Het patroon van delokalisatie is grilliger 

en ondoorzichtiger. Het gaat in alle wind-
richtingen. Koreaanse bedrijven hebben 
filialen in Indonesië, in Groot-Brittannië of 
in Ierland. Belgen beginnen in Polen een 
bedrijf dat werknemers tijdelijk (en zon-
der volle verplichtingen voor de Belgische 
Sociale Zekerheid) detacheert voor produc-
tie of dienstverlening in België of andere 
Europese landen. Door de uitbreiding van 
de Europese Unie worden nieuwe lidstaten 
zoals Polen, Bulgarije en Roemenië op die 
manier gepromoveerd van ‘concurrerend 
buitenland’ naar ‘concurrerend binnenland’.

De financiële sector: de aan-
deelhouder wint
Zuur verdiend geld
De financiële sector -banken, verzeke-
ringsmaatschappijen, pensioenfondsen of 
grote privébeleggers- speelt een hoofdrol 
in de wereldeconomie. Ze is geldschieter, 
schuldeiser en aandeelhouder. Zowel bij 
grote investeringen als bij overnames 
spelen deze instellingen een cruciale rol. 
Als ‘financiële’ aandeelhouders eisen ze 
een zeer hoog rendement. Aandelen in 
productiebedrijven moeten immers even-
veel opbrengen als de puur financiële 
instrumenten. Een rendement van 15 pro-
cent op eigen middelen is een minimum 
en geldt als eenongeschreven wet om 
overeind te blijven. Gewoon winst maken 
is niet genoeg; de lat ligt hoog. Een fili-
aal dat winst maakt, maar niet die hoge 
drempel haalt, loopt gevaar op liquidatie. 
Werknemers gaan dan al eens mee door de 
afvoerbuis.

De grote verdwijntruc 
De financiële sector kan ook toveren met 
de kapitaal-stromen, ze ongrijpbaar en 
ondoorzichtig maken. Ze bieden diensten 
aan die bedrijven helpen de winst en het 
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verlies te manipuleren. Dat kan bijvoor-
beeld door bij transacties tussen filialen 
kunstmatig hoge of lage prijzen voor goe-
deren en diensten aan te rekenen. Ook de 
belastingparadijzen ‘helpen’ een handje 
door een belangrijk deel van de financiële 
transacties buiten beeld te houden. Ook 
daardoor wordt arbeid kwetsbaarder. Het 
wordt moeilijk voor een ondernemingsraad 
om te zien of een bedrijf nog rendabel is.

De controle van overheden 
verslapt
Het breekijzer van de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO)
Onder het motto “vrije handel eerst” 
moeten landen afzien van maatregelen 
om de eigen economie, de eigen bedrijven 
te beschermen tegenover buitenlandse 
bedrijven en importen. Onder druk werden 
voorwaarden afgeschaft zoals het verplicht 
(gedeeltelijk) herinvesteren van de winsten 
in het land zelf, of het inzetten van lokale 
werknemers. Vrijhandelsverdragen vermin-
deren voortdurend de mogelijkheden van 
regeringen om sociale en milieumaatrege-
len te nemen, onder andere door te eisen 
dat ze “zo weinig mogelijk handelsversto-
rend” zouden zijn.

Zones van Vrije Handel en Gebonden Arbeid
Vrijhandelszones, ‘exportverwerkingszones’, 
EPZ’s of ‘vrijzones’, veel ‘vrij’ en ‘export’ dus. 
Ze zijn door diverse landen opgericht om 
buitenlandse investeerders aan te trekken 
met fiscale voordelen, soepelere sociale 
regels en geen (of streng gelimiteerde) 
vakbondswerking. Daardoor zijn ze vaak 
berucht om de frequente schendingen van 
de arbeidsrechten. In 2002 bestonden er al 
zo’n 3.000 van dit soort zones in 116 ver-
schillende landen.

‘Schuldige nalatigheid’?
De overheid heeft een stap opzij gezet. Ze 
heeft de verantwoordelijkheid uit handen 
gegeven en overgelaten aan de privésector. 
Dit vanuit de mythe dat de wetten van 
vraag en aanbod uiteindelijk alles wel in 
evenwicht brengen. Met andere woorden: 
een neo-liberaal beleid. De centrale eis van 
de Campagne Waardig Werk is dan ook: 
Overheid, neem opnieuw uw verantwoor-
delijkheid!

Steeds meer werknemers in 
de onzekerheid
 “Hun gebrek aan rechten maakt van 
migranten zeer gegeerde werknemers. Zij 
kunnen makkelijk gedwongen worden lange 
uren te werken in afschuwelijke omstandig-
heden voor minder loon zonder gevaar op 
sancties.” (Burmese Women Union)

 “Ik werk in een vreemd land en het enige 
wat ik verlang is niet meer dan 12 uur per 
dag te moeten werken en daar het correcte 
loon voor te krijgen. Maar we worden door 
de bedrijfseigenaar onderdrukt. We vragen 
minder dan we verdienen en toch lukt dat 
maar niet.” (Birmaan die 7 jaar in Thailand 
heeft gewerkt, uit de Decent Work, Decent 
Life- campagne)

Werkmensen zonder papieren
In Europa en elders worden gretig mensen 
(met of zonder wettige verblijfspapieren) 
ingezet in de bouwsector of als huisperso-
neel zonder een geldig contract. In België 
alleen al gaat het om duizenden mensen. 
Hun rechten worden systematisch en 
flagrant geschonden. Het is een Europese 
versie van de ‘informalisering’ van de eco-
nomie.

Van boer tot landarbeider
Buiten de fabrieken om zien we ook dat 
het aantal boeren vermindert en het aan-
tal landarbeiders toeneemt. Technologie 
gaat hier hand in hand met een verhoogde 
werkloosheid en meer tijdelijke contracten. 
Zo ontstaat een groeiend leger van tijde-
lijke arbeiders (veelal vrouwen) met geen 
enkele bestaanszekerheid en een zwakke 
onderhandelingspositie.

Besluit: verdeel-en-heers als 
globale strategie 
“Zolang we de reële lonen niet kunnen ver-
lagen tot op het niveau van de Brazilianen 
of de Koreanen, kunnen we de productie 
winsten niet aan lonen besteden én tege-
lijkertijd competitief zijn” (Stanley Mihelick, 
executive vice voorzitter van Goodyear 
Company)

Landen die zich willen verzetten tegen dit 
opbodspel, voelen zich met de rug tegen 
de muur geplaatst. Zo lijkt de ‘globalise-
ring van de wereldeconomie’ wel erg op 

chantage en verdeel-en-heers. Regeringen 
worden tegen elkaar opgezet om de 
laagste belastingen en de meest aantrek-
kelijke investeringszones aan te bieden. 
Werknemers worden tegen elkaar opge-
zet voor de laagste lonen en de minste 
maatregelen inzake sociale bescherming 
te werken. De bekendste voorbeelden van 
deze trends in België vinden we in de auto 
industrie. Soms gaan bedrijven failliet 
om niet lang nadien opnieuw op te star-
ten onder een andere naam met precies 
dezelfde activiteit, maar met slechtere 
arbeidsvoorwaarden. Soms wordt de con-
currentie binnen eenzelfde bedrijf bewust 
aangewakkerd. Soms worden bedrijven in 
stukjes opgesplitst, waarbij de werknemers 
verschillende rechten/lonen/voor-
waarden hebben. In dit economisch 
landschap verworden werknemers tot 
gereedschap, enkel afgewogen op hun ren-
dement. Hoeveel moet je er voor betalen 
en wat kunnen ze je opleveren. Zo kijk je 
ook naar een drilboor, een drukpers of een 
vrachtwagen. Als er beter op de markt is, 
moet je de oude rommel dumpen. Anders 
wordt je voorbijgestoken door de concur-
rentie en kan je de boeken sluiten. Dat 
zijn nu eenmaal de spelregels van de vrije 
markt. Alleen wordt vaak vergeten dat 
deze spelregels geen natuurwetten zijn, 
maar regels die bedacht en gedicteerd 
worden vanuit een specifieke kijk op eco-
nomie en arbeid.
Het is in deze omstandigheden voor de 
werknemers niet gemakkelijk om de colle-
ga’s niet als concurrenten te beschouwen. 
  Het verhaal van de bundeling der 
krachten is erg belangrijk maar niet altijd 
gemakkelijk over te brengen. Dat is één 
van de kernpunten van de Campagne 
Waardig Werk: tegenover het internatio-
nale bedrijfsleven dat werknemers uit ver-
schillende landen tegen elkaar opzet, en als 
‘gereedschap’ behandelt, plaatsen wij een 
concrete internationale solidariteit.

Bronnen
Uit het achtergrond dossier 'Waardig werk 
wereldwijd'. Een campagne van de vakbon-
den en de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.
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Om te bewijzen dat dit geen prille len-
tebevlieging was, heeft hij de 37-jarige 
econoom Jason Furman benoemd tot het 
hoofd van zijn economisch beleidsteam. 
Furman is één van supermarktketen Wal 
Mart's meest prominente verdedigers. Hij 
noemt dit bedrijf een "progressief succes-
verhaal". Tijdens de campagne viel Obama 
Hillary Clinton nog aan omdat ze in de 
raad van beheer van Wal-Mart zetelt: “Ik 
wil daar niet gaan winkelen”. Voor Furman 
zijn de critici van Wal-Mart de grootste 
bedreiging voor de supermarktketen: “hun 
inspanningen om Wal-Mart te verplichten 
lonen en sociale voordelen te verhogen, 
creëren ‘collateral damage’ die zo enorm 

schadelijk is voor de werkende mensen en 
de economie, dat ik er niet zomaar pas-
sief bij kan gaan zitten om ‘Kumbaya’ te 
zingen ter ere van de progressieve harmo-
nieuze samenleving.”

Chicago School
Obama’s voorkeur voor de (vrije) markt 
en zijn verlangen naar ‘verandering’ zijn 
helemaal niet incompatibel. “De markt is 
uit evenwicht geraakt”, beweert hij en dat 
is zeker het geval. Velen wijten dit fun-
damentele gebrek aan evenwicht aan de 
neoliberale ideeën van Milton Friedman, 
die vanuit zijn ivoren toren in het depar-
tement economie van de University of 

Obama's Chicago Boys
I Naomi Klein I

Obama heeft precies drie dagen gewacht nadat Hillary Clinton zich uit de strijd teruggetrokken had, om op het televisiekanaal 
CNBC te verklaren: "Look, I am a pro-growth, free-market guy. I love the market." 

(Luister, ik ben een pro-groei, vrije markt kerel. Ik hou van de markt.) .

Chicago een contrarevolutie op touw zette 
tegen de New Deal (het economische 
programma ingevoerd door president 
Roosevelt na de Grote Depressie waarbij 
overheidsinterventie de economie moest 
rationaliseren en stabiliseren). Hier zit 
het probleem, want Obama -die tien jaar 
lang ‘Rechten’ onderwezen heeft aan de 
University of Chicago is diep doordrongen 
van het gedachtegoed van de Chicago 
School.
Als voornaamste economische adviseur 
koos Obama, Austan Goolsbee, een econo-
mist van de University of Chicago, die zich 
eerder links bevindt op een politiek spec-
trum dat begint bij extreem conservatief 

en stopt bij centrum-rechts. In tegenstel-
ling tot zijn meer op Friedman gerichte 
collega’s, ziet Goolsbee ongelijkheid wél 
als een probleem. Zijn voornaamste oplos-
sing is meer onderwijs -iets wat je ook 
van economist en voormalig voorzitter 
van de Amerikaanse Centrale Bank Alan 
Greenspan hoort. In hun gezamenlijke 
thuisstad heeft Goolsbee er altijd ijverig 
voor gezorgd dat Obama gelinkt bleef 
aan de Chicago School. “Als je naar zijn 
platformtekst kijkt, naar zijn adviseurs, 
naar zijn temperament, dan zie je dat die 
kerel een gezond respect heeft voor de 
markt. Hij past binnen de ethiek van de 
University of Chicago [.].”

vEREnIgDE sTATEn

We moeten ons dringend zorgen maken  
over Obama’s Chicago Boys en hun enga-
gement om elke serieuze poging tot regu-
larisatie van de markt tegen te houden. 

Entourage
Een andere fan van Obama uit het 
Chicago milieu, is de 39-jarige miljardair 
Kenneth Griffin, algemeen directeur 
(CEO) van het beleggingsfonds Citadel 
Investment Group. Hij gaf Obama voor 
zijn campagne de maximum toegelaten 
financiële schenking en is de vertegen-
woordiger bij uitstek van een ‘unbalanced 
economy’ (een economie zonder sociale 
maatregelen). Hij trouwde in Versailles 
en het feest erna ging door in het gewe-
zen buitenverblijf van Marie Antoinette 
(Cirque du Soleil trad er op). Griffin is één 
van de meest verbeten tegenstanders van 
een belastingshervorming voor hoge risico 
beleggingsfondsen. Terwijl Obama het 
heeft over strengere regels voor de handel 
met China, omzeilde Griffin de weinige 
maatregelen die er bestaan. Ondanks de 
sancties die de verkoop van politiemate-
riaal aan China verbieden, stak de Citadel 
Investment Group pakken geld in contro-
versiële Chinese veiligheidsbedrijven die 
de lokale bevolking onder een nooit eer-
der geziene controle houden.
We moeten ons dringend zorgen maken 
over Obama’s Chicago Boys en hun enga-
gement om elke serieuze poging tot regu-
larisatie van de markt tegen te houden. 
Bill Clinton maakte in de tweeënhalve 
maand tussen zijn verkiezingsoverwin-
ning van eind 1992 en zijn eedaflegging in 
1993 immers ook een bocht van 180 gra-
den wat economie betreft. In zijn campag-
ne had hij beloofd de Noord Amerikaanse 
Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) te 
corrigeren door arbeids- en milieuregels 
toe te voegen en door in sociale program-
ma’s te investeren. Maar twee weken 
voor zijn eedaflegging, ontmoette hij de 
toenmalige baas van de investeringsbank 
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Goldman Sachs, Robert 
Rubin, die hem overtuigde 
van de noodzaak van bezui-
nigingsmaatregelen (op 
sociale voorzieningen) en 
van een grotere liberalise-
ring. Rubin vertelde televi-
sienetwerk PBS: “President 
Clinton heeft die beslissing 
genomen nog voor hij de 
Oval Office betrad, dat was 
een gigantische wending in 
zijn economisch beleid.” 
De nieuwe topadviseur 
van Obama, Jason Furman, 
is een discipel van deze 
Rubin. In het 'Brookings 
Institution', een conser-
vatieve denktank, stond 
Furman aan het hoofd 
van het Hamilton project, 
dat door Rubin mee werd 
opgericht om de vrijhan-
delsagenda van (sociale) 
hervormingen te vrijwaren. 
Voeg aan dit feit de ont-
moeting toe van Goolsbee 
met de Canadese ambas-
sade afgelopen februari, 
waarin hij duidelijk maakte 
dat Obama’s retoriek over 
NAFTA niet te ernstig 
moest worden genomen, 
en we hebben alle redenen 
om een herhaling van 1993 
te vrezen.

Crisis
De ironie is dat er absoluut geen reden is 
waarom dit opnieuw zou moeten gebeu-
ren. De beweging die door Friedman 
gelanceerd werd, door Ronald Reagan 
geïntroduceerd werd en onder Clinton 
verankerd geraakte in het Amerikaanse 
politieke systeem, staat voor een diepe 
legitimiteitscrisis over heel de wereld. Dat 
is nergens duidelijker dan in de University 
of Chicago zelf. Midden mei, toen uni-
versiteitsvoorzitter Robert Zimmer de 
oprichting aankondigde, ter waarde van 
200 miljoen Amerikaanse dollar, van een 
'Milton Friedman Institute' -een onder-
zoekscentrum dat de erfenis van Friedman 
moet verderzetten en vergroten- brak 
er een controverse uit. Meer dan 100 

faculteitsleden ondertekenden een pro-
testbrief. “De gevolgen van de neoliberale 
globale orde die de laatste decennia geïn-
stalleerd is met de zware ondersteuning 
van de Chicago School of Economics, zijn 
in geen geval ondubbelzinnig positief te 
noemen”, stelt de brief. “Velen argumente-
ren zelfs dat de gevolgen negatief waren 
voor een groot deel van de wereldbevol-
king”.
Toen Friedman in 2006 stierf waren zo’n 
scherpe kritieken op zijn erfenis haast 
onbestaand. De bewonderende herden-
kingstoespraken hadden het alleen maar 
over grootse verwezenlijkingen. Eén van 
de meest opvallende eulogieën verscheen 
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in de New York Times en 
werd geschreven door… 
Austan Goolsbee. Maar 
nu, amper twee jaar 
later, wordt de naam van 
Friedman in zijn eigen 
alma mater als een blok 
aan het been gezien. 
Dus waarom heeft 
Obama, net nu alle illu-
sies over een consensus 
weggevallen zijn, er dan 
voor gekozen om het 
retro-Chicago pad op te 
gaan? 
Maar er is niet alleen 
slecht nieuws. Jason 
Furman beweert dat 
hij zich zal baseren op 
de expertise van twee 
Keynesiaanse econo-
misten: Jared Bernstein 
van het Economic 
Policy Institute en 
James Galbraith, zoon 
van Friedman’s tegen-
stander John Kenneth 
Galbraith. “Onze hui-
dige economische crisis 
komt niet zomaar uit de 
lucht vallen”, beweerde 
Obama recentelijk, “het 
is het logische gevolg 
van een afgeleefde en 
ondoordachte filosofie 
die Washington te lang 
heeft gedomineerd.” 
Zeer juist. Maar voordat 

Obama Washington kan zuiveren van 
de gesel van het Friedmanisme moet hij 
eerst dringend zijn eigen huishouden ide-
ologisch opkuisen. 
The Nation, 12 juni 2008.
Vertaling: Lode Vanoost
Uitpers, nr 100, 9de jg., juli-augustus 2008.

 
Er zijn meerdere universiteiten in Chicago, 

maar slechts één heeft als titel University of 
Chicago, daarom wordt de naam hier behouden. 
NAFTA is een trilateraal vrije handelsblok 

bestaande uit de Verenigde Staten, Canada en 
Mexico dat in werking trad op 1 januari 1994.
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Voor alle duidelijkheid, niet alleen de bevol-
king van de Verenigde Staten moet hopen 
op een nederlaag voor de Republikeinse 
kandidaat John McCain, ook de rest van 
de wereld moet daar op hopen. Hij staat 
namelijk voor de onverminderde conti-
nuïteit, McCain is Bush III, zowel op bui-
tenlands vlak als op binnenlands vlak. De 
sociale agenda van de Republikeinen is 
een regelrecht offensief tegen de sociale 
verworvenheden van de New Deal. Ook in 
de Europese Unie staat het sociaal contract 
tussen burgers en overheid op de helling. 
Wat in de VS gebeurt heeft daar een aan-
zienlijke impact op.
Het is echter voorbarig om de champagne 
koel te houden voor een overwinning van 
Obama. Volgens John Pilger en Naomi 
Klein, staat hij voor dezelfde economische 
visie als zijn voorgangers. De retoriek is 
zeker anders én voor een beperkt deel van 
de lagere middenklasse zal hij zeker een 
klein verschil maken. Het basismodel van 
de Amerikaanse staat zal echter niet in 
vraag worden gesteld.
Voor een groot deel van de economische 
elite in de VS is Bush te ver gegaan -in zijn 
retoriek, niet in zijn daden. De VS is nooit 
eerder zo onpopulair en gevreesd geweest 
en dat is niet goed voor de Amerikaanse 
economie. Een kandidaat als Obama is dus 
ideaal voor een facelift. Maar net zomin als 
plastische chirurgie de échte leeftijd van 
een persoon verandert, ook zo zal er met 
Obama niets inhoudelijk veranderen. 
Er wordt in de massamedia heel eufo-
risch gedaan over het feit dat een zwarte 
Amerikaan kans maakt op de Oval Office 
(en dat een vrouw zo dicht bij die kans is 
gekomen). Leuke beelden. De boeken over 
en door Obama en Clinton zijn niet bij te 
houden. Nu in de vitrine, binnen enkele 
jaren bij de ramsj. De personencultus rond 
Obama is trouwens een kopie van wat rond 

Truman, Kennedy, Carter, Reagan en Clinton 
(Bill én recenter Hillary) gebeurde. De 
illusie van een gewone Amerikaan die het 
tot de hoogste top brengt -the American 
Dream. Met deze man wordt het anders. 
Waar hebben we dat eerder gehoord (in 
eigen land!). 
Obama tracht zich te enten op het charis-
ma van Martin Luther King, tenminste op 
het netjes opgekuiste brave deel daarvan, 
dat zich beperkte tot de strijd voor burger-
rechten, stemrecht en dergelijke. Dat King 
ook zware kritiek had op de kapitalistische 
oorlogsmachine die de VS volgens hem 
was, wordt door de Amerikaanse media en 
door Obama liefdevol doodgezwegen. King 
was zich er bijvoorbeeld goed van bewust 
dat er méér blanke armen leven in de VS 
dan alle zwarten samengeteld. Hij wist 
zeer goed dat de strijd tegen racisme de 
economische ongelijkheid niet kon oplos-
sen. Niets van dit alles bij Obama. 
Clinton noch Obama hebben het armere 
deel van de Amerikaanse bevolking iets 
te bieden. Géén van beiden verdedigt een 
openbaar gezondheidsprogramma -ver-
war hun retoriek niet met inhoud. Obama 
is zelfs nog rechtser dan Clinton wat dit 
laatste betreft en dat zegt daarom niet 
veel goeds over Clinton zelf. Clinton pleitte 
voor belastingverlaging voor de inkomens 
onder de 250.000 Amerikaanse dollar per 
jaar (=159.000 euro), Obama ging daar 
onder tot 200.000 dollar (=127.000 euro). 
Dat verdedigden ze als ‘sociale’ maatrege-
len. De impliciete boodschap is duidelijk 
genoeg voor de Amerikaanse upper class. 
Clinton en Obama staan voor lagere belas-
tingen voor de hoge inkomens. 
Ik raad iedereen aan informatie over 
Obama te zoeken in de kleine berichten in 
de economische katerns van de dagbladen. 
Zo kon men op dinsdag 17 juni in de bijlage 
Economie en Financiën van De Standaard 

lezen dat Warren Buffet voorstander is van 
de fusie tussen InBev en de Amerikaanse 
brouwer Anheuser-Busch …Warren Buffet 
heeft zich achter Obama geschaard. De 
man past immers volledig in zijn econo-
misch ideeëngoed: nl. terug naar de gewo-
ne neoliberale agenda van voor G. W. Bush. 
Met Obama hopen Buffet en konsoorten 
op een terugkeer naar de minder openlijk 
agressieve aanpak van Bill Clinton. Het lijkt 
voor een degelijk observator ongelofelijk 
maar Bill Clinton is er in geslaagd die 
neoliberale agenda door te duwen in com-
binatie met een progressief media-imago. 
Perceptie is het enige wat telt. Obama is 
de ideale kandidaat voor een herhaling 
van dat scenario. Hillary Clinton zou ook 
goed geweest zijn, zij was ook de gedood-
verfde kandidaat, maar dat was buiten de 
oratorische talenten van outsider Obama 
gerekend. Nu ja, ‘outsider’.
Obama zal de oorlog in Irak verderzetten 
(ondanks dat de stopzetting van de oorlog 
een prominent programmapunt is), de 
kans dat hij Iran aanvalt is zeer groot en 
wat Israël betreft ziet het er met hem zelfs 
nog slechter uit dan met Bush.
Ik waag me hier aan een voorspelling. Een 
deel van de progressief denkende midden-
klasse zal zich compleet vergapen aan de 
belofte van een zwarte president. De desil-
lusie die zal volgen zal hen nog meer ver-
lammen en de verdere evolutie naar rechts 
stemgedrag in de hand werken. 
Zolang het politiek systeem zelf en de 
mediamachine die de illusie in stand 
houdt, niet fundamenteel in vraag worden 
gesteld, is ‘a change we can believe in’ (een 
verandering waar we in kunnen geloven) 
niet mogelijk in de Verenigde Staten. Die 
verandering zal er dus ook na deze presi-
dentsverkiezingen niet komen.

Met Obama wordt het anders … niet beter
I Lode Vanoost I

Een politiek systeem dat het spectrum beperkt tot de keuze tussen twee conservatieve neoliberale leden van de economische elite 
die, nuances daargelaten, dezelfde regressieve agenda verdedigen, is niet bepaald een schoolvoorbeeld van democratie. 
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Komt er nog een oorlog tegen Iran? 
I Ludo De Brabander I

De jongste maanden zijn er verschillende nieuwe indicaties bijgekomen die wijzen op het bestaan van oorlogsplannen en -han-
delingen tegen Iran. Anderzijds zijn de geostrategische kaarten danig herschud dat het nog alle kanten opkan en dat vooral de 

Verenigde Staten begrepen hebben dat ze wel eens zwaar in eigen vel kunnen snijden. .

De doorgaans goed geïnformeerde onder-
zoeksjournalist Seymour Hersh pakte deze 
zomer in het weekblad The New Yorker 
opnieuw uit met onthullingen die zijn 
eerdere stelling bevestigen dat het Witte 
Huis zich in de confrontatie met Iran niet 
beperkt tot diplomatiek getouwtrek of 
economische sancties, maar ook op het 
militaire front erg actief is. In 
zijn jongste bijdrage heeft hij 
het uitgebreid over een grote 
undercoveroperatie die de VS 
in Iran hebben opgezet1. Eind 
2007 zou het Amerikaans 
Congres akkoord zijn gegaan 
met het plan van president 
Bush om het Iraanse regime 
te destabiliseren. In een 
zogenaamde ‘presidential 
finding’ vroeg de Amerikaanse 
president 400 miljoen dollar 
om de operaties te betalen 
opgezet door opposanten 
van het regime. Hersh, die 
zich al enkele jaren vastbijt 
in de Washington politiek vis 
à vis Iran, schreef al in 2005 
over undercoveroperaties. 
Zijn bronnen stelden toen dat 
speciale VS-eenheden verken-
ningsoperaties uitvoerden in 
Iran om militaire en nucleaire 
installaties in kaart te brengen 
die dan door de VS en of Israël 
zouden worden gebombardeerd.2

De recente bevindingen van Hersh lopen 
parallel met wat Andrew Cockburn, een 
andere onderzoeksjournalist, daarover 
in het internetmagazine Counterpunch 
schreef.3 Net als Hersh stelt hij dat de 
presidential finding er moet voor zorgen 

dat er geld wordt vrijgemaakt voor groe-
pen als Jundullah, militante soennieten 
in het Iraanse Baluchistan en de Ahwazi-
Arabieren in zuidwest Iran. Verder zouden 
ook de Koerdische nationalisten van PJAK 
en de militaire arm van de Mujahedin e-
Khalq (MEK) profiteren van Amerikaanse 
fondsen, hoewel deze laatste groep nog 

altijd op de Amerikaanse terroristenlijst 
prijkt. Al deze groepen hebben al aansla-
gen gepleegd en militaire activiteiten ont-
plooid tegen het regime in Teheran. Hersh 
legt een link met de toename van het 
geweld in Iran de laatste maanden.

Militaire aanval door de VS?
Tussen Iran en de VS botert het al sinds 
1979 niet goed als gevolg van de Iraanse 
Revolutie. Al geruime tijd beschuldigt 
Washington Iran ervan te werken aan 
een nucleair wapenprogramma, ook al 
werd die dreiging in een rapport van de 
eigen intelligentiediensten geminimali-

seerd. De VS overtuigden de 
VN-Veiligheidsraad ervan om 
een sanctieregime op te leg-
gen nadat Teheran weigerde 
de uraniumverrijking stil te 
leggen. Uiteraard doet dit 
alles terugdenken aan de 
episode die de oorlog in Irak 
voorafging. In de media gonst 
het van de geruchten dat de 
VS parallel aan economische 
sancties, voorbereidingen tref-
fen voor een militaire aanval 
tegen Iran en dit in nauwe 
samenwerking met Israël. 
Maar behalve geruchten 
zijn er ook concrete aanwij-
zingen. Seymour Hersh zelf 
citeert in een van zijn artikels 
verschillende officiële bron-
nen.4 In 2006 publiceerde de 
Canadese Professor Michael 
Chossudowsky in 'Global 
Research' verschillende goed 
gedocumenteerde artikels 
over militaire plannen tegen 

Iran inclusief het mogelijke gebruik van 
‘mininukes’. 5 Geleidelijk aan zouden 
reguliere media daar ook over berichten. 
Volgens de Britse omroep BBC (20 februari 
2007) zou zo’n militaire aanval zich niet 
beperken tot de nucleaire installaties van 
Iran, maar zou ook de militaire infrastruc-
tuur van het land worden geviseerd. Het 
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Witte Huis en het Pentagon ontkennen dat 
er een militaire aanval op til is, maar laten 
tegelijk de deur daarvoor wijd openstaan. 
In juni benadrukte President Bush tijdens 
zijn ontmoeting met de Duitse Kanselier 
Merkel, dat ‘alle opties op tafel liggen’ als 
de diplomatie faalt. 6 

Twee andere zaken kunnen er op wijzen 
dat aanvalsplannen zich zelfs in een verge-
vorderd stadium bevinden. De Nederlandse 
krant De Telegraaf berichtte in zijn editie 
van 30 augustus 2008 dat een “succesvol-
le” geheime operatie van de Nederlandse 
inlichtingendienst AIVD onlangs is stop-
gezet wegens een “ophanden zijnde 
Amerikaanse luchtaanval op Iran”. “Een van 
de betrokken agenten, die onder super-
visie van de AIVD wist te infiltreren in de 
Iraanse industrie, is recent teruggeroepen 
omdat in de VS de beslissing genomen 
zou zijn om binnen enkele weken met 
onbemande vliegtuigen Iran aan te vallen”, 
aldus de krant. Tot de potentiële doelwit-
ten behoren ook de installaties die door de 
AIVD in kaart zijn gebracht.

Aanval door Israël?
Daarnaast is de belangrijkste vraag mis-
schien niet òf er militair wordt opgetreden, 
maar wel door wie. In Israël windt men 
er geen doekjes om en is er een openbaar 
politiek debat over een militaire campagne 
tegen Iran. En het beperkt zich niet tot een 
discussie. In juni hield Israël grootschalige 
militaire manoeuvres met een honderdtal 
gevechtsvliegtuigen (F-16's en F15's). De 
meeste waarnemers zijn het er over eens 
dat er een verband is met Iran. Volgens een 
medewerker van het Pentagon hadden 
de manoeuvres mede tot doel een poli-
tiek signaal te geven dat Israël klaar is om 
desnoods militair in te grijpen als diploma-
tieke inspanningen ten aanzien van Iran 
geen resultaat opleveren. 7 Het antwoord 
bleef niet uit. Iran lanceerde kort daarop 
een aantal langeafstandsraketten met de 
duidelijke boodschap dat Israël een stevig 
antwoord mag verwachten. In Tel Aviv is 
men niet onder de indruk. De Israëlische 
minister van Mobiliteit en tevens vice-
premier, Shaul Mofaz, zei tegen een 
Israëlische krant dat Iran aanvallen zo goed 
als onvermijdelijk wordt. 8 Mofaz is de ex-
stafchef van het Israëlische leger. Hoewel 

de Israëlische politieke top reageerde door 
te stellen dat Mofaz voor eigen rekening 
sprak, lijkt wat hij zei inmiddels een offi-
cieel standpunt te zijn geworden. Volgens 
de Israëlische krant Maariv (29 augustus 
2008) heeft de Israëlische regering officieel 
besloten om een militaire aanval op touw 
te zetten, ook al is daarvoor nog geen 
toestemming van de VS, wat nodig kan 
zijn om het Iraakse luchtruim te kunnen 
gebruiken. Hoewel de VS en Israël voor 
hun militaire plannen samenwerkten, stelt 
Washington volgens de Libanese pers dat 
het niet zal toelaten dat Israël een oorlog 
start.
 
Geostrategische complica-
ties
Wat is de reden voor die plotse terughou-
dendheid? De oorlog in Georgië heeft de 
geostrategische berekeningen in de aan-
pak van Iran zeker verder gecompliceerd. 
Volgens een Israëlische website gespecia-
liseerd in nieuws uit inlichtingendiensten, 
‘Debkafile’ zorgen de spanningen tussen 
Rusland en de VS er voor dat Moskou 
niet langer zijn medewerking verleent 
aan diplomatieke initiatieven en sancties 
tegen Iran. Meer nog. Volgens ‘militaire 
bronnen’ zou Rusland bereid zijn om de 
nucleaire reactor in het Iraanse Bushehr 
binnen de vier maanden te voltooien, 
nadat dit op aanstichten van de VS jaren-
lang is tegengehouden. Dat zou Iran in 
staat stellen om plutonium te produceren. 
Volgens een Iraans persagentschap stuurt 
Moskou daarenboven Sergei Kireinko, van 
het Russische Federale Atoomagentschap, 
met een delegatie naar Teheran om de 
concrete plannen daarvoor te bespreken. 
In elk geval lijkt het erop dat Iran wel eens 
voordeel zou kunnen halen uit het conflict 
tussen de VS en Rusland rond Georgië. Het 
derde mogelijke traject voor de distributie 
van gas en petroleum uit de Kaspische zee 
regio loopt immers via Iran. De Russische 
reactie op de militaire campagne tegen 
Zuid-Ossetië heeft de zwaktes blootge-
legd van het BTC-traject dat door Georgië 
loopt. Een mogelijke alliantie tussen Iran 
en Rusland legt de kwetsbaarheid van het 
Westen qua energiebevoorrading vanuit 
Centraal-Azië, bloot. Als daar dan nog eens 
een oorlog bijkomt dan kan Iran minstens 
de straat van Hormoez volledig sluiten, 

wat dan weer zware gevolgen zou hebben 
voor de oliedistributie vanuit het Midden-
Oosten. Genoeg doorslaggevende argu-
menten dus tegen een oorlog.

Ook militair kan Iran garen spinnen bij 
het Kaukasisch conflict. Moskou dreigt 
er mee om Iran raketten te leveren van 
het type S-300 -een gesofisticeerd raket-
tensysteem dat tot 100 doelen tegelijk 
kan raken en ook gebruikt kan worden 
tegen vliegtuigen op grote afstand-9 
indien de NAVO haar plannen uitvoert om 
Georgië en Oekraïne zo rap mogelijk lid 
te maken van het transatlantische bond-
genootschap. De relaties tussen Rusland 
en Iran zouden op termijn structureel 
kunnen worden. In maart van dit jaar 
heeft Iran officiëel zijn kandidatuur inge-
diend om lid te worden van de Sjanghai 
Samenwerkingsorganisatie (SCO). 10 Naast 
Rusland zijn China, Kazachstan, Kirgizië, 
Tadzjikistan en Oezbekistan al lid van deze 
militaire alliantie, die algemeen gezien 
wordt als een tegenwicht voor de VS en 
NAVO-invloed in de regio. Nu bezit Iran 
samen met Mongolië, Pakistan en India de 
status van waarnemer. De SCO laat voor-
lopig geen nieuwe leden toe, maar de ver-
klaring van de jongste top in de hoofdstad 
van Tadzjikistan, Dushanbe (28 augustus 
2008), spreekt van het kwalitatief opwaar-
deren van de relaties met deze staten. 11 Er 
wordt duchtig geschaakt in de hele regio, 
dat is wel duidelijk. 

 
 Seymour M. Hersh, 'Preparing the Battlefield' 

in: The New Yorker, 7 juli 2008
 Seymour M. Hersh.,'The coming wars' in: The 

New Yorker, 24 en 31 januari 2005
 Andrew Cockburn, 'Secret Bush ‘Finding’ 

Widens War on Iran', in: Counterpunch, 2 mei 
2008 http://www.counterpunch.org/and-
rew05022008.html 
 Seymour M. Hersh, 'The Iran Plans' in: The 

New Yorker, 8 april 2006
 Michael Chossudowsky, 'Nuclear War against 

Iran' in: Global Research, 3 januari 2006
 USAToday, 11 juni 2008, www.bbc.co.uk 
 International Herald Tribune, 20 juni 2008
 The Guardian, 7 juni 2008
 Telegraph, 31augustus 2008
 Zie http://www.iranfocus.com/en/index.

php?option=com_content&task=view&id=14677 
 De verklaring staat op de website van de SCO: 

http://www.sectsco.org/
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De Israël-lobby 
I Jeroen Bosch I

John Mearsheimer, hoogleraar politieke wetenschappen aan de universiteit van Chicago, en Stephen Walt, hoogleraar internatio-
nale betrekkingen aan de Harvard Universiteit, kwamen na publicatie van hun artikel over de Israël-lobby in de London Review of 
Books zo onder vuur te liggen in de Verenigde Staten, dat zij besloten al hun beweringen in boekvorm te presenteren en verder te 

onderbouwen, om zo hun critici argumenten uit handen te slaan.

Het resultaat is een indrukwekkend 
boekwerk (met een notenapparaat van 
100 pagina's!) over één van de grootste 
heilige koeien in de huidige Amerikaanse 
buitenlandse politiek: de schier onvoor-
waardelijke steun van Washington aan 
Israël, mede gevoed door een niet per 
se samenwerkend netwerk van joods-
Amerikaanse organisaties, christelijke 
fundamentalisten en neo-conservatieven 
('neocons').
Vooropgesteld: lobby-organisaties zijn 
van alle tijden en zijn er in alle soorten 
en maten. Denk aan de wapen-lobby, 
de gepensioneerden-lobby en die voor 
de erkenning van de Turkse genocide 
op de Armeniërs. En niet alleen in de 
Verenigde Staten. Ook in Europa. Alleen 
al in Brussel zijn, volgens ATAC Nederland, 
ruim 10.000 (!) lobbyisten actief om de 
Europese instituties daar te bewerken. 
Campagnevoeren onder politieke besluit-
vormers, voor welke belangen dan ook, 
is zo oud als de democratie en op zich 
is er niets mis mee. Echter, in het open 
systeem van campagnedonaties in de 
Verenigde Staten kan men met geld 
invloed kopen en kandidaten 'straffen' 
door hun tegenstanders te steunen.
Meest invloedrijk lobby inzake Israël 
is het American Israël Public Affairs 
Committee (AIPAC), gevolgd door de 
christelijke fundamentalisten en de 
neo-conservatieven. Tel hierbij de over 
het algemeen welvarende positie van 
Amerikaanse joden, hun hoge opleidings-
niveau, genereuze donaties aan politieke 
partijen en hun sterke politieke betrok-
kenheid, en de Israël-lobby heeft een 
dikke streep vóór op lobby-organisaties 
die op andere terreinen werkzaam zijn. 
Daar komt bij, dat de lobby vanuit Capitol 

Hill over het algemeen nauwelijks weer-
stand te duchten heeft, wat het werk van 
de organisaties een stuk gemakkelijker 
maakt. Elke keer wanneer er daar over het 
zogenaamde Israëlisch-Palestijnse vredes-
proces wordt gesproken, dan zitten er drie 
hoofdrolspelers van de lobby als experts 
bij. Geen Palestijn, Arabische Amerikaan of 
iemand met een andere visie is ooit voor 
'expert-meetings' uitgenodigd. Ook de 
invloed van de lobby op het Amerikaanse 
Congres is groot. De Democratische senator 
Ernest Hollings verzuchtte ooit: “Wij kun-
nen hier geen ander Israël-beleid hebben 
dan AIPAC ons voorschrijft.” Na de tussen-
tijdse verkiezingen in het najaar van 2006 
waren 13 van de 100 senatoren (13 procent) 
openlijk pro-Israëlisch. Een treffend voor-
beeld van hoe de lobby iemand kan laten 
omslaan van 'kritisch' tot 'pro-Israëlisch' 
toont het geval van senator Hillary Clinton 
in 1998 aan. (De Israël-lobby steunt overi-
gens zowel Republikeinen als Democraten; 
doorslaggevend is de politieke stelling-
name inzake Israël). Clinton steunde eerder 
de oprichting van een Palestijnse staat en 
omhelsde in het openbaar de echtgenote 
van Yasser Arafat. Toen zij zich voor de kan-
didatuur voor het presidentschap begon 
warm te lopen, betoonde zij zich evenwel 
een vurig pleitbezorger van de staat Israël. 
Inmiddels krijgt zij politieke en financiële 
steun van de Israël-lobby. Voorlopig hoog-
tepunt [dieptepunt] in het bedienen van de 
belangen van de lobby was haar onvoor-
waardelijke steun voor Israël tijdens de 
Libanon-oorlog in de zomer van 2006. De 
lobby probeert voorts te verhinderen dat 
critici van Israël een functie krijgen op het 
terrein van de buitenlandse politiek. De 
auteurs beschrijven een aantal gevallen.
Een apart hoofdstuk wijden Mearsheimer 

en Walt aan de beïnvloeding van het 
publieke debat, waarbij zij de conclusie 
trekken, dat de meeste methodes van de 
lobby op zich legitiem en democratisch 
zijn, maar… en dan volgen er uitgebreide 
beschrijvingen van gevallen, waarin critici 
van het Israëlisch regeringsbeleid en de 
steun van de Verenigde Staten daaraan, 
ongemeen hard werden (en worden) aan-
gevallen en voor antisemiet worden uit-
gemaakt. En juist doordat de strategieën 
van de diverse segmenten van de lobby 
elkaar versterken en lobby-organisaties 
als AIPAC zich niet van dergelijke praktij-
ken distantiëren, blijft het debat verlamd. 
Het klimaat waarin verschillende menin-
gen naast elkaar kunnen bestaan, verstikt. 
De auteurs winden zich hier duidelijk over 
op -en volslagen terecht als men bedenkt 
wat zij zelf, na publicatie van hun artikel 
in de London Review of Books, op hun 
bord hebben gekregen.

Alle mogelijke steun
Mede door toedoen van de Israël-lobby 
is de 'steun' van de Verenigde Staten aan 
Israël een vaststaand gegeven geworden. 
Die steun is behalve van politieke, vooral 
ook van financiële aard, in de vorm van 
een jaarlijkse subsidie van 3 miljard VS-
dollar. Israël krijgt voorts leengaranties, 
die het, het land mogelijk maakt geld te 
lenen van commerciële banken tegen 
lagere tarieven, waardoor miljoenen dol-
lars aan rente worden bespaard. En er zijn 
de gunstige voorwaarden voor donaties 
van particulieren aan Israël, voordelen 
zoals de overboeking van de totale jaar-
lijks toegekende financiële steun in de 
eerste 30 dagen van het fiscale jaar, zodat 
Israël de rest van het jaar rente kan gene-
reren op dat bedrag (andere landen krij-
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gen steun per kwartaal uitgekeerd). Wat 
betreft de besteding van de ontvangen 
steun is voor Israël ook een uitzondering 
gemaakt; waar andere landen geld voor 
militaire steun volledig in de Verenigde 
Staten moeten besteden, mag Israël van 
elke vier dollar, één dollar aan de eigen 
wapenindustrie besteden. Dit leidde er 
onder andere toe, dat Israël -een relatief 
klein land- de laatste jaren in de top 10 
staat van de wapenexporterende lan-
den (bijvoorbeeld naar China, waarmee 
nu niet direct een Amerikaans belang 
wordt gediend). Verder zijn er wat betreft 
wapenleveringen voor Israël eveneens 
allerlei gunstige voorwaarden, die voor 
andere landen niet gelden. Ook op het 
gebied van de non-proliferatie van nucle-
aire wapens en de Wapenconventie voor 
Chemische en Biologische Wapens wordt 
Israël feitelijk niet gecontroleerd.
Maar soms wordt het zelfs Washington 
te gortig: toen Amerikaanse satellietbeel-
den -in het kader van de nauwe samen-
werking tussen de inlichtingendiensten 
van beide landen krijgen de Israëli's een 
grotere toegang tot VS-beeldmateriaal 
dan bijvoorbeeld NAVO-partner Groot-
Brittannië- door Israël werden gebruikt 
om in 1981 de atoomreactor Osirak in Irak 
te bombarderen, werd de inzage in het 
beeldmateriaal enigszins beperkt, om na 
enige tijd weer naar het oude niveau te 
worden teruggebracht. Een patroon dat 
telkens terugkeert als Israël iets te gretig 
van de gegeven speelruimte gebruik heeft 
gemaakt. Nooit worden er permanente 
sancties getroffen of wordt hulp, samen-
werking of politieke steun langdurig 
opgeschort.
Een bizarre vorm van steun is de aan-
wezigheid van Amerikaanse wapenop-
slagplaatsen in Israël zelf, bedoeld om 
in tijden van crisis direct over wapens 
ter plaatse te kunnen beschikken. Deze 
wapens worden evenwel ook door de 
Israëlische strijdkrachten gebruikt, zoals 
tijdens de Libanon-oorlog in de zomer van 
2006. Daarmee is deze wapenvoorraad 
feitelijk een uitbreiding van het militaire 
arsenaal van Israël geworden.

Waarom?
De kernvraag die de auteurs in het boek 
opwerpen, is waarom Israël zo onvoor-

waardelijk door de Verenigde Staten 
wordt gesteund, hoe dat zo gekomen is, 
of dit niet indruist tegen het nationaal 
belang en of de Amerikaanse burger 
geen recht heeft om te weten waarom en 
wat er met al dat belastinggeld gebeurt. 
Waarom is er daarover geen debat moge-
lijk? Waarom roert nu, in de aanloop van 
de verkiezingen van de Verenigde Staten, 
geen van de kandidaten het onderwerp 
Israël aan, behalve in de oneliner dat 
Israël altijd op 'onze steun' kan blijven 
rekenen en dat er daarin niets zal veran-
deren?
Na de oprichting van de staat Israël in 
1948, die door president Harry Truman 
onmiddellijk werd erkend, leken de 
Verenigde Staten aanvankelijk niet erg in 
het wel en wee van het land geïnteres-
seerd te zijn. In de jaren vijftig voerden 
de Verenigde Staten een gematigde koers 
inzake Israël, in het besef dat hun positie 
in het Midden-Oosten bij al te enthousi-
aste steun aan Israël gevaar zou kunnen 
lopen. Verzoeken om wapenleveringen 
en veiligheidsgaranties werden daarom 
afgewezen en de economische steun was 
gering. Een diametraal omgekeerde situ-
atie in vergelijking met nu. 
En de Palestijnse kwestie dan? Even, in 
de herfst van 2001 en in het voorjaar van 
2002, probeerde de regering van George 
Bush jr. de Israëlische regering onder 
leiding van Ariel Sharon ertoe te bewe-
gen, zijn expansionistische beleid in de 
sinds 1967 bezette gebieden te staken en 
de oprichting van een Palestijnse staat 
mogelijk te maken. In de optiek van de 
regering-Bush zou dat de steun aan orga-
nisaties als al-Qai'da doen verminderen 
en een wereldwijde coalitie tegen 'het 
terrorisme' (eventueel inclusief Iran en 

Syrië) dichterbij brengen. Daarop is de 
lobby in verschillende vormen in actie 
gekomen en dit hoofdstuk leest bijzonder 
spannend, ware het niet zo tragisch en 
onrechtvaardig. Gedetailleerd wordt elke 
gebeurtenis in de Palestijnse gebieden, 
binnen de Amerikaanse of Israëlische 
overheid en de reactie van de lobby 
daarop beschreven. Van de zogeheten 
Routekaart tot de liquidatiecampagne 
van de Israëlische Strijdkrachten tegen 
HAMAS, het gedraai van het Witte Huis, 
de correctie van het Congres op de kritiek 
van de regering-Bush op de kosten van de 
Muur, het overlijden van Arafat (2004), de 
terugtrekking uit Gaza (2005), het gemar-
chandeer met de positie van PNA-presi-
dent Mahmoed Abbas (Abu Mazen) en 
het gestuntel van de Verenigde Staten bij 
hun pogingen om binnen twee jaar een 
Palestijnse staat tot stand te brengen,.
De laatste hoofdstukken van het boek 
bevatten een analyse van de steun van 
de Verenigde Staten aan Israël in de 
oorlog tegen Hezbollah in Libanon in de 
zomer van 2006, het wapengekletter van 
Israël (en dus de Verenigde Staten) tegen 
Syrië en de fatale inval in Irak. Maar ook 
een blik op de toekomst: Hoe zullen de 
Verenigde Staten met Iran omspringen? 
In geval Washington de agenda van Israël 
volgt, dan zullen Iraanse nucleaire instal-
laties gebombardeerd worden.
Overigens heeft de Israël-lobby in 
Nederland, in de vorm van de Israëlische 
ambassade en het Centrum voor 
Informatie & Documentatie Israël (CIDI), 
in laatstgenoemd dossier ook pleitbe-
zorgers in de Nederlandse politiek. Zo 
betoonde Geert Wilders, de fractievoorzit-
ter van de Partij voor de Vrijheid, zich als 
enige West-Europese politicus voorstan-
der van het bombarderen van Iran.

Jeroen Bosch is redacteur van Alert! 
 
Deze tekst verscheen eerder in Soemoed, 

tweemaandelijkse uitgave van het Nederlands 
Palestina Komitee, jg. 36, nummer 1-2 ( januari-
april 2008) en in Uitpers, nr 100, 9de jg., juli-
augustus 2008.
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AgEnDA

17-09-2008
Europees Sociaal Forum in 
Malmö (Zweden)
Een ander Europa is mogelijk! 
van 17- tot 21 september
Meer info of meerijden met de bus vanuit 
België: www.wsf.be

24-09-2008
Workshop Media-analyse, 
Vredeshuis, Gent
In het kader van vredesweek 2008: vrede 
en media.

26-09-2008
Straatactie Vredesweek
Neem deel aan de namiddagactie aan sta-
tion Gent Sint-Pieters. 
Meer info bij pieter@vrede.be

30-09-2008
Vredesweek MO*-debat: 
Media
Een stevig debat rond het vredesweek-
thema tussen straffe journalisten en de 
minister van media
Locatie: Vredescentrum van provincie en 
stad Antwerpen, Lombardenvest 23, 2000 
Antwerpen 
Aanvang: 20u

02-10-2008
Turkije en de Europese Unie
Conferentie in het Parlement drie jaar na 
de start van de toetredingsgesprekken 
tussen Turkije en de EU (Brussel van 13u 
tot 18u30)

04-10-2008
Israël en Palestina in de klas. 
Achtergronden en didactische werkvormen
Net- en vakoverschrijdende studiedag voor 
leraren secundair onderwijs (9u tot 16u)
Locatie: Katholieke Centrumscholen Sint-
Truiden, Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden
programma op www.vrede.be

18-10-2008
Käthe Kollwitz Vredesloop
12e Käthe Kollwitz Vredesloop IEPER, 
Info en inschrijvingen op www.vredesloop.be
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Horizontaal
1)  Het vorige qgedicht van Jozef 
Vandromme (2 wrd)

2)  Zijrivier van de Donau - Spaanse stad 
aan de Taag

3)  Neodynium (scheik. symb.) - Partij in 
rechtsgeding - Senior (afk.) - Dik en 
plomp

4)  Onze planeet - Bericht tot besluit van 
een geschrift - Uiting van verrassing

5)  Rijksgrens (afk.) - Leer van het helden-
dicht - Meester (afk.) - United States of 
America (afk.)

6)  Omgekeerd voegwoord - Selenium 
(scheik. symb.) - Naaldboom

7)  Ter aanduiding van een richting - Snel 
- Vis met platte rug en buik

8)  Scandinavische munt - Slee - Zilver 
(scheik. symb.) - Gezellig

9)  Dit land is EU-voorzitter vanaf 01/07/08 
- Ivoor - Item (afk.)

10) Ezelgeluid - Stroomt door Parijs - Griekse 
letter

11)  Voorwerp - Nieuwe stijl (afk.) - 
Familieleden

12) Radon (scheik. symb.) - Muzieknoot - 
Studeren

13) Zilver (scheik. symb.) - Dat verwierpen 
de Ierse burgers (Verdrag van …)

14) Russisch gebergte - Tweeklank - 
Lidwoord

15) Munteenheid van de VS - Europees 
gebergte - Rund

Vertikaal
1)  Slanke toren bij moskee - Uitgesponnen 
vezel

2)  Dag dat de temperatuur niet boven 0°C 
komt - Oorsierraad

3)  Achter - Brandsingel - Oosterlengte 
(afk.)

4)  De voet zetten op - Uniek - Afhangend 
deel van het oor

5)  In die W.-Vl. stad heeft op 18/10 de Käthe 
Kollwitz Vredesloop plaats - Oeverdam 
- Meisjesnaam

6)  Bloeiwijze - Europese rivier
7)  Een zekere - Waarde - Suo loco (afk.)
8)  Over enige ogenblikken - Dit Afr. land 
heeft al jaren af te rekenen met etnische 
conflicten

9)  Hoger Onderwijs (afk.) - Tijdperk - 
Bestaat - Rond Lichaam

10) Bitter kruid - Gezichtsorganen - 
Vergrootglas

11)  Dat betaat 40 jaar (Non proliferatie …) 
- Tijdelijk ten gebruike afstaan

12) Editie (afk.) - Kanaalpeil (afk.) - Daar - 
Voorvoegsel

13) Zandheuvel - Gemeente in Noord-
Brabant (NL) - Deelbaar door twee

14) Vruchtbare plaats in een woestijn - Te 
kennen geven - Muzieknoot

15) Land in Azië in de interessesfeer - Cursus 
(onderricht)
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Steun onze vrede – prk 000-0956015-80 
Hartelijk dank voor deze financiële riem 

onder het hart.
De financiële steun die veel lezers ons geven 
is van bijzonder belang voor onze beweging. 
Ze stelt ons in staat om onze activiteiten beter 
te organiseren, en verhoogt dus de kansen op 
sensibilisering bij grote en kleine sociale orga-
nisaties of beïnvloeding van parlementairen en 
beleidsmensen. Misschien wil je ook wel een 
domiciliëring invullen voor een kleine maan-
delijks storting? Tel 09 233 46 88 of pieter@
vrede.be

STEUNFONDS JUNI JULI 2008
WVD Dendermonde 10,-; LVL Geraardsbergen 
10,-; NB Merksem 10,-; Vorming+ Gent 7,5; PC 
Hoboken 500,-; GP A’pen 10,-; VV Sint Genesius 
Rode 10,-; AVS Merelbeke 10,-; RP Turnhout 10,-; 
JV Mortsel 10,-; JM A’pen 10,-; RS St Niklaas 10,-; 
NB A’pen 20,-; LB St Eloois Vijve 9,92; LB Wilrijk 
4,96; UC Torhout 5,-; MC Bredene 2,49; AC 
Mariakerke 14,-; EDB St Michiels 4,96; JDL Aalst 
5,20; WDR ’s Gravenwezel 12,40; JDS Luik 4,96; 
CDS Aalst 5,-; HDS Assebroek 8,-; CDS Gent 4,96; 
MTD De Pinte 4,96; ED Veldegem 4,96; JPE Gent 
20,-; YG Hoevenen 4,96; SL Oostende 4,96; KL 

Gentbrugge 5,-; EM Gent 4,96; RM Oostende 
20,-; LM Drongen 24,78; BP Oostende 9,92; GR 
Kontich 10,-; MT Zwalm 24,78; FVZ Bornem, 4,96; 
MV Gent 5,-; RV Ranst 4,96; MLV Pollare 18,-; LV 
Gent 25,-; DW Assebroek 12,40; LV A’pen 9,92; 
WW Kortrijk 4,96. Totaal:���,��

STEUN PALESTINA
De solidariteitsoproep om specifiek onze wer-
king rond Palestina en het Midden-Oosten te 
ondersteunen kon weer op financiële steun 
rekenen. Het stimuleert ons extra om aan de 
weg te blijven timmeren. Van harte dank
RC Gent 30,-.

Beste vrienden, 
beste cahier-abonnees,

De digitalisering gaat ook aan Vrede niet 
voorbij. Tijdens de vredesraad van juni 
jongstleden werd besloten om te stoppen 
met de gedrukte vredescahiers. We zullen 
in de plaats internetdossiers samenstellen. 
Deze dossiers zullen geregeld verschijnen en 
aangevuld worden naargelang de actualiteit. 
Ze zullen mettertijd een geheel vormen van 
aan elkaar gelinkte bijdragen. Men zal de 
uitgebreide dossiers (25-30 pagina's in pdf) 
gratis kunnen downloaden. Mensen die geen 
toegang hebben tot het internet kunnen ze 
op vraag ook uitgeprint toegestuurd krijgen. 
We maken voor 2008 nog twee cahiers 
zodat we voor dit kalenderjaar de normale 
vier stuks bereiken: eind oktober cahier nr. 3 
over Congo en begin december cahier nr. 4 
over wapenhandel. Er staat voor maart 2009 
een nieuw boek in de steigers in samenwer-
king met EPO over 60 jaar NAVO. 
Praktisch betekent dit: Wie een abonnement 
heeft tot eind 2008 zal de geplande cahiers 
voor dit jaar nog ontvangen. 
Wie een abonnement heeft dat nog goed is 
voor twee nummers in 2009, zal het NAVO-
boek als dubbelcahier toegestuurd krijgen. 
Wie een abonnement heeft dat nog goed is 
voor 1 nummer, kan het NAVO-boek aan de 
helft van de prijs kopen of kan op vraag de 
prijs van 1 cahier teruggestort krijgen. 
Wie al betaald heeft voor cahiers nr. 3 en 4 
van 2009, krijgt dat deel van het abonne-
mentsgeld teruggestort.
Info en vragen op: julie@vrede.be
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