
tezotomlostelopen

SD Worx is een sociaal secretariaat. Het 
levert allerlei diensten voor werkgevers 

en organiseert voor hen ook opleidingen. Tot 
zover niets aan de hand. Maar je trekt wel de 
wenkbrauwen op als je op  de website van 
het sociaal secretariaat leest dat SD Works, 
in het kader van de sociale verkiezingen van 
mei, een opleiding aanbiedt over "de afdan-
king van beschermde werknemers". Doel: “U 
leert er alle knepen inzake de afdanking van 
beschermde werknemers. Na de opleiding 
weet u precies wie de beschermde werk-
nemers zijn, welk risico u loopt als u zo’n 
werknemer afdankt, welke procedure u in dat 
geval moet volgen.” Prijs: 440 euro (+ BTW). 
Documentatie en koffie inbegrepen. Het ACV 
vond dit terecht te ver gaan. Op 21 januari 
trok een groep vakbondsmilitanten dan ook 
naar de lokalen van SD Worx in de Ville Basse 
van Charleroi. Het is niet meer dan normaal 
dat werknemers die zich engageren om hun 
werkmakkers te verdedigen, een bescherming 
krijgen tegen mogelijke repressie vanwege 
de directie. En werkgevers die een derge-
lijke opleiding vragen “begrijpen niet hoe 
belangrijk het is dat ze in hun bedrijf kunnen 
beschikken over gemotiveerde en opgeleide 
gesprekspartners. In feite aanvaarden ze het 
sociaal overleg niet”, aldus de regionale ACV-
verantwoordelijke. Alvorens de lokalen te ver-
laten, lieten de vakbondsmilitanten niet na 
om de muren vol te hangen met kleine affi-
ches met het opschrift: “bedrijf met gevaar 
voor het sociaal overleg”.

Als u zich afvroeg hoe de campagne van 
een milieuvereniging met wansmake-

lijk veel geld eruit zou zien, dan biedt het 
Zweedse Vattenfall u een mooi voorbeeld. 
In verschillende grote kranten in Vlaanderen 
stond op 30 september 2008 een pagina-
grote advertentie. Heel mooi gedaan, echt 
waar. Met de bergtoppen die opnieuw wit 
werden, bedekt door duizenden witte hand-
tekeningen. De sneeuw zou wel volgen. In de 
advertentie werd u gesmeekt of u, alstublieft, 
een klimaatpetitie zou willen ondertekenen. 
Want de klimaatverandering, daar moet 
echt dringend wat aan gedaan worden. 
Ondertussen hebben al 7553 bezorgde bur-
gers de petitie ondertekend en de teller 
loopt door. Vattenfall gaat in uw naam zelfs 
actie voeren bij de politieke leiders. Van het 
Luxemburgplein in Brussel tot de komende 
VN-klimaatconferentie te Poznan (Polen). 
Maar Vattenfall is geen milieuvereniging 
met wansmakelijk veel geld. Het is een 
Zweedse energiereus. Vattenfall baat kern-
centrales, kolencentrales en stuwdammen 
uit, vooral in Zweden, Duitsland en Polen. 
Wat drijft Vattenfall dan om zo plots een 
streng klimaatbeleid te vragen? Waarom wil 
het ineens een prijs op de uitstoot van CO2? 
Het antwoord: Vattenfall wil dat nieuwe 

kerncentrales rendabel zouden worden. De 
investeringen in nieuwe kerncentrales liggen 
vandaag veel te hoog dus moet de CO2-prijs 
omhoog, zodat kerncentrales in vergelijking 
goedkoper worden. De Zweedse energie-
reus wil dus veel geld verdienen aan de 
klimaatopwarming en probeert de bezorgde 
burger voor zijn kar te spannen. Wie heel 
de site van de campagne binnenste buiten 
surft, wordt er op lichtjes dogmatische toon 
van op de hoogte gebracht dat het afvalpro-
bleem van kernenergie zo goed als opgelost 
is (niets is minder waar) en dat de uitstoot 
van kolencentrales kan vermeden worden 
met de opvang en de opslag van koolstof (er 
is nog geen enkele werkende grote centrale 
uitgerust met dit zogenaamde CCS-systeem). 
Manipulatie van het ergste soort. 
(Bond Beter Leefmilieu, 2 oktober 2008)

De energieleverancier Electrabel, vond de 
campagne van Vattenfall zeer inspirerend 

en toverde iets gelijkaardigs uit de hoed. De 
Belgische media wordt momenteel bestookt 
met filmpjes en advertenties die er ons op 
moeten wijzen dat we dringend iets moeten 
doen aan het milieu om de aarde leefbaar 
te houden voor de volgende generaties. De 
CO2-uitstoot moet drastisch naar omlaag 
en wij gaan daar samen met Electrabel voor 
zorgen. Het bedrijf laat de consument gis-
sen naar de manier waarop het dit schikt te 
verwezenlijken. Maar op de site van de ener-
gieleverancier is het antwoord rap gevonden. 
Haar belangrijkste activiteit is namelijk het 
leveren van nucleaire energie. Iemand moet 
Electrabel er toch eens op wijzen dat er geen 
werkbare oplossingen bestaan voor het pro-
bleem van radioactief afval. Bij het opwekken 
van kernenergie wordt dit afval geproduceerd 
en het hoopt zich meer en meer op. Er zijn in 
de loop van de jaren talloze mogelijke oplos-
singen bedacht en onderzocht. Geen van deze 
is echter toepasbaar gebleken. Ondergrondse 
opslag, zoals bijvoorbeeld in zoutkoepels, 
zal zeker leiden tot lekkages, nu of in de 
toekomst. Ook bovengrondse opslag is niet 
veilig. Omdat het afval nog tienduizenden 
jaren radioactief zal blijven, is het gebrek aan 
goede opslag een probleem dat alleen maar 
groter zal worden. Zullen we zo de aarde leef-
baar houden voor de volgende generaties?

De openbare schuld van de VS wordt te 
groot voor de Nationale Schuld Teller. 

Op Time Square, New York (VS) staat sedert 
1989 een gigantische teller die de openbare 
schuld van de VS bijhoudt. Een cadeautje van 
een vastgoedmakelaar die het Amerikaanse 
publiek wou wijzen op de toenemende 
openbare schuld van de VS, toen een slordige 
2.700 miljard dollar. Sedert september 2008 
zijn er echter niet genoeg cijfers meer voor-
handen om de astronomische en nog steeds 
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Referendum: hoop op verandering

Kristien Hemmerechts over Palestina

Zeven jaar na datum

toenemende schuld van 10.000 miljard 
dollar aan te duiden. G.W. Bush presteerde 
het om daar de voorbije 8 jaar, per jaar 500 
miljard dollar bij te lappen. Het dollarte-
ken op de teller werd noodzakelijkerwijs 
geschrapt en nu zijn er plannen voor een 
nieuwe teller die tot 1.000.000 miljard dollar 
zou kunnen weergeven. Altijd groots blijven 
denken, zowel in goede als in slechte tijden. 
( HYPERLINK "http://www.brillig.com/debt_
clock"www.brillig.com/debt_clock)

Na een vliegtuigcrash in 1968 liet de 
Amerikaanse overheid een nucleaire 

bom achter in het ijs van Groenland. Sedert 
begin de jaren 1960 vlogen B-52 bommen-
werpers geladen met kernbommen over de 
Amerikaanse legerbasis Thule in Groenland 
in het kader van ‘Chrome Dome’ militaire 
missies. De legerbasis Thule was tijdens de 
Koude Oorlog van groot strategisch belang 
voor de VS omdat ze alle raketten kon 
detecteren die over de Noordpool richting 
de VS zouden vliegen. Volgens de VS zou de 
basis daarom het eerste doelwit zijn van de 
Sovjet-Unie in een eventuele kernoorlog, de 
B-52’s konden in dat geval doorvliegen naar 
Moskou. In 1968 ging het mis en crashte 
een B-52 bij een oefening in de buurt van de 
Amerikaanse basis. Recentelijk vrijgekomen 
documenten brachten aan het licht dat de 
VS tijdens de gigantische opruimoperatie 
slechts het puin van drie van de vier kern-
bommen kon terugvinden. De aanvankelijke 
paniek -gevoelige informatie zou wel eens 
in de handen van de vijand kunnen val-
len- maakte plaats voor een geruststellende 
gedachte: als wij de bom niet terugvinden 
dan vindt niemand hem terug. Dat er naar 
alle waarschijnlijkheid een zekere hoeveel-
heid uiterst giftig plutonium vrij zou komen 
door dit incident was nooit een reden tot 
paniek, laat staan bezorgdheid. In de docu-
menten wordt er zelfs geen melding van 
gemaakt.
(BBC, 10 november 2008)

 
                                                                                                                                                          Foto: Palestina, Bernadette Mergaerts
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De oorlog voorbij

In het geheugen van de zomer
sluimeren beelden van een oud verhaal.
Soldaten vechtend man tegen man
hun toekomst aan flarden geschoten
in de armen van de dood.
Namen gebeiteld in steen
een laatste eerbetoon aan hen
die voor onze vrijheid vielen.
In het geheugen van de zomer
sluimeren droombeelden van vrede

Jozef Vandromme
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Open brief aan de partijvoorzitters en  
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Geachte partijvoorzitters,
Geachte Parlementsleden,

Uitgewezen Afghaanse asielzoekers vermoord 
door Taliban
Volgens journalist Ayfer Erkul (DM 28-10-2008) zijn de Australische 
autoriteiten een onderzoek begonnen naar de mogelijke dood van 
twintig uitgewezen Afghaanse asielzoekers. Die zouden na hun depor-
tatie vermoord zijn door de Taliban.

De kwestie draait om zo'n vierhonderd Afghanen die door de vorige 
Australische regering aan de grens werden tegengehouden en opge-
sloten in het kader van het toenmalige asielbeleid. Deze vierhonderd 
Afghanen werden een tijdlang vastgehouden op Nauru [de eiland-
staat waarmee Australië een deal heeft over de opvang van asielzoe-
kers, red.], maar al snel teruggestuurd naar Afghanistan. Volgens velen 
van hen hadden de Australische autoriteiten hen verzekerd dat het 
veilig was om terug naar huis te keren en dat ze de rest van hun leven 
in de cel zouden moeten doorbrengen als ze dat niet deden.

Een van de teruggestuurde Afghanen was Abdul Azmin Rajabi, wiens 
verhaal in een TV-documentaire wordt verteld. Rajabi's familie had 
al jaren problemen met de Taliban en dat verergerde toen hij zijn 
islamitische geloof opgaf en trouwde buiten zijn stam. Rajabi vertelt 
in de documentaire dat hij eind 2001 arriveerde aan de Australische 
grens en dat zijn asielaanvraag later werd afgewezen. Een jaar later 
was Rajabi terug in Afghanistan. Nog vier maanden later werd zijn 
huis opgeblazen. Twee van zijn dochters kwamen daarbij om. De gra-
naataanslag werd toegewezen aan de Taliban. Rajabi vluchtte na de 
gebeurtenissen naar Pakistan.

Beleid in België
Ook in België krijgt de meerderheid van de Afghanen geen bescher-
ming maar wel het bevel om terug te keren naar Afghanistan. We 
hebben jullie reeds verschillende keren op de hoogte gebracht van het 
feit dat het asielbeleid ten aanzien van de Afghaanse vluchtelingen 
niet deugd. Er zijn maar weinig Afghaanse vluchtelingen die asiel 
krijgen en er zijn er al even weinig met subsidiaire bescherming [een 
tijdelijk verblijfsrecht, red.]. Het grootste gedeelte wordt afgewezen. 

De Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), 
Dirk Van den Bulck, verdedigde eerder zijn beleid als volgt: 
"...de toekenning van een status van bescherming gebeurt conform 
de in de wet vastgelegde criteria en procedure. Zij zijn in de Belgische 
wet vastgelegd conform internationale regelgeving.
...Maar het CGVS erkent niet zonder meer een status toe enkel en 
alleen omdat iemand stelt afkomstig te zijn uit een land waar er op 
dat ogenblik een oorlog of gewapend conflict aan de gang is. Dat 
er voor personen afkomstig uit Afghanistan negatieve beslissingen 
genomen worden, heeft in eerste instantie te maken met bijzondere 

individuele redenen. Voor tal van dossiers wordt er fraude of duide-
lijke ongeloofwaardigheid met betrekking tot de nationaliteit, her-
komst, identiteit of achtergrond vastgesteld. In andere gevallen wordt 
de status geweigerd omdat er vastgesteld wordt dat men niet afkom-
stig is uit een regio waar er op dit ogenblik een reëel risico bestaat.
Het beleid van het CGVS is gesteund op de beoordeling en het 
advies van internationale organisaties (zoals onder meer het Hoog 
Commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties, het 
UNHCR). Het is conform de jurisprudentie van de Raad van Vreemde
lingenbetwistingen. Het is ruimer dan het beleid van asielinstanties 
in tal van andere lidstaten van de Europese Unie. De wet voorziet in 
sterke garanties voor het bekomen van de status van vluchteling of 
subsidiaire bescherming. De in de wet vastgelegde criteria kunnen als 
ruim worden beschouwd." (DS 18-9-2008)

Als je weet dat er in 2007 slechts 7,4% van de Afghanen die asiel had-
den aangevraagd een erkenning hebben gekregen en slechts 4,5% 
subsidiaire bescherming, dan moet bovenstaande verklaring toch 
genuanceerd worden. Honderden vluchtelingen vallen hierdoor uit de 
boot en lopen grote risico's.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen schrijft daarover in haar verslag dat de 
cijfers in het oog springen en verwondering wekken.

Conclusie
Voor ons is het nochtans duidelijk. Vluchtelingen, zeker uit oorlogs-
gebieden, moeten opvang en bescherming krijgen. Het klein aantal 
positieve beslissingen in België toont aan dat er iets mis loopt met 
het beleid. Aan het parlement om dit na te gaan en geen voldoening 
te nemen met algemene verklaringen zoals de minister reeds eerder 
gaf op gestelde parlementaire vragen.
De feiten laten niets aan duidelijkheid over. Ook het voorval in 
Australië toont aan dat men bij oorlogsvluchtelingen de wet best 
ruim interpreteert en de vluchtelingen het voordeel van de twijfel 
geeft. Vluchtelingen uit oorlogsgebieden zouden wettelijk automa-
tisch subsidiaire bescherming moeten krijgen.

Onlangs nog gingen meer dan honderd Afghaanse vluchtelingen 
daarvoor in hongerstaking. Waarom hoeft dit?
Beste politici, a.u.b. doe jullie werk en niet alleen door banken bij te 
springen maar ook vluchtelingen op zoek naar bescherming.
Ofwel is het beleid van het CGVS volgens de wet en dan moet de wet 
aangepast worden, ofwel is de toepassing door het CGVS verkeerd en 
ook dan moet het parlement optreden. In elk geval kan het zo niet 
verder. De vluchtelingen rekenen op u.

Pol Van Camp
woordvoerder recht op migratie
www.rechtopmigratie.be 
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EDITORIAAL

Als antwoord op het geweld in 
Oost-Congo pleitten verschillende 
NGO’s en Congo-waarnemers voor 
een Europese militaire interventie. 
“De EU heeft voor dit soort opera-
ties gemengde zogenaamde 'Battle 
Groups' ter beschikking”, lezen 
we in een opiniestuk van Walter 
Zinzen. Het Europees netwerk voor 
Centraal Afrika, EURAC, ziet daar 
eveneens brood in, zij het met een 
“duidelijk afgebakende opdracht 
en een afgelijnd mandaat in tijd en ruimte”. Sinds 2000 is er in 
Congo nochtans een van de grootste en duurste VN-operaties 
actief. Met een jaarlijks budget van 1 miljard dollar telt MONUC 
op dit ogenblik 16.500 manschappen van wie de helft uit Indië, 
Pakistan en Nepal en welgeteld nul westerse troepen. De EU zou 
nu deze MONUC-operatie moeten versterken of zoals EURAC 
bepleit, ‘complementair’ naast de verbrande MONUC opereren.
Er bestaat geen simpele oplossing voor Oost-Congo, laat staan 
een ideale oplossing. Maar misschien moeten we toch opletten 
met remedies die in bepaalde opzichten juist een deel van het 
probleem zijn. MONUC is om allerlei redenen niet geslaagd in 
zijn missie: het naleven van de vredesakkoorden, de bescher-
ming van de bevolking en de taken die vallen onder het Franse 
acroniem DDRRR (Ontwapening, Demobilisatie, Repatriëring, 
Herinstallering en Hervestiging). De reputatie van MONUC 
kreeg bovendien een deuk toen bleek dat bepaalde eenheden 
zich verrijkten via corruptie en smokkel. Bij dit alles komt nog 
dat MONUC met een dilemma kampt. Als zij optreedt tegen 
een van de warlords die doorgaans etnisch zijn verbonden dan 
riskeren ze rechtstreeks betrokken te geraken bij de gevechten, 
want dan worden ze beschuldigd van partijdigheid. Bovendien 
kan MONUC moeilijk optreden tegen de wanpraktijken van het 
Congolese leger want ze worden geacht in coördinatie met het 
leger te werken. MONUC kan om al deze redenen nog maar op 
weinig sympathie rekenen in de regio. Een breed platform van 
Congolese jongerenorganisaties heeft alvast een brief gestuurd 
naar de VN-Secretaris-Generaal met de vraag een einde te 
maken aan MONUC, want ze heeft “geen bestaansreden” meer.
Europese troepen dan maar? Ook hier is enige voorzichtigheid 
geboden, in het bijzonder wat de rol betreft van een aantal 
Europese hoofdrolspelers in deze zaak. België werpt zich bij 
monde van onze minister van Buitenlandse Zaken steevast op 
als grote voorvechter van mensenrechten en goed bestuur, wat 
hem al aanvaringen bezorgde met het Congolese regime. Maar 
de Belgische historische verantwoordelijkheid zou onze minister 
tot meer bescheidenheid moeten aanzetten. De massale moord- 

en plundertochten in Leopolds Congo-
Vrijstaat, de koloniale exploitatie van Congo 
als wingewest, de betrokkenheid bij de 
afzetting en moord op Lumumba, de steun 
aan dictator Mubutu en de postkoloniale 
militaire interventies die vooral tot doel had-
den de Belgische belangen veilig te stellen. 
Hoe je het ook draait of keert, de Congolese 
miserie is via het koloniaal verleden voor 
een groot stuk van Belgische makelij. Dat 
wordt in diplomatieke kringen al eens gauw 
vergeten. 

Wat is de betekenis van de eventuele aanwezigheid van Franse 
troepen in de Europese Battle groups? Frankrijk is het land dat 
er met Opération Turqoise in Rwanda ( juni 1994) voor heeft 
gezorgd dat heel wat genocide-plegers toen konden ontsnap-
pen om vervolgens hun moorddadige activiteiten voort te zet-
ten. Uit deze groep is de FDLR (Democratische Krachten voor 
de Bevrijding van Rwanda) geboren die zich in Oost-Congo te 
buiten gaat aan mensenrechtenschendingen en exploitatie van 
natuurlijke rijkdommen. De aanwezigheid van de FDLR was het 
gedroomde argument voor Laurent Nkunda om een militaire 
operatie te starten. Nkunda met zijn Nationaal Congres voor de 
Verdediging van het Volk (CNDP), beweert immers de Congolese 
Tutsi’s te beschermen. Recentelijk lanceerde hij een succesvol 
offensief tot aan de poorten van Goma. Zoals elke krijgsheer in 
het gebied streeft hij naar de controle van de natuurlijke hulp-
bronnen waar de regio zo rijk aan is. Nu zegt Nkunda openlijk 
dat hij de Kivu wil afscheiden, een denkpiste die Rwanda mooi 
in de oren moet klinken. Het is al lang geen geheim meer dat 
Nkunda politieke, militaire en logistieke steun krijgt vanuit 
Burundi en Rwanda. Dat laatste land onderhoudt goede relaties 
met de VS, inclusief militaire. De VS beschikken dus over vol-
doende diplomatieke macht om de Rwandese president Kagame 
duidelijk te maken dat hij zijn bondgenoten in Oost-Congo tot 
de orde moet roepen en de regio niet langer als een gemakke-
lijk wingewest kan beschouwen. De rijkdommen van die regio 
komen trouwens op Amerikaanse, Europese of Chinese markten. 
Er zijn dus nog heel wat zaken die aangepakt kunnen worden 
zonder onmiddellijk alle heil te moeten zoeken in een zoveelste 
militaire interventie. De geschiedenis leert ons immer dat mili-
taire interventies doorgaans meer kwaad dan goed doen. 
Bij al dit negatieve nieuws is er alvast het lichtpuntje dat VN-
Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon een diplomatiek offensief is 
gestart. Gelukkig heeft ook minister De Gucht inmiddels begre-
pen dat Kagame een sleutelrol speelt en dat er daar nog heel 
wat diplomatieke pistes openliggen. 

editoriaal
I Ludo De Brabander I

Bescheidenheid zou ons sieren
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InTERvIEw

“De Holocaust was misschien wel verschrikkelijker 
dan de naqba, maar het gaat te ver om het ene als 

rechtvaardiging voor het andere te gebruiken” 

Interview met Kristien Hemmerechts

I Sofie Synnesael I

Begin september 2008 bracht Vrede samen met een aantal geïnteresseerden uit de Belgische culturele sector een bezoek aan Israël 
en de Palestijnse gebieden. De schrijfster Kristien Hemmerechts was een van de deelneemsters. Ze vertelt over haar ervaringen en 

over hoe de reis haar visie op het conflict veranderd heeft. 

vlakbij het oude Jeruzalem, dat ik al vele 
jaren wou bezoeken. En dat bleek een 
fantastisch mooie stad te zijn. Ze is nog 
volledig intact. Het lijkt alsof je teruggaat 
naar de middeleeuwen. Je loopt door de 
Damascuspoort en je komt in een wirwar 
van straatjes terecht, waar de tijd stil is 
blijven staan. Er stond daar een man in het 
midden van de straat te preken alsof hij 
uit de bijbel ontsnapt was. Waarschijnlijk 
heeft Jezus daar ooit ook zo gestaan. Je 
loopt daar rond en dan heb je de Heilige 
Grafkerk, een beetje verder de Klaagmuur 
en dan de Al-Aqsa moskee. Het is bijna 
niet te bevatten. Binnen een aantal 
vierkante kilometers zijn de drie grote 
monotheïstische godsdiensten verenigd. 
Jeruzalem is de meest multiculturele 
plaats op de wereld, maar jammer genoeg 
slaagt men er niet in samen te leven, 
terwijl de verschillende gemeenschappen 
toch aan elkaar overgeleverd zijn aange-
zien de stad voor elke religie zo belangrijk 
is. Zelfs als ze de hele boel platgooien, 
zal men nog vechten om dat klein stukje 
grond. Het was echt overweldigend. Alleen 
dat al zou ik voor geen geld van de wereld 
willen missen hebben. 

Daarna hebben jullie een rondreis in 
Palestina gemaakt. Waar zijn jullie naar-
toe geweest en wie hebben jullie ont-
moet? 
We hebben heel wat gezien en gedaan. 
Het was een zeer intense week, bijna 
een studiereis zoals vroeger met school. 

We hebben een paar Palestijnse vluch-
telingenkampen en een paar Joodse 
nederzettingen bezocht. Daarnaast zijn 
we ook naar het Holocaustmuseum 
geweest. Verder hebben we ook met heel 
veel mensen gesproken. Met de gewone 
mensen, met hulporganisaties, met 
politici en met de Belgische consul. Ons 
programma zat goed vol. Vooral de ont-
moeting met Omar Barghouti heeft grote 
indruk op me gemaakt. Dat is een zeer 
intelligente Palestijn die ons echt met de 
neus op de feiten drukte. Hij vond dat de 
wereld gewoon eerlijk moest zijn. Dat er 
onomwonden moest gezegd worden dat 
de Palestijnen minderwaardige mensen 
zijn. Nu doet men alsof de Palestijnen 
gerespecteerd worden en dat de men-
senrechten nageleefd worden, terwijl dat 
gewoon niet zo is. Je wordt toch even 
stil als je zoiets hoort. Op een bepaald 
moment heb ik ook gehuild, iets wat ik 
niet gauw doe. B’Tselem, [een Israëlische 
NGO die informatie verstrekt over de men-
senrechtenschendingen in de Palestijnse 
gebieden, red.], toonde ons filmpjes die de 
Palestijnen zelf gemaakt hadden. Een van 
die verhalen speelde zich af in Hebron [op 
de Westelijke Jordaanoever, red.]. Midden 
in die stad ligt er een Joodse nederzet-
ting, maar de straten daaromheen zijn 
Palestijns. Er moet daar een Palestijns huis 
zeer dicht bij de nederzetting liggen. In het 
filmpje zag je dat de Palestijnse vrouw die 
in dat huis woont, door een Joodse vrouw 
bedreigd werd. Die joodse vrouw riep de 

Hoe bent u op het idee gekomen om deze 
reis te ondernemen? 
Ik wou al zeer lang een bezoek brengen 
aan Palestina, vanwege de Bijbelse sporen 
in Israël maar ook vanwege de Palestijnse 
kwestie. Zolang ik me herinner is die in het 
nieuws en ik wou eens met eigen ogen 
zien hoe de situatie er werkelijk was. Maar 
meestal was het te gevaarlijk om te gaan. 
Toen ik hoorde dat de vredesbeweging 
soms naar Palestina trok, heb ik gevraagd 
of ik mee mocht. Ik heb me niet speciaal 
op de reis voorbereid omdat ik al vele jaren 
het nieuws over het conflict in Israël volg. 
Ik dacht dat ik voldoende op de hoogte 
was van de problemen daar. Vlak voor 
ik vertrok, heb ik wel een boek gelezen 
waarin een Palestijnse aan de hand van 
zeer concrete situaties vertelde over het 
dagelijkse leven in de Palestijnse gebie-
den. Maar de praktijk heeft me geleerd 
dat er een enorm verschil is tussen het 
nieuws volgen en boeken lezen, en er echt 
geweest te zijn. Ik vrees dat de menselijke 
geest niet in staat is zich een concreet 
beeld van het conflict te vormen zonder 
er geweest te zijn. In het begin van de reis 
heb ik dan ook een paar domme opmer-
kingen gemaakt, maar ik was daar om te 
leren. Pas tegen het einde van een zeer 
intensieve week had ik het gevoel dat ik 
het probleem begon te snappen. 

Wat was uw allereerste indruk van het 
land? 
Ik was vooral ontroerd. We logeerden 
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hele tijd “hoer” naar haar. Dat was zo ver-
schrikkelijk. Twee vrouwen van ongeveer 
dezelfde leeftijd die zo lijnrecht tegenover 
elkaar stonden. De Palestijnse vrouw 
moest uiteindelijk aan een Israëlische 
soldaat vragen om haar te beschermen. 
Dat was absurd en triestig tegelijkertijd. Je 
zag zo iets lelijks van de mensen. Hoe laag 
men soms kan vallen, dat is me heel erg 
bijgebleven. 

Als u naar Palestina gaat, kunt u niet 
naast de muur kijken. Israël zegt dat die 
muur noodzakelijk is voor het bewaren 
van de veiligheid. Hoe ziet u dat?
Ik vind het vreemd dat Israël een muur 
bouwt om zich te beschermen tegen 
mensen die in een zwakkere positie zitten. 
Je kan er niet omheen dat Israël de mach-
tigste is. Als ze dan toch een muur zouden 
nodig hebben om zich te beschermen, dan 
zouden ze die op de Green Line [grens van 
Israël voor 1967] moeten bouwen. In de 
praktijk bouwen ze die muur waar ze wil-
len. Zo nemen ze hele stukken Palestijns 

gebied in en maken ze het de Palestijnen 
bijzonder moeilijk om naar school te gaan, 
hun akkers te bewerken of naar het zie-
kenhuis te gaan. De Palestijnse Gebieden 
zijn door de muur tot een gevangenis 
gereduceerd, net als Oost-Berlijn ten tijde 
van de Koude Oorlog. Tegelijkertijd denk 
ik dat Israël dat nooit kan blijven volhou-
den. Vroeg of laat moet men die muur 
opnieuw afbreken. Dat is uiteindelijk ook 
met de Berlijnse Muur gebeurd. Bovendien 
verzet men zich op bepaalde plaatsen 
enorm tegen de muur. Zo is er een dele-
gatie van een Palestijns dorp, Ni'lin, naar 
een Israëlische rechtbank getrokken om 
de bouw van de muur aan te klagen en 
ze hebben gelijk gekregen. De Israëlische 
rechter heeft beslist dat de muur ver-
plaatst moet worden zodat de Palestijnen 
opnieuw bij hun olijfboomgaarden gera-
ken. Maar daar blijft het bij. Het vonnis is 
er, maar er wordt niets mee gedaan. In het 
dorp worden er nu nog wekelijks protest-
acties tegen de muur gehouden. Aan de 
ene kant staan daar een aantal Palestijnen 

met de Palestijnse vlag te zwaaien en te 
roepen en aan de andere kant staan er 
Israëlische soldaten en kolonisten. De hele 
situatie is zo onwezenlijk. Het deed me 
denken aan kinderen die oorlogje spelen, 
terwijl het bittere ernst is. Hetzelfde geldt 
voor de Joodse nederzettingen die overal 
in de Palestijnse Gebieden gebouwd wor-
den. Verschillende resoluties hebben die 
praktijk al veroordeeld, maar Israël bouwt 
gewoon verder. Heel af en toe houdt 
Israël zich wel aan de regels. Zo vernielt 
men geen huizen meer als straf. Vroeger 
werd je huis gesloopt als ze dachten dat 
je een protestbeweging leidde of dat je 
oom een bommenlegger was. Nu doen ze 
dat niet meer (Israël heeft de belofte om 
geen huizen meer af te breken, gemaakt 
in april 2008, ondertussen gebroken). 
Dat is typisch voor Israël. Er is geen totale 
repressie. Je kan naar een rechter stappen, 
je mag protesteren, je kan onderhandelen. 
Het levert alleen niets op. Maar op die 
manier kan Israël wel het vaandel van de 
democratie ophouden. 

InTERvIEw

Kristien Hemmerechts in Palestina, foto: Bernadette Mergaerts.
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De Joodse nederzettingen worden 
op Palestijnse grond gebouwd. Veel 
Palestijnen eisen het recht op terugkeer 
naar hun oorspronkelijke dorpen binnen 
de grenzen van Israël. Is dat volgens u nog 
mogelijk? 
Volgens mij is dat totaal onmogelijk. De 
situatie zit daar totaal vast. Voor ik ver-
trok, dacht ik vaak dat de Palestijnen het 
verleden beter zouden loslaten en ergens 
anders een nieuw leven moesten opbou-
wen. Nu besef ik dat ze geen keuze heb-
ben. Ze zitten daar in een val. Ofwel blijven 
ze in hun eigen land waar ze als minder-
waardig behandeld worden, ofwel trekken 
ze naar de Arabische buurlanden waar ze 
niet welkom zijn. Dat is het Palestijnse 
verhaal. Aan de andere kant heb je het 
Joodse verhaal en de Holocaust. Toen ik 
in Yad Vashem [het Holocaustmuseum] 
liep, dat trouwens gebouwd is waar vroe-
ger een Palestijns dorp lag, werd ik me 
daar van bewust. De Joden zijn vreselijk 
behandeld. Ze zijn vermoord, uitgebuit en 
niemand heeft hen geholpen. Daardoor 
hebben de Israëli’s het idee gekregen dat 
ze van niemand hulp kunnen verwachten, 
dat ze enkel op zichzelf kunnen rekenen. 
Het is heel begrijpelijk dat je dan hard-
nekkig gaat vasthouden aan wat je hebt. 
Maar om daarom andere mensen te 
behandelen zoals je zelf behandeld bent? 
Je moet ervoor zorgen dat je niet zelf het 
kwaad wordt als je kwaad bestrijdt, en 
dat gebeurt nu wel. De Holocaust was 
inderdaad verschrikkelijk, misschien wel 
verschrikkelijker dan de naqba [Oorlog in 
1948 waarbij vele Palestijnen van hun dor-
pen verdreven werden, red.], maar het gaat 
te ver om het één als rechtvaardiging voor 
het andere te gebruiken. De twee volkeren 
zijn aan elkaar overgeleverd of ze nu willen 
of niet. Het is onmogelijk om zestig jaar 
geschiedenis ongedaan te maken en grond 
die nu al jaren Joods is opnieuw Palestijns 
te maken. Dat zie ik niet snel gebeuren. 
Compensatie voor de verloren gebieden 
is misschien wel mogelijk. Maar hoe ga je 
berekenen hoeveel compensatie er gege-
ven moet worden en waar moet dat geld 
vandaan komen? 

Officieel pleit men voor een tweestaten-
oplossing. Is dat volgens u mogelijk?
In theorie moet dat kunnen, maar de 

praktijk is iets anders. Op dit moment is er 
zogezegd een tweestatenoplossing, maar 
de situatie ter plaatse toont iets anders. De 
Palestijnen hebben geen staat, zelfs geen 
kleintje. Gaza is Palestijns gebied, maar de 
Palestijnen hebben geen controle over het 
luchtruim, over de grenzen. Daarnaast is er 
nog de Westelijke Jordaanoever, maar die 
zit vol Joodse kolonisten en verder neemt 
de muur hele stukken van het gebied 
weg. Dat is geen tweestatenoplossing. 
Dat zijn zelfs geen vrije gebieden binnen 
een groter land. Dat is een bezetting. Pas 
als men als twee gelijkwaardige partners 
rond te tafel gaat zitten en als men ieder-
een gelijke rechten geeft, kan men tot 
een oplossing komen. Men moet het land 
eerlijk in twee delen en ervoor zorgen dat 
elke bevolkingsgroep kan overleven. Het 
is ook geen oplossing om de Palestijnen 
in een stuk woestijn te droppen. Dan 
creëer je maar nieuwe problemen. Op die 

manier moet een tweestatenoplossing 
haalbaar zijn. Het grote probleem is dat 
de meeste Israëli's niet beseffen hoe het 
werkelijk met de Palestijnen gesteld is. Ze 
komen nooit in de Palestijnse gebieden en 
stellen zich ook geen vragen. Het is een 
ver-van-mijn-bedshow. Daarom vond ik 
dat Zochrot, een Israëlische mensenrech-
tenorganisatie, zo fantastisch werk levert. 
Zij proberen de problematiek aan te kaar-
ten door ervoor te zorgen dat de Israëli’s 
weten dat ze een volk verjaagd hebben 

om zelf land te verkrijgen. Ze gaan bin-
nen Israël borden plaatsen waar vroeger 
Palestijnse dorpen waren, ze interviewen 
Palestijnen over de herinneringen aan hun 
dorp, ze organiseren congressen en reizen 
naar de Westelijke Jordaanoever. Spijtig 
genoeg zijn dat maar zandkorreltjes. Het is 
nu eenmaal zeer moeilijk om mensen uit 
hun vastgeroeste ideeën te helpen. Ik vond 
het bewonderenswaardig dat die mensen 
van Zochrot die klik wel gemaakt hadden. 
En wie weet slagen ze er uiteindelijk in de 
situatie te veranderen. 

U bent naar de Palestijnse vluchtelingen-
kampen op de Westelijke Jordaanoever 
geweest. Hoe is de situatie daar?
Verschrikkelijk. Er heerst daar een ongelo-
felijke troosteloosheid. Het eerste wat me 
opviel, was dat daar niets oud te vinden 
is. Alles is daar al eens kapotgeschoten en 
vervangen. Er staan daar onafgewerkte 

huizen en huizen die voor de helft in puin 
liggen. Er ligt overal afval en vuiligheid. 
Vooral aan de kinderen zag je dat er iets 
mis was. Ze zien er allemaal ongezond uit. 
Je ziet dat het eten niet goed is, dat de ver-
zorging ondermaats is. Maar aan de ande-
re kant merk je ook dat de mensen willen 
leven. De kinderen spelen op straat, ze 
gaan naar school, er wordt markt gehou-
den. De mensen proberen zich aan te pas-
sen aan de situatie. Maar de economische 
en sociale situatie is echt niet goed. Verder 

InTERvIEw

Jeruzalem is de meest multicul-
turele plaats op de wereld, maar 
jammer genoeg slaagt men er niet 
in samen te leven, terwijl de ver-
schillende gemeenschappen toch 
aan elkaar overgeleverd zijn aan-
gezien de stad voor elke religie zo 
belangrijk is.
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bestaan kilo’s VN-resoluties, maar daar 
blijft het bij. Dat is zo ontgoochelend. 
Ik dacht vroeger altijd dat er een soort 
rechtvaardigheid bestond die uiteindelijk 
triomfeerde. Nu zie ik dat het niet zo is. 
Het ergste van al is dat men weet hoe de 
situatie in elkaar zit, er is geen gebrek aan 
informatie. Er zijn ontelbare boeken over 

het onderwerp geschreven, de beste jour-
nalisten bevinden zich in de regio, maar 
uiteindelijk levert het niets op. Diezelfde 
kritiek hoorde je ook bij de mensenrech-
tenorganisatie B’Tselem. Als zij met de 
Amerikaanse ambassade gingen praten, 
wisten die alles al. Ze deden er alleen niets 
mee. Dat is het trieste van de situatie. Het 
ziet er daar echt niet goed uit, terwijl het 
zo een mooi land zou kunnen zijn. Klink ik 
nu te pessimistisch?

zijn sommige vluchtelingenkampen ook 
door de muur begrensd. Je kan uren langs 
die muur lopen zonder een uitweg te 
vinden. Het enige wat je ziet zijn wachtto-
rens. Je weet niet of er iemand inzit. Soms 
schieten ze, soms ook niet. Het gevoel dat 
je elk moment van de dag bekeken wordt. 
Ik vond het vreselijk. Ik snakte ernaar 
om daar weg te geraken. Ik kan dan ook 
goed begrijpen dat sommige Palestijnen 
alle hoop verliezen. Zo een ongelofelijk 
troosteloze plek. Een grote gevangenis. En 
toch hebben andere Palestijnen wel nog 
hoop. Ze gaan ervan uit dat Israël de hui-
dige situatie niet kan blijven volhouden. 
Ze rekenen daarbij op de internationale 
gemeenschap. Ze waren dan ook enorm 
blij met het bezoek van ons, buitenlanders, 
aan de kampen. Ze hopen dat wij hen 
gaan helpen, dat de internationale druk op 
Israël zo groot wordt dat er een oplossing 
moet komen. 

Vindt u dat de internationale gemeen-
schap iets aan het probleem zou moeten 
doen?
 Ik denk dat vooral individuele mensen iets 
kunnen bereiken, op regeringen moeten 
we niet rekenen. Velen zijn te laf om te 
reageren. Kijk naar de situatie in China. 
We weten dat de mensenrechten daar 
geschonden worden, maar we doen er 
niets aan omdat China een belangrijke 
handelspartner is. Hetzelfde gebeurt met 
Israël. Dat land wordt onvoorwaardelijk 
door de VS gesteund en de andere landen 
zijn te laf om er tegenin te gaan. Europa 
gedraagt zich zeer dubbelzinnig als het op 
het Israëlisch-Palestijns conflict aankomt. 
Aan de ene kant zijn we vriendjes met 
Israël. Zo heeft de Europese Unie een spe-
ciale status aan Israël toegekend waardoor 
het land kan profiteren van een heleboel 
economische, politieke en sociale program-
ma’s. Aan de andere kant geeft Europa 
ongelofelijk veel geld aan de Palestijnen 
door kleine projecten, ngo’s, enz., te finan-
cieren. Er gaat dus veel Europees geld naar 
de Palestijnen, maar in het officiële beleid 
steunt Europa Israël. Die dubbelzinnig-
heid begrijp ik wel. Regeringen hebben nu 
eenmaal minder ruimte om te bewegen. 
Er speelt veel meer mee dan wat we op 
het eerste gezicht zien. Maar individuen 
kunnen wel een verschil maken, zij hebben 
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wel vrijheid. Omar Barghouti pleitte heel 
erg voor een culturele boycot van Israël. Hij 
was dan ook zeer blij dat Bono, Björk en 
enkele andere artiesten weigerden op te 
treden tijdens de viering van 60 jaar Israël. 
Paul McCartney is wel gegaan omdat hij 
er 4,3 miljoen dollar voor gekregen heeft. 
Ik sluit me aan bij de culturele boycot. Op 

dit moment ga ik niet snel een Israëlisch 
boek lezen of een Israëlische film bekijken. 
Ook de economische boycot steun ik, in 
mijn winkelkar vind je geen Israëlische 
producten meer. In Zuid-Afrika is er ook 
een einde gekomen aan de apartheid door 
middel van een economische boycot door 
de gewone mensen. En daar hopen de 
Palestijnen ook op. Ze geloven niet in rege-
ringen, maar in individuele mensen. 

Heeft u nu een totaal ander beeld van het 
conflict dan voor de reis?
 Ja, ik zie nu echt in dat de Palestijnen een 
onderdrukt volk zijn. Dat er daar een onge-
lofelijk onrechtvaardige situatie heerst. 
Als je in Palestina geweest bent, kan je 
niet anders dan overtuigd geraken van het 
ongelofelijke onrecht dat de Palestijnen 
wordt aangedaan. Het is beschamend. En 
dan doen we in het Westen niets anders 
dan over mensenrechten praten, terwijl 
die er voor heel veel mensen niet zijn. Er 

In mijn winkelkar vind je geen 
Israëlische producten meer. In 
Zuid-Afrika is er ook een einde 
gekomen aan de apartheid door 
middel van een economische boy-
cot door de gewone mensen. En 
daar hopen de Palestijnen ook 
op. Ze geloven niet in regeringen, 
maar in individuele mensen.
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Bil’in en Nil’in. De hardnekkige strijd tegen 
de muur

Een ooggetuigenverslag

I Ludo De Brabander I

De voldongen-feiten-politiek van de Israëlische regering, die bijna de helft van het Palestijns grondgebied claimt, lijkt de Palestijnen 
letterlijk in de hoek te duwen. Toch kijken ze niet machteloos toe. In Bil’in en Nil’in vechten de inwoners tegen de muur die het 

grootste deel van hun grond dreigt te verorberen.

Terugkeren naar de Palestijnse Gebieden 
is altijd opnieuw schrikken. De ijver en 
het tempo waarmee de bezetter het 
landschap verandert is hallucinant. 
Eenvoudige controleposten zijn op stra-
tegisch belangrijke plaatsen omgeturnd 
tot grote moderne douaneterminals. De 
bezettingsinfrastructuur oogt alsmaar 
professioneler, vernuftiger en uitgekien-
der. In Jeruzalem snijdt de als een slang 
slingerende muur straten doormidden, 
vast besloten om van overburen onbereik-
bare vreemdelingen te maken. Het beton-
nen gevaarte is op sommige plaatsen 
gewoon dwars over de weg neergepoot. Er 
is geen houden aan. Palestijnse chauffeurs 
en voetgangers moeten zich voortdurend 
aanpassen. Elke keer veranderen de regels, 
is er hier een doorgang ('gate') gesloten 
dan is er elders met wat geluk weer één 
open. Omrijden, files, tijdverlies, frustra-
ties, het is iets waar de slachtoffers aan 
proberen te wennen. 

Maar er zijn ook de oude triestige zeker-
heden. Het Israëlische leger is alomte-
genwoordig. Het gedrag van soldaten 
tegenover de Palestijnse passanten aan de 
controleposten blijft onveranderd brutaal, 
vernederend en willekeurig. De Israëlische 
soldaten interpreteren de regels van dit 
machtsspel naar eigen goeddunken. Kom 
je er niet door, dan is dat zo, ook al is er 
daarvoor geen enkele logische reden te 
bedenken. 

Het is de tweede vrijdag van de Ramadan. 
Een belangrijke dag. Voor één keer mogen 
de Palestijnse moslims ouder dan 45 jaar 

met hun Westbank-Identiteitspapieren 
naar Jeruzalem voor een bezoek aan de Al-
Aqsa moskee. Dat zorgt voor een immense 
chaos in Khalandya, de grote controle-
post tussen Jeruzalem en Ramallah. De 
rij wachtende mensen, auto’s, bussen en 
taxi’s lijken de Israëlische soldaten niet tot 
spoed aan te manen. Nadien krijgen we 
te horen dat heel wat mensen die soms 
al van 2 uur 's ochtends onderweg zijn en 
het hele traject van controleposten op de 
Westelijke Jordaanoever hebben door-
lopen alsnog de toegang tot Jeruzalem 
wordt geweigerd.

Bil’in
We zijn op weg naar Bil’in. Bil’in is een 
klein dorpje van 1700 inwoners ten noord-
westen van Ramallah. Al 4 jaar vechten de 
dorpelingen om te overleven. Nagenoeg 
60 procent van de dorpsgrond is verloren 
gegaan door de bouw van de muur. In 
de buurt ligt een cluster van Israëlische 
kolonies. Op de onteigende grond wordt 
een nieuwe kolonie gebouwd. “Toen op 
20 februari 2005 de bulldozers de werken 
aanvatten, voerden we onmiddellijk actie. 
De eerste maanden was dat dagelijks, en 
later elke vrijdag”, aldus de burgemeester 
van het dorp die ons hun drama uit de 
doeken doet. In zijn gezelschap zitten 
verschillende leden van het volkscomité. 
“Het verlies van onze grond heeft veel 
mensen in de werkloosheid geduwd”, zo 
vervolgt de burgemeester. “Elke olijfboom 
is goed voor 30 liter olijfolie. De Israëli’s 
zijn nu begonnen met het ontwortelen 
van de olijfbomen. Het gaat om oude, 
stevige exemplaren waarvan een aantal 

nu herplant worden in Israël.” Het volks-
comité doet er alles aan om de internatio-
nale aandacht te trekken en is bijzonder 
creatief in het opzetten van de acties die 
geweldloos verlopen. Die acties zorgen 
regelmatig voor een oponthoud van de 
werken. Het leger reageert met traangas 
en rubberen kogels, soms zelfs met scher-
pe munitie. Een jaar na het begin van de 
protestacties, bouwden de dorpelingen 
op de onteigende grond een klein huisje 
dat ze ‘outpost’ doopten, net zoals radicale 
joodse kolonisten hun nederzettingen in 
het Palestijns gebied noemen. Een oude 
wet zorgt er voor dat het gebouw alleen 
na een uitspraak van de rechtbank kan 
worden afgebroken. Het staat er nog altijd 
en is ook voortdurend bewoond. De bewa-
ker van dit piepklein gebouw is Ashraf, 
een jonge kerel die bij zijn volksgenoten 
zichtbaar veel respect heeft afgedwongen. 
Hij beklom eens op zijn eentje een grote 
kraan toen die bezig was om een cara-
van, een eerdere Palestijnse ‘outpost’, te 
verwijderen. Ashraf zit in ons gezelschap 
met zijn Che Guevarra T-shirt aan, terwijl 
een fiere dorpsgenoot ons een affiche 
toont met een foto van de actie. “Jullie 
hebben toch wel gehoord van de man die 
na zijn arrestatie tijdens protestacties in 
het naburige dorp Nil’in, geblinddoekt en 
geboeid in de voet werd geschoten door 
een Israëlische soldaat? Hij was overal 
op de beeldbuis te zien nadat een van de 
activisten het gebeuren had gefilmd. Wel, 
de man in het filmpje, dat is onze Ashraf.” 

Op 4 september 2007 trokken de dor-
pelingen van Bil'in naar het Israëlische 
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Hooggerechtshof en dwongen een vonnis 
af dat bepaalde dat de muur verder naar 
het Westen moest worden opgetrokken. 
De dorpelingen konden zo een deel van 
de grond recupereren. “Dat is een nieuwe 
overwinning, ook al stond er nergens te 
lezen dat het om onze grond gaat. Op 
dit ogenblik wachten we nog altijd op de 
uitvoering van het vonnis. We weten uit 
eerdere voorbeelden dat de kans reëel 
is dat het niet zal worden uitgevoerd. 
Maar we geven niet op, desnoods trek-
ken we opnieuw naar de rechtbank.” Elke 
jaar organiseert het volkscomité een 
internationale conferentie. De Palestijnse 

premier Fayyad zocht hen al drie keer op. 
“We willen niet alleen bekendheid geven 
aan onze zaak, maar hopen dat dergelijke 
geweldloze acties navolging zullen krijgen 
in de rest van de Palestijnse gebieden.”

Nil’in
De protestacties in Bil’in inspireerden 
alvast de bewoners van het naburige 
Nil’in toen hun grond eveneens geof-
ferd werd aan de muur. Hier voeren de 
dorpelingen bijna elke dag protestacties. 
Wanneer we toekomen hangt er een bij-
tende geur. Het Israëlisch leger reageert 
kwistig met het afschieten van traangas. 
De rookpluimen vullen de lucht met een 
hevig prikkelende substantie die onze 
ogen en longen doen branden. Aan de 

overkant is er een kleine tegenbetoging 
van Israëlische kolonisten. Er wordt over 
en weer geschreeuwd. “Het doet pijn om 
te zien hoe zij vanop onze grond met 
Israëlische vlaggen staan te zwaaien”, zegt 
een van de activisten me. Het lijkt een 
kat-en-muis-spelletje. Groepjes Palestijnse 
jongeren staan roepend te zwaaien met 
hun Palestijnse vlaggen, waarop soldaten 
reageren met traangas en geluidsbom-
men. Vervolgens duiken ze elders opnieuw 
op en zo gaat dat maar voort. De kolo-
nisten worden ongemoeid gelaten. Wat 
is de zin van dit alles? “Zolang we de sol-
daten bezig houden kan er niet gewerkt 

worden”, zegt Nassif die ons naar het 
gemeentehuis begeleidt. We ontmoeten 
er de burgemeester. Hij is lid van Hamas. 
Boven zijn hoofd hangt het portret van 
Yasser Arafat en president Abbas. “We zijn 
allemaal Palestijnen”, zegt de burgemees-
ter. “We moeten samenwerken in onze 
strijd tegen de Israëlische bezetter”, klinkt 
het wat sloganesk. Maar uit de voorbeel-
den die we te horen en te zien krijgen, 
blijkt dat het geen holle slogans zijn. Hij 
legt ons uit hoe de muur van het dorp 
Nil’in een geïsoleerd en quasi onleefbare 
getto dreigt te maken en waar volgens de 
voorliggende plannen een tunnel de enige 
in- en uitgang zal vormen. “Van enkele 
families is al het land afgepakt. Ze heb-
ben niets meer.” Alle aanwezigen knikken 

instemmend als de burgemeester zegt dat 
de internationale media een fout beeld 
geven van de bezetting. Buiten hangen 
de portretten van twee jongeren van 11 en 
van 19 die twee weken geleden het leven 
lieten tijdens de acties. “Een kind, onvoor-
stelbaar. Hij was nog maar 11 jaar oud. Hij 
nam zelfs niet echt deel aan de acties. Hij 
stond gewoon te kijken met zijn vriendje, 
zoals jullie dat net deden. Een soldaat 
schoot hem vanop korte afstand in het 
hoofd. Het bloed en brokken van zijn her-
senen spatten op zijn vriendje. De jongen 
is getraumatiseerd en houdt er elke dag 
nachtmerries aan over. We hebben came-
ra’s en waarnemers nodig om het echte 
verhaal te brengen” De acties lijken de 
band tussen de bewoners te versterken. 
“We hopen dat onze leiders weer wak-
ker worden. Met onze acties hier tonen 
we dat het anders kan en dat de gewone 
mensen samenwerken over de partij- 
grenzen heen.” Het dorp doet alle moeite 
om de jongeren een zinvolle bezigheid 
te geven. Met de hulp van buitenlandse 
NGO’s verbouwen ze een oude stenen 
ruïne om tot een cultureel centrum. Het 
gaat om een mooie cluster van voorma-
lige huizen rond een binnenplein. Een deel 
is al af en herbergt een jongerencentrum 
met internetcafé. “Er komt nog een dis-
pensarium en een centrum waar vrouwen 
allerlei cursussen kunnen volgen”, aldus 
een jonge vrijwilliger van het jongeren-
centrum. “De werken zorgen er tevens 
voor dat een aantal mensen opnieuw aan 
de slag kunnen en dat er wat geld kan 
worden verdiend.” 

Buiten bereiden dorpelingen de herden-
king voor van de twee jonge slachtoffers. 
Hun portretten prijken op een groot 
zeildoek. De afgelopen vijf maanden ver-
wondden Israëlische kogels zes andere 
mensen. Een van hen is in kritieke toe-
stand. We zijn onder de indruk. 

Ludo De Brabander maakte deel uit van 
een delegatie van het Actieplatform 
Palestina die van 11 tot 18 september de 
Palestijnse Gebieden bezocht. 
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Nil'in, foto: Ivan Put
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Vrede vzw op het  
Europees Sociaal Forum 2008

I Soetkin Van Muylem I

De tweejaarlijkse hoogmis van de Europese sociale bewegingen vond dit jaar plaats in Zweden van 17 tot en met 21 september. 
Omdat de Sociale Fora sinds hun ontstaan uitgegroeid zijn tot de plaats bij uitstek waarop internationale of Europese actiedagen 
en activiteiten worden vastgelegd ben je als sociale beweging quasi verplicht om erheen te trekken, tenminste als je wat inspraak 

wil hebben in de aard, datum en organisatie van de samenwerkingen die het nationale niveau overstijgen.

Bij aankomst in Malmö, een stad van 
ongeveer 260.000 inwoners in het Zuiden 
van Zweden, mocht iedereen direct een 
paar uur uittrekken voor het bestuderen 
van het 66 pagina's tellende officiële pro-
gramma. Een van de meest voorkomende 
organisatorische kritieken op de de vorige 
fora was dat de vele workshops te wei-
nig op elkaar waren afgestemd. Het was 
dan ook een uitdaging voor de Zweedse 
organisatie om bvb. de vijf verschillende 
organisaties, uit vijf verschillende landen, 
die allemaal hetzelfde thema wilden aan-
snijden, met elkaar in contact te brengen, 
zodat daar dan slechts één seminarie uit 
zou voortvloeien. Ondanks een duidelijke 
verbetering op dat vlak ten opzichte van 
het vorige Europees Forum in Athene 
waren er in totaal nog altijd meer dan 250 

seminaries en workshops. Ze waren vanaf 
donderdag 18 september tot en met zon-
dagmiddag 21 september onderverdeeld 
in blokken van 3 uur (sessies van 9.30u 
tot 12.30u, van 14u tot 17u en van 18u tot 
21uur). 

Het programma zelf omvatte naar goede 
gewoonte weer een amalgaam van 
onderwerpen waaronder goed verte-
genwoordigde klassiekers, maar ook een 
aantal buitenbeentjes. Een training: 'hoe 
ik tolerant kan zijn' 'Feministische zelf-
verdedigingslessen' of een seminarie met 
als titel 'Is Europa gelukkig? Geluk als een 
politieke doelstelling', mogen gerust in 
de marge van het forum doorgaan, maar 
zouden toch van het officiële programma 
geschrapt moeten worden. Het viel op 
dat er heel veel workshops en seminaries 
waren rond educatie (de strijd tegen de 
privatisering ervan, de democratisering 
van kennis, enz.), rond migratie en vluch-
telingen (tegen exploitatie, rechten voor 
sans-papiers, enz.) en rond klimaat. 

Vredesonderwerpen
Opmerkelijk was de zware onderverte-
genwoordiging van seminaries over het 
Midden-Oosten. In Griekenland was er 
nog een waar overaanbod op dat vlak. 
Welgeteld twee seminaries waren speci-

fiek gewijd aan de regio in zijn geheel en 
nog eens drie handelden over Palestina 
(waarvan twee over 60 jaar naqba en een 
over de rol van bedrijven in de bezetting 
van de Palestijnse Gebieden). Ondanks 
een delegatie uit Iran waren er ook maar 
twee seminaries over dat land en slechts 
één seminarie vernoemde Irak in de titel 
('troepen weg uit Irak en Afghanistan'). 
We moeten dus vaststellen dat de 
Europese vredesbeweging het onderwerp 
Irak bijna volledig heeft laten vallen. Dit 
komt waarschijnlijk enerzijds door de 
totale afstomping bij het publiek rond die 
oorlog. Al het protest ten spijt is hij toch 
doorgegaan, waardoor het een moeilijk 
thema wordt om nog rond te mobiliseren. 
Vredesbewegingen hebben echter net de 
morele plicht en de taak om het onder-
werp te blijven aansnijden en de oorlog 
te blijven aanklagen. Verder speelt waar-
schijnlijk ook de idee dat de Verenigde 
Staten zelf signalen geeft dat het niet 
lang meer in Irak wil blijven (verkiezings-
campagne van Obama). Anderzijds is er de 
duidelijke verschuiving van de aandacht 
naar de oorlog in Afghanistan binnen de 
vredesbeweging. Aghanistan zelf stond 
in het ESF eigenlijk ook slechts tweemaal 
in de titel van een seminarie, maar kwam 
veel meer ter sprake vermits het thema 
'60 jaar NATO', duidelijk de rode draad 
was doorheen de seminaries en work-
shops van alle soorten vredesgroepen. 
Blijkbaar ziet een deel van de Europese 
vredesbeweging met de feestelijkheden 
bij de NAVO zijn kans schoon om voor een 
groter publiek duidelijk te maken dat deze 
militaire alliantie zich in een sneltempo 
aan het ontwikkelen is tot een gevaar-
lijke (want nucleair bewapende) globale 

sOcIALE bEwEgIng

Wat misschien wel de pijnlijkste vast-
stelling was wat de vertegenwoordiging 
betreft, is dat het Europees Forum er 
opnieuw niet in geslaagd is om aansluiting 
te vinden bij de Oost-Europese landen. Dit 
ondanks een speciaal fonds dat was opge-
richt om mensen uit Oost-Europa naar het 
ESF te halen.
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interventiemacht met als ultiem doel het 
beschermen van de Westerse economi-
sche en geostrategische belangen tegen 
de grootmachten in opmars: Rusland en 
vooral China. De uitzichtloze en zinloze 
oorlog van de NAVO in Afghanistan is 
daarbij een onderwerp dat door de hele 
vredesbeweging wordt aangehaald. 

Wie wel en wie niet
Een andere, minder verbazende, afwezige 
in de seminaries en workshops van het 

Europees Forum was Afrika. Doorgaans is 
de Europese interesse in het Afrikaanse 
continent niet zo groot en Malmö beves-
tigde dat. Er was een seminarie over 
Westelijk Sahara en een over Somalië. 
Congo en zelfs het gemediatiseerde con-
flict in Soedan, werden vakkundig gene-
geerd. Er was wel een Frans seminarie 
over de relaties tussen Europa en Afrika, 

ongetwijfeld geïnspireerd door Sarkozy's 
intenties daar. De zogenaamde Europese 
Partnerschapsakkoorden met o.a. 
Afrikaanse landen werden ook besproken 
in tweetal seminarie. Er was zoals gezegd 
wel een groot aanbod aan seminaries en 
workshops over migratie en vluchtelin-
gen. Vermits vele sans-papiers uit Afrika 
komen zal daar dus ook wel wat aandacht 
besteed zijn aan dat continent, al wekken 
de titels in het programma de indruk dat 
er vooral veel gediscussieerd is over de 

rechten (of beter het gebrek daaraan), de 
regelgeving omtrent-, en de exploitaitie 
van die groepen vluchtelingen in Europa 
zelf. Azië (als we de oorlog in Afghanistan 
buiten beschouwing laten) werd al hele-
maal vergeten in het ESF-programma. Er 
was slechts een seminarie over China en 
dat legde de nadruk op ecologie. 

Opmerkelijk in omgekeerde zin was de 
grote vertegenwoordiging van Latijns-
Amerikaanse groepen op het ESF. Er waren 
niet alleen een heel aantal seminaries 
gewijd aan het continent, er waren ook 
verschillende delegaties uit de Latijns-
Amerikaanse landen aanwezig. Je kon dit 
duidelijk zien in de grote ESF-mars die 
door Malmö slingerde op zaterdagmid-
dag (20 september). Er waren kleurrijke 
groepen uit Bolivia, Chili (mapuche's), 
Colombia, Cuba, Paraguay, Ecuador en 

Venezuela. Op het ESF was zelfs een 
aparte locatie voorzien waar de meeste 
seminaries en workshops doorgingen die 
betrekking hadden op Latijns-Amerika. 
Naast de sociale bewegingen daar, de 
ALBA en de relaties tussen Latijns-Amerika 
en Europa, was de situatie in Colombia 
ook een meermaals terugkerend onder-
werp.

sOcIALE bEwEgIng
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Wat misschien wel de pijnlijkste vaststel-
ling was, wat de vertegenwoordiging 
betreft, is dat het Europees Forum er 
opnieuw niet in geslaagd is om aan-
sluiting te vinden bij de Oost-Europese 
landen. Er waren geen seminaries die 
specifiek over deze landen gingen en er 
waren veel te 
weinig vertegen-
woordigers van 
Oost-Europese 
organisaties. Dit 
ondanks een spe-
ciaal fonds dat 
was opgericht 
om die mensen 
naar de sociale 
fora te kunnen 
halen. Naast een 
aantal individu-
ele sprekers uit 
die contreien 
bestonden de 
Oost-Europese 
groepen vooral 
uit kleine vak-
bondsdelegaties. 
Zouden de soci-
ale bewegingen 
zoveel jaar na 
de val van het 
Oostblok daar 
nog altijd in hun 
kinderschoenen staan? 

Betekenis
Populaire onderwerpen in de semina-
ries waren financiën, voedsel, ecologie 
en de klimaatsverandering. Een beetje 
ironisch als je bedenkt dat de geza-
menlijke CO2-uitstoot om op dit forum 
te geraken wel groot zal geweest zijn. 
Het zou stukken consequenter zijn om 
gebruik te maken van allerlei moderne 
technieken bij het organiseren van zulke 
fora. Videoconferenties kunnen heel wat 
vliegtuigverplaatsingen uitsparen. Maar 
natuurlijk verloopt het netwerkgedeelte 
van het hele event waarschijnlijk stukken 
vlotter als je de mensen persoonlijk kan 
aanspreken. Bovendien mis je dan de spe-
cifieke sfeer van zo'n grote verzameling 
mensen, die allemaal werken of willen 
werken aan 'een betere wereld'. Voor vele 
vrijwilligers en kleine NGO-medewerkers 

blijft het een ervaring waar je met extra 
veel ideeën en motivatie van terugkomt. 
Als meer nuchtere noot moeten we vast-
stellen dat vele sociale bewegingen zich 
ver van een 'politieke werking' willen hou-
den en zodoende zie je in het programma 
relatief veel workshops en seminaries 

gebaseerd op afgebakende campagnes. 
Het is bijvoorbeeld gemakkelijker om 
tegen een institutie te zijn als de NAVO 
omdat het kindjes doodt in Afghanistan 
dan om de hoger opgesomde redenen. 
Bijgevolg zal de campagne, die gelijk staat 
aan de beweging, zich oriënteren op de 
terugtrekking van de NAVO-troepen uit 
Afghanistan en niet rond het in vraag 
stellen van de achterliggende doctrines 
en mechanismen. Simpel gezegd: als de 
NAVO een manier vindt om te interve-
niëren zonder kindjes te doden is het 
afgelopen met de beweging. Er is met 
andere woorden soms een gebrek aan 
organisaties die de zaken contextualise-
ren en structureel bekijken. Vaak zie je 
dat seminaries zeer interessante sprekers 
hebben, maar dat op het einde alle infor-
matie herleid wordt naar de vraag welke 
concrete campagne kunnen we hier nu uit 
puren. Uiteraard is dat een basisonderdeel 

van het 'beweging maken', maar zorgen 
dat de context meegegeven en verspreid 
wordt is ook een belangrijke schakel. 

Organisatie
Verder moeten we vaststellen dat de 
poging van het EFS om de verschillende 

groepen die 
dezelfde 
onderwerpen 
wilden behan-
delen samen 
te brengen, 
niet altijd 
even geslaagd 
was. Er waren 
nog te veel 
seminaries 
die, weliswaar 
onder een 
lichtjes andere 
titel, dezelfde 
onderwerpen 
opvoerden, 
met daarin 
dezelfde visies 
en dezelfde 
sprekers. Op de 
verschillende 
seminaries van 
de vredesbe-
weging kon 
je Europees 

parlementslid Tobias Fluger dus meer-
maals gelijkaardige speechen horen 
afsteken tegen de NAVO. Het beschamend 
slechte Engels dat hij daarbij hanteerde 
leek er ondanks de herhalingsoefening 
niet op te verbeteren. Er waren nochtans 
overal vertaalinstallaties voorzien. De 
vrijwilligersorganisatie Babel stond ook 
deze editie weer in voor het leveren van 
honderden vertalers. De kwaliteit van het 
geleverde werk was echter van enorm 
wisselende aard. Het zal wel niet evident 
zijn om genoeg goede tolken te vinden 
die uit puur idealisme gratis hun diensten 
ter beschikking stellen, maar het blijft 
onooglijk jammer als een schitterend 
Frans exposé op krakkemikkige wijze 
overgezet wordt naar het Spaans of het 
Engels. Daarnaast kampten de vertaalin-
stallaties zelf ook met te veel technische 
problemen. Zo woonde ik een seminarie 
bij in een tent, dat volledig in het honderd 

sOcIALE bEwEgIng
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liep omdat de vertaalinstallatie van de 
locatie er vlak naast interfereerde met de 
gebruikte radiofrequenties in de tent. 
Een ander praktisch minpunt was het feit 
dat het forum doorging in tientallen loca-
ties verspreid over de hele stad. Als je de 
pech had dat het volgende seminarie dat 
je wilde volgen letterlijk aan de andere 
kant van Malmö doorging, was het dus 
met de kaart in de hand zoeken en ren-
nen, zeker als je ondertussen nog een 
maaltijd wou meepikken. Malmö staat in 
Zweden gelukkig bekend als 'falafel-city' 
omwille van de vele kebab-zaken, bemand 
door vooral immigranten uit het Midden-
Oosten. Dankzij hen bleef het aantal 
telaatkomers in de seminaries meestal 
nog beperkt.

Randactiviteiten
De Zweedse organisators hadden kos-
ten noch moeite gespaard om het de 
bezoekers naar hun zin te maken wat 
entertainment betreft. Op de website van 
het Forum werd fier aangekondigd dat er 
meer dan 400 culturele randactiviteiten 
georganiseerd werden, het meest uitge-
breide ESF programma ooit. Naast het al 
tamelijk omvangrijke 'serieuze' program-
ma', was er dus een 51 pagina's tellende 
gedrukte krant, die alle culturele activitei-
ten en tentoonstellingen bevatte. In totaal 
was er tijdens het Forum met het officiële 
programma, het culturele programma 
plus nog alle randactiviteiten die niet 
georganiseerd waren door het forum zelf, 
een waar overaanbod. Gezien er uiteinde-
lijk maar een 13.000 deelnemers afzakten 
naar Malmö (men had er meer dan de 
15.000 in Griekenland verwacht) kwam je 
soms in totaal onderbemande workshops 
terecht. Vooral deze die doorgingen aan 
de rand van de stad hadden hier onder 
te lijden. Het ongelofelijk interessante 
seminarie georganiseerd door Statewatch 
over het Europese Veiligheidsbeleid had 
waarschijnlijk heel wat meer geïnteres-
seerden gelokt als het in één van de 
grotere hoofdlocaties was doorgegaan in 
het centrum in plaats van in de school van 
een afgelegen sociale woonwijk. Maar het 
was duidelijk dat de organisatie van het 
ESF deze wijken expliciet wilde betrekken 
bij het hele gebeuren. Of dit ook gelukt is, 
is twijfelachtig. De forumgangers trokken 

er naartoe om een seminarie te volgen en 
trokken er even snel weer weg richting 
centrum.

 De grote betoging of eerder mars van het 
ESF vertrok ook midden in een buitenwijk 
vol migranten (veel Irakezen). Voor de 
Belgen die het gebruikelijke Noord-Zuid-
traject gewend zijn in Brussel was het wel 
even doorbijten want er leek maar geen 
einde te komen aan het uitgestippelde 
parcours. Er waren zo'n 15.000 deelnemers 
en de sfeer was, anders dan op het Sociaal 
Forum in Athene, verre van grimmig. 
Zelfs het gevreesde 'blackblock' heeft in 
Zweden een zeer salonfähig kantje. Het 
eindpunt was een grasvlakte in een park 
(alweer buiten het centrum, maar dan aan 
de andere kant van de stad) dat helemaal 
omringd was door gigantisch hoge bomen 
die zodanig dicht op elkaar stonden dat ze 
een reuzeheg vormden. De cirkel van hoge 
gesnoeide bomen werd maar door drie 
openingen onderbroken, de enige bredere 
in- en uitgangen tot dit grasplein dat dui-
delijk niet was aangelegd met claustrofo-
bie-lijders in gedachten. 
Immer bezorgd over het feit dat de forum-
gangers zich misschien zouden vervelen 
als er geen 25 culturele activiteiten tege-
lijk aangeboden worden, hadden de orga-
nisatoren daar een podium neergepoot 
waarop allerlei optredens voor verpozing 
moesten zorgen tot 1 uur in de nacht. Het 
was helaas nog niet tot de organisatoren 
doorgedrongen dat het voor de meeste 
bezoekers in september echt wel al te 
koud is in het Zuiden van Zweden om 
openluchtfestivals bij te wonen. Ondanks 
een rits exotische acts (waaronder 
Uruguayaanse buikdanseressen) haakten 
de meeste betogers al vlug af wegens 
te koud. Of ze beter af waren in hun 
door het Forum ter beschikking gestelde 
slaapgelegenheden valt te betwijfelen. 
De massa-accomodatie die altijd door de 
organisatoren van een Forum voorzien 
wordt, bestond in Zweden gedeeltelijk uit 
afgedankte iglotenten van het Zweedse 
leger en een grote circustent (eigenlijk 
opgesteld in Denemarken dat met een 
brug van 16 kilometer verbonden is met 
Zweden). Het was er dus eveneens fris. 

Besluit
Al deze organisatorische mankementen 
ten spijt waren er weer een aantal inspire-
rende en interessante sprekers. Ik onthield 
vooral de speech van Jan Oberg van de 
'International Crisis Group' over de NATO 
en de bijdrage van Ben Hayes over veilig-
heid en repressie in Europa. Er gaan zoveel 
seminaries tegelijk door, dat je verplicht 
bent keuzes te maken. Het blijft altijd een 
beetje gokken. Sommige seminaries val-
len tegen, anderen zijn interessant en nog 
anderen zijn dan weer verplicht omdat je 
in het organiserend comité zit. De opge-
dane informatie wordt sowieso verwerkt 
in onze artikels voor dit tijdschrift.

In het licht van het 60-jarig 
bestaan van de NAVO organiseert 
de Europese vredesbeweging van 1 
tot 5 april 2009 een internationaal 
actiekamp in Straatsburg (met als 
doel het opzetten van geweldloze 
directe acties). Daar vlakbij in Kehl 
zal de NAVO samenzitten om haar 
achterhaalde werkstrategieën te her-
zien. De vredesbeweging organiseert 
in dezelfde periode eveneens een 
tegentop met interessante sprekers. 
Het culminatiepunt van de ver-
zetsweek wordt een internationale 
betoging op 4 april, de dag waarop er 
in Kehl allerlei plechtigheden zullen 
doorgaan om de NAVO verjaardag te 
vieren. Vrede legt samen met haar 
collega's van Vredesactie bussen in 
naar Straatsburg. Het zal mogelijk 
zijn om de hele periode te blijven of 
gewoon op 4 april naar de betoging 
te gaan ('s morgens vertrekken en 
's avonds terug). Indien u geïnteres-
seerd bent in een plaatsje op de bus: 
pieter@vrede.be of 092334688.
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Origineel klimaatkamp te Zweden 
I David Heller I

Tijdens het recente Europees Sociaal Forum te Malmö (Zweden), waren er verschillende themagroepen die een heel eigen program-
ma in elkaar boksten. De milieubeweging organiseerde er een apart klimaatkamp. Dit is een verslag (red.). 

sOcIALE bEwEgIng

Terwijl vele duizenden anderglobalis-
ten zich in Malmö verzamelden om te 
debatteren over thema's gaande van de 
privatisering van de gezondheidszorg tot 
de bewapening van het heelal, hokte een 
groep van zo'n 100 jongeren samen in een 
organische boerderij diep in het Zweedse 
platteland. Ze probeerden er een alter-
natieve manier van leven vorm te geven, 
gebaseerd op duurzame landbouw en 
het coöperatieve leven. Het kamp getiteld 
'Farming a cool planet' werd georgani-
seerd door de Europese jeugd van Via 
Campesina, een organisatie van kleine en 
landloze boeren, en de Europese jeugd-
werking van de internationale milieuorga-
nisatie Friends of the Earth.

Originele samenwerking
Het basisidee van het kamp, het samen-
brengen van boeren en milieuactivisten 
om praktische en politieke oplossingen 

te zoeken voor de klimaatcrisis, was op 
zichzelf al een hele verwezenlijking. 
Landbouworganisaties en de milieube-
weging waren in het verleden namelijk 
verre van natuurlijke bondgenoten. In 
een wereld die aan sneltempo verstede-
lijkt, creëren de verschillende visies op 
het gebruik van platteland grote discus-
sies, spanningen en conflicten, over de 
bescherming van de habitat, over land-
bouwsubsidies, over genetische manipu-
latie, over milieuwetgeving, enzovoort. De 
samenwerking tussen Via Campesina en 
Friends of the Earth kan men dan ook een 
uitzondering noemen. Ze groeit stilaan uit 
tot een sterk verbond met gezamenlijke 
acties op internationale conferenties zoals 
tijdens de afgelopen VN biodiversiteitstop 
in Bonn (mei 2008) en de VN klimaat-
top in Bali (december 2007). Naast deze 
samenwerking op internationaal vlak zijn 
er ook gemeenschappelijke projecten en 

acties in individuele landen. De alliantie 
werkt vooral goed omdat Via Campesina 
(anders dan de meeste landbouworgani-
saties) duurzaamheid boven productiviteit 
plaatst. Friends of the Earth is dan weer 
uniek onder de grote milieubewegingen 
omdat het de culturele diversiteit en 
het recht om de kost te verdienen even 
waardevol vindt als de biodiversiteit. Deze 
overeenkomsten hebben de organisaties 
in staat gesteld om gemeenschappelijke 
standpunten in te nemen die zowel res-
pectvol zijn tegenover de mens als tegen-
over de planeet. 

Programma
Het programma van het kamp in Holma 
was opgebouwd rond twee parallelle 
reeksen van workshops, één reeks voor 
de deelnemers van Friends of the Earth 
en een voor de deelnemers van Via 
Campesina.
De jonge boeren of boeren in spe partici-
peerden aan praktische workshops zoals 
het maken van kaas of het reproduceren 
van zaden. Verder hielpen ze bij het prak-
tische werk op de boerderij. Er waren ook 
debatten over vele thema's waaronder de 
toegang tot land of de oprichting van con-
sumenten-producenten verenigingen die 
streven naar het verkorten van de afstand 
tussen producent en consument voor 
landbouwproducten. 

De Friends of the Earth deelnemers 
volgden een intensieve serie van trainin-
gen en workshops met de nadruk op de 
voorbereidingen op de klimaattop van 
de Verenigde Naties in Poznan (Polen) 
van december dit jaar. Opgedeeld in drie 
sub-groepen werkten ze aan acties, lob-
byen en media-werk. Ze zochten ook naar 
gemeenschappelijke posities over een 
aantal kwesties zoals de rol van afslag en 

Het basisidee van het kamp, het 
samenbrengen van boeren en milieu-
activisten om praktische en politieke 
oplossingen te zoeken voor de klimaat-
crisis, was op zichzelf al een hele ver-
wezenlijking. Landbouworganisaties 
en de milieubeweging waren in het 
verleden namelijk verre van natuurlijke 
bondgenoten.
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opvangtechnologie voor koolstofdioxide 
in de strijd tegen de klimaatsverandering 
en het percentage voor de reductie van 
broeikasgassen dat vooropgesteld zou 
moeten worden in het vervolg op het 
Kyoto-protocol. 
Het feit dat van alle Friends of the Earth 
deelnemers verwacht werd dat ze deelna-
men aan alle sessies die voor hen bestemd 
waren en dat die gesloten waren voor 
deelnemers van de Via Campesina groep, 
betekende concreet dat beide groepen 
twee compleet gescheiden programma's 
volgden. De uitzonderingen waren een 
paar plenaire meetings om de praktische 
details van het kamp te regelen en een 
paneldebat over voedselsoevereiniteit en 
klimaatsverandering met sprekers van 
beide groepen. Er was natuurlijk meer 
dan tijd genoeg om informele contacten 
te leggen rond het kampvuur, tijdens het 
eten of tijdens het koken en afwassen.

Resultaat
Was het experiment nu geslaagd? Wel, op 
praktisch niveau was het kamp een uit-
stekend voorbeeld van coöperatief leven 
in de praktijk. Het koken, het kuisen en 
de andere klusjes verliepen zeer vlot. We 
aten goed, we konden het meestal warm 
en droog houden en de meesten van ons 
hebben hun ecologische voetafdruk aan-
zienlijk verminderd voor een week. 

De individuele delen van het programma 
hebben ook resultaten opgeleverd. Via 
Campesina maakt nu plannen om zijn 
jeugdwerking in Europa te consolideren 
met allerlei samenkomsten in de toe-
komst. Het is ook duidelijk geworden dat 
de jongeren van Friends of the Earth een 
solied blok zullen vormen voor de VN-kli-
maatonderhandelingen van Poznan (1-12 
december 2008). 

Maar het idee om een gemeenschappe-
lijke positie in te nemen rond klimaats-
verandering vanuit zowel een milieu- als 
landbouwperspectief is ons niet gelukt. 
We zaten nog maar aan het topje van de 
ijsberg en waren nog maar net begon-
nen met het aansnijden van belangrijke 
kwesties zoals sociale rechtvaardigheid, 
internationale handel in koolstofdioxide 
en het recht op ontwikkeling. Het zal ech-
ter langer duren dan een week en het zal 
meer vergen dan wat gesprekken rond het 
kampvuur om tot sterke posities te komen 
die aan de verwachtingen en de ambities 
van beide organisaties voldoen.

Tijdens de evaluatie van het kamp vatte 
de opmerking van de Maltese deelnemer 
het goed samen: “Holma, is de naam van 
de boerderij waar we verblijven. In het 
Zweeds betekent dit 'heuvel', maar in het 
Maltees betekent het 'droom'”. 
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Ligt de groene sleutel in China?
I Marc Bontemps I

In augustus was het “al Peking” dat de klok sloeg. Ondertussen werden de schijnwerpers gedoofd, gingen ook de atleten van de 
Paralympics naar huis en begint de infrastructuur die voor de Spelen werd gebouwd aan een volgend leven. 

De Chinezen zijn in hun opzet geslaagd 
te tonen dat ze een wereldmacht zijn. Nu 
eens niet met wapengekletter of stoere 
verklaringen in de Verenigde Naties maar 
met overdonderende gratie, organisatieta-
lent en topsport. Toch zal ondertussen de 
smog weer het luchtruim van de hoofdstad 
domineren. En overmorgen zal het water-
probleem alsmaar acuter worden. Elders 
in de wereld zullen Chinese bedrijven nog 
actiever worden op de grondstoffenmark-
ten. De toekomstige groei hangt ervan 
af. Welk groeimodel de heersende klasse 
daarbij in gedachte heeft is niet altijd 
duidelijk. Veel investeringen wijzen op de 
aantrekkingskracht van het westers con-
sumptiemodel. Maar hoe haalbaar is dat? 
Is een evenwichtige ontwikkeling mogelijk 
binnen de limieten van wat ons ecologisch 
systeem kan regenereren: de bio-capaciteit 
van deze planeet. 
In een studie die naar aanleiding van de 
Spelen werd gemaakt analyseren Global 
Footprint Network, WWF-China en een 
Chinees onderzoekscentrum CCICED de 
opties. Op de webstek www.ecolife.be kan 
je de resultaten lezen. De teneur is dat 
China mee de sleutel in handen heeft om 
te bepalen hoe de rest van deze eeuw er 
economisch en ecologisch zal uitzien, dit 
zowel in China als in de rest van de wereld. 
Als het regime beslist de huidige weg 
verder uit te diepen zullen we wellicht 
-met z’n allen- de limieten overschrijden 
van wat deze aarde aankan: grondstof-
fen, met inbegrip van energie en water, 
dreigen in sneltempo te worden aange-
tast. Afvalverwerking, broeikasgassen en 
toxiciteit zullen een probleem vormen, en 
prijzenspiralen, tekorten allerhande en een 
zwaardere druk op wereldwijde fenome-
nen als klimaatverandering, zullen dan ons 
deel zijn. Ginds, hier en overal.

Impact van China
Het belang van China is niet te onderschat-
ten. Het is een groot land met veel inwo-
ners. Grote delen zijn onherbergzaam en 
dun bevolkt. De ecologische druk op onder 
meer de Oostkust is genoegzaam bekend. 
Maar de problematiek reikt verder. Regio 
per regio kan de vergelijking gemaakt 
worden tussen hetgeen beschikbaar is aan 
natuurlijke rijkdommen en de Ecologische 
Voetafdruk waarop beslag wordt gelegd 
[de Ecologische Voetafdruk geeft de opper-
vlakte aarde weer die nodig is om in de 
levensstijl van een persoon, stad of land te 
voorzien. red.] Nu al hebben 26 van de 31 
Chinese regio’s een Ecologische Voetafdruk 
die groter is dan hetgeen in de betrokken 
regio beschikbaar is. Deze cijfers zijn nieuw, 
maar ze hoeven niet te verwonderen. In de 
Westerse wereld is de scheeftrekking tus-
sen wat beschikbaar is en waar we beslag 
op leggen stukken groter. Maar de Chinese 
cijfers evolueren snel, vooral omdat de 
energieconsumptie sterk groeit. China 
vraagt meer van de planeet dan gelijk 
welk ander land, op uitzondering van de 
Verenigde Staten. 
Ook al is China de grootste producent ter 
wereld van rijst en tarwe, ook al heeft het 
land even veel graasland ter beschikking 
als alle ontwikkelde landen samen, ook 
al neemt de productiviteit van de land-
bouw toe, toch consumeren de 1,3 miljard 
Chinezen nu al meer dan het dubbele van 
wat hun eco-systeem kan voortbrengen. 
China verbruikt nu reeds het equivalent 
van wat 2 China’s kunnen opbrengen. Het 
deficit wordt gedekt door invoer. Opvallend 
is de massale invoer van hout uit o.a. 
Indonesië, Canada, de Verenigde Staten en 
Brazilië; de invoer van allerhande granen 
uit de V.S.; wol en textielgrondstoffen uit 
onder meer Nieuw-Zeeland. Wat er met 
al deze invoer gebeurt is complex. Een 
deel wordt direct geconsumeerd, een deel 

verwerkt, zoals maïs en soja voor varkens 
en kippen, een deel wordt opnieuw geëx-
porteerd, zoals papierwaren, textiel of 
allerhande plastieken gebruiksvoorwerpen. 
Het globaal plaatje is dat China grondstof-
fen importeert en afgewerkte producten 
exporteert en dat per saldo evenveel 
‘globale hectaren’ wordt ingevoerd als de 
totale biocapaciteit van een geïndustriali-
seerd land als Duitsland. Daarbij is vooral 
het energieluik van de voetafdruk omvang-
rijk. De energieconsumptie per hoofd van 
de bevolking is sinds 1961 verdrievoudigd. 
Deze evolutie onder controle krijgen wordt 
op zich een enorme uitdaging. Nog moei-
lijker wordt de opdracht om een ontwik-
kelingsmodel te bedenken dat ecologische 
limieten kan verzoenen met sociale en 
algemeen menselijke vooruitgang. 

CIRCLE
Hoe meer de Chinese economie zal 
groeien, hoe kritischer het zal worden om 
haar Ecologische Voetafdruk toch in toom 
te houden. Het rapport onderzoekt hoe 
dat zou kunnen, en bepleit een CIRCLE-
aanpak die staat voor Compacte (ste-
delijke ontwikkeling), Individuele acties, 
Reductie van afvalstromen, Carbon-strate-
gieën, Landbeheer en Efficiëntiesprongen. 
Alvorens toe te lichten hoe deze voorstel-
len het wereldbeeld in menig opzicht zou-
den kunnen veranderen wil ik aangeven 
dat de Ecologische Voetafdruk van een 
land voornamelijk wordt bepaald door 3 
factoren: de grootte van de bevolking, de 
consumptie per hoofd en het beslag dat de 
consumptie legt op bio-productieve aarde 
(bijvoorbeeld zullen meer vlees, meer ver-
pakkingsmateriaal en meer producten die 
over langere afstanden vervoerd worden 
de ecologische voetafdruk verhogen). In 
de voornoemde studie hebben de Chinese 
onderzoekers de recente evoluties in kaart 
gebracht en toekomstige trends ingeschat. 

EcOLOgIE
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Naast gekende aandachtspunten zoals 
geboortebeperking gaat het rapport ver-
der in zijn aanbevelingen van structurele 
aard. De conclusie is dat het land op een 
keerpunt staat, dat de vraag hoe China zal 
evolueren, gevolgen zal hebben voor heel 
de wereld én voor het evenwicht tussen 
het ‘nu’ en de toekomstige generaties. 
Als China er in slaagt nieuwe wegen te 
bewandelen zal ze niet alleen een voor-
beeld geven dat inspirerend kan zijn voor 
andere landen, het zal ook het risico beper-
ken dat de eigen economie en het eigen 
maatschappijmodel op de klippen loopt. 
Hierna volgen enkele aanbevelingen en 
persoonlijke observaties bij het rapport.

Compacte stedelijke ontwikkeling. Steeds 
meer Chinezen trekken weg uit het platte-
land. Tegen 2010 zou 55% van de bevolking 
in steden wonen, een stijging met zo’n 
220 miljoen mensen tegenover nu. Een 
politiek van compacte steden heeft veel 
voordelen. Er wordt minder productieve 
landbouwgrond ingepikt, los van het feit 
dat er in veel gebieden sowieso te weinig 
land beschikbaar is. In compacte steden 
kunnen transport, verwarming en ver-
koeling collectief (en efficiënter) worden 
aangepakt. Chinese steden zouden een 
voorbeeld kunnen worden voor andere ste-
den in de wereld. Bijvoorbeeld door nieuwe 
vormen van snel en licht openbaar vervoer 
te bedenken, evenals nieuwe systemen 
van stadsverwarming en -verkoeling van 
gebouwen. Hoe sneller hier een ‘klik’ kan 
gerealiseerd worden hoe beter, want al 
wat NU gebouwd wordt zal nog tientallen 
jaren zijn voetsporen dragen. Als het nieu-
we beleid bovendien kan gecombineerd 
worden met het behoud van bestaande 
stadstuintjes (o.a. voor groenteproductie) 
dan kunnen steden toch groen en aan-
genaam blijven en kan het transport van 
groenten enigszins beperkt worden. 
Individuele verantwoorde consumptie. 
Hoe elkeen zelf omgaat met hetgeen hij 
of zij verbruikt is al even belangrijk dan 
de infrastructuur die gebouwd wordt. 
Spaarzaam waterverbruik wordt zeker een 
zwaar aandachtspunt. Ook het voedsel 
wordt een cruciaal gegeven. Zal de vegeta-
rische keuken (grootmoeders traditionele 
gerechten en hippe nieuwe varianten met 
weinig vlees) de bovenhand houden? Op 

vlak van energieverbruik worden vervoer 
en verlichting een aandachtspunt waar de 
consument keuzes maakt, maar waar even-
veel afhangt van nieuwe ontwikkelingen. 
Spaarlampen veralgemenen wordt een 
must, ook al kan het nog beter: China en 
de wereld verlichten met LED-lampen zou 
een revolutie inluiden in het besparen op 
verlichting. Het potentieel is groot. China 
zou massaal kunnen investeren in nieuwe 
producten, voor eigen gebruik en voor de 
export. Daarmee zouden ze alvast meer 
kunnen verdienen dan met de wegwerp-
spullen waar ’s lands economie nu voor 
een deel op draait. Het potentieel om een 
lichtend voorbeeld te zijn is er. 

Reductie van afval is realiseerbaar door een 
vermindering van het verpakkingsmateri-
aal. Het bedenken van nieuwe vormen en/
of systemen van verpakking en het vermij-

den van het transport van producten die 
uiteindelijk niet gebruikt worden, kunnen 
een groot verschil maken. Neem steenkool 
als voorbeeld, China’s energiegrondstof bij 
uitstek: steenkool wordt vaak over grote 
afstanden verplaatst. Meer dan 20% van 
de energie die in het transport gestoken 
wordt, zou kunnen vermeden worden door 
alleen dat deel van de steenkool te ver-
plaatsen met hoge energetische waarde. 
Ook hier zou China het voorbeeld kunnen 
geven voor economieën waar steenkool 
belangrijk is.

Carbon reductie is wellicht de belangrijk-
ste uitdaging. Zowat de helft van China’s 
Ecologische Voetafdruk wordt ingenomen 
door fossiele brandstof. Het verhogen van 
efficiëntie in elke stap van de levenscyclus 
van alle producten is de boodschap. En het 
vinden van alternatieven voor steenkool. 
Kunnen de reusachtige vlaktes waar China 
over beschikt inspirerend werken voor het 

aanleggen van wouden van windmolens 
en zonnepanelen. Inspirerend voor Afrika 
en vele andere plaatsen in de wereld?

Een efficiënt landbeheer is evenzeer een 
factor waarop China kan werken: In de 
landbouw gaat al jaren de opbrengst ach-
teruit per ingezette hoeveelheid energie: 
efficiënter gebruik van meststoffen en 
mechanisering van de landbouw bieden 
mogelijkheden. Bossen en graasland kun-
nen een bovenstroomse basis vormen voor 
goed waterbeheer. Water voor landbouw, 
industrie en steden worden zeker een 
kopzorg.

Efficiëntie is uiteindelijk het sleutelwoord 
waarrond China’s toekomst zal draaien, 
efficiëntie op alle niveaus. Het rapport pleit 
voor een model waarbij afval als grondstof 
gerecycleerd wordt. In de landbouw zijn er 
mogelijkheden om familiale bedrijven aan 
te zetten tot meer integratie tussen land-
bouw, (klein)veeteelt, visserij en recyclage-
cycli. In de industrie zit er zeker brood in 
eco-industrieparken, waar bijvoorbeeld 
warmte van de ene fabriek gebruikt wordt 
om andere productieprocessen te bevoor-
raden. In de steden, en specifiek naar con-
sumenten toe, zou werk kunnen gemaakt 
worden van allerlei recyclagesystemen 
maar ook van een prijsbeleid dat de echte 
ecologische en maatschappelijke kosten 
integreert.

Tot besluit kunnen we stellen dat China 
een unieke kans heeft om de geschiedenis 
van de duurzame ontwikkeling te sturen. 
Uiteraard heeft het Westen, dat op veel 
grotere ecologische voet leeft, eveneens 
een grote verantwoordelijkheid om de 
‘over-shoot’ die we veroorzaken te keren. 
Maar aangezien China aan het begin staat 
van een doorbraak op het wereldtoneel 
heeft ze sterke troeven in handen om de 
toekomst mee te bepalen, en een wereld-
leider te worden die het voorbeeld geeft 
van ontwikkeling met sociale vooruitgang, 
menselijke ontplooiing en ecologische toe-
komstvisie. 

Marc Bontemps is directeur van Ecolife 
vzw, de organisatie achter de Ecologische 
Voetafdruk.
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Een andere kijk op de financiële crisis

In Le Soire van 8 oktober 2008 schreef Ricardo Petrella een opiniestuk onder de titel: "Goed nieuws. Het mondiaal financieel systeem 
is ingestort". Hij neemt geen blad voor de mond en pleit voor een "Raad voor mondiale veiligheid". Hij meent dat door deze ineen-

storting een nieuwe wereldeconomie ten dienste van de wereldbevolking mogelijk wordt. (red.).

Principes en geboden van 
het kapitalistisch systeem
Er zullen slechts weinigen akkoord gaan 
met de titel van mijn artikel. Ons den-
ken is de laatste dertig jaar immers zo 
gevormd -bij de ene al wat meer dan bij 
de andere- dat het kapitalistisch marktsy-
steem als 'een natuurlijk gang van zaken' 
wordt beschouwd, en aangenomen wordt 
dat er eigenlijk geen alternatief is.

Nochtans beleven we nu het failliet van 
het mondiaal financieel marktkapitalisme 
dat zich aan de wereld heeft opgedrongen 
sedert de jaren 1970. Het heeft in een 
paar jaar tijd het bestaande economisch 
systeem rond de voorzieningsstaat uitge-
schakeld, dat zijn oorsprong vond na de 
grote Amerikaanse crisis van de jaren 1929 
en de Tweede Wereldoorlog.
Dit financieel marktkapitalisme is op 
drie principes gebaseerd. Primo: waarde 
wordt bepaald en gemeten in functie 
van het financieel kapitaal. Secundo: de 
privé-onderneming is de meeste geschikte 
instelling om de bestaande middelen 
op de planeet te verwerken, omdat zijn 
bestaansreden ligt in het creëren van 
waarde voor het kapitaal. Tertio: de markt 
is het meest efficiënte mechanisme om 
over het gebruik van de middelen en 
grondstoffen te beslissen.

Van deze drie principes, die als natuurlijke 
waarheden worden verkondigd, zijn enke-
le 'geboden' van het wereldkapitalisme 
afgeleid: 
elke vorm van leven wordt als koopwaar 
beschouwd; alle acitiviteitssectoren 
worden geliberaliseerd (wat zich onder 
meer vertaalde in de vrijheid van kapi-
taalverkeer over de wereld en de explo-
sie van het aantal fiscale paradijzen) 

-

de economie wordt gedereguleerd (weg 
met de overheid) 
alles wat kan geprivatiseerd worden 
moet worden geprivatiseerd (water, 
gezondheid, opleiding, gas, energie, 
telecommunicatie, banken, spaarkassen, 
transport, veiligheid, volksapotheken, 
huisvestingscoöperatieven, gemeentelij-
ke administratieve diensten, kerkhoven, 
gevangenissen,...) 
financiën worden geglobaliseerd, net 
zoals de ondernemingen en de handel 
-vandaar de opkomst van zeer grote 
financiële-, commerciële-, industriële- 
en mediagroepen, die machtiger zijn 
dan heel wat staten. 
en tenslotte is er de verplichting tot 
concurrentie op alle vlakken, voor de 
eigen overleving, waaraan niemand 
(ook de overheden niet) kan ontsnap-
pen.

-

-

-

-

Failliet van het huidige 
systeem
Sedert een dertigtal jaar werd de wereld 
(en niet alleen de economie) door deze 
'geboden' geregeerd. Vandaag zien we 
dat de toepassing van deze 'geboden' het 
kapitalistisch systeem naar het failliet 
leidt. We hebben kunnen vaststellen dat 
het systeem structureel instabiel is, en 
destructief voor de grote meerderheid van 
de wereldbevolking (want systematisch 
ten dienste van de rijksten en de machtig-
sten). Het vernietigt de natuurlijke hulp-
bronnen van de planeet, het is autoritair 
en arrogant tegenover de representatieve 
democratie (het is geen toeval dat de 
laatste jaren de leiders van het mondiaal 
financieel marktkapitalisme de idee ver-
kondigen van de "kost van de politiek"). 
Het mondiaal financieel marktkapitalisme 
heeft tot de energiecrisis geleid, tot de 
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"alleen wat barstjes in de kelder, maar voor de rest structureel gezond"
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voedselramp, tot klimaatkatastrofes en 
tot het uitspuwen van miljarden mensen 
in krottenwijken. 

Dit systeem toonde dat het incapabel is 
om de armoede uit de wereld te bannen: 
vandaag zijn er in de wereld meer dan 2,8 
miljard mensen die 'leven' van minder dan 
2 dollar per dag, terwijl op het moment 
dat dit systeem zijn opgang maakte mid-
den de jaren 1970, de propaganda aankon-
digde dat tegen het jaar 2000 de armoede 
zou zijn uitgeroeid dankzij het beleid van 
structurele aanpassingsprogramma's van 
de Wereldbank en het IMF.

De economische en politieke elites van 
Amerika, Europa en Japan geven toe dat 
de crisis zeer ernstig is, maar houden 
staande dat de funderingen van het 
systeem goed en solide zijn. Ze menen 
dat de crisis opgelost zal worden. Het 
zou slechts een kwestie van tijd zijn en 
zou afhangen van de capaciteit van ons 
allen, om bij te dragen tot het nemen van 
saneringsmaatregelen die de 'toxische 
elementen' moeten uitschakelen. Hun 
remedie is van drieërlei orde: het herstel 
van bepaalde regels (men is te ver gegaan, 
zeggen ze, in de liberalisering en de dere-
gulering); het opzetten van strengere 
controlemechanismen (de monetaire en 
financiële autoriteiten zijn te laks geweest 
en hebben hun taak overgelaten aan privé 
revisoren- en noteringsbedrijven); het 
aannemen van transparantie- en informa-
tiemaatregelen om het vertrouwen in het 
systeem te herstellen.

Opportuniteit
Deze leiders zijn ofwel onwetend (wat 
weinig waarschijnlijk is), ofwel hypocriet 
en cynisch (ze beseffen het wel, maar dur-
ven de mislukking van het systeem, dat ze 
zelf ingesteld en aan de wereld opgedron-
gen hebben, niet toegeven), ofwel onver-
antwoordelijk (ze trachten de anderen de 
schuld te geven van de aanhoudende glo-
bale maatschappelijke crisis die dit eerste 
decennium van de 21ste eeuw kenmerkt).
Het mondiaal financieel marktkapitalisme 
beloofde welvaart, vrede, vrijheid, demo-
cratie en rechtvaardigheid. Zijn erfenis is 
een wereldsamenleving die fundamenteel 
(opnieuw) moet leren samenleven, moet 

leren hoe rechtvaardigheid en vrijheid 
voor iedereen gegarandeerd kan worden.
Op korte en middellange termijn moet 
prioriteit gegevens worden aan de drin-
gende oprichting van een 'Raad voor mon-
diale veiligheid"' - een wereldconferentie 
van alle landen die samengeroepen moet 
worden om een nieuwe economisch-
financiële en politieke architectuur voor 
de planeet uit te tekenen en toe te pas-
sen.
De betrokken staten zouden onmiddellijk 
in overeenstemming met het internatio-
naal plan, dringende maatregelen moeten 
treffen om het socialiseren van de verlie-
zen ten koste van de zwakste bevolkingen 
op de wereld tegen te gaan, om de poli-
tieke onafhankelijkheid van de centrale 
banken op te heffen, om (opnieuw) een 
nationale en internationale controle over 

fInAncIëLE cRIsIs

Netwerk Vlaanderen dringt aan op een drastischer ingrijpen van de overheid, meer 
democratische controle en op een duurzamer investeringsbeleid van de banken. 
Wat kunnen banken doen? Banken zouden zich moeten toeleggen op hun basisop-
dracht. Dat betekent gelden aantrekken en deze investeren in de reële economie. 
Er moet geinvesteerd worden in de uitbouw van een duurzame economie en een 
leefbare samenleving. Er moet ook meer transparantie en inspraak komen in de 
financiële sector. 
Wat kunnen overheden doen? De samenleving als geheel dient terug meer greep 
te krijgen op de financiële wereld. Bij de overheid ligt de taak om de touwtjes 
strakker in handen te nemen. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door als 
mede-eigenaar en/of als regelgever ervoor te zorgen dat banken mensen niet in 
de kou laten staan en dat banken investeren in duurzame initiatieven. De overheid 
kan de risico’s beperken door financieel of maatschappelijk riskante investerings-
praktijken te verbieden en door van alle producten de sociaal-ecologische impact 
te laten onderzoeken alvorens ze op de markt toe te laten. Ook meer transparan-
tieverplichtingen zouden het vertrouwen opkrikken. Tenminste als meer maat-
schappelijke actoren inzage krijgen in de werking van het bankwezen en betrokken 
worden bij de controle en de bijsturing ervan. Extra lasten op kapitaal en zeker op 
speculatieve activiteiten kunnen een ontradende impact hebben en de kloof tus-
sen de vergoeding op arbeid en deze op kapitaal verkleinen. 
Wat kan je zelf doen? Wat moet je met je eigen spaar- en beleggingsgeld? Waarom 
zou je niet kiezen voor banken en producten waarbij het geld wordt geïnvesteerd 
in een duurzame economie en waarbij sociale en ecologische criteria in rekening 
worden gebracht? Waarom zou je niet kiezen voor banken en financiële producten 
die zich ver houden van riskante en speculatieve activiteiten? Waarom zou je niet 
kiezen voor banken en producten waarbij het bekend is waar je geld naar toe gaat?
Er bestaan diverse mogelijkheden waarbij je wel inspraak hebt- en zicht hebt op 
de bestemming van je geld. Je kunt kiezen voor een duurzame bank, maar je kunt 
er ook voor kiezen om je geld direct of indirect te investeren in de sociale econo-
mie, eerlijke handel, duurzame energie, etc. Meer informatie hierover vind je op de 
website van Netwerk Vlaanderen (www.netwerkvlaanderen.be) onder de rubriek 
investeren

het kapitaalverkeer in te stellen, om de 
speculatieve markten en fiscale paradijzen 
te elimineren, om zeer strikt de deviezen-
markt te reguleren en om de privé-revi-
soren en beoordelingsagentschappen te 
vervangen door een openbaar transparant 
evaluatie- en certificeringssysteem.

Het 'goede nieuws' is dat de 
(re)constructie van een nieuwe econo-
mie op wereldschaal ten dienste van de 
wereldbevolking nu mogelijk is.

Ricardo Petrella is professor-emeritus van 
de UCL
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Referendum in Ecuador: hoop op verandering
I Helga Serrano en Eduardo Tamayo I

Volgens de cijfers van de verkiezingscommissie werd de nieuwe grondwet van Ecuador goedgekeurd met 64 procent tegen  
28 procent van de stemmen in het nationaal referendum van eind september 2008. 

Deze uitslag toont aan dat de 
Ecuadorianen een werkelijke verandering 
willen, net zoals dat eigenlijk al bleek uit 
de laatste vier verkiezingen. De mensen 
stemden voor een meer participatieve 
democratie en voor een permanente en 
actieve zeggenschap in het politiek leven. 
De grondwet bevat een aantal progressie-
ve aspecten die het land in staat moeten 
stellen een reeks ongelijkheden, discrimi-
naties en onrechtvaardigheden te boven 
te komen. Vervat in de nieuwe grondwet 
zijn: het recht op welzijn of in de taal van 
de inheemsen, sumak kausay, wat bete-
kent in harmonie met zichzelf, met de 
samenleving en met de natuur leven; mul-
ticulturaliteit en collectieve rechten; het 
recht op water en het verbod op de pri-
vatisering ervan; voedselsoevereiniteit en 
het recht op de verzekerde en permanente 
toegang tot levensmiddelen; het recht 
op communicatie en uitzendrechten voor 
publieke-, private- en gemeenschapsme-
dia; de rechten van de natuur moeten het 
behoud en de regeneratie van haar vitale 
cycli, haar functies en haar evolutieproces-
sen kunnen garanderen.

Sociale en economische ont-
wikkeling
De nieuwe grondwet heeft een hoofdstuk 
over het economisch systeem dat priori-
teit verleent aan de nationale productie. 
Het ontwikkelingsconcept wil een geheel 
vormen van economische, politieke, cul-
turele en ecologische systemen die het 
welzijn (sumak kausay) van de bevolking 
verzekeren. Dus, ontwikkeling wordt niet 
prioritair gerealiseerd door economische 
groei, maar vertrekt van een integrale 
visie. De tekst van de grondwet stelt ver-
der een economisch systeem te willen uit-
bouwen dat rechtvaardig, democratisch, 
productief, solidair en duurzaam is; dat 

gebaseerd is op de gelijke verdeling van 
de voordelen van de ontwikkeling en van 
de productiemiddelen, en dat gebaseerd is 
op het verschaffen van waardig en stabiel 
werk”. (art 276)

Deze grondwet geeft ook opnieuw een 
rol aan de overheid in de participa-
tieve planning van de ontwikkeling, qua 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting 
en watervoorziening. Het neoliberalisme 
heeft een aantal van deze domeinen 
geprivatiseerd. Vandaag zal de overheid 
de controle uitoefenen over de monetaire 
en financiële sector, en een beleid ontwik-
kelen om de concentratie of het opkopen 
van de productiemiddelen te vermijden. 

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat er 
een specifiek beleid moet zijn gericht op 
het uitroeien van de ongelijkheid en de 
discriminatie van de vrouw, dat er meer 
aandacht moet zijn voor het onbetaalde 
thuiswerk en voor een veralgemeende 
sociale zekerheid. 
De grondwet erkent een reeks strategi-
sche sectoren: energie in al zijn vormen, 
telecommunicatie, natuurlijke niet-her-
nieuwbare grondstoffen, transport en 
raffinage van petroleum, biodiversiteit 
en het genetisch patrimonium, het radio-
elektrisch spectrum en water. De staat 
eigent zich het recht toe om deze sectoren 
te beheren, te reguleren en te controleren 
in functie van een beslissende stem op 
economisch, sociaal, politiek of milieu 
vlak.

Inheemse volkeren
Toch blijft er bezorgdheid bij bepaalde 
delen van de samenleving omdat volgens 
de grondwet het parlement specifieke 
beslissingen kan nemen ivm mogelijke 
exploitaties in beschermde gebieden. 
De inheemse beweging stelt dat men 
de “voorafgaandelijke, vrije en geïnfor-
meerde goedkeuring” verworven heeft, 
zoals in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Volkeren is opgenomen. 
Dit wil concreet zeggen dat er voor er 
ergens geëxploiteerd kan worden, een 
goedkeuring van de inheemse bevolking 
daar nodig is. Maar de grondwetgevende 
vergadering keurde alleen de “voorafgaan-
delijke, vrije en geïnformeerde consulta-

tie” goed. Consultatie is natuurlijk niet 
hetzelfde als goedkeuring. Ondanks deze 
beperking was Humberto Cholango, leider 
van Ecuarunari -de grootste organisatie 
binnen de confederatie van inheemse vol-
keren-, verheugd over de goedkeuring van 
deze grondwet. Hij onderstreepte de mul-
ticulturaliteit die erin opgenomen werd 
als de realisatie van een 18-jaar oude eis 
van de inheemse beweging (de officiële 
erkenning van de verschillende inheemse 
volkeren). 

Grondwet promoot vrede
Een belangrijk punt in het herstel van 
de nationale soevereiniteit is het opdoe-
ken van buitenlandse militaire basissen. 
Artikel 5 zegt het als volgt: “Ecuador is 
een grondgebied van vrede. Het instal-
leren van buitenlandse militaire basissen 

Een belangrijk punt in het herstel van de 
nationale soevereiniteit is het opdoeken 
van buitenlandse militaire basissen.
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of militaire installaties is niet toegestaan. 
Nationale militaire basissen kunnen niet 
gebruikt worden door buitenlandse legers 
of veiligheidskorpsen.” 
Verder definieert Ecuador zichzelf als 
een land dat de vrede en internationale 
ontwapening promoot. De ontwikkeling 
en het gebruik van massavernietigings-
wapens wordt veroordeeld, alsook een 
beleid dat erop gericht is militaire instal-
laties op het grondgebied van een andere 
staat te bouwen. De overeenkomst met de 
Verenigde Staten die Washington toeliet 
een militaire basis te hebben in Manta, 
werd opgezegd. De basis werd vooral 
gebruikt in de strijd tegen de drugshandel 
in de regio en voor het onderscheppen van 
bootvluchtelingen richting VS. De VS moet 
de basis ontruimen in de loop van volgend 
jaar. Dit laatste is een overwinning voor de 
campagne tegen buitenlandse basissen, 
niet alleen voor de Ecuadoraanse organi-
saties die hier rond werken, maar voor het 
gehele regionale en wereldwijde netwerk 
tegen militaire basissen.
In het kader van de verdediging van de 
nationale soevereiniteit wordt ook de oor-
logspolitiek van de Colombiaanse regering 
verworpen (specifiek de grensoverschrij-
dende acties van het Colombiaans leger 
op Ecuadoraans grondgebied). 

De nieuwe grondwet wil ook de politieke, 
economische en sociale integratie van 
Latijns-Amerika versterken, met speciale 
aandacht voor de Unie van Naties uit het 
Zuiden bestaande uit de landen van Zuid-
Amerika. 

Grondwet als strijdmiddel
Een aantal huidige regeringsprojecten 
worden door de inheemse en de 
ecologische beweging gecontes-
teerd: de olie-ontginning, de mijn-
bouw, het gebruik van toxische 
meststoffen in de landbouw en 
de promotie van de productie van 
gewassen voor het gebruik in bio-
brandstoffen. Maar deze organisa-
ties vinden in de nieuwe grondwet 
een mogelijkheid om bovenstaande 
politiek in te perken in de hoofd-
stukken rond de bescherming van 
de natuurlijke rijkdom, het leven en 
de biodiversiteit.

Het is belangrijk vast te stellen dat de 
nieuwe grondwet de verzuchtingen van 
verschillende sociale sectoren verenigd, 
die een lange strijd hebben gevoerd tegen 
het neoliberalisme en tegen een beleid 
dat de terugbetaling van de buitenlandse 
schuld belangrijker achtte dan een bin-
nenlandse sociale politiek. De nieuwe 
regering en de grondwetgevende verga-
dering waren het resultaat van de sociale 
mobilisaties tegen de elite die de eco-
nomische macht volgde in plaats van de 
bevolking. (Ecuador kende 7 presidenten 
tussen 1995 en 2005).

Honderden organisaties brachten hun 
voorstellen binnen (3500 in totaal), er 
werden tientallen fora opgericht rond 
thema's als water, voedselsoevereiniteit, 
gezondheidszorg, enzovoort. De resulta-
ten werden opgenomen in de 444 artikels 
die deze grondwet telt. Het was een par-
ticipatief proces dat natuurlijk ook zijn 
eigen tegenstellingen had, zeker ook door 
de verschillende posities van de politieke 
partijen. Dit proces, alsook de duizenden 
voorbereidende vergaderingen en debat-
ten in de wijken, in de middelbare scholen, 
in de universiteiten en in de gemeen-
schappen, hebben ervoor gezorgd dat 
de mensen deze grondwet als 'van hen' 
(h)erkennen. 

Uiteraard heeft president Rafael Correa 
een belangrijke rol gespeeld in de goed-
keuring van deze grondwet. Zijn regering 
heeft sterk geijverd voor de visie dat over-
heidsinvesteringen niet de elite moeten 
dienen maar de sociale sectoren zoals 
gezondheidszorg, onderwijs en open-
bare werken ten goede moeten komen. 

Overheidsinvesteringen zijn voornamelijk 
mogelijk geworden door de hogere olie-
prijzen en een betere inning van de belas-
tingen bij de ondernemers. 

De neen-stemmers waren diegenen die 
bang waren hun privileges te verliezen 
en het neoliberale beleid wilden verder-
zetten dat de armoede, de ongelijkheid 
en de concentratie van de rijkdom heeft 
vergroot. Concreet zijn de verliezers: de 
rechterzijde (die zich kennelijk beperkt 
ophoudt in de havenstad Guayaquil), de 
grote media die volop campagne voerden 
voor de 'neen', en de hiërarchie van de 
katholieke kerk die vanop de kansel de 
leugen verspreidde dat de gronwet pro-
abortus en voor het homo-huwelijk was.

Besluit
Met de goedkeuring van de grondwet 
wordt een etappe afgesloten die zijn 
aanvang vond in de tweede ronde van 
de presidentsverkiezingen op 26 novem-
ber 2006, toen Correa het haalde van de 
bananen-magnaat Avaro Noboa. De oude 
elites die de economie dicteerden wer-
den toen via de stembus verslagen. Nu 
breekt er een nieuw tijdperk aan waarin 
de nieuwe krachtsverhoudingen een 
ander beleid en andere strategieën zullen 
bepalen. Er komt nu een institutionele 
overgangsperiode waarbij onder meer 
een Nationale Electorale Raad zal worden 
gevormd, die dan binnen de 30 dagen 
verkiezingen zal uitschrijven. Die zijn te 
voorzien voor begin volgend jaar, januari 
of februari 2009. Rafael Correa zal zich 
zeker kandidaat stellen voor een tweede 
periode van vier jaar. De nieuwe grondwet 
maakte immers een tweede en derde 

termijn mogelijk voor dezelfde 
president. Dit wordt een tijd van 
intense strijd over de aard van de 
toekomstige regering die ofwel een 
radicaler beleid zal voeren zoals 
gevraagd door de meerderheid van 
de bevolking, ofwel zal zwichten 
voor de druk van de rechterzijde. 
Na de overwinning in het referen-
dum is de hoop op verandering 
groter dan ooit.

01/10/2008. Quito
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De moeizame weg naar een ander Bolivia
I Gorik Zelderloo I

Mensen die in Bolivia geweest zijn, verbazen zich over de grote verschillen in rijkdom in de samenleving.  
Deze ongelijkheid valt samen met etnische verschillen tussen indianen en blanken. De arme indiaanse meerderheid  

(25% van de totale bevolking behoort tot de Aymara indianen en 30% tot de Quechua) werd steeds gediscrimineerd en  
gemarginaliseerd door de blanke- (15%) en mestizo minderheid (30%). Sinds de kolonisatie bestaat er een zeer ongelijke verdeling 

van alle economische en politieke machtsbronnen. Zijn hele geschiedenis lang werd Bolivia gekenmerkt  
door de spanningen die deze ongelijke verdeling met zich meebracht. 

Voor het eerst sinds de onafhankelijk-
heid in 1825 kent Bolivia met Evo Morales 
een president die uit de verarmde indi-
aanse meerderheid komt. Sinds Morales 
en zijn beweging MAS (Movimiento Al 
Socialismo) aan de macht zijn, kent Bolivia 
zelfs naar Boliviaanse normen een zware 
politieke storm. De MAS probeert de 
ongelijke verhoudingen in Bolivia weg 
te werken door middel van herverdeling, 
maar dit brengt echter grote spanningen 
met zich mee.

Herverdelen van de grond-
stoffen
In 2002 eigenden de 10% rijkste 
Bolivianen, zich 46% van de inkomsten 
van het land toe. Deze zeer ongelijke ver-
deling van de rijkdom stamt rechtstreeks 
uit de koloniale tijd. Vanaf 1985 startte 
er een nieuwe golf in de uitverkoop van 
Bolivia aan het buitenland ten voordele 
van een beperkte elite. De regering voerde 
in samenspraak met Washington en het 
IMF een verregaande liberalisering door 
via het decreet 21060. Dit decreet werd 
nooit goedgekeurd in het parlement maar 
gaf wel de aanleiding tot de privatisering 
van alles met enige waarde voor de staat: 
de nationale spoorwegen, telecommuni-
catie, mijnen, de gas- en petroleumont-
ginning… Alles kwam in private handen 
terecht en de Boliviaanse staat viel zonder 
inkomsten.
Onder president Gonzalo Sánchez de 
Lozada (1993-1997 en 2002-2003) kende 
deze politiek een hoogtepunt. Tussen 1999 
en 2001 werden de 10% rijkste Bolivianen, 
11% rijker terwijl de 10% armsten bijna 
20% armer werden. Lozada sloot contrac-

ten af waarbij 85% van de opbrengsten 
naar de multinationals ging en slechts 
15% naar de Boliviaanse staat. Toen pre-
sident Lozada op de proppen kwam met 
een plan om gas uit te voeren via Chili, 
braken er enorme protesten uit. De hele 
gascrisis mondde uiteindelijk uit in de 
verkiezing van Evo Morales. De nieuwe 
president verklaarde de contracten ongel-
dig en ging over tot de heronderhandeling 
ervan. Het standpunt van de MAS was dat 
deze contracten ongrondwettelijk waren 
omdat ze nooit waren goedgekeurd door 
het parlement. De stok achter de deur 
in deze nieuwe onderhandelingen was 
de president van Brazilië, Lula. Indien 
de multinationale bedrijven niet wilden 
inbinden, zouden zij het land worden 
uitgezet en zou het Braziliaanse Petrobras 
met plezier de ontginningen overnemen. 
Voor de mijnen werd eenzelfde scenario 
gevolgd, waardoor grote mijnen, zoals de 
goudmijn van San Cristobal en de tinmijn 
van Wanuni, genationaliseerd werden. De 
eerste resultaten van deze politiek zijn in 
elk geval positief.
Met de opbrengsten werden sociale pro-
gramma’s opgezet. Zo is er een school-
bonus voor alle kinderen van de lagere 
school, een maandelijkse ‘waardigheids-
bonus’ voor ouderen en een systeem van 
basis sociale zekerheid voor iedereen tot 
21 jaar. Er worden ook middelen gecreëerd 
op een creatieve manier. Via een samen-
werking met Cuba bijvoorbeeld, wil de 
regering tegen het einde van het jaar het 
analfabetisme volledig uitroeien en door 
de lonen van de regering drastisch te ver-
lagen, kon men 5000 extra mensen aan-
nemen in de gezondheidszorg. Bovendien 

kende Bolivia vorig jaar voor het eerst in 
40 jaar een overschot op de overheidsfi-
nanciën. 

Naast het controleren van de grondstof-
fenontginning wil Morales ook de scheve 
verhouding van het grondbezit aanpak-
ken. 87% van de bewerkbare grond is in 
handen van 7% van de grondbezitters. 
80% van de kleine boeren moet het stel-
len met 3% van de grond. Onder president 
Hugo Banzer (1997-2001) werden grote 
delen van het oosten voor een prikje 
verkocht aan enkele families. Zo bezit de 
familie Savedra 1.300.000 hectare grond. 
De MAS wil nu de regel opleggen dat men 
maximaal 10.000 hectare kan bezitten. 

Autonomie om macht te 
behouden
De grote gasreserves en grootgrondbezit-
ters bevinden zich hoofdzakelijk in de 
oostelijke, lager gelegen provincies Santa 
Cruz, Tarija, Pandu en Chuquisaca. Na de 
grote protesten van 2003 en het aftreden 
van Lozada was het reeds duidelijk dat de 
rijke blanke minderheid zijn greep op het 
land begon te verliezen. Interim-president 
Carlos Mesa verleende nog een laatste bij-
drage aan de huidige politieke crisis door 
een systeem in te voeren dat de regionale 
prefecten rechtstreeks laat verkiezen. Het 
principe “de prefect is de vertegenwoor-
diger van La Paz (het centraal gezag) in 
de provincie” zoals in de grondwet wordt 
bepaald, werd daardoor omgedraaid. Als 
prefecten van de 4 oostelijke provincies 
werden ministers uit de vroegere centrale 
regering verkozen en al gauw klonk de 
roep om meer autonomie. Na protesten 
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rond de hoge dieselprijzen in Santa Cruz 
hoorde men dit woord voor het eerst val-
len. 
Het beleid van Morales probeert de rijk-
dom die voornamelijk in het oosten 
gelegen is, te gebruiken om de verarmde 
indiaanse meerderheid op de hoogvlakten 
te emanciperen. De elite die zich sinds de 
kolonisatie kon verrijken met de grond-
stoffen dreigt veel macht en inkomsten 
te verliezen. Zolang zij de centrale rege-
ring controleerde was er geen sprake van 
autonomie, maar nu men die controle 
dreigt kwijt te spelen wil de elite zich op 
deze manier beschermen. Families zoals 
de Savedra hebben heel veel 
macht. Ze bezitten grote delen 
van de grond maar ook de elek-
triciteits- en waterleveranciers, 
de private media. Dit laatste 
mag zeker niet onderschat wor-
den op een continent waar de 
propaganda zeer ver kan gaan.

UNASUR weer-
staat de druk van 
Washington
In september 2008 werd in 
Bolivia een referendum gehou-
den over wijzigingen aan de 
grondwet. Morales won dit 
referendum duidelijk maar in de 
opstandige provincies werd de vraag naar 
autonomie eveneens versterkt. Er wordt 
geëist dat een wet uitgaande van de 
provincie boven een wet van de centrale 
regering zou staan. Concreet betekent dit 
dat de provincies elke hervorming zouden 
kunnen blokkeren. Naar aanleiding van 
dit referendum nam de spanning toe in 
Bolivia. De blokken werden gevormd voor 
een eerste confrontatie. De provincies 
krijgen de steun van de Verenigde Staten 
en ze beloven bedrijven lagere gasprijzen 
aan te rekenen in ruil voor ondersteu-
ning. Maar de UNASUR (de op 23 mei 
2008 opgerichte organisatie van Zuid-
Amerikaanse landen) schaart zich achter 
de centrale regering, dit opnieuw onder 
aanvoeren de Braziliaanse president Lula. 
De UNASUR kant zich unaniem tegen 
elke afscheiding binnen Zuid-Amerika. 
President Bush probeerde nog invloed 
uit te oefenen op de UNASUR, maar de 
Zuid-Amerikaanse landen weerstonden 

aan de druk van een economisch verzwakt 
Verenigde Staten. In Bolivia reageerde de 
MAS door VS-ambassadeur Goldberg het 
land uit te sturen. Goldberg had al erva-
ring met 'afscheiding' opgedaan in Kosovo 
en onderhield nauwe contacten met de 
leiders in Santa Cruz. 
Zo won Morales de eerste ronde.

Colombianisering 
Bij het geweld in de aanloop naar het 
referendum vielen minstens 30 doden 
en honderden gewonden. De MAS ver-
wijt de oppositie (alle oppositiepartijen 
hebben zich gebundeld onder de naam 

PODEMOS) een confrontatie uit te lokken, 
om zo met militaire middelen de strijd 
verder te kunnen zetten. Men noemt dit 
de 'Colombianisering' van Bolivia waarbij 
men een situatie van permanente bur-
geroorlog wil creëren zodat de elite haar 
macht kan behouden en tegelijkertijd 
de internationale steun voor het project 
van de MAS zou stilvallen omdat het 
uitdraaide op oorlog. De politie en het 
leger zijn nog steeds onder controle van 
de centrale regering. Het geweld gaat 
voornamelijk uit van jongerenbewegingen 
zoals de Union Juvenal Cucenista. Soms 
gaat het om ronduit fascistische groe-
pen, bijvoorbeeld volgelingen van Klaus 
Barbie, -de beruchte nazi die na de tweede 
wereldoorlog door de CIA in Bolivia werd 
ingezet om het communisme te bestrij-
den. (Verder zou Barbie zich verrijken met 
de drug- en wapenhandel. Hij leverde 
onder andere Belgische en Zwitserse 
wapens aan Israël tijdens de 6-daagse 

oorlog en fungeerde als tussenpersoon 
bij Israëlische wapenleveringen aan ver-
schillende Latijns-Amerikaanse landen en 
militaire groeperingen). Een deel van de 
mensen uit de oostelijke Boliviaanse pro-
vincies is zeer racistisch. Ze beschouwen 
de indianen als minderwaardig en kunnen 
zeker geen indiaanse president aanvaar-
den. Tijdens de recente gewelduitbarstin-
gen werd zelfs jacht gemaakt op indianen 
en de meeste slachtoffers zijn mensen 
die omwille van hun afkomst worden ver-
moord. Overheidsgebouwen werden bezet 
en in brand gestoken en in de confronta-
ties met de politie werden vuurwerk en 

brandbommen gebruikt. Morales 
krijgt steeds meer het verwijt niet 
hard genoeg op te treden maar de 
president schuwt het gebruik van 
veel geweld. Op het internet cir-
culeren filmpjes van para-militaire 
organisaties die zich voorbereiden 
op een confrontatie.

Het is zeer moeilijk te voorspellen 
hoe de situatie zal evolueren in 
de toekomst. Zolang de centrale 
regering de steun krijgt van zijn 
buurlanden zit Morales stevig in 
het zadel. De UNASUR heeft wel 
duidelijk laten weten geen conflict 
te willen in het land, bovendien is 

stabiliteit in Bolivia erg belangrijk voor de 
gasvoorziening van Argentinië en Brazilië. 
De houding van UNASUR in deze zaak is 
typerend voor de groeiende onafhanke-
lijkheid van Zuid-Amerika ten opzichte 
van Washington. Momenteel kan de MAS 
verder gaan met de geplande hervormin-
gen. De beweging kiest voor overleg en 
dialoog met de tegenstanders. De meeste 
Bolivianen denken niet dat hun land op 
weg is naar een echte burgeroorlog. Een 
oplossing voor de eis naar autonomie 
vanuit de 4 provincies is echter nog niet 
in zicht

Bronnen: 
Interview met Marcelo de Estrada, verte-
genwoordiger van de MAS in België, door 
de auteur.
www.crisisgroup.org 
www.derderijk.nl
www.wereldbank.org

LATIjns-AmERIkA
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Het OFBCI, het enige kind waar Bush trots op is
I Soetkin Van Muylem I

Misschien wel met dank aan Sarah Palin, slaagde Obama erin om met een nipte meerderheid van 52% van de stemmen, zijn mede-
dinger voor het witte huis John Mc Cain te verslaan. In januari 2009 zal hij de fakkel overnemen van Georges W. Bush die een op 
zijn zachtst gezegd triestige erfenis nalaat. Om maar een paar zaken op te sommen zijn er de oorlogen in Irak en Afghanistan, de 

erbarmelijk staat van de binnenlandse economie, het marginale sociale stelsel en de torenhoge staatsschuld. 

8 jaar is meer dan genoeg
Bush hield zich opvallend afzijdig tij-
dens de verkiezingscampagnes van zijn 
potentiële opvolgers. Partijgenoot Mc 
Cain deed zijn uiterste best om duidelijk 
te maken dat hij niet over eenzelfde kam 
kon geschoren worden als Bush. Obama 
verwees in zijn televisieoptredens en de 
debatten net regelmatig 
naar het huidige beleid. John 
Mc Cain voelde zich op een 
bepaald moment tijdens een 
televisiedebat zelfs verplicht 
om Obama erop te wijzen dat 
hij president Bush niet was. 
“Als je het tegen president 
Bush wil opnemen dan had je 
je vier jaar geleden kandidaat 
moeten stellen”, sneerde hij. 

De historisch hoge opkomst 
in de recente Amerikaanse 
presidentsverkiezingen had-
den zeker iets te maken met 
het feit dat Obama de eerste 
Afrikaans-Amerikaanse pre-
sident kon worden, wat voor 
een recordopkomst zorgde 
bij de zwarte gemeenschap, 
maar ook bij de grote Latijns-
Amerikaanse minderheden1. 
Toch moet een verklaring voor de hoge 
opkomstcijfers mede gezocht worden in 
de duidelijke wil van het Amerikaanse 
volk om te breken met 8 jaar Bush. Hij kan 
immers maar een zeer povere staat van 
dienst voorleggen. 
 
Team Bush ging dan ook hardnekkig op 
zoek naar eender wat dat het gegeven 
tegenspreekt dat de meeste Amerikanen 
denken dat Bush afscheid zal nemen als 

een van de slechtste presidenten in de 
geschiedenis van de Verenigde Staten. 
Deze zoektocht heeft hen geleid naar het 
eerste wapenfeit van Bush als president. 
Amper een week na zijn eedaflegging 
in 2001 introduceerde de kersverse pre-
sident, omringd door christelijke, joodse 
en islamitische geestelijken, de creatie 

van een Bureau voor Geloofsgebaseerde 
Gemeenschapsinitiatieven (OFBCI) aan 
het Witte Huis. Het uitvoeringsbesluit 
dat het OFBCI in het leven riep, werd 
bijna onmiddellijk gevolgd door nog 
een besluit dat Geloofsgebaseerde 
Gemeenschapsbureau's oprichtte in elf 
federale overheidsinstanties. Het doel van 
het OFBCI is er voor zorgen dat religieuze 
groepen een gelijke toegang hebben 
tot overheidsfondsen en -diensten. Het 

is veelbetekenend dat Bush het OFBCI-
project tegenwoordig aan zijn boezem 
drukt als zijn grootste verwezenlijking als 
president. 
Ondanks dat het parlement deze initiatie-
ven nooit wettelijk bekrachtigd heeft via 
een stemming, heeft het op religie-geba-
seerde initiatief van Bush ondertussen zijn 

tentakels uitgespreid over een 
reeks van federale-, staats-, 
en locale overheidsinstanties. 
35 gouverneurs en meer dan 
70 burgemeesters, zowel 
Democraten als Republikeinen, 
startten afgelopen 8 jaar, 
programma's op die gemodel-
leerd zijn naar het oorspron-
kelijke federale programma 
van het Geloofsgebaseerde 
Gemeenschapsinitiatief. 
Op 26 juni 2008 verscheen 
Bush op een conferentie 
gesponsord door het OFBCI in 
Washington DC, waarop hoge 
regeringsambtenaren, beleids-
makers en meer dan 1000 ver-
tegenwoordigers van religieu-
ze organisaties (zowel uit de 
private als de publieke sector) 
zich verzameld hadden. Bush 
loofde er voor de zoveelste 

keer het succes van zijn religieus initiatief: 
“Jullie hebben allemaal meegeholpen om 
de manier waarop de overheid de grootste 
uitdagingen van onze maatschappij aan-
pakt, te revolutionaliseren”. Het publiek 
luisterde goedkeurend. “Ik geloof echt dat 
het Geloofsgebaseerd Initiatief één van 
de allerbelangrijkste initiatieven van deze 
administratie is”.
Twee weken later, tijdens zijn wekelijkse 
radiopraatje, had Bush het opnieuw over 
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het OFBCI. Hij prees de nieuwe aanpak 
van dit instituut dat hij 'medelevend con-
servatisme' noemde. Hij zei er alle vertrou-
wen in te hebben dat de vooruitgang die 
de laatste 8 jaar geboekt was, zou verder-
gezet worden en dankte de werknemers 

van de Geloofsgebaseerde Gemeenschap
sinitiatieven: “Dankzij jullie zijn ontelbare 
zielen geraakt en zijn er levens genezen.” 
Toevallig verscheen op 28 juni een stuk 
in de Washington Post van de hand van 
Jim Towey, het hoofd van het OFBCI van 
2002 tot 2006. De titel van het stuk was: 
“Wie zal er het Geloofsgebaseerd Initiatief 
behouden?”. In de tekst werden de verwe-
zenlijkingen van het programma eveneens 
geprezen en werd er gesteld dat wie ook 
de verkiezingen won, het initiatief behou-
den en zelfs uitgebreid moest worden. 
Ryan Messmore van de Heritage 
Foundation formuleerde het dezelfde 
week als volgt: “In Washington worden 
problemen zoals armoede, dakloos zijn 
en drugsverslaving in statistische termen 
bekeken. De overheid kan deze bittere 
situaties niet oplossen met haar zelf 
opgestelde programma's. Het zijn de op 
Geloofgebaseerde Gemeenschapsinitiatie-
ven, die president Bush van bij het begin 
van zijn campagne tot op vandaag zeer 
terecht op de voorgrond heeft gebracht, 
die de beste uitdrukking zijn van een her-
oriëntatie naar het lokale, het flexibele en 
het persoonlijke”.

Lof alom in bepaalde kringen, maar van in 
het begin werd het religieus initiatief van 
Bush omringd door controversie. Er was 
veel kritiek op de manier waarop deze reli-
gieuze groepen overheidsgeld spendeer-
den, bijvoorbeeld om mensen te bekeren 
(onder meer in gevangenissen). Er waren 
ook verschillende rechtszaken tegen deze 
groepen voor religieuze discriminatie bij 
het aannemen van mensen en voor het 
feit dat ze een gebrek aan respect hebben 

voor de scheiding van kerk en staat. 
Een zaak tegen de overheid en het 
OFBCI werd aangespannen voor het 
Hooggerechtshof door de Vrijheid van 
Religie Stichting (FRFE), een organisa-
tie die ijvert voor de strikte scheiding 

van kerk en staat. Het hof oordeelde in 
het voordeel van het Witte Huis dat de 
FRFE niet het recht had om de federale 
overheid aan te klagen voor het spon-
soren van nationale conferenties ter 
promotie van de doelstellingen van het 
Geloofsgebaseerd Gemeenschapsinitiatief, 
zelfs al waren die uitgaven van het Witte 
Huis niet specifiek toegestaan door het 
parlement.  

Het uitgangspunt van het Witte Huis 
was van bij het begin dat religieuze 
organisaties gediscrimineerd werden of 
benadeeld werden bij de toekenning van 
regeringstoelages en -contracten. Een 
idee waarvan voormalig OFBCI-beambte 
David Kuo bevestigd dat er geen enkel 
bewijs voor is. Of de achterliggende drijf-
veer voor de oprichting van het OFBCI nu 
overtuigd evangelisme of de genadeloze 
republikeinse voorkeur voor de privatisatie 
van sociale diensten was, het resultaat is 
hetzelfde: een heroriëntering van federale 
fondsen van bestaande programma's 
naar onervaren instellingen die nog niets 
bewezen hadden met als enige reden dat 
ze religieus waren. In de praktijk werd dit 
'religieus zijn' zelfs verengd tot 'christelijk 
zijn'.
Terwijl de president graag put uit een 
veelheid aan anekdotes om te bewijzen 
dat de religieuze gemeenschapsinitiatie-
ven een daverend succes zijn, is er geen 
enkel wetenschappelijk instituut dat 
bewijs kan voorleggen waaruit blijkt dat 
de religieuze instituties beter functione-
ren dan- of zelfs even goed functioneren 
als de seculiere of overheidsorganisaties 
die in dezelfde diensten voorzien.

Het rooskleurige plaatje dat geschetst 
wordt door de president werd onlangs 
trouwens tegengesproken door het ABC-
nieuws dat het OFBI ervan beschuldigde 
aan vriendjespolitiek te doen bij het toe-
kennen van overheidscontracten en -toe-

lages. David Kuo, voormalig waarnemend 
directeur van het OFBCI bracht een boek 
uit (Tempting Faith) waarin hij het relaas 
doet van zijn werk in het Witte Huis met 
christelijk rechts. Hij stelt in zijn boek dat 
Bush' beloftes gebaseerd op het 'mede-
levend conservatisme' nooit gerealiseerd 
zijn. Het OFBCI werd volgens Kuo vooral 
gebruikt voor politieke doeleinden en ver-
raadde de kern van de opdracht van het 
Religieus Initiatief, namelijk het helpen 
van de armen. 
Het 'medelevend conservatisme' en het 
Geloofsgebaseerd initiatief van Bush 
vormen samen een religieus patronagesy-
steem. Het is gewoon de politieke verpak-
king van de Republikeinse langetermijn-
doelstellingen: een beperkte overheid, 
privatisering, deregulatie en de creatie van 
een nieuw sociaal contract. Het concept 
medelevend conservatisme verdween ook 
vrij snel op de achtergrond ten voordele 
van belastingvermindering voor de rijken, 
het kortwieken van allerlei program-
ma's ten dienste van alle anderen en de 
totaal oncontroleerbare budgetdeficieten 
ten gevolge van de militaire debacles in 
Afghanistan en Irak. Het is dus extreem 
interessant om te zien hoe Bush, radeloos 
op zoek naar een politieke erfenis, terug-
grijpt naar de begindagen van zijn ter-
mijn, toen het Geloofsgebaseerd Initiatief 
er nog veelbelovend uitzag. Daarbij 
negeert hij het gegeven dat zijn uitverko-
ren kind ondertussen al ontmaskerd is als 
een gedrocht. 

Van de stemgerechtigde bevolking bracht 
64,1% zijn stem uit, volgens de voorlopige tel-
lingen van 5 november 2008.

1�

Of de achterliggende drijfveer voor de oprichting van het OFBCI nu overtuigd 
evangelisme of de genadeloze republikeinse voorkeur voor de privatisatie 
van sociale diensten was, het resultaat is hetzelfde: een heroriëntering van 
federale fondsen van bestaande programma's naar onervaren instellingen 
die nog niets bewezen hadden met als enige reden dat ze religieus waren.
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Iran's nucleaire programma: feiten of fictie?

In plaats van Iran te demoniseren voor haar nucleair programma, zou de Verenigde Staten zijn uiterste best moeten doen om de 
dialoog te behouden en tot een onderhandeld akkoord te komen, schrijft Garth le Pere.

Te midden van alle herrie rond Iran's gebrek aan oprechtheid 
over haar nucleaire ambities, vergeet men vaak de context van 
het hele debat op een nuchtere manier te bekijken. De context 
kan teruggevoerd worden tot de jaren 1950. Iran begon toen met 
haar inspanningen om nucleaire technologie te ontwikkelen, 
dit met grote steun van de Verenigde Staten. Tegen 1975 had de 
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger 
een nucleair samenwerkingsprogramma met Iran uitgewerkt dat 
de verkoop voorzag van materiaal en dat de VS-bedrijven meer 
dan 6 miljard dollar zou ople-
veren. (In die tijd produceerde 
Iran 6 miljoen vaten olie per 
dag in vergelijking met de 
huidige 4 miljoen per dag).
Een richtlijn, ondertekend 
door president Gerald Ford in 
1976, gaf Iran de mogelijkheid 
om een verwerkingsfaciliteit 
aan te kopen die pluto-
nium kan onttrekken aan de 
gebruikte brandstof van een 
nucleaire reactor. Ondanks 
de daarmee gepaard gaande 
risico's op verspreiding van 
nucleaire technologie en 
wapens (proliferatie), beoog-
de de deal de installatie van 
een complete nucleaire brandstof cyclus. Er waren niet alleen 
plannen om een gigantische nucleaire energie industrie uit de 
grond te stampen, maar er was ook een miljardenregeling, die 
grote hoeveelheden plutonium en verrijkt uranium ter beschik-
king moest stellen van Teheran, -dit waren toch zeker twee 
mogelijke paden naar de ontwikkeling van nucleaire wapens. 
Een nucleair Iran, dat een gemeenschappelijke grens heeft van 
3200 km met de toenmalige Sovjet-Unie, werd toen gezien als 
een belangrijke buffer tegen de communistische opmars in het 

Midden-Oosten en een belemmering voor het Arabische natio-
nalisme dat op zijn beurt beschouwd werd als een gevaar voor 
de veiligheid van Israël. 

Keerpunt
Na de Islamitische revolutie van 1979, waarbij de Shah (Iraanse 
koning) werd afgezet, veranderden de relaties tussen Iran en de 
Verenigde Staten dramatisch. Het was een keerpunt in de eens 
zo robuuste internationale samenwerking en VS-betrokkenheid 

in de ontwikkeling van Iran's 
nucleaire technologie. De 
hele kwestie politiseerde 
extra omdat de Islamitische 
Republiek openlijk zijn 
intentie aankondigde om 
het nucleaire programma 
verder te zetten en zelfs te 
versterken via brandstof dat 
in eigen land geproduceerd 
zou worden. Het meldde dat 
het een ambitieuze agenda 
zou blijven nastreven wat de 
ontwikkeling van nucleaire 
reactor- en brandstofcyclus 
technologieën betreft. De 
Verenigde Staten was op het 
moment van de omwente-

ling al betaald voor de volgende levering van brandstof en voor 
het verbeteren van Iran's energie zoals bepaald stond in contrac-
ten die getekend waren voor de revolutie. De VS leverde uiter-
aard geen van beide, maar het bezorgde evenmin de miljarden 
dollars terug die het samen met zijn bedrijven al ontvangen had. 
Duitsland dat ook al miljarden dollars uitbetaald had gekregen 
voor de installatie van twee nucleaire faciliteiten in Bushehr, wei-
gerde evenmin te leveren of het geld terug te storten. Ondanks 
Amerikaanse druk en tot grote internationale schande zette Iran 
toch door met zijn plannen om nucleaire technologie te ontwik-
kelen en te verkrijgen. 
Het huidige Iraanse programma bestaat uit verschillende onder-
zoekscentra, een uraniummijn, een nucleaire reactor en een 
aantal verwerkingsinstallaties voor uranium, waaronder een 
verrijkingfabriek. De Iraanse overheid heeft haar recht op het 
ontwikkelen van een capaciteit om nucleaire energie voor vreed-
zaam gebruik te genereren, krachtig verdedigd. In een artikel in 
de krant de New York Times (6 april 2006) getiteld 'Wij hebben 
geen nucleaire wapens programma' stelt de Iraanse ambassa-

In de jaren 1��0 begon Iran 
met haar inspanningen om 
nucleaire technologie te
ontwikkelen, dit met grote 
steun van de Verenigde Staten.
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deur voor de Verenigde Naties Javad Zarif: “Iran heeft een heel 
groot belang bij het versterken van de integriteit en de autoriteit 
van het Nucleaire Non-proliferatie Verdrag. Iran stond aan het 
voorfront bij de inspanningen om de universaliteit van het ver-
drag te verzekeren. De afhankelijkheid van Iran van het non-pro-
liferatieregime is gebaseerd op een wettelijk engagement, nuch-
tere strategische berekeningen en een spirituele en ideologische 
doctrine. Ayatollah Ali Khamenei, de leider van de Islamitische 
Republiek, heeft een decreet afgekondigd tegen de ontwikkeling, 
productie, opslag en gebruik van nucleaire wapens.” 
 
Deze verklaring staat tegenover de Westerse twijfels over Iran's 
werkelijke nucleaire intenties. Amerikaanse nationale inlichtin-
gen schatten dat Iran in 2005 een decennium verwijderd was 
van het ontwikkelen van nucleaire wapens. Deze bevindingen 
waren vooral gebaseerd op de conversie-installatie van Esfahan 

en de centrifuges van Natanz. Westerse vermoedens werden 
aangescherpt doordat Iran middellange en lange afstandsraket-
ten begon te bouwen. De Shahab-3 ballistische lange afstands-
raket (bereik van 1300 km) kan uitgerust worden met nucleaire 
kernkoppen. Dit heeft de Verenigde Staten, Europa en Israël 
tamelijk ongerust gemaakt.

Sinds de val van de Shah in 1979 en de installatie van het revolu-
tionaire islamitische regime, is de Amerikaanse diplomatie ten 
opzichte van Iran dwingend, vijandig en conflictueus. De span-
ningen zijn nog hoger opgelopen toen George Bush Iran opnam 
in zijn 'as van het kwaad', naast Irak en Noord-Korea. Het lijkt 
er op dat regimeverandering in Teheran een soort messiaanse 
doelstelling is geworden van de Amerikaanse president. Zijn 
vice-president Dick Cheney heeft gewaarschuwd dat Iran's voort-
durende nucleaire experiment zal leiden tot 'noodzakelijke con-
sequenties' en de minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza 
Rice beschuldigde Iran ervan de centrale bankier te zijn van het 
terrorisme in het Midden-Oosten. Het heen- en weerslingeren 
van allerlei bedreigingen en beschuldigingen is symptomatisch 
voor het diepe wederzijdse wantrouwen en de vijandigheid 
tussen Teheran en Washington. Beide partijen zien elkaar door 
morele brillen: de Verenigde Staten wordt gezien als 'satan' en 
Iran wordt omschreven als 'slecht'. 
In deze context is het nuttig om de omgeving te bekijken waarin 
Iran haar nucleaire jacht heeft ontplooid. 

Historische dimensie en het NPT
Nucleaire wapens spelen een belangrijke rol in de strategische 
berekeningen van de globale machten. Hun afschrikkingspo-
tentieel was een vitaal element van de doctrine die bijgedragen 
heeft tot het vormen van een algemeen evenwicht in de wereld, 
specifiek tijdens de Koude Oorlog. Na wereldoorlog II verwierven 
de landen die belangrijke globale machten geworden zijn aan 
sneltempo nucleaire capaciteiten: de Verenigde Staten in 1945, 
de Sovjet-Unie in 1949, Groot Brittannië in 1952, Frankrijk in 1960 
en China in 1964. Deze officiële nucleaire staten werden ook de 
vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad. Het schrikbeeld 
van nucleaire verspreiding (proliferatie), de kille verhouding tus-
sen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en de consequentie 
van dit alles voor de wereldvrede resulteerde in het onderhan-
delen en tekenen van het non-proliferatieverdrag (NPT) in 1968. 
Het verdrag trad twee jaar later in werking en verkreeg de status 
van 'permanent geldend verdrag' op de NPT Herzienings- en 
Verlengingsconferentie van 1995 te New York. Naast het beletten 
van de proliferatie heeft het NPT nog twee belangrijke pijlers: het 
streeft naar een ontwapening van de bestaande nucleaire wapen 
staten via de reductie en de liquidatie van hun voorraden; en het 
beschermt het onvervreemdbare recht van zijn ondertekenaars 
om nucleaire technologie te ontwikkelen voor vreedzame doel-
einden, dit onder gecontroleerde voorwaarden die het moeilijk 
moeten maken om nucleaire wapens te produceren. 

Het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) is de insti-
tutionele bewaker van het NPT en moet erop toezien dat de 188 

De atoomketen 
Uranium komt in de natuur voor. Het bestaat hoofdzakelijk 
uit U-238 en een kleine fractie U-235. Alleen U-235 is splijt-
baar. Voor het op gang houden van een kettingreactie is 
een hoger percentage U-235 noodzakelijk dan in natuurlijk 
uranium wordt gevonden. Het bereiken van een hoger per-
centage wordt 'verrijken' genoemd. Verrijkt uranium wordt 
toegepast bij kernenergie en in kernwapens. Voor kernener-
gie is uranium met een gehalte van 2 à 3% U-235 voldoende. 
Voor kernwapens is een percentage U-235 van boven de 
90% noodzakelijk.
Verarmd uranium, restproduct na verrijking van het ura-
nium, wordt in wapensystemen en munitie gebruikt.
Opwekken van kernenergie: Het verrijkte uranium wordt 
samengeperst tot staven. In de kerncentrale worden de sta-
ven verrijkt uranium gespleten en daar komt dan in de vorm 
van warmte en straling veel energie bij vrij. De staven raken 
na zo'n 3 jaar uitgewerkt. Omdat uranium schaars is, wilde 
men het 'hergebruiken'. De gebruikte uraniumstaven moe-
ten daarvoor eerst ‘opgewerkt’ worden. Er zijn wereldwijd 
maar een paar opwerkingsfabrieken. Tijdens de 'opwerking’ 
haalt men het afval eruit. Dat bestaat onder meer uit pluto-
nium (dat bruikbaar is bij het maken van kernwapens). Na 
opwerking is het uranium wel vijf tot tien keer zo radioac-
tief geworden. Het opgewerkte uranium moet dan opnieuw 
verrijkt worden voor gebruik.
Het kernsplijtafval van brandstofstaven is hoog-radioactief. 
Tot nu toe zijn er geen duurzame oplossingen om dit afval 
te verwerken of op te slaan. Het wordt momenteel opgesla-
gen in speciaal gebouwde bovengrondse bunkers die als tij-
delijke opslagplaatsen dienen. Het grootste probleem is dat 
het kernsplijtingsafval meer dan 200.000 jaar blijft stralen. 

Bron: documentatie en onderzoekscentrum kernenergie, 
www.laka.org
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NPT-ondertekenaars, het verdrag naar letter en geest naleven. 
Ondertussen kwam het NPT-regime voor heel wat uitdagingen 
te staan. Niet-ondertekenaars India en Pakistan werden nucleaire 
machten in 1998, Noord-Korea trok zich uit het verdrag terug 
in 2003 en van Israël denkt men dat het al in 1968 toetrad tot 
de nucleaire club (het land zelf heeft dat anders dan India en 
Pakistan nooit officieel bevestigd). Sinds 2000 is de internatio-
nale aandacht verschoven naar Noord-Korea en Iran. Deze twee 
landen worden ervan verdacht zich in te laten met verboden 
activiteiten met als doel het verwerven van nucleaire wapens. 
Terwijl hun nucleaire programma's functioneren onder een waas 
van onzekerheden kan men stellen dat hun aspiraties sterk beïn-
vloed zijn door een aversie van de Amerikaanse militaire aan-
wezigheid in hun respectievelijke regio's en ook door een drang 
naar internationaal prestige, status en respect. 

Iran, de VS en realpolitiek
Het wantrouwen en de impasse tussen de Verenigde Staten en 
Iran rond het nucleaire programma van laatstgenoemde wordt 
beïnvloed door 3 factoren. Ten eerste koos de Verenigde Staten 
de kant van Irak in de oorlog tussen Iran en Irak (1980-1988). 
Washington weigerde niet alleen de Iraakse agressie te veroorde-
len, het voorzag Hoessein's regime eveneens van actieve militaire 
en politieke steun om te garanderen dat het als de overwinnaar 
uit de oorlog zou komen. Ten tweede voelt het Islamitisch regime 
van Iran zich constant bedreigd door de Verenigde Staten en 
Israël. Deze gepercipieerde dreiging is nog vergroot na de over-
winning van de door de VS-geleide coalitie in de Golfoorlog van 
1991, na de post 11 september invasie van Afghanistan en na de 
bezetting van Irak sinds 2003. Ten derde inviteerde Iran in 1988 
zowel een aantal Europese landen als de Verenigde Staten, om 
haar te helpen met het ontwikkelen van een civiel nucleair pro-
gramma. Toen er afwijzend werd gereageerd, wendde Iran zich 
tot Rusland dat om economische en geopolitieke redenen inging 
op de vraag tot assistentie, dit tot groot ongenoegen van de 
Verenigde Staten. 

In een speech voor de Algemene Vergadering van de VN in 2005 
richtte de toenmalige Iraanse president, Muhammad Khatami, 
zich opnieuw tot de Westerse publieke en private sector met een 
expliciet verzoek zijn land bij te staan bij het ontwikkelen van 
een civiel nucleair programma. Ook dit verzoek werd verworpen. 
In augustus 2005 startte Iran de conversie van uranium in de 
Esfahan-installatie opnieuw op en in april 2006 kondigde presi-
dent Mahmoud Ahmadinejad aan dat Iran er in geslaagd was om 
uranium te verrijken tot het niveau van 3,5% in een 164-centrifu-
ge. Deze capaciteit op laboratoriumschaal zou geenszins vergele-
ken mogen worden met een capaciteit op industriële schaal die 
de constante werking vereist van centrifuges opgesteld in casca-
deschakeling en duizenden machines moet bevatten. Bovendien 
is de 3,5% nog ver verwijderd van de 93% die nodig is voor het 
vervaardigen van nucleaire wapens (om nucleaire energie voor 
civiel gebruik te genereren is verrijkt uranium van 3% voldoende). 
Ondanks deze feiten was het de aankondiging van Ahmadinejad 
die de Amerikaanse paranoia over het verkrijgen van een volle-

dige nucleaire cyclus door Iran blootlegde, met de vraag van Rice 
aan de VN Veiligheidsraad voor het ondernemen van sterke stap-
pen om Iran aan te manen zijn gedrag te veranderen 

Energievraag

Iran beschouwt nucleaire energie als een manier om zijn ener-
giebevoorrading te diversifiëren en te moderniseren. De grote 
oliereserves van het land zullen binnen de volgende zeven tot 
negen decennia volledig uitgeput zijn. Haar ruwe oliereserves 
worden geschat op 137 miljard vaten (of 11,6% van 's werelds 
totale reserves) en het heeft 29.000 miljard kubieke meter (m3) 
natuurlijk gas (dat is 15,3% van de wereldreserves). Een verdub-
beling van het aantal inwoners sinds 1979 tot 70 miljoen, maakt 
echter dat de binnenlandse energievraag exponentieel gestegen 
is. Bovendien is het land zeer afhankelijk van olie en gas. De 
export levert 80% van haar buitenlandse valuta op en zorgt voor 
45% van haar jaarlijks budget. Deze rationele berekening die 
nucleaire energie voor Iran dus heel aantrekkelijk maakt is echter 
volledig verloren aan de Verenigde Staten, voor wie de mullahs 
in Teheran met hun anti-Westerse karaktertrekken een ware 
gruwel zijn. 
Een deel van het probleem vloeit voort uit het feit dat de 
Verenigde Staten al een hele tijd de rol van s' werelds nucleaire 
politiemacht op zich neemt. Het heeft in het verleden met suc-
ces haar economische en diplomatieke gewicht in de schaal 
gelegd om landen zoals Wit-Rusland, Kazachstan, Oekraïne en 
Libië ervan te overtuigen hun nucleaire wapenprogramma's op 
te geven. Na 11 september 2001 besloot de VS om zich te concen-
treren op de 'schurkenstaten' en hun 'terroristische cliënten' om 
te beletten dat zij toegang konden krijgen tot nucleair materiaal 
in het algemeen. Voor Iran is deze nucleaire apartheid een fla-
grant voorbeeld van hypocrisie. Het hekelt de dubbele standaard 
in de vorm van een veel verzoenendere houding tegenover 
die andere schurkenstaat Noord-Korea, de Amerikaanse aan-

vaarding van een nucleair Pakistan van zodra het begon mee 
te werken met Washington's oorlog tegen het terrorisme en 
de recente bereidheid van de VS om India te assisteren bij de 
ontwikkeling van een civiele productie (ondanks het feit dat 
India wel over de technologie beschikt om nucleaire wapens 
te produceren). Maar bovenal stoort Iran zich aan de nucleaire 

Als Westerse landen Iran wil-
len overtuigen van de idiotie 
van het nastreven van een 
nucleair apparaat, dan zullen 
ze moeten aantonen dat het 
land economisch en strate-
gisch beter af is zonder.
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Nucleaire deal VS-India. Een ramp voor het 
non-proliferatieregime

I Pieter Teirlinck I

In juli 2005 kondigden de Amerikaanse president George W. Bush en de Indische premier Manmohan Singh een ver reikend voorstel 
aan inzake civiele nucleaire samenwerking. Begin oktober 2008 werd het definitieve akkoord snel door de Amerikaanse Senaat en 

de Kamer geloodst. Daarmee komt een einde aan het vierendertig jaar durend moratorium op de handel in nucleair materiaal met 
India, waartoe werd besloten nadat het land een kernbom tot ontploffing had gebracht..

Inhoud van het akkoord
India laat controle door het Internationaal Agentschap voor 
Atoomenergie (IAEA) toe op haar civiele nucleaire program-
ma. Daarvoor zal het eerst haar civiele installaties van haar 
militaire installaties scheiden. 14 van haar 22 kernreactoren 
zullen onder permanente controle komen te staan. India's 
militaire nucleaire installaties vallen volledig buiten de con-
trole.
India zal een bijkomend protocol tekenen dat verdergaande 
controles door het IAEA mogelijk maakt.
India zal haar moratorium op het testen van kernwapens 
bestendigen.
India zal met de Verenigde Staten onderhandelen over het 
in de steigers staande internationale Verdrag op het Verbod 
van Productie van Materiaal voor Nucleaire Wapens (Fissile 
Material Cutoff treaty).
India gaat akkoord om geen verrijkings- en herverwerkings-
technologie te verspreiden naar landen die het niet bezitten.
India zal de internationale non-proliferatie inspanningen 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

steunen.
De VS krijgt de toelating om nucleaire installaties in India te 
bouwen en het land van nucleaire brandstof te voorzien.

Eerste hindernissen voor het akkoord
Het nucleaire akkoord vormt de kern van een ruimer Amerikaans 
strategisch beleid ten aanzien van India dat een samenwer-
king op gebied van defensie, ruimtevaart en economie omvat. 
Hoewel het om een bilateraal akkoord gaat tussen de VS en 
India, was volgens de Amerikaanse wet eerst het groen licht 
nodig van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie 
(IAEA) en van de Nucleaire Toeleveringsgroep (Nuclear Suppliers 
Group, NSG) voor het effectief ondertekend kon worden. Het 
IAEA zag geen graten in het sluiten van een deal met India rond 
veiligheidswaarborgen (safeguards) voor de nucleaire instal-
laties. Het akkoord met het IAEA bevat afspraken rond de con-
trole van 14 van de 22 kernreactoren. Dat impliceert dus dat de 
overige 8 reactoren niet onder de controlebevoegdheid van het 
IAEA zullen vallen. Daarmee ondergraaft de IAEA haar controle-

7.

asymmetrie in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten heeft 
een zeer tolerante houding aangenomen tegenover Israël met 
haar beruchte 200 nucleaire kernkoppen, met haar uitgebreid 
chemisch en biologisch arsenaal en met haar indrukwekkende 
conventionele leger. De relaties tussen de Verenigde Staten en 
Iran werden nog venijniger toen president Ahmadinejad aan de 
macht kwam in augustus 2005. Hij heeft de missie respect te 
proberen winnen bij de Iraanse bevolking door te tonen dat hij 
zich niet zomaar laat doen door de Verenigde Staten. Het pro-
moten van de Iraanse nucleaire ambities is daarbij een uitdruk-
king van zijn nationalistische zelfverzekerdheid. Als Westerse 
landen Iran willen overtuigen van de idiotie van het nastreven 
van een nucleair apparaat, dan zullen ze moeten aantonen dat 
het land economisch en strategisch beter af is zonder. Er is het 
liberale argument dat een verhoogde onderlinge economische 
afhankelijkheid een rem zet op het ondernemen van riskante 
buitenlandse operaties. Bijgevolg zou een verhoogde economi-
sche en politieke integratie een sterke motivatie vormen om zich 

naar internationale normen, regels en standaards te voegen. Op 
binnenlands vlak is Iran sinds het einde van de oorlog in 1988, 
onderhevig aan populair protest dat vraagt naar meer pluralisme 
en een groter politiek rekenschap. Ondanks de grote invloed van 
de conservatieve theocratie en de verkiezing van Ahmadinejad, 
is Iran een veel opener maatschappij dan vele van zijn Arabische 
buurlanden en zijn jonge bevolking zal zeker meer vrijheid en 
een grotere politieke openheid blijven eisen. Iran's economie is 
ook veel meer vervlochten met de globale economie dan in 1979. 
Er is dus ook vanuit het oogpunt van de Westerse machten een 
reden om Iran niet te isoleren, maar om een dialoog te behouden 
en uit breiden. 

Dr. Garth le Pere is directeur van het Instituut voor Globale Dialoog 
(Zuid-Afrika)

Dit artikel is een vertaald extract van een artikel dat verscheen in 
het magazine Global Dialogue, september 2006. 
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standaarden voor andere landen. Pakistan, dat lid is van de IAEA, 
stemde na wat verbaal tegenstribbelen uiteindelijk niet tegen 
het akkoord. De Amerikaanse financiële steun aan Islamabad kan 
die houding misschien verklaren. Een week voor de bijeenkomst 
van het IAEA maakt de Amerikaanse overheid bekend dat het 
230 miljoen dollar zou spenderen aan de vernieuwing van de 
Pakistaanse F-16 gevechtsvliegtuigen. 
Het groen licht bij de Nucleaire Toeleveringsgroep (NSG) kwam 
er iets minder vlot. De NSG is een groep van 45 landen, waaron-
der België, die de export van nucleaire producten (kernbrandstof, 
technologie,…) strikt reglementeert om de proliferatie van nucle-
aire wapens te voorkomen. De NSG werd in 1974 opgericht, vlak 
nadat een als niet-kernwapenstaat geboekstaafd land, een kern-
bom tot ontploffing bracht. Hierdoor werd duidelijk dat nucleaire 
technologie die eigenlijk voor civiele doeleinden geleverd werd, 
kon misbruikt worden. Die niet-kernwapenstaat was trouwens…
India. Voor de recente nucleaire deal tussen de Verenigde Staten 
en India werd de NSG gevraagd 
om een uitzondering te maken 
op haar eigen basisregels. Deze 
stellen dat er geen nucleaire 
technologie verhandeld kan 
worden met landen die geen lid 
zijn van het Non-proliferatieak-
koord (NPT), noch met landen 
die geen totale inspectie op hun 
nucleaire installaties toelaten 
door de IAEA. 

Kogel door de kerk
Binnen de NSG hielden landen 
zoals Nederland, Noorwegen, 
Zwitserland, Ierland, Oostenrijk 
en Nieuw-Zeeland (België dus 
niet!) het been lang stijf omdat 
er geen voldoende garanties kwamen rond bepaalde pijnpunten. 
Het onmiddellijk beëindigen van de civiele nucleaire handel 
indien India nieuwe nucleaire tests zou ondernemen, behoort 
bijvoorbeeld niet tot de deal. In het akkoord is er evenmin een 
verbod opgenomen op het exporteren van goederen naar India 
die ook gebruikt kunnen worden om kernbommen te produce-
ren. Maar onder grote druk van de VS kwam de deal er toch, zon-
der zelfs amendementen over deze onderwerpen in het akkoord 
op te nemen. Dankzij deze uitzondering is het niet alleen voor 
de VS, maar voor elk land van de NSG mogelijk om met India 
nucleaire akkoorden te sluiten omtrent nucleaire brandstoffen 
en technologie. Frankrijk en Rusland zouden intussen al bila-
terale akkoorden onderhandeld hebben. Geschat wordt dat de 
deal de volgende 15 jaar zo’n 27 miljard dollar aan investeringen 
waard zal zijn. De Amerikaanse (General Electric, Bechtel en 
Westinghouse), Russische (Rosatom), Franse (Areva) en Japanse 
(Hitachi) nucleaire industrieën staan te popelen om een deel 
van de koek binnen te halen. Hoewel de deal door de VS gepusht 
werd, zou India vreemd genoeg vooral geïnteresseerd zijn in 
Franse en Russische reactoren en kernbrandstof. 

Grootste pijnpunten in het akkoord
-Er zijn geen garanties dat India niet verder kernwapens zal blij-
ven produceren en opnieuw kernproeven zal doen. India’s kern-
wapenarsenaal wordt op zo’n 100 kernbommen geschat. India 
maakte de belofte in het akkoord dat het geen kernwapens zal 
testen in de toekomst, doch er zijn geen bindende afspraken in 
het akkoord. Evenmin staat in het akkoord dat de handel met 
India in nucleair materiaal automatisch zal opgeschort worden 
als India de testen hervat. Wapenexperts vrezen immers dat, nu 
India nieuwe kernbrandstof kan aankopen in het buitenland, de 
eigen beperkte uraniumvoorraden gebruikt zullen worden om 
verder nucleaire wapens te produceren.
-Er is geen verbod op de verspreiding van technologie, die -naast 
haar civiel nut- ook gebruikt kan worden om kernbommen te 
maken, zoals verrijkings- en herverwerkingstechnologie (de 
zogenaamde 'dual use' of dubbelgebruik technologie). Hoewel 
de NSG-landen niet onmiddellijk de intentie hebben om der-

gelijke technologie naar India 
te exporteren, eiste en kreeg 
India de volledige toegang tot 
die technologie. Winstbejag 
zou op termijn een verandering 
kunnen brengen in de huidige 
terughoudendheid van de NSG 
landen om de technologie te 
exporteren. 
-Het nucleaire akkoord spreekt 
geen klare taal. Het is vatbaar 
voor interpretaties en komt 
niet altijd overeen met de ver-
wachtingen van de VS, noch 
met die van India. Volgens 
sommige experts zou dit een 
bewuste keuze zijn. Hoewel 
India de onvoorwaardelijke 

toegang eiste en kreeg tot kernbrandstof, zelfs als het een kern-
bom zou testen, wordt de VS in werkelijkheid gebonden door 
een Amerikaanse wet (Henry Hyde Act, 2006), die het onmo-
gelijk maakt om bvb. nog kernbrandstof uit te voeren als India 
een kernbom tot ontploffing brengt. De wet verbiedt tevens de 
uitvoer van dubbelgebruik-materiaal naar India. Maar dit wordt 
nergens letterlijk in het akkoord tussen de VS en India vermeld. 
De wetgeving van de VS moge dan veel duidelijker zijn en klare 
lijnen trekken, het vormt niet de basis voor de andere landen 
van de NSG die ook bilaterale akkoorden aan het afsluiten zijn 
met India.

Belang van het akkoord voor India en 
voor de VS
De Amerikaanse inwilliging van de Indase eis tot onvoorwaar-
delijke toegang tot kernbrandstof, toont duidelijk dat de VS 
de Indiase regering niet voor het hoofd wilde stoten. Het lot 
van de Indiase regering hing op 22 juli 2008 immers af van 
een vertrouwensstemming omtrent dit nucleaire akkoord. De 
Communistische Partij was namelijk een week eerder uit de 
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regering gestapt omwille van deze nucleaire deal. De oppositie 
neemt het niet dat India zich internationaal laat ‘binden’ door 
dergelijke akkoorden. Ondanks het feit dat de dingen niet bij 
naam genoemd worden in het akkoord, won de regeringscoali-
tie de parlementaire stemming, maar slechts met een heel nipte 
meerderheid (275 voor, 256 tegen en 10 onthoudingen). Was de 
regering toen gevallen dan zou dat ook het einde betekend heb-
ben voor het akkoord.
In de Verenigde Staten wou de regering Bush de deal nog rond 
krijgen voor de presidentsverkiezingen van november 2008. 
Zo kan president Bush toch één internationale overwinning 
voorleggen na acht jaar presidentschap. De Democratische pre-
sidentskandidaat Barack Obama had al laten weten dat hij het 
akkoord verder zou nastreven indien hij de presidentsverkiezin-
gen zou winnen en het akkoord nog niet ondertekend zou zijn. 
Volgens hem is het akkoord in overeenstemming met de non-
proliferatiewensen van de VS en een opsteker voor het klimaat 
want India kan nu extra kerncentrales bijbouwen in plaats van 
kolengestookte centrales.
De nucleaire deal zou ook passen in het versterken van de VS-
relaties met India t.o.v. China. Maar kan een dergelijke deal dit 
doel wel bereiken in een toenemende multipolaire wereld? 
India is duidelijk niet voor één gat te vangen. Het is de groot-
ste afnemer van Russisch militair materieel. Met Iran tekende 
India in 2003 een strategisch partnerschap van militaire tot 
technologische samenwerking. Iran is een bondgenoot van 
India tegen Pakistan en bovendien haalt India er een belangrijk 
deel van z’n olie en gas. Sinds 2007 liet China de VS achter zich 
als de belangrijkste handelspartner van India, er wordt een 
vrijhandelsakkoord onderhandeld tussen beide landen en India 
kondigde onlangs nog aan dat het met China zou samenwerken 
onder meer op militair en nucleair vlak. 

NPT-RIP, het NPT is dood
Volgens sommige analisten is dit akkoord een stap voorruit voor 
het non-proliferatieregime. India stemde immers in met contro-
les van een deel van haar nucleaire installaties door het IAEA en 
zou daardoor uit de obscuriteit stappen. Mohammed El-Baradei, 
het hoofd van het IAEA, juicht het akkoord tussen de VS en India 
toe en stelt dat “het goed is voor ons collectieve streven naar een 
nucleaire wapen vrije wereld”. 
Maar het is duidelijk dat India noch het NPT, noch het CTBT 
(Comprehensive Test Ban Treaty, Verdrag dat een verbod stelt op 
kernwapenexplosies bij wijze van test) gaat tekenen. Bovendien 
worden de regels van de IAEA en de NSG, nochtans instanties 
die in het leven geroepen werden om verdere proliferatie van 
kernwapens te voorkomen, zwaar ondergraven. India ontsnapt 
aan de volledige controle van haar nucleaire installaties en 
slaagt er toch in een uitzondering te krijgen op de regels die net 
de bestaansreden van de NSG vormen: geen nucleair materiaal 
leveren aan niet-erkende kernwapenstaten. Eigenlijk maakt de 
NSG met deze uitzondering zichzelf dus overbodig en daarmee 
ook het NPT. 
Deze beslissing zal bovendien als een boemerang terugkeren 
in het gezicht van de NSG. Pakistan vroeg onmiddellijk na de 

goedkeuring van het akkoord een gelijkaardige deal aan de VS, 
maar de VS weigerde. China sprong in de bres. Het kondigde 
half oktober aan dat het twee civiele kernreactoren zal bouwen 
in Pakistan en breekt daarmee de NSG-regels, want ook Pakistan 
is geen erkende kernwapenstaat en tekende evenmin het het 
Non-Proliferatieverdrag. Het akkoord tussen de VS en India zou 
wel eens tot een dijkbreuk kunnen leiden. Henry Sokolski, direc-
teur van het Non Proliferation Education Centre, vreest een ware 
kettingreactie: van Israël die binnen afzienbare tijd met de hulp 
van Frankrijk een kernreactor zal bouwen tot India die binnen de 
drie jaar een nieuw kernwapen zal testen.
Er wordt gevreesd dat India, nu het toegang krijgt tot kern-
brandstof en verrijkingstechnologie, haar kernwapenprogram-
ma zal intensifiëren. Pakistan waarschuwde op 18 juli 2008 voor 
een hernieuwde nucleaire wapenrace tussen de twee buurlan-
den. Het Pakistaanse kernwapenarsenaal wordt op zo’n 60 kern-
koppen geschat en het land is volgens wapenexperts bezig met 
haar nucleair herverwerking -en verrijkingsproces op te drijven. 
Bovendien kijkt het naar China om het land te helpen om haar 
(nucleaire) energiecapaciteit tegen 2030 te vertwintigvoudigen. 
Het VS-India akkoord is opnieuw een voorbeeld van een twee 
maten en twee gewichten-politiek. Met welke autoriteit kan de 
wereld nu een strikte toepassing van de regels blijven eisen bij 
andere landen die misschien de geest van het non-proliferatie-
verdrag willen schenden, zoals Noord-Korea? India, dat weigerde 
het NPT te ondertekenen en een succesvol kernwapenprogram-
ma ontwikkelde, wordt nu immers voor haar gedrag beloond. Er 
zijn blijkbaar goede en slechte schenders van het non-prolifera-
tieregime.

Kan er nog iets recht gezet worden?
Het akkoord ondergraaft het NPT en spreekt geen klare taal. 
Vooral het feit dat NSG-landen die ook bilaterale akkoorden 
aan het afsluiten zijn met India, niet beschikken over een wet 
zoals de Amerikaanse Henry Hyde Act, maakt dat er voor India 
heel wat achterpoortjes zijn om probleemloos aan nucleaire 
brandstof en technologie te geraken zelfs al beslist het om toch 
opnieuw kernwapens aan te maken. Het NSG moet dus die 
achterpoortjes sluiten door zijn eigen regels strenger te maken. 
De NSG komt in november 2008 opnieuw samen en kan dan bij-
voorbeeld nog overeenkomen dat er een verbod komt op de uit-
voer van verrijkings- en herverwerkingtechnologie naar landen 
die geen lid zijn van het NPT. Zo zouden de gevolgen van de VS 
deal met India toch enigszins bijgestuurd kunnen worden. De VS 
is in principe een voorstander van de invoering van deze regel en 
hopelijk neemt België hier ook haar verantwoordelijkheid.

Bronnen
Arms Controle Association, http://www.armscontrol.org/
node/3363
Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publica-
tion/9663/
Abolition 2000, http://www.abolition2000.org/site/
c.cdJIKKNpFqG/b.3054281/
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Gauging US-Indian Strategic cooperation, Non Proliferation 
Education centre, http://www.npec-web.org/Books/20070300-
NPEC-GaugingUS-IndiaStratCoop.pdf
 
Fissile Material Cutoff Treaty is een internationaal verdrag dat de pro-

ductie van uranium en plutonium van het niveau nodig voor kernwapens 
wil verbieden. Het wordt momenteel onderhandeld in de Conferenties 
voor Ontwapening van de Verenigde Naties.
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Zeker 60 kernbommen in Pakistan
I Georges Spriet I

Pakistans kernenergieprogramma gaat terug tot in de jaren 1950. Maar naar verluidt forceerde de afscheuring van het 
voormalige Oost-Pakistan, nu Bangla Desh, en vooral een bloedige oorlog met India, de politieke beslissing om met een 

geheim kernwapenprogramma te beginnen (januari 1972). De Indische kernproefneming van 1974 maakte dit programma 
tot een topprioriteit voor het regime in Islamabad .

Midden de jaren 1980 beheersten 
de Pakistaanse wetenschap-
pers de volledige uraniumver-
rijkingstechnologie. Die kwam 
onder meer uit Europa. De raket-
tentechnologie komt uit China. 
Een en ander leidde in de VS 
tot het zogenoemde 'Pressler 
Amendment' van 1985 waarbij 
hulp en wapenverkoop aan 
Pakistan aan twee voorwaarden 
moest voldoen: geen bezit van 
nucleaire bommen, en de hulp 
moest het risico van militair 
nucleaire ontwikkelingen vermin-
deren. In 1989, toen Washington 
vernam dat Pakistan een kernbom had vervaardigd, werd de 
financiële- en militaire hulp uit de VS aan banden gelegd. In 
1998 antwoordde Pakistan, twee weken na de Indische kern-
proefnemingen op 28 en 30 mei, met zes eigen proefnemingen 
in de Chagai heuvels in het westen van Pakistan. Nieuwe VS-
sancties volgden. Toen Pakistan zich achter de oorlog tegen het 
terrorisme schaarde na de aanslagen van 11 september 2001, 
werden die sancties onmiddellijk opgeheven.

Nucleair materiaal
Volgens de meeste waarnemers bezit Pakistan eind 2007 vol-
doende hoogverrijkt uranium en plutonium om 60 kernwapens 

te kunnen produceren. Het land 
zou zijn productieprogramma 
verder zetten met minstens 100 
kg hoogverrijkt uranium per jaar, 
goed dus voor jaarlijks zeker vijf 
of zes bijkomende kernbommen.
De plutoniumproductie is al 
sedert 1998 aan de gang met 
Chinese hulp. Er is een 50 mega-
watt zwaarwater-reactor actief 
in Khusab, een tweede is in 
constructie. In Chasma staat er 
o.a. een reactor en een opwer-
kingsfabriek. De nieuwste China-
Pakistan overeenkomst (oktober 
2008) zou in Chasma twee 

'civiele' kerninstallaties bijbouwen. Dit alles wordt in verband 
gebracht met de Indiase plannen voor een nucleaire triade: lan-
cering van op het land, vanuit de lucht en van op de zee.
Pakistan heeft lanceer-installaties op de grond en beschikt over 
vliegtuigen die kernbommen kunnen afwerpen. De VS hebben 
in 2006 nog extra F-16's verkocht aan Pakistan, met bijbeho-
rende conventionele bewapening, alsook een contract voor de 
modernisering van de oudere F-16's. Het is niet duidelijk welk 
deel van de luchtvloot met kernbommen kan worden uitgerust. 
Het Pakistaanse leger beschikt ook over drie types ballistische 
raketten met respectievelijk een reikwijdte van 300 km, 600 km 
en van 1200 km. 

Vrede vzw is lid van Abolition 2000, een internationaal 
netwerk dat streeft naar de afschaffing van kernwapens. 
Vrede vzw wil dat het non-proliferatieregime opnieuw 
versterkt wordt en steunt daarom het Hiroshima-
Nagasaki Protocol, een initiatief van de 'Mayors for Peace' 
die het NPT opnieuw op de rails moet zetten. 
Wat kan u doen? Spreek uw eigen burgemeester aan 
om lid te worden van 'Mayors for Peace' en vraag uw 
gemeenteraadsleden om het 'Cities appeal' te onderteke-
nen. Meer info: pieter@vrede.be
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Het nastreven van nucleaire macht door Noord-Korea kadert in 
de al lang aanslepende vijandigheid van de Verenigde Staten 
ten opzichte van het Aziatische land. Sinds 1945, na de over-
gave van het Japanse leger -dat Korea bezette tijdens WOII- 
en na de opsplitsing in Noord- en Zuid-Korea, handhaaft de 
Verenigde Staten sancties tegenover het Noordelijke deel. Met 
een permanente militaire aanwezigheid van tienduizenden 
Amerikaanse troepen in Zuid-Korea en Japan was de dreiging 
van een militair -eventueel nucleair- ingrijpen nooit ver weg. 
Tot aan de val van de Sovjet-Unie ontwikkelde Noord-Korea zich 

gestaag via een zelf opgesteld industrialiseringsprogramma, 
maar na het wegvallen van de Russische steun, verviel het land 
in een enorme economische crisis. In combinatie met slecht 
weer resulteerde deze crisis in een wijdverspreide ondervoe-
ding bij de bevolking die dan weer vele doden tot gevolg had. 
Het wegvallen van de USSR herleidde Noord-Korea ook tot zijn 
werkelijke proporties. Het was een arm en geïsoleerd land dat 
niet de wil noch de macht had om de wereld te domineren, 
zelfs niet de rest van het Koreaans schiereiland. Integendeel, 
als zwakke staat kon Noord-Korea niet anders dan streven naar 

Noord-Korea, het nucleair dossier
I Soetkin Van Muylem I

Op 9 oktober 2006 kondigde Noord-Korea aan dat het voor het eerst in haar geschiedenis een succesvolle nucleaire test 
had gedaan. Dit amper drie jaar nadat het Aziatische land zich had terugtrokken uit het non-proliferatieverdrag. 

Schrikgolven gingen door de wereld want van het obscure Noord-Koreaanse regime onder leiding van de 
kwade dictator Kim Jong Il, kon men immers geen rationeel gedrag verwachten. 

Ondertussen is de lont uit het vuur gehaald. En als men de moeite doet om het Noord-Koreaanse nucleaire dossier 
uit te spitten kan men toch enige logica ontwaren in de aanloop tot deze radicale beslissingen van Pyongyang.

Veiligheidsrisico's
Na 11 september 2001 gebood Musharaf de kernwapens op 
minstens zes nieuwe geheime plaatsen te verspreiden, om de 
veiligheid van het kernarsenaal te garanderen. Het was op dat 
ogenblik immers nog niet zo heel duidelijk hoe de politiek-mili-
taire situatie in de regio zou evolueren, en er hing een dreiging 
van Washington in de lucht om Pakistan aan te vallen mocht 
het geen nieuwe nucleaire veiligheidsmaatregelen treffen. Deze 
gebeurtenissen gekoppeld aan de Kargil-crisis (Kashmir 1999) 
en aan latere crisissen met India -waarbij het leger in Pakistan 
zou zijn begonnen met de voorbereidingen voor een nucleaire 
aanval- deden de argwaan en bezorgdheid rond de veiligheid 
van de Pakistaanse kernwapens bij heel wat waarnemers toe-
nemen. Echter, ook in de vernoemde crisismomenten, is er nooit 
enig bewijs geleverd dat de apart gestockeerde kernladingen 
en raketten samengebracht zouden zijn.
Het controlesysteem over de Pakistaanse kernwapens zou uit 
drie componenten bestaan. De 'National Command Authority' 
(NCA) werd opgericht in 2000 om het gehele arsenaal te behe-
ren en is samengesteld uit politici en militairen. De 'Strategic 
Plans Division' moet dan vanuit de NCA de coördinatie realise-
ren met de derde component nl. de strategische bevel structu-
ren van land-, lucht- en zeemacht. Volgens de Pakistaanse lei-
ders is het nucleair arsenaal volledig onder beveiligde controle. 
Met de politieke verschuivingen in het land kan de samenstel-
ling van de NCA wijzigen (andere premier, andere minister van 
defensie, nieuwe legerleider) maar het basisgegeven van de 

drietraps-controle zou overeind moeten blijven, aldus waarne-
mers.
De Verenigde Staten hebben sedert 11 september samenge-
werkt met Pakistan op vlak van beveiliging van de kernwapens. 
Er blijft natuurlijk zoals het verleden heeft geleerd, ook nog 
de beveiliging van het nucleair materiaal en de controle over 
de technische kennis. (Denk aan de beschuldigingen aan het 
adres van A.Q. Khan, de oprichter van het Pakistaans nucleair 
programma. Hij zou zijn technische kennis te koop hebben aan-
geboden aan landen zoals Iran, Libië en Noord-Korea. Maar de 
man ontkent dit nu.)

Doctrine
Er is geen officiële militaire doctrine afgekondigd, maar men 
gaat ervan uit dat het kernwapen de territoriale integriteit van 
Pakistan moet garanderen tegen externe agressie (zeker aan-
vallen uit India). Het is een onderdeel van een combinatie van 
conventionele en strategische (nucleaire) bewapening die een 
militaire escalatie moet vermijden en meer evenwicht moet 
brengen tegenover de militaire superioriteit van India. Pakistan 
is geen lid van het NPT. 

Bronnen
www.fas.org
P.Kerr & MB Nikitin, CRS Report for Congress: Pakistan's nuclear 
weapons: proliferation and security issues.



��

Vrede  |  nr. 394  |  november - december 2008

DOssIER

een nieuwe verstandhouding met zijn buren en de enige over-
gebleven grootmacht, de Verenigde Staten. Van in het begin 
van de jaren negentig hengelde Noord-Korea dan ook naar 
een Amerikaans Niet-Aanvalspact, maar de Verenigde Staten 
weigerden bilaterale gesprekken aan te gaan met Pyongyang. 
Eigenlijk had Washington verwacht dat het Noord-Koreaanse 
communistische regime het na 1991 niet lang meer zou uitzin-
gen, naar analogie met de andere voormalige Oostbloklanden. 
Het was pas na de zogenaamde eerste nucleaire crisis van 1993-
1994, dat zowel de Verenigde Staten als Zuid-Korea inzagen 
dat Noord-Korea niet op het punt stond om binnenkort van de 
wereldkaarten te verdwijnen. 

Eerste nucleaire crisis
Analisten zeggen dat Noord-Korea al van in de jaren 1960 op 
zoek was naar nucleaire technologie. Uiteraard voor civiele 
doeleinden (het genere-
ren van energie), maar 
ook voor militaire-, want 
in de regio was het land 
omringd door de troepen 
van de Verenigde Staten. 
Noord-Korea had boven-
dien nooit een vredesver-
drag ondertekend met 
Zuid-Korea (nog altijd niet 
trouwens) en geheel in 
de gepolariseerde geest 
van de Koude Oorlog vond 
het regime dat het zich 
militair autonoom moest 
kunnen beschermen. Op 
de Sovjet-Unie durfde 
het daarvoor, ondanks 
een Vriendschaps- en Samenwerkingsverdrag niet meer te 
vertrouwen sinds de Cubaanse rakettencrisis van 1962. Door 
de hervatting van de diplomatieke relaties tussen Japan en 
Zuid-Korea in de jaren 1960, leek het Noord-Koreaanse doem-
scenario van een militaire alliantie tussen Zuid-Korea, Japan 
en de Verenigde Staten werkelijkheid te worden. Een nucleair 
wapen werd daarbij als het ideale ontradingsmiddel gezien. 
Er was echter niemand bereid, ook de Sovjet-Unie niet, om 
Pyongyang de daarvoor nodige technologie aan te reiken. Op 
12 december 1985 trad Noord-Korea toe tot het Nucleair Non-
Proliferatieverdrag, waardoor het enerzijds zijn recht op nucle-
aire energie verzekerde en anderzijds afzag van de ontwikke-
ling van nucleaire wapens. Begin de jaren negentig volgde ook 
de Gezamenlijke Verklaring rond de Denuclearisering van het 
Koreaans Schiereiland, waarin de beide Korea’s zich ertoe ver-
bonden geen nucleaire verrijkings- of heropwerkingsfaciliteiten 
uit te bouwen.
In 1986 werd een kleine nucleaire reactor voor het opwekken 
van nucleaire energie in Yongbyon in gebruik genomen. De 
bouw van grotere fabrieken in Yongbyon en Taechong begon 
in 1984 maar werd stopgezet in 1994, toen het Kaderakkoord 

(Framework Agreement) een einde maakte aan de eerste nucle-
aire crisis tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Deze cri-
sis was er gekomen toen Noord-Korea op 10 februari 1993 wei-
gerde om een aantal speciale inspecties van het Internationaal 
Atoomagentschap (IAEA) te laten doorgaan op twee niet aan-
gegeven terreinen. Op 11 mei vaardigde de VN-Veiligheidsraad 
een resolutie uit waarin Noord-Korea aangemaand werd de 
inspecties alsnog toe te laten. Noord-Korea legde de reso-
lutie naast zich neer en weigerde daarop alle toekomstige 
IAEA-inspecties. Er werd gedreigd met sancties, Noord-Korea 
beweerde dat het zich zou terugtrekken uit het NPT, extra 
Amerikaanse troepen en militair materiaal werden verscheept 
richting Zuid-Korea en er waren al concrete militaire strategie-
en uitgedacht, maar een bezoek van ex-president Jimmy Carter 
aan Pyongyang in juni kon de gemoederen bedaren. Op 21 okto-
ber 1994 werd dan het Framework Agreement getekend waar-

door de Noord-Koreaanse 
nucleaire reactors, waar-
van de VS vermoedde dat 
ze plutonium produceer-
den (of geproduceerd 
hadden) dat gebruikt 
kon worden in wapens, 
stilgelegd werden. Dit 
gebeurde in ruil voor assi-
stentie in het verstrekken 
van energie -in de vorm 
van olieleveringen door 
de VS en de bouw van 
twee ‘veiligere’ reactoren-
, formele garanties dat de 
VS geen nucleaire aanval 
zou uitvoeren en het 
ondernemen van stappen 

in de richting van een normalisatie van de politieke betrekkin-
gen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. 

Ontdooiing & keerpunt 
Pyongyang leefde de afspraken van het Agreed Framework vrij 
goed na, maar de Verenigde Staten was iets minder punctueel. 
Dit was voor een stuk te wijten aan het feit dat toenmalig 
president Bill Clinton vanaf november 1994 opgescheept zat 
met een Republikeins parlement, dat niet bepaald meewerkte 
bij de parlementaire goedkeuring van de onderdelen van het 
Kaderakkoord. Een normalisatie van de diplomatieke betrek-
kingen tussen de Washington en Pyongyang lag sowieso 
heel moeilijk. De verkiezing van Kim Dae-jung in Zuid-Korea 
(1998) veranderde wel iets fundamenteels in het buiten-
lands beleid van Seoul ten opzichte van het Noord-Koreaanse 
regime. Dae-jung stelde zijn zogenaamde zonneschijn-beleid 
(sunshine policy) voor, dat streefde naar een toenadering tus-
sen de twee Korea’s en in juni 2000 leidde tot een geheime 
top in Pyongyang tussen hem en Kim Jong Il. De ontdooiing 
tussen de beide Korea’s zorgde ervoor dat ook de Verenigde 
Staten zich minder halsstarrig opstelde en maakte de ont-
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moeting in Washington mogelijk tussen Yo Myong Rok -de 
3de belangrijkste man in Noord-Korea- en Bill Clinton (oktober 
2000). In dezelfde maand bezocht toenmalig VS-minister van 
Buitenlandse Zaken Madeline Albright de Noord-Koreaanse 
hoofdstad. Ze keerde terug naar Washington met een invitatie 
voor president Clinton om in Pyongyang een punt te komen 
zetten achter de vijandigheden van het verleden. 
Een veelbelovende evolutie die bruusk gestuit werd door de 
verkiezingsoverwinning van George W. Bush. Het was een 
publiek geheim dat de nieuwe president en zijn entourage 
geen voorstanders waren van coëxistentie met Noord-Korea, 
zelfs niet van een ijzige. Noord-Korea is, als het eerste land dat 
de Verenigde Staten niet kon verslaan, altijd al een doorn in het 
oog geweest van de hardliners in de Amerikaanse politiek. De 
Bush-administratie, gesteund door een Republikeinse fractie 
die bakken kritiek had op het ‘gematigde’ beleid van Clinton, 
wilde niets minder dan de ondergang van Kim-Jong Il’s regime 
-wat men in diplomatieke termen omschrijft als een ‘regime-
wissel’- en een aansluiting bij Zuid-Korea. In januari 2001, toen 
Bush aantrad als president van de Verenigde Staten, lagen de 
plutoniumproductiecentra van Noord-Korea stil en was het 
Aziatische land bereid om de definitieve eliminering van haar 
rakkettenprogramma te onderhandelen. In plaats van de diplo-

matieke weg te volgen besloot Bush om Pyongyang te negeren 
en regelmatig te stigmatiseren. 
De Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung vloog in maart 2001 
naar Washington om zijn dringende bezorgdheid te uiten over 
de nieuwe antagonistische Amerikaanse houding tegenover 
Pyongyang, maar kwam van een koude kermis thuis. Noord-
Korea werd opgenomen in de zogenaamde ‘as van het kwaad’ 
en werd zo een mogelijk militair doelwit in de oorlog tegen het 
terrorisme. Discretere pogingen om een regimewissel te beko-
men via economische middelen, het aansnijden van bezorgdhe-
den in verband met de mensenrechten of een stijgende subsidi-
ering van grensoverschrijdende subversieve radiotransmissies, 
leken niet het gewenste effect te hebben. Militaire provocaties, 
zoals regelmatig over het land vliegen met onbemande vlieg-
tuigjes (drones) met camera’s erop gemonteerd (spionvluchten) 
evenmin. 

Tweede nucleaire crisis
Daarop werd het geïsoleerde Noord-Korea in oktober 2002 dan 
maar beschuldigd van het heimelijk verrijken van uranium, 
bestemd voor de aanmaak van nucleaire wapens. Dit leidde 
tot de ontrafeling van het Kaderakkoord uit 1994, dat bij het 
aantreden van Bush niet onmiddellijk was opgezegd, maar 
tot dan toe vooral werd genegeerd. Olieleveringen werden 
helemaal stopgezet en Noord-Korea reageerde door haar sla-
pende nucleaire energie installaties weer in gebruik te nemen. 
Daarbovenop begon Washington Pyongyang te wurgen onder 
zwaardere economische en financiële sancties. Als verantwoor-
ding kwam de VS met een waslijst aan illegale activiteiten op 
de proppen die gesteund zouden worden door het regime zoals 
het witwassen van geld, valsmunterij, het smokkelen van drugs, 
enz. 
Tot groot ongenoegen van de hardliners in de Bush-administra-
tie bleef Noord-Korea ondanks alle maatregelen overeind en 
met de actieve bemiddeling van het inmiddels onoverkomelijk 
geworden China, begonnen in april 2003 de zespartijengesprek-
ken rond de 2de Noord-Koreaanse nucleaire kwestie. Rond de 
onderhandelingstafel zaten de Verenigde Staten, Noord-Korea, 
Zuid-Korea, China, Japan en Rusland. Van zodra het tot onder-
handelen kwam veranderde Pyongyang van tactiek. Ervoor 
had Noord-Korea het uraniumverrijkingsprogramma met klem 
ontkent, maar nu claimde het zelfs over een nucleair wapen te 
beschikken, alsook over de capaciteit om dit wapen te gebrui-
ken (d.w.z. een raket om het te projecteren en de technologie 
om een kernkop op een raket te monteren). Maar de VS wilde 
nog altijd niets weten van een bilateraal Veiligheidsakkoord 
met Noord-Korea, iets waar het Aziatische land al sinds het 
begin van de jaren 1990 op aanstuurde. Het was er al eens in 
geslaagd om met haar nucleair programma als handelswaar 
een akkoord uit de brand te slepen (Kaderakkoord van 1994) en 
besefte dat een nucleaire bom nog meer gewicht in de schaal 
zou kunnen werpen. 

De zespartijengesprekken werden gekenmerkt door ups en 
downs en werden vaak onderbroken. In november 2005 beëin-
digde de Verenigde Staten de vijfde gespreksronde met de 
boodschap dat het alle Noord-Koreaanse activa (kapitaal) zou 
bevriezen in de Banco Delta Asia in Macau omdat het de onzui-
vere praktijken van het land zou financieren. Sinds 1998 neemt 
Pyongyang allerlei maatregelen die de Noord-Koreaanse econo-
mie moeten omvormen tot een marktgericht systeem met als 
lichtend voorbeeld buurland China. De financiële sancties tast-
ten de nieuwe levenslijn van deze Noord-Koreaanse economie 
aan: het bankensysteem. Ironisch genoeg zorgde de financiële 
quarantaine voor een rem op de Noord-Koreaanse marktgerich-
te hervormingen, die toch een onderdeel uitmaken van de libe-
raliseringen die de VS altijd en overal elders met vuur (letterlijk 
en figuurlijk) plachten te verdedigen. De VS zette ook 8 grote 
bedrijven op een zwarte lijst. Japan sprong onmiddellijk bij 
met nog een veel strenger embargo. Het eerste slachtoffer van 
dit strengere sanctiebeleid: de onderhandelingen over Noord-
Korea’s nucleaire programma. Pyongyang stuurde zijn kat naar 

Pas nadat Pyongyang in 200� 
aankondigde dat het een suc-
cesvolle ondergrondse test 
had uitgevoerd, geraakten 
de zespartijengesprekken 
opnieuw op gang. En uitein-
delijk keerde ook de Bush-
administratie zijn kar.
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de volgende gespreksronde (februari 2005) en eiste de ophef-
fing van de sancties, voor het terug aan de onderhandelings-
tafel wou gaan zitten. Het is heel moeilijk om de werkelijke 
schaal van de criminele activiteiten van Noord-Korea correct in 
te schatten. Maar hoe uitgebreid deze vermeende activiteiten 
ook mogen zijn, ze vallen ongetwijfeld in het niets in vergelij-
king met de dreiging van een nucleaire proliferatie. 
In 1999 had Kim Jong Il een zelfopgelegd moratorium op het 
testen van raketten afgekondigd. Dit gebaar, net zoals de ver-
lenging van dit moratorium in 2002, kwam er in de veronder-
stelling dat daar wel wat tegenover zou gesteld worden door 
de Amerikanen. Gezien de Bush-administratie er voor koos 
om niet op dit (impliciete) voorstel in te gaan en het testen 
van raketten door geen enkel internationaal verdrag verboden 
wordt, was het niet echt een verassing dat Pyongyang na het 
vastlopen van de gesprekken, meldde dat het eenzijdig mora-
torium weer opgeschort werd. In juli 2006 testte het zeven 
ballistische raketten (voor alle duidelijkheid: het gaat hier 
niet om nucleaire raketten, louter van de dragers). Een van de 
geteste projectielen was een lange afstandraket, maar deze 
test mislukte. Er is tot op vandaag geen concreet bewijs dat 
Noord-Korea over de technologie beschikt om kernkoppen op 
een raket te monteren.
Op 9 oktober 2006 kondigde Pyongyang dan aan dat het een 
succesvolle ondergrondse nucleaire test had uitgevoerd. Zowel 
de raketlanceringen als de nucleaire test werden met de steun 
van China door de Veiligheidsraad van de VN veroordeeld, maar 
er werden geen strafmaatregelen getroffen. (De VN-resolutie 
over de rakettesten kon wettelijk gezien alleen maar gebaseerd 
worden op het feit dat Noord-Korea op voorhand niet genoeg 
informatie verstrekt had over de nakende lanceringen). Zware 
bemiddeling van China en de woede van Peking over de nucle-
aire test (de resoluties van de VN maakten Pyongyang duidelijk 
dat de verbale afkeuring van China niet louter vormelijk was) 
hadden zeker een invloed op het weer op de rails zetten van 
de zespartijengesprekken. Uiteindelijk keerde ook de Bush-
administratie zijn kar (mede doordat de haviken minder macht 
hadden in de regering) en ging het akkoord met bilaterale 
onderhandelingen binnen het kader van de zespartijengesprek-
ken. Bovendien voorzag het een aantal concrete stimulansen 
om tot een afbouw te komen van de Noord-Koreaanse bewape-
ning. Het akkoord van 13 februari 2007 was het resultaat van de 
nieuwe gesprekken. Noord-Korea beloofde om zijn kernreactor 
van Yongbyon te sluiten, de inspecteurs van het IAEA terug 
het land binnen te laten en informatie over haar nucleair pro-

gramma vrij te geven. In ruil komen er o.a. gesprekken over de 
normalisatie van de diplomatieke betrekkingen met de VS en 
Japan, humanitaire steun en assistentie bij de energiebevoorra-
ding. De deadline voor de volledige informatieoverdracht van 31 
december 2007 werd niet gehaald, maar dat werd afgedaan als 
een kleine vertraging van de afspraken en in de eerste helft van 
2008 bleef Noord-Korea belangrijke documenten overhevelen.

Besluit
De criticus moet helaas aanstippen dat het agressieve beleid 
van Bush tot een akkoord heeft geleid dat ons in exact dezelfde 
situatie katapulteert als toen het Agreed Framework onder-
tekend werd, maar dan met het lugubere verschil dat Noord-
Korea nu over veel meer nucleair materiaal beschikt en dat het 
mogelijk zelfs een kernbom heeft (of daar in ieder geval niet 
ver van af is).
Het is opmerkelijk: de Bush-administratie heeft in de aanloop 
naar de invasie van Irak, de imaginaire massavernietigingswa-
pens van Saddam Hoessein volledig gehyped, het heeft het 
gevaar dat het Iraanse nucleaire programma betekent voor 
de wereld volledig opgeblazen, maar over Noord-Korea is het 
eigenlijk tamelijk stil gebleven. Dit ondanks het feit dat Noord-
Korea blijkbaar heeft wat Irak niet bleek te hebben en wat Iran 
nog moet bemachtigen. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben 
met het feit dat de VS in dit deel van de wereld tegenwoordig 
rekening moet houden met de nieuwe geopolitieke realiteit. 
Bush heeft de steun van Rusland en zeker China in de regio 
hard nodig. Het kan niet zomaar om deze landen heen walsen 
zoals voordien. Deze geopolitieke vaststelling leidde ook tot 
een minder principiële houding ten opzichte van het Noord-
Koreaanse regime. De VS heeft de dreiging van Pyongyang 
immers nodig om zijn militaire aanwezigheid in de regio (zowel 
troepen als het anti-rakettenproject) te kunnen blijven verant-
woorden. 

 
 De slechte staat van de economie en een opeenvolging van natuur- 

en klimaatrampen maken dat vandaag een kwart van de Noord-
Koreaanse bevolking aangewezen is op buitenlandse voedselhulp (bron: 
wereldvoedselprogramma).
 De Sovjet-Unie stemde er toen mee in om zijn raketten uit Cuba 

terug te trekken en daarmee Castro’s regime militair onbeschermd te 
laten.
 Defensieminister Donald Rumsfeld, zijn vice-secretaris Paul 

Wolfowitz, de VS vertegenwoordiger bij de VN, John Bolton, en de top-
adviseur van vice-president Dick Cheney, Scooter Libby, waren ondertus-
sen allemaal de laan uitgestuurd.
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De NAVO, een illegitiem kind van de tweede 
wereldoorlog 

I Strutynski I

Na de val van het Oostblok (1989-91) waren de militairen, de wapenlobbyisten en veiligheidspolitici radeloos. De vijand was er niet 
meer, bovendien had hij zich voor een deel zelfs tot bondgenoot omgevormd. De Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de 
militaire alliantie die in het leven was geroepen ter verdediging tegen de vermeende communistische expansie, moest een nieuw 

profiel uitdenken. Maar de radeloosheid was van korte duur. 

Om het militaire industriële complex in 
stand te kunnen houden en het verder 
bestaan van de NAVO te rechtvaardigen 
moesten nieuwe vormen van bedreigin-
gen en risico's geconstrueerd worden. 
Dit lukte de NAVO op een zeer creatieve 
manier. Of het nu ging om de bevolkings-
explosie in de derde wereld, om het kli-
maat en de steeds maar dunner wordende 
ozonlaag, de migratiestroom uit het 
zuiden, het steeds groter wordende voed-
seltekort, de schaarste aan energiegrond-
stoffen of de moeilijke toegang tot de 
belangrijke grondstofgebieden, de NAVO 
verklaarde zichzelf bevoegd op al deze 
terreinen. De toverwoorden waarmee dit 
alles gelegitimeerd werd: "de verbreding 
van het veiligheidsconcept".

Het oprichten van de VN en 
het volkenrecht
Uit de tweede mensencatastrofe van 
de 20ste eeuw werden vooral twee les-
sen getrokken: er mag geen oorlog meer 
komen en men moet de oorzaken van 
oorlog en geweld uit de weg ruimen. De 
overlevenden van de wereldoorlog waren 
er vast van overtuigd dat een nieuwe 
oorlog van die schaal niet meer mogelijk 
mocht zijn. Zoals Hiroshima en Nagasaki 
aangetoond hadden, kon een moderne 
oorlog immers leiden tot het vernietigen 
van ieder menselijk leven. De internatio-
nale naoorlogse sfeer werd heringericht 
door rekening te houden met de nieuwe 
realiteiten die waren ontstaan na de 
overwinning van de coalitie tegen Hitler. 
Dit geschiedde via het oprichten van de 
Verenigde Naties -een organisatie op basis 
van een modern volkerenrecht.

In het Handvest van de Verenigde Naties, 
in artikel 2, paragrafen 3 en 4, verbinden 
de VN-lidstaten zich er duidelijk toe om 
voor eens en voor altijd af te zien van oor-
logsgeweld als middel om internationale 
geschillen op te lossen. Naast het verbod 
op geweld waarborgt het VN-Charter ook 
het principe van gelijkwaardigheid en 
de territoriale integriteit van alle landen, 
alsook het principe van de niet-inmenging 
in de binnenlandse aangelegenheden van 
de staten.

Voor het verbod op geweld gelden maar 
twee nauwkeurig beschreven uitzon-
deringen. Het individuele of collectieve 
recht op verdediging bij een vijandelijke 
aanval -een recht dat volgens artikel 51 
van het VN-Charter niet onbegrensd is, 
maar ophoudt op het moment dat de 
VN-Veiligheidsraad de nodige maatrege-
len getroffen heeft om de wereldvrede 
te bewaren. De Veiligheidsraad kan ook 
de nodige militaire maatregelen nemen, 
wanneer door handelingen van één of 
meerdere staten de wereldvrede en de 
internationale veiligheid bedreigd worden 
(art. 39) en dit op voorwaarde dat alle 
vredelievende middelen voor het oplossen 
van het conflict uitgeput zijn (art. 42).

De ultieme instantie die over de wereld-

vrede moest en moet waken is de VN-
Veiligheidsraad. Hij is een duidelijke 
weerspiegeling van de reële krachtsver-
houdingen op het einde van de tweede 
wereldoorlog. In tegenstelling tot de 
geproclameerde gelijkheid van alle landen, 
verzekerden de zegevierende machten 
(Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Sovjet-Unie; later kwam ook 
China erbij) zich van een bestendig zitje in 
dit hoge VN-orgaan en eigenden ze zich 
ook het vetorecht toe. Deze constructie 
was in die tijd begrijpelijk, omdat toen 
alleen deze landen de vrede in Europa en 
de wereld konden garanderen. Japan en 
Duitsland waren de hoofdschuldigen voor 
de tweede wereldoorlog en mochten niet 
meer in de mogelijkheid komen terug oor-
log te kunnen voeren. Hierdoor kan men 
vanuit vredesperspectief terecht stellen 
dat de oprichting van de VN een legitiem 
kind van de tweede wereldoorlog is. 

De NAVO, een bastaard
De in 1949 in het leven geroepen NAVO is 
echter het illegitieme kind van de naoor-
logse geschiedenis. De oprichting van een 
militair verbond was op zich al problema-
tisch, daar dit niet overeenstemde met het 
VN Handvest dat door de statengemeen-
schap in 1945 in San Francisco was aan-
genomen. De VN was en is een collectief 
systeem dat georganiseerd is rond- en 
berust op de wederzijdse veiligheid van 
alle staten. Een militair pact echter, gaat 
uit van potentiële tegenstanders, sluit 
anderen uit en neemt aan dat de uitgeslo-
ten landen zich eveneens in een verbond 
organiseren. In plaats van veiligheid als 
een collectief gegeven te zien, wordt er 
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in blokken gedacht. Blokken hangen vast 
aan het zogenoemde 'veiligheidsdilemma', 
waarbij de militaire organisatie de eigen 
bescherming moet verzekeren tegen 
mogelijke bedreigingen van de andere 
zijde. Iedere bewapeningsinspanning kan 
dan door de verschillende blokken inge-
schreven worden in een veiligheids- en 
verdedigingsdiscours. De geschiedenis 
van de NAVO en het later opgerichte 
Warschaupact (1955), getuigen van de wer-
kingskracht van dat veiligheidsdilemma, 
de wapenwedloop was er immers een 
rechtstreeks gevolg van. 

De NAVO was dus van bij haar oprichting 
in tegenspraak met de grondbeginselen 
van het moderne volkenrecht zoals vast-
gelegd door de Verenigde Naties. Dit was 
aanvankelijk niet onmiddellijk duidelijk. 
De oprichtingsakte van de NAVO, het 
Verdrag van Washington (4 april 1949), 
wekte namelijk de indruk dat het hier om 
een nevenorganisatie van de VN handelde. 
Al in de preambule verplichtten de NAVO-
leden zich om "hun streven te richten naar 
de grondbeginselen van de VN” en uitten 
ze “hun wil om met alle volkeren en rege-
ringen in vrede te leven". Artikel 1 van het 
NAVO-verdrag leunt in zijn formulering 
sterk aan bij het VN-charter, zodat men 
zich kan afvragen waarom een dergelijk 
militair verbond nodig is: "De verdrags-
partijen verplichten zich ertoe om, zoals is 
geregeld in het handvest van de Verenigde 
Naties, alle internationale geschillen waar-
in zij verwikkeld geraken, langs vreedzame 
weg te beslechten op zodanige wijze, 
dat de internationale vrede, veiligheid 
en gerechtigheid niet in gevaar worden 
gebracht, en om zich in hun internationale 
betrekkingen te onthou-
den van bedreigingen of 
het gebruik van geweld."

De verenigbaarheid 
van de NAVO met de 
grondbeginselen van de 
VN wordt bovendien in 
artikel 7 ondubbelzinnig 
vastgelegd: "Het verdrag 
doet geen afbreuk aan 
de rechten en plichten 
van de NAVO-landen 
die voortvloeien uit hun 

lidmaatschap van de VN, of aan de prio-
ritaire verantwoordelijkheid van de VN-
Veiligheidsraad voor het behoud van de 
vrede en de internationale veiligheid."

Er werden ook twee belangrijke beper-
kingen over de reikwijdte van het 
militaire bondgenootschap in het 
NAVO-charter opgenomen. Ten eerste de 
geografische begrenzing op het 'Noord-
Atlantische gebied' ten noorden van de 
Kreeftskeerkring. Militaire operaties die 
daar niet aan beantwoorden (zoals de oor-
log in Joegoslavië en nu in Afghanistan) 
zijn niet voorzien en dus strijdig met het 
NAVO-verdrag. De tweede beperking is 
van inhoudelijke aard en wordt in het 
openbaar debat gemakkelijk genegeerd. 
Volgens artikel 5 van het NAVO-verdrag 
verplichten de verdragspartijen zich tot 
wederzijdse bijstand in geval dat één of 
meerdere lidstaten aangevallen wordt. 
Uitdrukkelijk wordt hier naar het recht van 
individuele of collectieve zelfverdediging 
verwezen, naar analogie met artikel 51 van 
het VN verdrag. 

De politieke intenties van de NAVO zoals 
ze bij de oprichting door de VS en Groot-
Brittannië werden voorgesteld, waren 
echter in tegenspraak met de toon en de 
taal van het volkerenrecht die het NAVO-
verdrag zelf hanteert. Het was vrij snel 
duidelijk dat de tweede wereldoorlog uit-
gemond was in een Koude Oorlog tussen 
twee tegenstanders, de Sovjet-Unie en de 
VS, met tegenstrijdige maatschappelijke 
systemen. De grote historicus van de 20ste 
eeuw, Eric Hobsbawm, stelde vast dat het 
buitenlands beleid van Moskou defensief 
was, want gericht op het behoud van de 

status-quo en het in stand houden van 
de binnenlandse machtsverhoudingen. 
De hoofdbekommernis van de Verenigde 
Staten was echter het indijken (contain-
ment) en het terugdringen (roll back) 
van het verondersteld agressieve com-
munisme. De oprichting van de NAVO 
was eigenlijk de laatste schakel in een 
reeks van maatregelen van de westerse 
zegevierende machten om wat men in die 
tijd 'de communistische wereldrevolutie' 
noemde, in te dijken. Dat begon met de 
militaire bestrijding in de eigen hemisfeer 
van opstanden (bvb. Griekenland) en het 
uitwerken van putsch-plannen om te 
verhinderen dat sterke communistische 
partijen (bvb. Italië en Frankrijk) de macht 
zouden overnemen. De geostrategische 
achtergrond van het Amerikaanse engage-
ment in Europa (onder meer met het eco-
nomische Marshall plan) en de oprichting 
van de NAVO in 1949, was de bescherming 
van de 'vrije wereld' tegen binnenlandse 
en buitenlandse gevaren en de militaire 
controle over de Sovjet-Unie en zijn ont-
stane satellieten. Daarvoor diende ook 
de inrichting van militaire basissen rond 
de toenmalige Sovjet-Unie en het oprich-
ten van militaire allianties in Azië en 
het gebied van de Stille Oceaan (CENTO, 
SSEATO en ANZUS).

Naast de Benelux-staten, Frankrijk 
en Groot-Brittannië, Noorwegen, 
Denemarken, IJsland, Italië, de VS en 
Canada maakte ook Portugal (een auto-
ritair fascistisch regime, maar belangrijk 
voor de zuidwest flank van de NAVO) deel 
uit van de stichtende leden van de NAVO. 
Turkije (van groot belang voor de zuidoost 
flank en door de onmiddellijke nabijheid 

van de USSR) werd samen 
met Griekenland in 1952 
in de NAVO opgenomen. 
Toen West-Duitsland in 
1955 lid werd, was de angst 
voor een wederopstanding 
van het Duitse militarisme 
in West-Europa nog altijd 
alomtegenwoordig. De 
toenmalige NAVO secre-
taris lord Ismay, vatte de 
gevoelens omtrent de 
West-Duitse toetreding 
als volgt samen: "om de 
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Russen buiten te houden, de steun van de 
Amerikanen te behouden en de macht van 
de Duitsers binnen de perken te houden”

Als we enerzijds de retoriek zien die de 
band tussen de NAVO en het VN-charter 
(met zijn volkenrecht) halsstarrig probeert 
te benadrukken, en anderzijds de agres-
sieve blokken-oriëntering vaststellen, dan 
is het NAVO-kind als een bastaard van de 
oorlog ter wereld gekomen. 

De NAVO na het einde van 
het Oost-Westconflict - 
nieuwe risico's in alle rich-
tingen 
Hoe reageerde de NAVO op het onloo-
chenbare feit dat de vijand, het militaire 
verbond van het Warschau-pact, plotseling 
niet meer bestond in 1991? Kon de wereld 
hopen op een vredesdividend, dat gespijsd 
zou worden door de 'logische' ontwape-
ning die toen voor mogelijk werd gehou-
den? Zouden staten uit de twee blokken 
erin slagen om na de bevrijding uit een 
jarenlange ideologische en politieke con-

frontatie, een nieuwe globale samenwer-
king te vinden en conflicten collectief op 
te lossen op basis van het VN charter?
 
Helaas, de NAVO gedroeg zich in haar 
diepste legitimatie-crisis als de bastaard 
die ze altijd was geweest: het breed 
veiligheidsconcept werd gebruikt om 
louter burgerlijk politieke situaties tot 
het domein van het militaire te gaan 
rekenen. Het gevaar voor een grote aanval 
op gelijk welk Europees NAVO front was 
verdwenen. De Duitse bondskanselier Kohl 
bracht de veranderde veiligheidssituatie in 
gevleugelde woorden tot uitdrukking: “we 
zijn alleen nog door vrienden omsingeld”. 
In een dergelijke omgeving is het moeilijk 

om zijn eigen militair apparaat verder nog 
te legitimeren. Daarom moest de oude 
bedreiging door een nieuwe vervangen 
worden. 

In november 1991 werd op de NAVO-top 
in Rome het nieuwe strategisch concept 
van de NAVO -dat zich tot dan toe altijd 
als een verdedigingsorganisatie had voor-
gesteld- aangenomen. De 'Verklaring van 
Rome stelt dat de nieuwe risico's "het 
gevolg zijn van de instabiliteit die kan 
ontstaan uit ernstige economische, sociale 
en politieke moeilijkheden, etnische riva-
liteiten en gebiedsaanspraken, waarmee 
vele Oost- en Centraal-Europese landen 
geconfronteerd worden". 

Het is weliswaar niet evident dat ieder-
een zomaar aanvaardt dat economische, 
sociale en politieke moeilijkheden een 
militair antwoord behoeven. Maar de 
nieuwe NAVO-doctrine gaat nog een stuk 
verder: "In tegenstelling tot de belang-
rijkste bedreiging uit het verleden zijn de 
blijvende veiligheidsrisico's van het bond-

genootschap veelzijdig en komen ze uit 
alle richtingen. Daardoor zijn ze moeilijk 
voorspelbaar en moeilijk in te schatten. 
De NAVO moet de mogelijkheden heb-
ben om op dergelijke risico's te reageren." 
Toegegeven, dat hebben de militairen, 
in die moeilijke tijden van hun leven en 
carrière, zeer knap uitgedacht. Om zich 
tegen de risico's vanuit alle richtingen te 
beschermen, kan men in principe gelijk 
welke bewapening vragen, daar men op 
alle eventualiteiten voorbereid moet zijn. 
De genoegdoening van de auteurs van het 
document springt naar voor: "de verander-
de omgeving biedt nieuwe mogelijkheden 
om de strategie van het breed veiligheids-
concept vorm te geven".

In de Verklaring van Rome van 1991 werd 
dus concreet naar nieuwe bedreigingen 
gezocht. Naast de klassieke mogelijk-
heid van een aanval op het gebied van 
het bondgenootschap kunnen de veilig-
heidsbelangen van het bondgenootschap 
ook door andere risico's in het gedrang 
komen, zoals de verspreiding van mas-
savernietigingswapens, de onderbreking 
van de levensnoodzakelijke toevoerwe-
gen van grondstoffen, sabotage of ter-
rorisme. Deze risico's waren de leidraad 
voor alle latere strategische documenten 
van de NAVO, maar ook voor de natio-
nale militaire doctrines van onder meer 
de Verenigde Staten (National Security 
Strategy-NSS van 2006), van Duitsland 
(Verteidigungspolitische Richtlinien-
VPR van 2003) en van de Europese Unie 
(Europese Veiligheidsstrategie-ESS van 
2003). 
Het gedachtegoed werd verder aangevuld 
met het concept van de 'humanitaire 
interventie', waartoe een humanitaire 
wereldgemeenschap zich verplicht voelt 
wanneer etnische zuiveringen, volken-
moord of andere massale inbreuken op 
het volkerenrecht gepleegd worden. De 
oorlog in Joegoslavië van 1999 was de 
eerste NAVO-oorlog om 'humanitaire' 
redenen. De aanhoudende Amerikaanse 
oorlog ‘Enduring Freedom’ in Afghanistan 
in samenwerking met NAVO-lidstaten is 
de eerste die met de bedreiging 'terro-
risme' werd verantwoord. De oorlog tegen 
Irak werd ons verkocht als de strijd tegen 
de bedreiging van de verspreiding van 
massavernietigingswapens. Dat deze oor-
log nog altijd voortduurt, hoewel er geen 
massavernietigingswapens gevonden zijn, 
wijst tenminste op de dubbelzinnigheid 
van de agressor. 
Sinds het einde van de blokkenconfronta-
tie zijn militaire conflicten zowel in aantal 
als in hevigheid toegenomen. Dit is angst-
aanjagend, zeker als men bedenkt dat de 
NAVO zich het laatste decennium meer en 
meer expliciet profileert in verschillende 
militaire ontwikkelingen.

Extract uit een essay van Peter Strutynski 
- politicoloog Universiteit Kassel 
Vertaald en bewerkt door Antoine 
Uytterhaeghe.

gEOpOLITIEk

de NAVO gedroeg zich in haar diepste 
legitimatie-crisis als de bastaard die ze 
altijd was geweest: het breed veiligheids-
concept werd gebruikt om louter burger-
lijk politieke situaties tot het domein van 
het militaire te gaan rekenen.
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nObELpRIjs

Nobelprijs 2008: Martti Ahtisaari
I Georges Spriet I

"De Nobelprijs voor de Vrede 2008 gaat naar de Fin Martti Ahtisaari voor zijn belangrijke inspanningen om  
internationale conflicten te helpen oplossen in verschillende continenten en over een tijdsspanne van meer dan 30 jaar."  

Zo zegt de website van het Nobelprijscomité.

Ahtisaari was van 1994 tot 2000 president 
van Finland. Hij bemiddelde onder meer in 
het Noord-Ierse conflict, voor de onafhan-
kelijkheid van Namibië, voor een akkoord 
tussen de Indonesische centrale regering 
en de rebellen van Aceh en hij was ook 
speciaal VN-gezant voor het Kosovo-dos-
sier.
Wie een gewapend conflict op een poli-
tieke, onderhandelde manier probeert op 
te lossen, doet een fundamentele bijdrage 
aan de vredevolle hantering van conflic-
ten. Wie daarbij een oplossing kan helpen 
bewerkstelligen waarin de verschillende 
conflictpartijen een uitweg zien en een 
perspectief voor een nieuwe manier van 
samenleven, dient volop de vrede. Dat 
heeft Martti Ahtisaari in een aantal dos-
siers kunnen doen.In 1989 leidde hij in 
Namibië een VN-vredesmacht waarbij 
hij vanwege de dreiging van de SWAPO 
(South West Africa People's Organisation) 
zich genoodzaakt zag Zuid-Afrikaanse 
troepen (van het apartheidsregime) bin-
nen te halen, teneinde de toestand in 
evenwicht te brengen. Uiteindelijk wist 
hij het voor elkaar te krijgen dat eind 1989 
Namibië zijn eerste vrije verkiezingen 
mocht houden. Als dank hiervoor werd hij 
tot ereburger van Namibië benoemd. Na 
de Golfoorlog tegen Irak van 1991 behoor-
de hij tot het gematigde kamp in de VN, 
wat hem niet in dank werd afgenomen 
door Washington. In Noord-Ierland hielp 
Martti Ahtisaari in 2000 om de ontwa-
pening van de partijen in het conflict te 
realiseren. Hij was ook betrokken bij het 
akkoord tussen de GAM (beweging voor 
een vrij Aceh) en de Indonesische regering 
dat midden 2005 in Helsinki werd afgeslo-
ten, en waarbij overeengekomen werd dat 
eigen politieke partijen konden worden 
opgericht in Aceh.

Maar zijn voorstel om Kosovo een 'onaf-
hankelijkheid-onder-toezicht' te verle-
nen, was toch wel problematisch én in 
strijd met het internationaal recht. De 
realisatie van zijn voorstel heeft een 
belangrijk principe op de helling gezet: de 
territoriale integriteit van internationaal 
erkende landen respecteren (erkenning 
door het VN-lidmaatschap, maar ook 
een essentieel element in het Helsinki-
akkoord van 1975 voor de oprichting van 
wat nu de 'Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa' heet)
Vorig jaar schreven we het volgende in 
Vrede over het plan Athisaari: “(...)In maart 
2006 startten de onderhandelingen over 
het toekomstig statuut van Kosovo. Beide 
partijen stonden lijnrecht tegenover 
elkaar. Pristina neemt alleen genoegen 
met een onmiddellijke onafhankelijkheid, 
Belgrado is bereid om Kosovo een grote 
autonomie te verlenen echter binnen 
het respect voor de Servische territoriale 
grenzen. De onderhandelingen bleven 
zonder resultaat. De VN had een speci-
ale vertegenwoordiger aangesteld om 
het proces te begeleiden, de Fin Martti 
Athisaari, die nog in 1999 met de toen-
malige Joegoslavische president Milosevic 
had onderhandeld over het einde van 
de bombardementen en resolutie 1244. 
Athisaari stelde in zijn rapport voor de 
VN-Veiligheidsraad in maart 2007 voor, 

om Kosovo een 'onafhankelijkheid-onder-
toezicht' te bieden, een stelling die hij 
ook al had gelanceerd voor de start van 
de onderhandelingen. Volgens zijn plan 
zou Kosovo alle kenmerken hebben van 
een onafhankelijke staat, maar zou het 
wel onder de bezetting van NAVO-troepen 
blijven, die ook het nieuwe Kosovaars 
leger zouden opleiden. Een EU-admini-
stratie zou de functies van 'omkadering, 
bewaking en raadgeving' voor civiele en 
politionele zaken op zich nemen.
Tussen mei en juni 2007 werden zes ont-
werp-resoluties over het plan Athisaari in 
de Veiligheidsraad tegengehouden door 
Rusland. Moskou verdedigt het principe 
dat een oplossing door beide partijen 
moet worden aanvaard, en wil niet dat 
Belgrado iets op eenzijdige wijze wordt 
opgedrongen. Bovendien meent Moskou 
dat er geen enkele reden is waarom deze 
aanpak van het Kosovo-vraagstuk niet als 
een precedent zou kunnen dienen voor 
bijvoorbeeld de zogenaamde 'bevroren 
conflicten' van de ex-USSR waar verschil-
lende pro-Russische entiteiten eveneens 
kandidaat zijn voor onafhankelijkheid.”

Ondertussen weten we allemaal wat dit 
laatste concreet betekent nu Rusland 
de de-facto-zelfstandige provincies van 
Georgië, Zuid-Ossetië en Abchazië, als 
onafhankelijke staten heeft erkend. Met 
andere woorden, het besluit dat Ahtisaari 
trok uit zijn bemiddelingspogingen met 
Servië en de Kosovaren kan moeilijk 
als een mijlpaal in de vredesgeschiede-
nis worden gezien, maar is louter een 
aanvaarding van de militaire machts-
verhoudingen die in dat dossier hebben 
gespeeld. Het Kosovo-voorstel maakte van 
hem dus een partijdige medestander van 
de westerse machtspolitiek, niet bepaald 
een Nobelprijs voor de Vrede waardig.
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Zeven jaar oorlog in Afghanistan
I Ludo De Brabander I

In Afghanistan weten min-dertigers niet wat vrede betekent. Zij kennen hun land alleen maar in staat van oorlog en bezetting. 
Daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Het jongste bezettingsconflict duurt nu al zeven jaar. Officieel moet de internationale 
aanwezigheid zorgen voor veiligheid, goed bestuur en sociaaleconomische voorspoed. Maar daar is in de praktijk niet echt veel van 

te merken. We maken de balans op.. 

In een open brief stelden de ministers De 
Gucht en De Crem (DS, 2/07) “al blijven 
de uitdagingen enorm, er is vooruitgang”. 
Maar als je alle gegevens bij elkaar legt 
is het toch hard zoeken naar die vooruit-
gang. Op de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties was er weinig sprake 
van optimisme. De Afghaanse president 
Hamid Karzai zei dat “terroristische groe-
pen het aantal aanvallen en de brutaliteit 
ervan, sterk hebben opgedreven”. Zijn land 
“worstelt met belangrijke uitdagingen die 
niet minder onrustwekkend zijn dan het 
probleem van internationaal terrorisme.”
 
Dat Karzai niet tevreden is met de ont-
wikkelingen in zijn land is een under-
statement. In Afghanistan groeit het 
ongenoegen over het groeiend aantal 
burgerslachtoffers als gevolg van de bom-
bardementen door de bezettingsmacht. 
Afghanistan moet zelf eigenaar zijn van 
zijn militaire en ontwikkelingsmaatrege-
len, aldus Karzai. In een nauwelijks verho-
len kritiek naar de internationale troepen-
macht zei hij nog: “de Afghanisering van 
de militaire operaties is van vitaal belang 
als we het probleem van de burgerslacht-
offers effectief willen aanpakken want 
deze ondermijnen ernstig de legitimiteit 
van de strijd tegen het terrorisme en de 
geloofwaardigheid van het partnerschap 
tussen de Afghaanse bevolking en de 
internationale gemeenschap”.
 
De nieuwbakken Pakistaanse premier 
Asif Ali Zardari wiens land alsmaar die-
per dreigt te worden meegezogen in de 
Afghaanse oorlog, luidde in New York 
dezelfde klok. Hij benadrukte dat de 
aanpak van terreur verder moet reiken 
dan de militaire aanpak. Wat Afghanen 

nodig hebben zijn jobs en onderwijs, aldus 
Zardari. “Een vader die zijn familie niet 
kan ondersteunen is iemand die rijp is 
voor extremisme”, aldus de premier. Hij 
wees ook op de groeiende instabiliteit 
die de bezettingsoorlog in Afghanistan 
veroorzaakt.

Zeven jaar later: vooral 
negatieve balans
Zeven jaar na het begin van de oorlog 
(7 oktober 2001) is de algemene balans 
moeilijk positief te noemen. Hoewel er 
volgens het Ontwikkelingsprogramma 

van de Verenigde Naties, UNDP, op som-
mige vlakken vooruitgang is geboekt, is 
de bevolking er op tal van aspecten van de 
menselijke ontwikkeling erg aan toe. De 
Human Development Index, een VN-indi-
cator voor algemene welvaart, is in ver-
gelijking met 2004 zelfs lichtjes gedaald 
van 0,346 naar 0,345 in 2007. Daarmee 
staat Afghanistan op de 174ste plaats van 
in totaal 178 landen. Volgens UNDP kan 

de Afghaanse economie de jongste jaren 
nochtans ‘indrukwekkende’ economische 
groeicijfers voorleggen. Het gemiddeld 
bruto inkomen per hoofd is gestegen van 
683$ in 2002 naar 964$ in 2005. Maar 
daar stopt het dan ook: “deze groei heeft 
er niet voor gezorgd dat extreme armoede 
en honger op betekenisvolle wijze zijn 
afgenomen”, aldus UNDP. De menselijke 
armoede-index (HPI, een gecombineerde 
armoedeparameter) is in Afghanistan zelfs 
nog gestegen van 59,3 (2004) naar 62,3 
in 2007. Daarmee bengelt Afghanistan 
helemaal onderaan de armoedeladder. 

Bijna eenderde van de bevolking heeft een 
tekort aan voedsel. De levensverwachting 
is navenant afgenomen van 44,5 jaar in 
2003 naar 43,1 jaar in 2007. Het lijkt er dus 
sterk op dat de stijging van het gemiddeld 
inkomen gepaard is gegaan met een groei 
van de inkomensongelijkheid. M.a.w. een 
minderheid is met het economische sur-
plus gaan lopen.

AfghAnIsTAn

Er is een grote wanverhouding tussen de 
budgetten voor militaire inspanningen 
enerzijds en wat er wordt uitgegeven 
aan heropbouw en ontwikkeling.
Een Europese ontwikkelingsorganisa-
tie berekende dat er voor elke 100 dol-
lar die aan militaire operaties wordt 
besteed, slechts � dollar naar de herop-
bouw gaat.
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Als mensen danig met hun overleven 
bezig zijn, is het doorgaans ook triestig 
gesteld met de andere aspecten van de 
sociaaleconomische ontwikkeling. De 
alfabetiseringsgraad onder volwassenen 
is gezakt van 28,7 procent in 2003 naar 
23,5 procent in 2007. Daar staat tegen-
over dat de toegang voor meisjes tot de 
scholen verbeterd is (dat is niet verbazend 
want onder de Taliban was het verboden 
voor meisjes om onderwijs te genieten). 
Maar toch stelt UNDP ‘geschokt’ vast dat 
de alfabetiseringsgraad onder vrouwen 
slechts 12,6 procent bedraagt tegenover 
34,4 procent bij de mannen.

Het lijstje met treurige cijfers is behoorlijk 
lang. Zo is het dramatisch gesteld met de 
kindersterfte. Hoewel UNDP noteert dat 
er vooruitgang wordt geboekt op de zui-
gelingensterfte onder 1 jaar 
(van 165 naar 135 zuigelin-
gensterfte per 1000) blijft 
de kindermortaliteit (onder 
vijf jaar) extreem hoog met 
257 doden per duizend kin-
deren, het derde hoogste 
cijfer wereldwijd. Dat ten 
minste de zuigelingen-
sterfte erop is verbeterd, 
is vooral te danken aan de 
immuniteitsprogramma’s 
tegen een aantal kinder-
ziektes. De mortaliteit 
in het kraambed is met 
1.600 doden per 100.000 
bevallingen ook al een van de hoogste 
ter wereld. In sommige landelijke regio’s 
loopt dat zelfs op tot 6.500 doden, wat 
UNDP doet opmerken dat nooit eerder in 
de wereld zo’n hoog dodencijfer is geno-
teerd.
Tot een van de weinige successen behoort 
de strijd tegen bepaalde ziektes zoals 
Malaria (gezakt naar de helft) en TBC. Dat 
neemt niet weg dat nog steeds 12.000 
mensen per jaar aan TBC overlijden, 
opnieuw een triestig recordcijfer op mon-
diaal niveau.

We doen het voor de 
Afghanen
“Het is onze plicht burgers in nood bij 
te staan” aldus minister van Defensie 
De Crem en minister van Buitenlandse 

Zaken De Gucht in hun open brief (DS, 
2/07) waarmee ze reageren op de kri-
tiek op de Belgische deelname aan de 
NAVO-missie in Afghanistan (ISAF). Steun 
geven aan de heropbouw vormt officieel 
ook de hoofdbrok in het takenpakket van 
de ISAF-militairen die opereren in zoge-
naamde Provinciale Reconstructie Teams 
(PRT). Maar de humanitaire gulheid van 
de internationale gemeenschap is op het 
terrein niet zo groot als de retoriek doet 
uitschijnen. 

Begin 2006 sloten Afghanistan en 
de internationale gemeenschap een 
‘Afghanistan Compact’ af met daarin 
drie pijlers: 1. veiligheid 2. goed bestuur 
en mensenrechten en 3. economische 
en sociale ontwikkeling. Het is zeer wei-
nig waarschijnlijk dat de meeste van de 

daarin geformuleerde doelstellingen 
(tegen 2010) nog gehaald zullen worden. 
De Compact is vertaald in een 'Nationale 
Ontwikkelingsstrategie voor Afghanistan'. 
In zijn rapport voor de VN-Veiligheidsraad 
(3 juli 2008) zegt VN-Secretaris-Generaal 
Ban Ki Moon, dat de implementatie ervan 
sterke ondersteuning zal vereisen van de 
internationale gemeenschap, die haar 
middelen zal moeten in overeenstem-
ming brengen met de prioriteiten van 
de Strategie. Het klinkt als een impliciet 
verwijt. In 2004 schatte de Afghaanse 
regering het bedrag dat nodig was voor 
‘minimale stabilisering’ op 27,5 miljard 
$ over een periode van zeven jaar, wat 
overeenkomt met 165 $ per hoofd van 
de bevolking per jaar. Maar in de peri-
ode 2002 tot 2005 is slechts 3,3 miljard 

$ effectief overgemaakt. Er is een grote 
wanverhouding tussen de budgetten 
voor militaire inspanningen enerzijds en 
wat er wordt uitgegeven aan heropbouw 
en ontwikkeling. Een medewerker van 
een Europese ontwikkelingsorganisatie 
berekende dat er voor elke 100 $ die aan 
militaire operaties wordt besteed slechts 
7 gaan naar de heropbouw. Het minis-
terie van Defensie getuigde voor het 
Amerikaanse Congres op 31 juli 2007 dat 
de oorlog in Afghanistan tot dan toe 78,1 
miljard $ gekost heeft.

De International Crisis Group schreef 
begin dit jaar in een rapport dat er nog 
altijd een gebrek is aan politieke wil 
en vooral aan een duidelijke strategie. 
Over de doelstellingen van de Compact 
schrijft de ‘Group’ dat er geen realistische 

inschatting bestond 
over de kostprijs ervan. 
Sommige van de doel-
stellingen, zoals bestuur 
en justitie werden als 
luxeproducten opzij 
gezet, volgens de inter-
nationale NGO. Kaboel 
oefent amper enige 
autoriteit uit op de rest 
van het land. Lokale 
krijgsheren (warlords) 
werden in het hart van 
de nieuwe instellingen 
ingebed, op die manier 
werd de cultuur van 

straffeloosheid vastgeënt op de politiek, 
zo luidt het verdict. De opiumteelt, goed 
voor 93 % van de mondiale productie, 
bloeit als nooit te voren en draagt bij tot 
een klimaat van geweld en corruptie. Ook 
hier krijgt de ‘internationale gemeen-
schap’ blijkbaar geen greep op.

Toename van het geweld
Alle waarnemers zijn het er over eens 
dat de Amerikaanse operatie ‘Enduring 
Freedom’ (EOF) en de NAVO-ISAF-operatie 
-waaraan 41 landen deelnemen en die 
een troepenmacht van om en bij 50.000 
soldaten omvat-, niet konden verhinderen 
dat het aantal activiteiten en het werk-
terrein van de Taliban sterk is uitgebreid. 
De tijd loopt en speelt zeker niet in het 
voordeel van de internationale bezet-
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tingsmacht. De frustraties over de burger-
slachtoffers die vallen tijdens de gevech-
ten met de Taliban nemen toe. Uit een 
rapport van Human Rights Watch blijkt 
dat het aantal dodelijke slachtoffers als 
gevolg van EOF en ISAF-bombardementen 
in 2007 is verdriedubbeld ten opzichte van 
2006, met in 2007 321 burgerdoden tot 
gevolg. Afgelopen zomer, op 22 augustus 
2008, zorgden de bombardementen voor 
een ware slachting onder de inwoners van 
het dorpje Azizabad. Er vielen 90 doden, 
waarvan 50 kinderen. Een maand eerder, 
op 6 juli 2008, zorgde een luchtaanval in 
de provincie Nangahar ook al voor een 
bloedbad toen 47 burgers tijdens een 
huwelijksfeest werden gedood. Onlangs 
op maandag 3 november vielen opnieuw 
37 burgerslachtoffers (waaronder 23 
kinderen en 10 vrouwen) bij het bombar-
deren van een trouwfeest. Volgens de 

VN zijn pro-regeringstroepen in het jaar 
2008 alleen al verantwoordelijk voor de 
dood van 577 burgers. In 2007 vielen over 
dezelfde periode 477 onschuldige dodelij-
ke slachtoffers (BBC, 16/09). Human Rights 
Watch noteert ook veel schade aan de 
burgerlijke infrastructuur. Heel wat dor-
pelingen slaan op de vlucht telkens er een 
bombardement plaatsvindt, waardoor het 
interne vluchtelingenprobleem nog ver-
groot. De Afghaanse regering anticipeert 
alvast op de onrust van de bevolking door 
haar ministeries van Buitenlandse Zaken 
en van Defensie de opdracht te geven om 
het statuut van de buitenlandse troepen 
te herzien en hun aanwezigheid te regule-
ren via een SOFA-akkoord (Status of Forces 
Agreement). Zij vraagt ook een einde aan 
de bombardementen op burgerdoelen, de 
ongecoördineerde huiszoekingen en de 
illegale detentie van Afghaanse burgers. 

Tabel: Samenvattende tabel met het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van VS/
NATO militaire acties In Afghanistan
Periode Lage schatting Hoge schatting
7 Okt 2001 – 31 Mei 2003 3,082 3,606
(7 Okt 2001 – 10 Dec 2001) (2,569)  (2,949) 
1 Juni 2003 – 31 Juli 2004 412 437
1 Aug 2004 – 31 December 31  727 855
(Tijdens 2006) (303) (360)
Slachtoffers die later aan hun verwondingen overleden 640 796
1 jan-28 mei 2008 154 206
Totaal 6.023 7.197
Bron: Wheeler op www.RAWA.be
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Alle waarnemers zijn het er over eens 
dat de Amerikaanse operatie ‘Enduring 
Freedom’ (EOF) en de NAVO-ISAF-ope-
ratie -waaraan �1 landen deelnemen 
en die een troepenmacht van om en bij 
�0.000 soldaten omvat-, niet konden 
verhinderen dat het aantal activiteiten 
en het werkterrein van de Taliban sterk 
is uitgebreid.

De mensenrechtenorganisatie heeft 
vastgesteld dat het merendeel van de 
burgerdoden vallen bij niet op voorhand 
geplande luchtaanvallen. De Taliban zou-
den de situatie bovendien uitbuiten door 
dorpen als menselijk schild te gebruiken.

Een analist van de Amerikaanse denk-
tank RAND maakt in een artikel van het 
Franse maandblad Diplomatie (novem-
ber-december 2007) de vergelijking met 
de Russische bezetting. Het Sovjetleger 
controleerde enkel de grote steden, niet 
het platteland. Ze hebben verloren. Op 
het platteland, waar 75 procent van de 
Afghaanse bevolking woont, voelen de 
Taliban zich goed in hun vel en opereren 
ze het gemakkelijkst. De bevolking wordt 
weinig keus gelaten. De Taliban kunnen 
het niet echt appreciëren als de lokale lei-
ders weigeren om samen te werken met 
hen. Zo zit de burgerbevolking tussen 
twee vuren. Volgens de RAND-analist ligt 
de grote uitdaging er in om het gevecht 
voor de harten en geesten in de rurale 
zones te winnen. Maar zowel de rege-
ring als de VS en de NAVO zijn bezig dat 
gevecht te verliezen.
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Westers optreden in Afghanistan verhoogt 
instabiliteit in kernmogendheid Pakistan

I Georges Spriet I

De behoorlijk instabiele politieke situatie van Pakistan bezorgt het westen heel wat kopzorgen wat betreft de nucleaire veiligheid 
(zie dossier) en de eventuele toekomstige alliantiekeuzes van Pakistan. De Amerikaanse bombardementen in de grensgebieden tus-

sen Afghanistan en Pakistan destabiliseren het land nog verder.

De politieke situatie in Pakistan is al lan-
ger onstandvastig. Generaal Musharraf 
pleegde een staatsgreep in 1999. Hij liet 
zich een jaar geleden officieel verkiezen 
maar moest daarvoor eerst het hoog-
ste gerechtelijk college ontbinden. Op 3 
november 2007 werd de noodtoestand 
afgekondigd. De terugkomst uit balling-
schap van Benazir Bhutto en Nawaz Sharif 
in het najaar van 2007 zorgde voor heel 
wat politiek enthousiasme. President 
Pervez Musharraf, kwam onder zware druk 
te staan om de schorsing van de leden 
van het hooggerechtshof ongedaan te 
maken. De moord op Benazir Bhutto op 
27 december 2007 zette het land in rep en 
roer. De parlementsverkiezingen werden 
een reuze overwinning voor de partij van 
de vermoorde dochter van de vroegere 
president en premier Ali Bhutto. President 
Musharraf bleef onder zware druk staan 
en nam uiteindelijk ontslag in augustus 
2008, maar de regeringscoalitie (de partij 
van Bhutto en die van Sharif) spatte vlug 
uit elkaar en het maatschappelijk geweld 
ebde niet weg. Er waren aanslagen aller-
hande, met als voorlopig triest hoogtepunt 
een enorme bom voor het Marriott Hotel 
naar het einde van de ramadam toe (sep-
tember 2008).
Daarbovenop gaat het op economisch vlak 
bijzonder slecht met Pakistan. Eind okto-
ber hebben de Pakistaanse autoriteiten 
het IMF naar fondsen gevraagd voor een 
economisch programma en naar steun bij 
de betalingsmoeilijkheden ten gevolge 
van de hoge wereldprijzen voor voedsel en 
olie, en tengevolge van de internationale 
financiële crisis. 

Afghanistan
Dit alles kan niet los worden gezien van 
de 'strijd tegen het terrorisme' en vooral 
van de oorlog in Afghanistan. Volgens 
het internationaal onderzoekscentrum 
rond bewapening en beveiliging, Sipri, 
geeft Islamabad de laatste tien jaar tus-
sen de 4,9 (1997) en 3,5 (2005) procent 
van het BNP uit aan defensie. Pakistan 
speelt, op zijn minst sinds het Sovjetleger 
Afghanistan binnenviel (december 1979), 
een cruciale rol in de ontwikkelingen van 
het buurland. De Pakistaanse geheime 
dienst (ISI) was het verlengstuk van de 
Amerikaanse politiek. De CIA gebruikte 
inderdaad maar al te graag de diensten 
van het ISI om de Afghaanse clans die 
ageerden tegen het centrale commu-
nistische gezag van Kaboel en tegen de 
Russische militairen in het land, van veel 
wapens te voorzien. 
Eigenlijk draaide de strijd toen rond de 
tegenstelling moderniteit versus (de in 
onze ogen middeleeuwse) traditie, waarbij 
een actief centraal gezag werd verwor-
pen door de clans die hun valleien wilden 
beheren en besturen zoals dat al eeuwen 
gebeurde. In deze context maakten som-
migen zeker geen oost-west-analyse maar 
zagen de situatie door het rooster van een 
religieuze oorlog: de islam tegen de god-
delozen. Dat kwam de VS goed uit en ze 
sponsorde daarbij volop de religieuze kant. 
Zo, eigenlijk mede de vijand creërend die 
het vandaag moet bestrijden. 
Pakistan moest in de jaren 1980 miljoe-
nen Afghaanse oorlogsvluchtelingen 
slikken. Dat waren meestal Pathaanse 
'volksgenoten', die voornamelijk in de 
grensgebieden werden opgevangen. 
De koloniale grenzen hielden destijds 

ook in dit dossier geen rekening met 
de lokale volkeren, alleen maar met de 
geostrategische belangen: Afghanistan 
moest een bufferstaat vormen tussen de 
Engelse koloniale macht, Brits-India en het 
Tsaristische Russische Rijk. De Pathanen 
leefden in een gebied dat over de huidige 
grenzen van Afghanistan en Pakistan heen 
reikte. Ze werden bij het vastleggen van de 
grens dan ook verdeeld over twee naties. 
Pakistan scheurde na de tweede wereld-
oorlog (1947) af van het Britse Rijk. Een 
deel van het grensgebied met Afghanistan 
dat bevolkt wordt door de Pathanen, kreeg 
een speciaal statuut. Officieel worden deze 
Federaal Bestuurde Stamgebieden (FBS) 
geleid door de centrale Pakistaanse over-
heid, maar de Pathaanse stammen die het 
gebied bewonen erkennen geen centraal 
gezag behalve dat van hun traditionele 
krijgsheren, de Maliks. Tot aan de val van 
de Talibanbeweging (ook overwegend aan-
gehangen door de Pathanen), in buurland 
Afghanistan onderhielden de stammen 
van de FBS vriendelijke relaties met de 
Pakistaanse centrale regering.

Enduring Freedom
De aanslagen van 11 september 2001 en 
de operatie Enduring Freedom die op deze 
aanslagen volgden met als doel de Taliban 
uit Afghanistan te verdrijven en Osama 
Bin Laden op te sporen, brachten de FBS 
in een ander vaarwater. Osama Bin Laden 
en zijn Al Qaida terreurorganisatie, de 
verantwoordelijken voor diverse aansla-
gen op Amerikaanse militaire en civiele 
doelen, werden er van verdacht zich in dit 
gebied op te houden. Onderhandelingen 
met de Maliks van de grootste stammen 
in 2004, maakten het mogelijk dat voor 
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het eerst in de Pakistaanse geschiedenis, 
Pakistaanse militairen het gebied konden 
betreden. Deze troepen worden financieel 
onderhouden door diverse buitenlandse 
overheden en staan onder het bevel 
van de Verenigde Staten. In 2005 waren 
er 70.000 Pakistaanse militairen in het 
gebied werkzaam. De jacht op Al Qaida 
en haar kopstukken Osama Bin Laden en 
Mohammed Al-Zawahiri heeft naast veel 
Pakistaanse militairen ook Amerikaanse 
speciale opsporingseenheden naar het 
gebied getrokken, tot groot ongenoegen 
van sommige lokale stammen, die wel een 
afspraak hadden over de Pakistaanse troe-
pen, maar niets van doen willen hebben 
met de Westerse bezoekers.

vertroebelde relaties
Zowel de VS als de nieuwe rege-
ring in Afghanistan twijfelen aan 
de efficiëntie van het Pakistaans 
leger bij het bestrijden van de 
Taliban in het Pathaanse gebied 
van Pakistan. De relaties tussen 
Kaboel en Islamabad zijn er de 
laatste tijd niet op verbeterd. 
De Afghaanse president Hamid 
Karzai heeft bijvoorbeeld buur-
land Pakistan beschuldigd van 
betrokkenheid bij een moord-
poging op hem in april dit jaar. 
Inderdaad, Taliban-strijders open-
den op 27 april 2008 het vuur 
op een militaire parade in de Afghaanse 
hoofdstad Kaboel. De kogels sloegen in op 
een podium waarop Karzai, het voltallige 
Afghaanse kabinet, legerofficieren, buiten-
landse diplomaten en de commandant van 
de NAVO-troepen zaten. Drie mensen in 
het publiek kwamen om het leven, onder 
wie een Afghaans parlementslid. In juli 
reed een met explosieven gevulde auto 
in op de Indiase ambassade in Kaboel. 
Meer dan veertig mensen kwamen om 
het leven. Afghanistan wees direct met de 
beschuldigende vinger naar de Pakistaanse 
inlichtingendienst ISI. Die zou de Taliban 
nog altijd steunen.
De laatste maanden is het aantal 
Amerikaanse bombardementen in de 
Pakistaans Pathaanse Stammen-gebieden 
ernstig toegenomen, wat tot heel wat 
zenuwachtigheid leidt bij de Pakistaanse 
militaire- en politieke leiders. Onlangs 

zou er bijvoorbeeld een kopstuk van het 
terreurnetwerk Al Qaida om het leven 
gekomen zijn door een Amerikaanse 
luchtaanval met onbemande vliegtuigen 
in het noordwesten van Pakistan. Van 
Pakistaanse zijde wordt steevast herhaald 
dat er bij dergelijke aanvallen onschuldige 
burgerslachtoffers vallen. Het Pakistaanse 
parlement reageerde door een motie goed 
te keuren waarin de regering opgedragen 
wordt met alle middelen buitenlandse 
grensoverschrijdende operaties terug te 
slaan. Onder Musharraf trad het leger voor 
het eerst sedert de Pakistaanse onafhan-
kelijkheid op in deze Tribale Gebieden, 
alleen om de Amerikaanse bondgenoot ter 
wille te zijn. Het huidige bewind staat dus 
onder zeer grote druk om de 'territoriale 

soevereiniteit' van Pakistan te garanderen, 
maar wil zijn engagement om het ter-
rorisme aan te pakken tegelijkertijd niet 
afzwakken, zeker niet na de bomaanslag 
op het Mariott Hotel. Het VS optreden 
dat leiders van de Taliban of Al Qaida in 
Pakistan op eigen houtje wil aanpakken 
(zonder overleg met Pakistan), verhoogt in 
de allereerste plaats de interne spannin-
gen in het land.

China
Pakistan kan bouwen op een lange traditie 
van vriendschapsrelaties met China. De 
nucleaire samenwerking was geen geheim. 
Het feit dat beiden een gemeenschap-
pelijke (ex-)vijand hebben in buurland 
India, helpt natuurlijk ook. Half oktober 
2008 ging de nieuwe Pakistaanse presi-
dent Zardari (de weduwnaar van Benazir 
Bhutto) op officieel bezoek naar Peking. 

Hij ontkende in alle toonaarden dat dit 
bezoek ook maar iets te maken had met de 
problemen van zijn land met de buren uit 
Afghanistan. Hij ontkende ook uitdrukke-
lijk dat hij in Peking zou gaan zoeken wat 
hij van de VS niet kan krijgen, nl. financi-
ele- en militaire steun zonder de voorwaar-
de dat hij zich 100% achter alle acties van 
de VS-oorlog tegen het terrorisme hoeft te 
scharen. Officieel blijft Pakistan een bond-
genoot in die strijd, maar de opflakkerende 
interne problemen met de Pathanen en de 
grensoverschrijdende militaire operaties 
zorgen toch voor heel wat twijfel. Zardari's 
bezoek aan China kadert gewoon in de 
oude vriendschapscontext, heet het in 
Pakistaanse regeringskringen. Maar het 
is in het hierboven geschetste kader van 

onzekerheid en van economische 
crisis, helemaal niet verwonderlijk 
dat Pakistan de relaties met China 
hoog wil houden. Islamabad krijgt 
uitgebreide economische en finan-
ciële hulp van Peking: zachte lenin-
gen, investeringen in verschillende 
domeinen onder meer de energie-
productie. Het gaat hier om hydro-
elektrische centrales maar ook om 
twee nieuwe nucleaire installaties. 
Probeert de oude nucleaire tandem 
Pakistan-China hiermee min of 
meer de nucleaire deal tussen India 
en de Verenigde Staten te kopiëren?

besluit
Uit bovenstaande is het niet moeilijk af 
te leiden dat een gezonde politiek van de 
'internationale gemeenschap' alles in het 
werk zou moeten stellen om een land als 
Pakistan niet verder te destabiliseren, en 
omgekeerd actief bij te dragen tot een vre-
devolle geografische en sociaal gespreide 
ontwikkeling van het land. Nu gebeurt net 
het tegenovergestelde.

bronnen:
www.globalresearch.com
www.nation.com.pk
Keith Jones, Pakistan's parliament says 
future US raids shoul pe repelled “with full 
force” (www.wsg.org)
Keith Jones, US_Pakistani relations remain 
on the boil (www.wsg.org)
James Cogan, Continuing US aqir strikes in 
Pakistans's tribal agencies ( www.wsg.org)

President Zardari
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De 20ste 
eeuw werd 
voor een 
deel gedo-
mineerd 
door de 
anti-kolo-
niale strijd. 

Althans dit was het brede kader. Dit 
wil dus niet zeggen dat er in dit brede 
raamwerk geen plaats was voor andere 
soorten strijd. De vakbondsbewegingen 
zochten hun plaats binnen of soms in 
tegenstrijd met de anti-koloniale strijd. Er 
was tegelijkertijd een groei van de vrou-
wenbewegingen, evenals de dalit-bewe-
ging in India (de laagste sociale kaste van 
de onaantastbaren), de anti-Apartheid 
bewegingen in Zuid-Afrika en verschillen-
de andere bewegingen in andere landen.
De syndicale bewegingen vormden sterke 
sociale krachten binnen de brede hervor-
mingsbeweging die de dominantie van 
het kapitaal en het status quo in vraag 
stelden. De meeste bewegingen zijn een 
antwoord op ervaringen met-, en analy-
ses over dominantie en macht. Dit leidde 
in vele gevallen tot nieuwe structuren 
en mechanismen, en een herbekijken 
of concretiseren van hun principes en 
praktijken. Dikwijls valt dit samen met 
contacten met andere bewegingen, waar-
mee de relaties conflictueus kunnen zijn 
of eerder gericht op het assimileren van 
elkaars uitdagingen. Daar komt dan een 
nieuwe configuratie van sociale krachten 
uit voort. Aangezien we het hebben over 
'levende 'bewegingen zijn deze processen 
een evolutie, niet rechtlijnig, en leiden 
ze tot wijzigingen en aanpassingen, ook 
in de economie. Een reeks bewegingen 

gen nu de holebikwestie in de vrouwen-
beweging pushen, en de klassebelangen 
in de holebibeweging.
De strijd voor democratische rechten 
en democratische structuren is van 
alle tijden, niet altijd even gemakkelijk, 
even opbeurend of vanzelfsprekend. Een 
onderwerp dat de vrouwenbeweging dik-
wijls heeft bezig gehouden, en soms ook 
gesplitst, betreft seksualiteit en seksuele 
moraal.
Geregeld worden vrouwen hoofdzakelijk 
voorgesteld als slachtoffer. Het is juist 
dat vrouwen dikwijls het slachtoffer zijn 
van seksueel- en ander geweld, maar ver-
geten we toch niet dat vrouwen actieve 
sociale actoren kunnen zijn die hun eigen 
keuzes kunnen maken, zelfs in soms wel 
erg beperkende omstandigheden. De 
slachtoffer-benadering is misschien wel 
interessant om in een beginfase sym-
pathie op te wekken, maar houdt het 
gevaar in dat datgene dat voor een vrouw 
als 'niet goed' aanzien wordt, vanzelf 
beschouwd wordt als iets dat vrouwen 
is opgedrongen. Een conservatieve visie 
eigenlijk. Een meer dialectische kijk op de 
levenssituatie van de vrouw is noodzake-
lijk als we de vrouw niet willen 'infanti-
liseren'. 
In dat verband is het syndicaliseren en 
het organiseren van sex-werkers op 
zoveel plaatsen in de wereld een interes-
sante ontwikkeling. Sommigen menen 
dat dergelijke strijd vreemd is, zeker in 
de Aziatische cultuur, maar eigenlijk gaat 
het hier om een deel van de strijd tegen 
de heersende machtsstructuur en haar 
ideologische bagage zoals patriarchisme 
en de dominantie van het kapitaal.
Vakbonden wereldwijd worden gecon-

hebben op die manier impact gehad op 
elkaar: de antikoloniale strijd, bewegin-
gen voor democratische rechten, bewe-
gingen voor mensenrechten, arbeiders-
bewegingen, vrouwenbewegingen, kaste-
bewegingen, bewegingen rond etnische 
minderheden, religieuze minderheden 
tegen discriminatie, homobewegingen, 
nieuwkomers in de arbeiderswereld, 
milieubewegingen, vredesbewegingen,...

Een heel spectrum dat hier niet zal wor-
den behandeld. Ik wil enkel ingaan op 
een aantal uitdagingen die deze bewe-
gingen voor mekaar hebben gesteld, en 
de nieuwe uitdagingen die op sommige 
van deze bewegingen afkomen door 
veranderingen in de politieke economie 
in de huidige fase van kapitalistische glo-
balisering.

Vrouwenbeweging en syn-
dicale beweging
Ik ben al jaren een feministische acti-
viste voor vrouwenrechten en actief in 
de arbeidersbeweging. Mijn rol is niet 
anders dan die van vele andere vrouwen. 
Ik zocht de aandacht voor de vrouwen-
rechten in de arbeidersbeweging te ver-
groten en omgekeerd de aandacht voor 
klassebelangen in de vrouwenbeweging 
te verhogen. Ik ben niet zo heel zeker dat 
we veel succes hebben gekend in deze 
rol en deze strijd, maar wellicht konden 
we ons geen andere rol voorstellen. Deze 
strijd vond vooral plaats in de jaren 1970, 
1980. De zaken zijn sindsdien immers zo 
veranderd. Maar als ik nu sommige van 
mijn jongere vrienden zie, merk ik dat ze 
een gelijkaardige rol aan het spelen zijn, 
weze het enigszins anders omdat sommi-

Nieuwe uitdagingen voor  
de syndicale bewegingen 

I Sujata Gothoskar I

De vakbonden stonden de laatste tientallen jaren tegenover ernstige uitdagingen. Zij niet alleen, trouwens. Ook de meeste andere 
bewegingen die een radicale sociale verandering voorstaan werden op verschillende manieren geconfronteerd met het status quo 
(de idee dat er geen alternatief is, het eenheidsdenken), met de gevestigde machten en de structuren ervan. Dit is de toespraak van 

syndicaliste en feministe Gothoskar voor de 30ste verjaardag van het Asia Monitoring Resource Centre (AMRC)
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fronteerd met nieuwe onderwerpen die 
verband houden met de veranderingen 
in de politieke economie. De vakbond is 
de oudste organisatiestructuur ter ver-
dediging van de rechten van de werkers. 
Op sommige momenten stonden de syn-
dicale bewegingen voor een alternatieve 
visie op de machtsverhoudingen in de 
samenleving. Nu, precies omdat ze al zo 
lang bestaan, wordt er dikwijls van uitge-
gaan dat hun structuur en hun praktijk 
gebaseerd zijn op een ethiek en praxis 
van lang geleden, waardoor ze eigenlijk 
hun dynamiek kwijt geraken, lijden aan 
traagheid en een aversie hebben voor 
experimenten met nieuwe structuren en 
strijdvormen. 
Vandaag maken in verschillende sectoren 

de vrouwen de meerderheid uit van de 
werknemers. Maar tot voor kort waren 
de vakbondsleiders van deze sectoren 
allemaal mannen, tenzij het gaat om ver-
zorgingsberoepen of het onderwijs. Zeker 
in Zuid-Azië hebben mannen verhou-
dingsgewijs te veel en te lang de syndi-
cale leiding uitgemaakt. Dit is nu aan het 
veranderen, zeker in die sectoren waar de 
vrouwen in de meerderheid zijn. De strijd 
en de syndicalisering bij opvoedsters, bij 
thuiswerksters, straatverkoopsters, bar-
danseressen zijn enkele recente voorbeel-
den. Vrouwelijke activisten -dikwijls in 
de minst begunstigde sectoren- hebben 
een leidende rol gespeeld in verschei-
dene acties en bewegingen, bvb. in de 
strijd tegen gedwongen verhuizingen en 
landonteigeningen in zowat elke staat 
van India. 
Vrouwen in Maharashtra, Gujarat, Orissa, 
Madhya Pradesh en vele andere staten 
van India, ageren tegen een bepaalde 

opvatting van ontwikkeling die hen hun 
fundamentele mensenrechten ontzegd 
en alle ruimte geeft aan de hebzucht van 
de ondernemerswereld. Ook de dalit-
vrouwen, contesteren de eeuwenoude 
praktijken van arbeids- en levensnormen. 
Vrouwen speelden een belangrijke rol in 
de recente democratiseringsbeweging 
in Nepal, evenals in de beweging voor 
democratie en mensenrechten in de 
noordoostelijke staten van India.

Vrouwen hebben, individueel en collec-
tief, nieuwe vormen en strategieën van 
strijd opgezet, die de mensen op doen 
staan tegen de extreme brutaliteit en 
onderdrukking die ze ondergaan. Deze 
nieuwe vormen zijn belangrijk voor de 

globale beweging voor radicale soci-
ale verandering, aangezien er dagelijks 
nieuwe vormen van bedreigingen voor 
democratie en menselijke waardigheid 
worden ontworpen. Dergelijke evolutie 
zien we veel minder in de formele syndi-
cale structuren. 
Nochtans is het belangrijk een manier 
te vinden om de nieuwe sectoren, in de 
syndicale strijd te kunnen incorporeren, 
om binnen het bestaande kader nieuwe 
onderwerpen te kunnen behandelen. 
Dit is ook van essentieel belang voor het 
overleven van de vakbondsbeweging zelf. 

Enerzijds moeten vakbonden strijdbare 
organisaties zijn tegen de winsthonger 
van de ondernemers en ter verdediging 
van de rechten van de werknemers. 
Anderzijds moet deze strijdbaarheid nieu-
were, inclusievere en verbeeldingrijkere 
vormen vinden om nog effectief te zijn. 
Dit is maar al te zeer waar aangezien de 

transnationale ondernemingen direct en 
indirect een impact hebben op steeds 
meer arbeiders dan voorheen. Deze trend 
zal wellicht nog verhogen omdat het niet 
meer alleen over industrieën gaat, maar 
ook over landbouw en een brede waaier 
van dienstverlening, met inbegrip van de 
detailhandel. 

Nieuwe uitdagingen voor 
de syndicale beweging
Een voorbeeld van een nieuwe uitdaging 
is de huidige totale wazigheid omtrent 
het begrip 'werkgever'. Wie is de werkge-
ver? Met wie moeten we onderhandelen? 
Wie neemt de beslissingen? Dit betreft 
een veralgemeend fenomeen. Een van de 
recentste nieuwigheden betreft zeker ook 
de private 'equity buyouts' (een systeem 
waarbij privé-investeerders geld verzame-
len bij banken en geldschieters, daar een 
bedrijf mee opkopen dat ze reorganiseren 
en op zeer korte termijn weer verkopen 
met winst, red.). In niet meer dan vijf 
jaar zijn de private equity-kopers de 
voornaamste korte termijn eigenaars van 
ondernemingen geworden, die honder-
denduizenden arbeiders tewerkstellen, 
verspreid over de hele wereld. In 2006 
alleen al gaven 'private equity'-fondsen 
meer dan 725 miljard dollar uit om bedrij-
ven over te kopen. Een van de cruciale 
elementen in private equity buyouts is 
dat de meeste nationale wetgevingen ze 
technisch niet beschouwen als een over-
name. Ook de Europese Unie doet er niks 
aan om deze overnemers op hun werk-
geversverantwoordelijkheid te wijzen. De 
EU-directieve over verworven rechten, die 
als bedoeling heeft om de arbeidsverhou-
dingen en condities te behouden in geval 
van overname, is niet van toepassing bij 
een totale aandelenoverdracht naar een 
nieuwe eigenaar. Dit heeft vérstrekkende 
gevolgen voor de vakbonden: bij afwezig-
heid van wettelijke erkenning van veran-
dering van eigenaar, kunnen private equi-
ty-bedrijven hun verantwoordelijkheid 
als werkgever ontlopen in het collectieve 
onderhandelingsproces. In 2005 waren 
er hieromtrent stakingen in Europa. (In 
het kader van de financiële crisis werd op 
23 september 2008 in het Europees par-
lement een rapport over private equity 
buyouts goedgekeurd dat o.a. regels voor-
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Vandaag maken in verschillende sec-
toren de vrouwen de meerderheid uit 
van de werknemers. Maar tot voor kort 
waren de vakbondsleiders van deze sec-
toren allemaal mannen, tenzij het gaat 
om verzorgingsberoepen of het onder-
wijs. Dit is nu aan het veranderen.



��

Vrede  |  nr. 394  |  november - december 2008

stelt om het schuldenniveau van de pri-
vate equity ondernemingen te beperken. 
Werknemers van deze bedrijven zouden 
dan hetzelfde informatierecht hebben 
als in andere privé-ondernemingen in de 
EU, red.)
 
De globalisering heeft tot gevolg gehad 
dat het zwaartepunt van ondernemingen 
geografisch wordt verplaatst. Volgens een 
studie van Goldman Sachs International 
die aan de Verenigde Naties werd gepre-
senteerd, komt een op drie van 's werelds 
grootste energiebedrijven uit een van de 
BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en 
China), terwijl ze 15 jaar geleden allemaal 
uit Europa of de Verenigde Staten kwa-
men. Volgens de studie zal dit fenomeen 
zich verspreiden naar andere sectoren. De 
groeiende kracht van de BRIC-landen is 
het duidelijkst in de staal- en steenkool-
nijverheid, maar laat zich ook al voelen in 
de verzekerings- en consumentensector. 
Volgens de studie was in 1991 nog 55% 
van de 20 grootste wereldondernemin-
gen in de VS gebaseerd, een ander groot 
deel kwam uit Europa. In 2007 kwam 35% 
van die top-20 uit de BRIC-landen, 35% 
uit Europa en 30% uit de VS. Deze trends 
hebben een grote invloed op de syndicale 
beweging en het is van belang dat we 
de volledige vertakking van deze trends 
leren kennen.

Waar de vakbonden ook niet afwezig 
kunnen zijn, is op het vlak van de migra-
tie. De laatste tientallen jaren is de 
wereldwijde migratie enorm toegeno-
men. Een BBC-reeks meldde het volgende. 
"De laatste vijftien jaar is het aantal 
mensen dat grenzen oversteekt in zijn 
zoektocht naar een beter leven constant 
blijven stijgen. Bij het begin van deze 
21ste eeuw is een op de 35 mensen een 
internationale migrant. Mochten ze alle-
maal samen op één grondgebied wonen, 
dan zou dat het vijfde grootste land zijn." 

De vrouwelijke migrantenarbeid is nog 
zo'n essentieel onderwerp voor de inter-
nationale vakbeweging. Men neemt aan 
dat negentig miljoen vrouwen buiten 
hun moederland leven. En volgens het 
rapport 'Wereldmigratietrends voor vrou-
wen' van het 'VN Wereldrapport over de 

rol van de vrouw in ontwikkeling' is het 
niet de aanwezigheid van vrouwen in de 
migratiestromen die ongewoon is, maar 
de omvang van de migratie en het feit 
dat vrouwen nu ook in voorheen 'klassiek 
mannelijke' migratiestromen binnendrin-
gen. De vrouwelijke aanwezigheid in de 
internationale migratie is gegroeid van 
46% in 1960 naar 49% in 2000. Dit cijfer 
zou de laatste jaren nog verder gestegen 
zijn. Een groot deel van deze arbeids-
krachten is niet vertegenwoordigd in een 
of ander vakbond. In feite vormen deze 
onderwerpen -migratiebeleid en de mon-
dialisering van arbeid- een grond voor 
wantrouwen tussen de syndicale bewe-
gingen uit de 'ontwikkelde' wereld en 
die van de 'ontwikkelingswereld'. Naast 
de strijd tegen het mondiaal kapitaal is 
de onderlinge discussie over mondiale 
arbeid dus een fundamentele noodzaak 
voor de vakbonden.

Dit brengt ons bij het onderwerp van 
nationalisme in de syndicale beweging. 
Vandaag is de internationalisering van 
de syndicale beweging zinvoller dan ooit. 
Maar wat hebben de vakbonden op dit 
vlak al gepresteerd? 
Op alle plaatsen in de wereld is er een 
polarisering rond 'rijkdom', tussen landen 
onderling zowel als intern in de lan-
den. Het aantal en de proportie van de 
'werkende armen' (mensen die arm zijn 
ondanks dat ze een betaalde job hebben) 
is de laatste tientallen jaren gestegen. 
Dat wil zeggen dat een groter deel van 
de bevolking geen toegang heeft tot 
voldoende voedsel, drinkbaar water, een 
woning, gezondheidszorg, onderwijs of 
andere voorzieningen. De staat heeft 
overal gefaald om voor zijn burgers in te 
staan, terwijl tegelijkertijd de repressie 
vanwege de overheid is toegenomen. De 
meest kwetsbare groepen uit de samen-
leving zijn op zoveel plaatsen op deze 
wereld volledig aan hun lot overgelaten: 
zonder sociale-, politieke- of economi-
sche- zekerheid. De laatste tientallen 
jaren zagen we ook dat overheden zich 
overgeven aan raciale profilering en sec-
tair geweld. Sociale bewegingen wijzen 
steeds naar de verantwoordelijkheid van 
de staat tegenover zijn burgers. Het is 
echter van het grootste belang dat ze 

ook concrete strategieën ontwikkelen 
waarbij deze visie wordt geconcretiseerd 
en geactualiseerd. Sommigen zijn daar 
mee bezig. Bijvoorbeeld, in verband met 
de slachting in Gujarat (zwaar etnisch 
geweld tegen de moslimgemeenschap-
pen in Gujarat, meer bepaald tegen 
de vrouwen) van 2002 in India, was de 
vrouwenbeweging bijzonder actief op 
verschillende niveaus -ook internatio-
naal- met een langlopende campagne 
rond gerechtigheid in Gujarat. Ook de 
syndicale beweging stelde zich op tegen 
de staat. Hierop gingen verschillende 
organisaties en bewegingen actief parti-
ciperen in het voorbereiden en formule-
ren van een wetgeving die sectair geweld 
aan banden wil leggen.

Besluit
Dit zijn slechts enkele uitdagingen die de 
laatste jaren voor de syndicale beweging 
zijn komen opduiken. Er zijn er nog veel 
meer, en de toekomst zal er ons nog meer 
brengen. Op korte termijn kunnen we ze 
niet allemaal bediscussiëren. Zowel de 
vredesbeweging als de milieubeweging 
beginnen de nauwe band te zien tussen 
hun onderwerp enerzijds en de leefom-
geving van de meest kwetsbare bevol-
kingsgroepen en de strijd voor een leven 
in waardigheid anderzijds. Sommige 
bewegingen gaan zich expliciet met deze 
uitdagingen bezighouden. Vakbonden 
en andere organisatievormen lijken de 
kop op te steken in arbeidssectoren 
die voorheen totaal niet georganiseerd 
waren: huisbedienden, bouwvakkers, 
straatverkopers of sex-werkers. Dit is 
een belangrijke trend. Maar elke nieuwe 
trend brengt nieuwe elementen naar 
voren, met inbegrip van tegenstellingen 
voor de bestaande bewegingen en orga-
nisaties. Openheid en bereidheid om deze 
uitdagingen aan te pakken vormen een 
absolute noodzaak.

met dank aan het AMRC (http://www.
amrc.org.hk/) en Hilde Van Regenmortel, 
Azië-desk van Oxfam-Solidariteit

vAkbOnDEn



�0

Vrede  |  nr. 394  |  november - december 2008

bOEkbEspREkIng

Leve de fiscus!  
Alles wat u altijd wilde weten over fiscali-

teit en rechtvaardigheid. Een uitgave van het 
Financieel Actie Netwerk (FAN), 2008

I Pieter Teirlinck I

Deze brochure (37blz) kon op geen geschikter moment uitgebracht worden in deze tijden van internationale  
financiële crisis zonder weerga. De Belgische regering pompt miljarden aan belastingsgeld in de Belgische banksector en  

ziet zich geconfronteerd met een gat in de begroting. 

Belastingen in België
Maar wat heeft die internationale finan-
ciële crisis nu te maken met ons Belgisch 
belastingstelsel? Meer dan je zou denken. 
In het huidige internationaal financieel 
systeem, waar bijna geen controlemecha-
nismen bestaan, heeft België de naam van 
een belastingparadijs. “In België bestaat 
het bankgeheim, de meerwaarde op beur-
seffecten worden hier zo goed als niet 
belast, er is geen vermogensbelasting en 
zelfs geen billijke belasting.” Niet verwon-
derlijk dat zoveel vermogende Franse en 
Nederlandse fiscale immigranten zich in 
België vestigen de laatste jaren.
Een belastingparadijs: prima, dan vloeit 
er toch een massa buitenlands kapitaal 
in de richting van ons land? Laat ons 
even inzoomen op de maatschappelijke 
consequenties van belastingparadijzen. 
Het grootste probleem met de geheim-
houding in belastingparadijzen is dat het 
controle onmogelijk maakt en dus per 
definitie criminaliteit en frauduleuze prak-
tijken in de hand werkt. Precies een van de 
belangrijkste ingrediënten van de huidige 
internationale financiële crisis.
De Belgische schatkist zou jaarlijks tus-
sen de 20 en 30 miljard euro belastingin-
komsten mislopen door fiscale en sociale 
fraude. Een gigantisch bedrag, zeker in 
vergelijking met de totale belastingin-
komsten die in België zo’n 90 miljard euro 
bedragen. De vergelijking van de cijfers 
leert ons dat een eerlijke inning van de 
belastingen de belastingdruk dus onmid-
dellijk zou verlagen voor alle Belgen die 
nu wel correct hun belastingen betalen.
Waarom belastingen? Belastingen zijn 
noodzakelijk om de welvaart in een 
maatschappij te verdelen, openbare 

dienstverlening te voorzien, sociale zeker-
heid uit te bouwen, enzovoort. Het totale 
staatsbudget (alle uitgaven van de over-
heid) bedraagt zo’n 132 miljard euro. De 
Belgische overheidsuitgaven worden voor 
zo’n 70% gefinancierd door belasting-
geld. Een verlies aan belastinginkomsten 
op vermogens (kapitaal), wegens fiscale 
fraude, belastingontduiking en het niet 
bestaan van een vermogensbelasting, 
heeft een verschuiving van de belasting-
druk tot gevolg. En die druk komt terecht 
op de schouders van de werknemers 
(belasting op arbeid). Hun inkomens zijn 

immers transparant en bekend bij de 
fiscus, en dus gemakkelijk te controleren 
en te belasten. In België zou 40% van de 
belastinginkomsten afkomstig zijn uit 
arbeid en amper 3% van de inkomsten uit 
kapitaal!

Maatregelen tegen belastingfraude
De belastingfraude en belastingontdui-
king is enorm en manifest oneerlijk. Hoe 
wordt dit in de hand gewerkt? In België 
hebben we een slecht uitgerust controle-
apparaat (ministerie van financiën) en een 
totaal gebrek aan transparantie voor som-
mige inkomens en vermogens, waardoor 
belastingcontrole helemaal onmogelijk 
wordt. Het FAN stelt daarom drie concrete 
en eenvoudige maatregelen voor: ophef-
fing van het bankgeheim, opstellen van 

een vermogenskadaster en een belasting 
op de grote vermogens. 
Een opheffing van het fiscale bankgeheim 
zou controle mogelijk maken. De fiscus 
weet in dit land namelijk alles over de 
lonen, pensioenen en onroerende goe-
deren, maar weet niet hoeveel geld of 
aandelen we op de bank hebben staan. 
Voor zelfstandigen, vennootschappen of 
kapitaaleigenaars vormt dit bankgeheim 
bijna een aanmoediging tot fiscale fraude. 
België is trouwens een uitzondering in 
de EU. Slechts drie landen blijven in de 
EU een fiscaal bankgeheim handhaven: 

Oostenrijk, Luxemburg en België. 
Opheffing van het fiscale bankgeheim 
zou een kadaster van financiële ver-
mogens mogelijk maken. Het instellen 
van een dergelijk kadaster betekent het 
inzamelen, beheren en verspreiden van 
alle info over de financiële vermogens 
voor de fiscale en gerechtelijke overheid. 
Een dergelijk kadaster bestaat reeds voor 
onroerende goederen (gebouwen en gron-
den). Financiële vermogens echter (bank-
tegoeden, kasbons, aandelen, obligaties, 
etc.) en de inkomsten uit deze vermogens 
ontsnappen bijna volledig aan de perso-
nenbelasting. Obligaties en dividenden 
uitgekeerd door vennootschappen worden 
wel belast, maar tegen speciale belas-
tingsvoeten (respectievelijk 15% en 25%) 
via de ‘bevrijdende roerende voorheffing’. 

De Belgische schatkist zou jaarlijks  
tussen de 20 en �0 miljard euro  
belastinginkomsten mislopen door  
fiscale en sociale fraude.
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Maar door deze ‘voorheffing’ worden 
deze inkomsten niet meer tot het 
algemeen inkomen van een persoon 
gerekend waardoor het totale inko-
men voor de personenbelasting (25 
tot 50%, afhankelijk van de grootte 
van het inkomen) veel lager lijkt dan 
het in werkelijkheid is. Het progres-
sieve karakter (de grootste inkomens 
betalen meer belasting) van het 
Belgisch belastingstelsel wordt op 
die manier ondergraven.    

In België bestaat er geen vermogens-
belasting, in Frankrijk en Nederland 
bestaat dat wel. Het is onduidelijk 
voor de fiscus wat de (grote) vermo-
gens zijn in België, laat staan dat 
deze belast worden. Een kadaster 
maakt de weg naar een heffing op 
de grote vermogens vrij. Een uit-
zonderlijke belasting van 2% op de 
vermogens van de rijkste 25 families 
in België zou zo’n 477 miljoen euro 
kunnen opleveren, genoeg geld om 
de 200.000 laagste pensioenen met 
200 euro per maand op te trekken. Een 
dergelijke belasting op alle vermogens 
van meer dan 1 miljoen euro (zonder reke-
ning te houden met de waarde van de 
eigen woonst) zou in theorie 6,8 miljard 
euro opbrengen. Stel je voor dat we daar 
de Belgische staatsschuld (278 miljard 
euro en bijna 12 miljard euro interest in 
2006) in versneld tempo mee afbetalen. 
Waar de financiële inkomsten dan wel 
bekend zijn, worden de inkomsten uit dat 
kapitaal in vergelijking met arbeid niet 
eens evenredig belast. Het aandeel van de 
lonen in de totale geproduceerde welvaart 
(Bruto Nationaal Product, BNP) wordt 
nochtans altijd maar kleiner. De Belgische 
totale welvaart stijgt dus wel, maar in 
verhouding gaat er steeds minder van de 
totale koek naar de werknemers. Dit ver-
sterkt dus nog de ongelijke belastingdruk 
op arbeid. Want het financiële vermogen 
van de Belgen blijft misschien wel sterk 
toenemen, het is zeker niet gelijk ver-
deeld. De rijkste 1,6% van de bevolking 
bezit bijvoorbeeld 20% van het financiële 
vermogen.
In principe heeft België zoals gezegd een 
progressief belastingstelsel. Hoe meer 
je verdient, hoe hoger de belastingdruk. 

Immers de sterkste schouders kunnen de 
zwaarste lasten dragen. In de praktijk is 
het vaak anders dankzij allerlei voordelen 
en de mogelijkheid om een vennootschap 
op te richten, waarbinnen een stuk van de 
hoge inkomens in ondergebracht worden. 
Een voorbeeld in de brochure toont aan 
dat een werknemer die 32.000 euro ver-
dient, 33% personenbelasting betaalt. Zijn 
werkgever die vier keer zoveel verdient 
moet in principe 48% personenbelasting 
betalen, doch in de praktijk wordt dat 
dankzij de vele mogelijkheden in het 
Belgische belastingstelsel beperkt tot 27%. 
Bij het ‘progressieve’ aspect van ons belas-
tingstelsel kunnen dus serieuze vraagte-
kens geplaatst worden.

Globalisering
In een geglobaliseerde wereld moeten 
ook de afspraken en de controles interna-
tionaal gebeuren. Geld stopt niet aan de 
Belgische grens maar gaat vlot rond in de 
EU en de rest van de wereld, mede dankzij 
de neoliberale hervormingen (deregula-
risatie van o.a. financieel verkeer) en de 
technologische innovaties (elektronische 
financiële bewegingen). De laatste jaren 
speelt er een internationale fiscale con-

currentie om buitenlands kapitaal 
en multinationale organisaties aan 
te trekken. Die (fiscale) concurrentie 
leidt -in een gebrekkige internatio-
nale financiële architectuur zonder 
afspraken, autoriteit en controle-
organen- tot een neerwaartse spi-
raal. Zo vormen er zich altijd maar 
meer belastingparadijzen waar 
aan belastingontduiking gedaan 
wordt. Volgens Tax Justice Network 
bevinden zich tot 11.500 miljard dol-
lar aan persoonlijke bezittingen in 
dergelijke belastingparadijzen. De 
staten van de wereld lopen samen 
zo'n 250 miljard dollar aan jaarlijkse 
belastinginkomsten mis, ten gevolge 
van mondiale belastingontduiking. 
Ter vergelijking: de totale officiële 
ontwikkelingshulp bedraagt 100 
miljard dollar. Opnieuw kan automa-
tische informatie-uitwisseling tussen 
staten deze aberratie oplossen, geen 
onmogelijke opdracht, gewoon een 
kwestie van politieke wil.
Hoog tijd om het belastingstelsel te 

hervormen, zowel in België, als in de EU, 
als op wereldvlak. Deze brochure vormt 
een zeer interessante en toegankelijke 
informatiebron die achtergrond en oplos-
singen aanreikt om de maatschappelijke 
discussie aan te gaan. En die is dringend 
nodig. Want er zijn vele tendensen die nog 
meer liberalisering voorstaan. Zoals de 
invoering van een vlaktaks in België, een 
gelijke belastingsvoet voor alle Belgen. Dit 
betekent de afschaffing van de progres-
siviteit in ons belastingstelsel en volgens 
een recent onderzoek van de Katholieke 
Universiteit Leuven een nieuw fiscaal 
cadeau voor de rijken in het land. De 10% 
rijksten in het land zouden 1184 euro per 
maand bijverdienen, de 10% armsten 
zouden 18 euro verliezen. Lezen dus die 
brochure en spreek uw politici aan.

Voor meer info en bestellingen: FAN, eric.
goeman@attace.be of 09 372 44 91 
De brochure kan ook ontleend worden in 
de bibliotheek van Vrede vzw.
FAN bestaat uit: ABVV, ACV, ATTAC 
VLAANDEREN, BBL, HUMANISTISCH 
VRIJZINNIGE BEWEGING, KWB, NETWERK-
VLAANDEREN, OXFAM SOLIDARITEIT, 
VODO en 11.11.11
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Oorlog en Vrede in Centraal-Amerika
I Walter Lotens I

Bijna dertig jaar nadat het Sandinistische FSLN zegevierend Managua binnnentrok verschijnt ‘Guerrillas' van Dirk Kruijt. 
Deze Nederlandse ontwikkelingssocioloog schrijft in het Engels over Centraal Amerika, 

een regio waarin hij zich al twintig jaar ‘thuis’ voelt. 

Guerrillas is een studie over utopieën en 
dystopieën van een volledige Centraal-
Amerikaanse generatie en haar leiders: 
hun aspiraties en idealen, dromen en ver-
wezenlijkingen, trots en schaamte, succes-
sen en mislukkingen, lijden en wanhoop. 
Kruijt focust op Nicaragua, El Salvador 
en Guatemala en hun drie belangrijkste 
guerrillabewegingen, met name het FSLN, 
(Frente Sandinista de Liberación Nacional), 
het FMLN (Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional) en de URNG (Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca). 
Daarvoor maakt de auteur uitvoerig 
gebruik van primaire bronnen, van onge-
publiceerde privé archieven, van weten-
schappelijke studies, overheidsrapporten 
en memoires. Daarnaast wendde Kruijt ook 
heel wat secundaire bronnen aan, waaron-
der interviews met andere onderzoekers en 
journalisten. Het leeuwenaandeel bestaat 
uit retroperspectieve interviews –meer dan 
negentig!– met guerrillaleiders en poli-
tieke en diplomatieke leden van de direc-
ción general. Tot die secundaire bronnen 
behoren ook, maar dan in mindere mate, 
interviews met de tegenpartij en neutrale 
waarnemers: politici, militairen, onderhan-
delaars, religieuze leiders en UN-vertegen-
woordigers. 

Inhoud
In het eerste hoofdstuk schetst de auteur 
de politieke geschiedenis van de dicta-
tuur en de repressie in de drie Centraal-
Amerikaanse landen. Het aantal slachtof-
fers tussen 1970 en 1994 in de drie zeer 
bloedige burgeroorlogen wordt geschat op 
330.000. Dat is niet weinig op een bevol-
king van ongeveer 15 miljoen inwoners in 
de jaren tachtig. In hoofdstuk twee vraagt 
Kruijt zich af wat de sociale, religieuze en 
onderwijskundige achtergrond is van de 
revolutionaire elites. Onthutsend eerlijk 

zegt de Nicaraguaanse comandante Jaime 
Wheelock dat de kennis van het marxisme 
binnen het Frente bijna nihil was: "Vergeet 
niet dat de meesten van ons studenten 
waren en betrokken in de strijd vanaf hun 
18 à 19 jaar." In hoofdstuk drie, Inside the 
Guerrilla, schetst Kruijt een beeld van de 
strategieën, de revolutionaire tactieken, 
de wapentransporten en de financiering 
die in El Salvador, Guatemala en Nicaragua 
werden aangewend. Er komen in het boek 
geen helden aan het woord. Het zijn eerder 
verhalen van kwetsbare mensen die met 
veel vallen en opstaan strijd voerden. Kruijt 
wijst onder meer op de bloedige afrekenin-
gen binnen het FMLN waarvan de terecht-
stelling van de Salvadoraanse dichter 
Roque Dalton in 1975 één van de bekendste 
voorbeelden is. De auteur verwijst ook 
uitdrukkelijk naar de zeer autoritaire 
organisatiestructuur van de guerrillabewe-
ging. Hoofdstuk vier gaat uitsluitend over 
Nicaragua en biedt een unieke inkijk in 
de op- en neergang van de Sandinistische 
beweging, zoals geformuleerd door coman-
dantes en vooraanstaande sandinisten van 
het eerste uur. Het aantal zeer bekende 
figuren dat Kruijt heeft weten te spreken 
is zonder meer indrukwekkend. De meest 
opvallende afwezige is de huidige presi-
dent Daniel Ortega, die op een weinig revo-
lutionaire, maar eerder opportunistische 
wijze aan zijn huidige functie is geraakt. 
Hoofdstuk vijf onderzoekt Kruijt de vredes-
besprekingen in Nicaragua (1989-90), El 
Salvador (1989-92) en Guatemala (1987-96), 
en de overgang van guerrillaorganisaties 
naar gewone politieke partijen. In een laat-
ste hoofdstuk probeert de auteur enkele 
conclusies te trekken. Hoog op de agenda 
van de drie guerrillabewegingen stond 
het realiseren van een meer rechtvaardige 
maatschappij en een vermindering van 
de armoede, maar daarin zijn ze duidelijk 

niet geslaagd. Kruijt merkt ook op dat de 
meeste comandantes en hun politieke 
adviseurs zo in beslag genomen werden 
door de dagelijkse oorlogvoering dat zij de 
grote doelstellingen van hun strijd uit het 
oog verloren. De doelstellingen waarvoor 
de guerrilleros de wapens opnamen, met 
name armoedebestrijding en een stem 
geven aan onderdrukte bevolkingsgroepen, 
nu in deze beginnende 21ste eeuw, via elec-
torale weg gerealiseerd worden door een 
jongere en gematigder generatie dan die 
van de comandantes.

Besluit
Het is de grote verdienste van Kruijt dat 
hij deze zwaar getroffen regio, die in de 
jaren tachtig wereldactualiteit was maar 
nu door de pers verwaarloosd wordt, terug 
onder de aandacht brengt. Zijn ‘terrein-
kennis’ van Centraal Amerika is groot. De 
regio ligt hem nauw aan het hart, maar 
toch slaagt deze sociale wetenschapper 
erin om een evenwicht te bewaren tus-
sen een onmiskenbare sympathie en een 
analytische objectiviteit. Kruijt doet als 
ontwikkelingssocioloog aan orale geschied-
schrijving, maar toch verwerkt hij zijn 
onderzoeksresultaten niet chronologisch, 
maar thematisch. Door nu en dan een sur 
place te houden bij het individuele levens-
verhaal worden de comandantes mensen 
van vlees en bloed. Bij momenten laat de 
werkwijze van Kruijt de lezer echter op zijn 
honger zitten, zoals bijvoorbeeld wanneer 
Kruijt terloops verwijst naar de rol van de 
Mossad in Guatemala (zie p. 81). Graag 
méér daarover! 

Boekgegevens: Dirk Kruijt, Guerrillas, War 
and Peace in Central America, Zed Books, 
London & New York, 2008, 248 blz., ISBN 
9781842777398
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27-11-2008
Turkish and Kurdish 
Nationalisms and Political 
Islam in Turkey
Zevenluik aan de universiteit van Gent, 
Universiteitsstraat 4 om 17.30u.
Deel 4 met Joost Jongerden.

3-12-2008
Turkish and Kurdish 
Nationalisms and Political 
Islam in Turkey
Zevenluik aan de universiteit van Gent, 
Universiteitsstraat 4 om 17.30u.
Deel 5 met Martin Van Bruinessen.

5-12-2008
Midden-Oostenconferentie van 
Menarg, Vrede vzw, 11.11.11 en 
Mo-magazine
Globalisering en sociaal protest in het 
Missen-Oosten
Locatie: De Centrale, Kraankinderstraat 2, 
9000 Gent, van 13u tot 17.30u.
Programma zie agenda op www.vrede.be
Inschrijven noodzakelijk (naam, adres en 
e-mail) via Vrede vzw, julie@vrede.be, tel: 
09/233.46.88.
Inkom: 5 euro (studenten en werklozen: 3 
euro)
Betalen kan via overschrijving op 000-
0956015-80.

"Retro" Kruiswoordraadsel - nr 42 Gebaseerd op de inhoud van nr 393 (sept-okt)
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Horizontaal
1)  "Het Hiroshima-Nagasaki Protocol"  
(Een … wereld tegen 2020)

2)  Strijdperk -Landbouwbedrijvigheid - Ik (Latijn)
3)  Bezittelijk voornaamwoord - Italiaanse rivier - Zangvogel
4)  Kinderen toegelaten (afk.) - Kist van open latwerk - Europeaan 
- Verdroogd

5)  Uiting van verrassing - Hemellichaam
6)  Stoomschip (afk.) - Zijrivier van de Vecht - Voorvoegsel
7)  Tijdmaat - Geestelijk
8)  Graafwerktuig - Eretitel voor vrouwen in Italië - Stang
9)  Roeme - Daar - Woud
10) Was er op 17 okt in Ieper (Käthe Kollwitz …) Vliesvleugelig insect
11)  Dubbele klinker - Knaagdier
12) Uitgelezen gedeelte (keur)- Kostuum - Wanneer
13) Duchtig (flink) - Vruchtbare plaats in een westijn - alsonder (afk)
14) Enandere (afk) - Hoofdstad van het Meetjes land - Voorvoegsel
15) Achter - Keukengereedschap - Het vorige gedicht van Jozef 
Vandromme

Vertikaal
1)  Nieuw dossier ("Schaken in de …") - Het tijdschrift voor interna-
tionale politiek

2)  Peulvrucht - Boven (als voorvoegsel) - Aan beide zijden met 
bomen beplante weg

3)  Muzieknoot - Eigenaardige - Voorzetsel
4)  Nomen nescio (afk) - Vervoermiddel - Uitgave
5)  De overeenstemming met de werkelijjkheid - Zijrivier van de 
Elbe

6)  Dwarshout - Zijrivier van de Seine - Oeverdam
7)  Vijfhoekig gebouw in Washington waar het ministerie van 
defensie van de VS gevestigd is - Tafelgereedschappen

8)  Ik (Latijn) - Nieuw (Grieks) - Voorzetsel
9)  Niet genoemd (afk) - Bestaat - In dit Afrikaans land was er soci-
aal protest tegen de neoliberale globalisering

10) Italiaanse havenstad aan de Adriatische Zee - De langste rivier 
van Italië (dennenrivier) - Tussenwerpsel

11)  Radon (scheikundig symbool) - Muzieknoot - Vervoegingsvorm 
van nemen (grammatica) - Uitsparing in een muur

12) Grote ruwe steenmassa als bodemverhevenheid - In de nabij-
heid van - Roem

13) Zwemvogel - Achter - Op een weinig na
14) Van de aarde (Grieks) - Aziatisch land
15) In het raam van "De Vlaamse Vredesweek" ("Word vredes…") - 
Zeestraat tussen Denemarken en Zweden. 

10-12-2008
Turkish and Kurdish 
Nationalisms and Political 
Islam in Turkey
Zevenluik aan de universiteit van Gent, 
Universiteitsstraat 4 om 17.30u.
Deel 6 met Menderes Cinar.

15-12-2008
Turkish and Kurdish 
Nationalisms and Political 
Islam in Turkey
Zevenluik aan de universiteit van Gent, 
Universiteitsstraat 4 om 17.30u.
Deel 7 met Olivier Grojean.

AgEnDA
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Steun onze vrede – prk 000-0956015-80 
Dank zij de regelmatige stortingen van heel wat vredesvrienden kunnen we onze werking beter 
uitbouwen, waarvoor zeer hartelijke dank. Een overzicht van de storters voor de maand augustus en 
september.

STEUNFONDS AUGUSTUS SEPTEMBER 2008

UCOS Brussel 10-, RW St Niklaas 6,-; AU Gent 10,-;

IDC Deurne 50,-; EC Borgerhout 10,-; WC Brussel 10,-; EV Aarschot 10,-; NB A’pen 20,-; LB St-Eloois-Vijve 9,92; 

LB Wilrijk 4,96; UC Torhout 5,-; AC Mariakerke 14,-; EDB St Michiels 4,96; JDL Aalst 5,20; WDR ’s Gravenwezel 

12,40; JDS Luik 4,96; CDS Aalst 5,-; HDS Assebroek 8,-; CDS Gent 4,96; 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; LV 25,-; FVV Gent 10,-; FVZ Bornem 4,96; MV Gent 5,-; RV 

Ranst 4,96; MLV Pollare 6,-; DW Assebroek 12,40; LV A’pen 9,92; WW Kortrijk 4,96. 

Totaal: �22,�� 

In memoriam

Op zaterdag 4 oktober overleed Wim 
De Neuter op 58 jarige leeftijd. Wim 
schreef geregeld bijdrages in ons 
tijdschrift. Hij was jarenlang actief 
als journalist. Niet zomaar een jour-
nalist, maar iemand met een enorme 
betrokkenheid die zich niet tevreden 
stelde met oppervlakkige analyses. 
Wims dood betekent voor progressief 
schrijvend België een groot verlies. De 
redactie betuigt zijn innige deelne-
ming aan zijn familie en vrienden.

vARIA
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