
tezotomlostelopen

In Groot-Brittannië is het leger erin geslaagd 
om tanks onzichtbaar te maken door het 

gebruik van camera’s en projectoren die het 
achterliggende landschap op de tank pro-
jecteren. Een Britse soldaat was aanwezig 
tijdens de proefneming en stelde ‘ik keek 
over de velden heen en zag niets anders dan 
gras en bomen, terwijl ik in werkelijkheid in 
de loop van een tank staarde.’ Binnen 5 jaar 
kunnen de eerste tanks op het terrein ver-
schijnen. Nu nog juist opletten dat er op de 
geprojecteerde achterliggende achtergrond 
geen tanks staan.  
www.armedforces-int.com

Mohamed Nasheed, de nieuwe president 
van de Maldiven-eilanden, kondigde 

aan dat hij de toeristische inkomsten wil 
gebruiken om een nieuw 'vaderland' te 
kopen. Dit moet volgens hem een verze-
kering zijn tegen de klimaatwijzigingen 
die de zowat 300.000 eilandbewoners tot 
milieuvluchtelingen zouden kunnen maken. 
“Wij kunnen op ons eentje niets doen om de 
klimaatverandering te stoppen, dus moeten 
we wel ergens anders land gaan kopen. Het 
is een verzekeringsbeleid voor de slechtst 
mogelijke uitkomst. Wij willen de Maldiven 
niet verlaten, maar we willen ook geen 
vluchtelingen worden die tientallen jaren in 
tenten moeten leven.” De slachtoffers van de 
klimaatwijziging tonen duidelijk meer gevoel 
voor een langetermijnvisie dan de veroorza-
kers ervan.  
(Guardian Weekly 14 november)

Gesteld dat kernenergie een minimale rol 
kan spelen in het afwenden van de kli-

maatsverandering, dan moet die toch in min-
stens een derde van de wereldwijde elektrici-
teitsproductie kunnen voorzien. Combineren 
we dit met een lage schatting van 1 kilowatt 
per persoon verbruik tegen 2075, dan zijn er 
al gauw meer dan 2.500 bijkomende kern-
centrales nodig, die gemiddeld zo’n 1.000 
megawatt per stuk produceren. Dat betekent 
de aanbouw van bijna 4 kerncentrales per 
maand! Dat is natuurlijk de natte droom van 
de civiele nucleaire sector, maar welke stad in 
België is bereid om de -in dit scenario onver-
mijdelijke- extra kerncenrtrales op zijn grond-
gebied te verwelkomen? Gent? Antwerpen? 
Luik? Hasselt? Misschien dat ze met de gratis 
bonus van nucleair afval wel te overtuigen 
vallen?  
(The future of nuclear energy, Oxford 
Research Group, 2007)

Volgens bepaalde commentaarschrijvers is 
de voormalige VS president, Bill Clinton, 

de grote verliezer in de deal tussen zijn 
vrouw Hilary Rodham en de nieuwe presi-
dent Barack Obama. Als voorwaarde om zijn 
vrouw toegang te verlenen tot het minister-
schap moest Clinton immers beloven om 
opheldering te brengen over de onduidelijke 
manier waarop zijn 'Global Initiative' gefi-
nancierd wordt. Hij moet de 208.000 namen 
van donoren voor zijn 'foundation' publiek 
maken, alsook die van toekomstige schen-
kers. Verwacht wordt dat zijn fenomenale 
fondsenwerving hierdoor tot bescheidener 
proporties herleid zal worden. De 'petite 
histoire' van dit verhaal maakt het allemaal 
nog wat moeilijker om slikken voor de ex-
president: het is namelijk zijn voormalige 
kabinetchef op het Witte Huis, die in naam 
van het Obama-team, deze overeenkomst 
onderhandelde. 
(Guardian Weekly 5 december)

Een rechtbank in Tel Aviv heeft acht jonge 
joodse (!) neo-nazi's veroordeeld voor een 

serie aanvallen op homo's, orthodoxe joden 
en daklozen. De acht kregen één tot zeven 
jaar gevangenisstraf. De veroordeelden zijn 
tieners, kinderen van immigranten uit landen 
van de voormalige Sovjet-Unie. Ze hadden 
een aantal mishandelingen gefilmd en op 
internet gezet. Bij huiszoekingen vond de 
politie nazi-uniformen, portretten van Adolf 
Hitler en wapens. 

Het Hooggerechtshof van de Verenigde 
Staten heeft eind 2008 beslist dat de 

Amerikaanse marine het recht heeft om 
zeezoogdieren af te slachten in trainings-
oefeningen voor de kust van Californië. Het 
leger is voor de zoveelste keer vrijgesteld 
van wetgeving die voor iedereen anders wel 
geldt. Defensie blijft de heilige koe van het 
Amerikaanse rijk! Iedereen moet opofferin-
gen doen voor de veiligheid van het land van 
de vrijheid en de democratie, zelfs al ben je 
een walvis.    

De Federale Bank van de Verenigde Staten 
(FED) heeft een beproefd recept toege-

past om de economische recessie te bezwe-
ren: het heeft op 16 december nogmaals de 
rentes verlaagd. De vraag is hoelang het FED 
dat nog kan blijven doen…want de korte 
termijn rente is nu al teruggebracht naar een 
bandbreedte tussen 0 en 0,25 procent. De 
boodschap is duidelijk: gelieve niet te sparen 
want je krijgt er geen cent rente voor. Maar 
ook goed nieuws want geld lenen kost vanaf 
nu officieel niets meer in de VS. Een kwestie 
van de kredietcrisis te bezweren met…vers 
krediet! Allez roulez! (www.detijd.be) 
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De EU zendt haar Armada uit

Dreiging van een nucleaire renaissance

Terreurstaat India

Defensieminister Pieter De Crem kon-
digde amper een maand nadat hij zelf 

stiepelzat gespot werd in een New Yorks 
restaurant, tijdens een -naar eigen zeggen 
belangrijk- werkbezoek, dat er een nultole-
rantie ingevoerd wordt wat alcohol betreft 
voor het Belgische leger. De baas mag drin-
ken maar de werknemers niet. Daar zit toch 
een hypocriet luchtje aan. 

Sinds 1984 heeft Zweden al ongeveer 
100.000 Irakese vluchtelingen opge-

vangen. Vooral sinds de val van Saddam 
Hoessein is het aantal Irakezen dat politiek 
asiel kreeg in Zweden drastisch gestegen. 
Dit is uiteraard lovenswaardig want in de 
meeste Europese landen is het ondanks de 
lamentabele staat van Irak niet zo gemak-
kelijk om politiek asiel te verkrijgen voor de 
Irakese vluchtelingen. Zelfs met de tijdelijke 
verblijfsvergunningen zijn de meeste landen 
niet erg kwistig. Ook vooraf bepaalde quota 
van vluchtelingen uit andere oorlogsge-
bieden zoals Afghanistan worden gastvrij 
ontvangen in Zweden. Dit land heeft dan 
ook een reputatie die gelinkt wordt aan 
vrede en verzoening (zie Nobelprijs). Minder 
bekend is dat Zweden eveneens een grote 
wapenproducent is. Meer zelfs, momen-
teel is het Scandinavische land de tweede 
grootste wapenexporteur per capita ter 
wereld. Het zal niemand verbazen dat de 
Zweedse wapenexport sinds 2001 drastisch 
is gestegen. De producten gaan vooral naar 
oorlogvoerende landen als de VS, dictatoriale 
regimes als Saoedi-Arabië en mensenrech-
tenschenders als Bahrein. De Irakese immi-
granten in Zweden kunnen dus hun familie 
thuis verloren hebben, aan de wapens 
geleverd door hun sympathieke gastland. 
Tamelijk wrang.  
(democracynow.org)  

                                                                                                                                                         Grens tussen Mexico en de Verenigde Staten in Tijuana

Somalië:

Proliferatie:

Azië:

2009

Samen vlochten we 366 dagen
tot een krans vol herinneringen.
Maar tussen hemel en aarde
spatten nieuwe dagen als luchtbellen 
uiteen.
2009 is aan de beurt.

Jozef Vandromme

dossier p.26

DOSSIER: PALESTIJNEN IN EEN 
WURGGREEP
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De Universele Verklaring garandeert onder 
meer dat iedereen recht heeft op waardig 
werk, waardige loon- en arbeidsomstan-
digheden, gelijk loon voor gelijk werk en ze 
geeft werknemers het recht om vakbonden 
op te richten, om lid te worden van een 
vakbond en zich te laten verdedigen door 
een vakbond. De universele verklaring 
bevestigt ook het recht op een billijk pro-
ces. Een recht dat de Belgische justitie aan 
zijn laars lapt als het ingaat op eenzijdige 
verzoekschriften van werkgevers bij stakin-
gen.

Als Belgische werknemers anno 2008 
betere arbeids- en loonvoorwaarden heb-
ben dan 100 jaar geleden, dan is dat de 
verdienste van de onophoudelijke strijd die 
vakbonden en werknemers gevoerd hebben 
sinds de 19de eeuw. Eén van de middelen om hun eisen te verwezen-
lijken was en is nog steeds staken, en bij uitbreiding collectieve acties.

Het stakingsrecht werd in België niet opgenomen in een wet maar 
werd in 1981 officieel erkend door de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie. Het recht op collectieve actie werd ook bevestigd door de 
invoering in ons land van het Europees Sociaal Handvest in 1990 
en het maakt deel uit van andere internationale 'instrumenten' die 
België ondertekende: het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mensen en de Fundamentele Vrijheden; het Internationaal 
Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten van de 
Verenigde Naties en de Conventies 87 en 98 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO). Maar het jongste decennium ondergaat het 
stakingsrecht een bijzonder slechte evolutie. Vanaf het ogenblik dat 
een stakingsaanzegging wordt ingediend, wenden advocaten van het 
bedrijf in kwestie zich tot de rechter, met de vraag om alle activiteiten 
die gepaard gaan met de staking te laten verbieden. Zelfs nog voor er 
in de realiteit effectief sprake is van een stakingspiket heeft de rechter 
vaak al een oordeel geveld. Dat gaat vrij gemakkelijk, want de proce-
dure wordt ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift, waarbij slechts één 
partij, de klager, wordt gehoord. De werknemers kunnen zich dus niet 

eens verdedigen. Stakingsacties worden zo 
gebroken, vaak voor ze goed en wel begon-
nen zijn. Het stakingsrecht wordt volledig 
uitgehold.

De sociale partners dachten in 2002 het 
probleem op te lossen via het zogenoemde 
Herenakkoord (Gentlemen's Agreement), 
met wederzijdse afspraken. Maar sedert 
het Generatiepact in 2005 en vooral de 
laatste maanden is de situatie gevoelig ver-
slechterd. Beaulieu, Eandis, Carrefour, Ikea, 
Cytec, Elia, UCB, Bosal,...zijn er de trieste 
voorbeelden van. De beelden liggen nog 
vers in het geheugen: werknemers worden 
gehinderd bij het uitdelen van pamflet-
ten, worden omver geduwd, over de grond 
gesleurd, geslagen, afgevoerd door de 
politie,... 

Zijn de Belgische burgerlijke rechters dan helemaal ongevoelig voor 
het Internationaal Recht en voor de rechtspraak van de controleorga-
nen van de internationale rechtsmiddelen, die België veroordelen voor 
het niet respecteren van het recht op collectieve actie? De gevolgen 
van een dergelijke uitholling van het stakingsrecht zijn niet te onder-
schatten: ofwel zal dit leiden tot een afbraak van de sociale rechten 
van de werknemers, ofwel naar een onvermijdelijke polarisatie bij 
sociale conflicten, wat dan weer kan uitmonden in een heftiger en 
grimmiger verzet.

Aan de regering, aan alle democratische krachten in ons land, aan de 
leden van de rechterlijke macht vragen we: laat u niet als instrument 
gebruiken door dure advocatenkantoren. Laat de sociale partners zelf 
hun collectieve conflicten -die alles te maken hebben met sociale 
relaties- oplossen, eventueel met tussenkomst van een sociaal bemid-
delaar. Stop in elk geval met procedures bij eenzijdig verzoekschrift 
te misbruiken en plaats die verzoekschriften opnieuw in de context 
waarvoor ze bedoeld waren.

uit De Nieuwe Werker, tweewekelijks magazine ABVV 12 december 2008

60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

En wat met het stakingsrecht? 

I ABVV I

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vierde op 10 december haar 60ste verjaardag. De geknipte gelegenheid om even stil te 
staan bij de meerwaarde ervan voor de rechten van de werknemers.
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EDITORIAAL

De Amerikaanse bevolking maakt zich 
meer dan ooit zorgen over haar sociale 
situatie als gevolg van de financiële 
crisis. Een groeiende meerderheid stelt 
zich vragen bij de militaire interventies 
in het buitenland die loodzwaar wegen 
op het staatsbudget, terwijl de ganse 
infrastructuur van het land aan het 
degraderen is tot een puinhoop. Om de 
VS hegemonie over de wereld te kun-
nen behouden is er na de Bushperiode 
een herstel van 'vertrouwen' nodig, 
zowel in binnen- als in buitenland
Zoals te verwachten viel, werd Barack 
Obama de man die deze moeilijke 
opdracht zal moeten vervullen. 

Het enthousiasme onder de 
Amerikaanse burgers was zeer groot 
bij de bekendmaking van het verkie-
zingsresultaat. Het aantal opgekomen 
kiezers bereikte 65 procent van de inge-
schreven kiesgerechtigden. Westerse 
media verkeerden in een roes van lof voor de democratische 
winnaar. De propagandamachine heeft uitstekend gefunctio-
neerd. Het kostenplaatje voor Obama's campagne zou volgens 
het 'Center for Responsive Politics' op meer dan twee miljard 
dollar komen. De kandidaat voor de Democraten beschikte over 
het dubbele van het bedrag van zijn Republikeinse tegenkandi-
daat en slechts een vierde zou afkomstig zijn van donaties van 
kleine steunverleners. 

McCain was in de ogen van vele Amerikanen de man van het 
verleden, waardoor Obama als dè kandidaat voor verandering 
op de politieke bühne van de VS werd gelanceerd. Via zijn clips 
op het internet heeft Obama zich speciaal op jeugdige kiezers 
en raciale minderheidsgroepen gericht. Volgens de gegevens 
over het kiesgedrag zou hij 70% van de stemmen gehaald heb-
ben bij de nieuwe kiezers. Obama heeft een progressief imago, 
maar hij richt zich niet naar de klasse van armen. Zijn aandacht 
gaat veeleer naar de middenklasse die in de problemen geraakt 
is. Hij is geen voorstander van een algemeen universeel medisch 
vangnet, hij koppelt de ziekteverzekering enkel aan een arbeids-
contract. Hij wil dat de werknemers meer mobiel en flexibel 
worden. Ongelijkheden zijn volgens Obama toe te schrijven 
aan gebrekkige opleidingen en vaardigheden, en niet aan de 
transfer van de rijkdom van de werknemers naar de eigenaars 
van het kapitaal. De essentie van Obama's benadering van de 
economische problemen is het zoeken naar het verzoenen van 

het onverzoenbare. Hij zegt sympathie 
te hebben met de werklozen, met 
diegenen die geen ziekteverzekering 
hebben, maar zegt dit zonder zich af te 
keren van bedrijfsleiders met torenhoge 
salarissen en bonussen, de beheerders 
van risico beleggingen, de casinospelers 
bij de banken en de speculanten, die 
verantwoordelijk zijn voor de zorgwek-
kende en armtierige levensomstan-
digheden van miljoenen Amerikaanse 
staatsburgers.
 
Obama verpersoonlijkt ook de hoop 
op een ander buitenlands beleid. De 
belangrijkste slagzinnen die door zijn 
raadgevers bekokstoofd werden waren: 
“Yes we can” en “ Together we shall 
change the country and the world”. 
Op basis van deze slagzinnen en zijn 
populistische redevoeringen heeft hij 
de steun gekregen van talrijke intel-
lectuelen en artiesten die actief zijn in 

de Amerikaanse anti-oorlogsbeweging. Bepaalde van zijn uitla-
tingen zijn nochtans niet mis te verstaan. Zo is er zijn intentie 
om een strijdbaar en machtig leger uit te bouwen voor de 21ste 
eeuw in samenwerking met de bondgenoten: “We moeten 
in het offensief blijven, overal, van Djibouti tot Kandahar”. In 
zijn rede van 4 juni 2008, tijdens een AIPAC (pro-Israël lobby) 
bijeenkomst, verklaarde hij dat hij alles zal ondernemen om te 
verhinderen dat Iran in de mogelijkheid komt om kernwapens te 
produceren. Hierbij sloot hij een militaire interventie niet uit. 

Zoals Serge Halimi in Le Monde Diplomatique schreef in de aan-
loop naar de verkiezingen: “Obama is beter gewapend dan de 
andere kandidaat om het Amerikaanse leiderschap in de wereld 
te herstellen, d.w.z. om de Amerikaanse stempel te rehabiliteren, 
waardoor die door de bondgenoten beter aanvaard zal worden 
voor eventuele nieuwe militaire interventies. Met zekerheid kun-
nen we stellen dat met Obama als president, het einde van de 
Amerikaanse hegemonie in de wereld nog niet voor morgen is. 
Obama is het nieuwe gezicht van de Amerikaanse status-quo, 
een instrument om de Amerikaanse staatsburgers te misleiden 
over de ware aard van het economisch en politiek proces dat in 
de achterkamers wordt uitgewerkt. De positieve beloftes onder 
meer de terugtrekking uit Irak (zonder het te hebben over de 
geplande permanente Amerikaanse basissen) en het onderne-
men van stappen in de richting van nucleaire ontwapening, zal 
de vredesbeweging met grote alertheid moeten opvolgen.

editoriaal
I Antoine Uytterhaeghe I

Obama, het nieuwe gezicht van de Amerikaanse status-quo
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Op 6 april 1994 werd een aanslag gepleegd 
op een vliegtuig met daarin de Hutu pre-
sident van Rwanda, Habyarimana. Zijn 
dood was de aanleiding tot de Rwandese 
genocide, een honderd dagen durende 
afslachting van Rwandese Tutsi door 
Hutu-milities (waaronder de Interhamwe). 
UNAMIR moest machteloos toezien. Op 7 
april 1994 gaf Luc Marchal, die de sector 
Kigali leidde, de opdracht aan 10 Belgische 
blauwhelmen om de Rwandese premier 
Agathe Uwilingiyimana te beschermen. 
Ze werden evenwel door Rwandese sol-
daten gevangen genomen, ontwapend en 
tenslotte vermoord. Marchal moest zich 
in 1996 voor het Krijgshof verantwoorden 
voor “onopzettelijke doding door gebrek 
aan voorzichtigheid en voorzorg”. Hij werd 
vrijgesproken. 

Op de tiende verjaardag van de genocide 
in Rwanda, zei u in een interview in De 
Standaard dat u gedegouteerd bent gewor-
den van de hele situatie ginds. U had het 
niet alleen over de genocide maar ook over 
de mislukkingen van UNAMIR.

Eind 1993 ben ik in Rwanda gearriveerd. Ik 
had zelf gekozen om een functie binnen 
de Verenigde Naties te vervullen, omdat 
ik meende dat ik met mijn ervaringen 
goed geplaatst was om het land te helpen. 
Ik was niet de enige met die ingesteld-
heid. Heel wat mensen hebben zwaar in 
UNAMIR geïnvesteerd, sommigen zelfs 
ten koste van hun gezondheid. We had-
den een slopend werkritme, we sliepen 
amper. We zijn deze missie begonnen met 
heel wat kopzorgen. Toen we in Rwanda 
toekwamen, hadden we niets. Ik had 
zelfs niet eens papier om op te schrijven. 

gen. Ik moest geregeld onderhandelen met 
het FPR en ik moet zeggen dat het er soms 
heel zenuwachtig aan toe ging, want het 
FPR weigerde het spel te spelen.
 

Waarom?

Dat had zijn redenen. Eind januari 1994 
vonden er lokale verkiezingen plaats in 
het gebied dat door het FPR werd gecon-
troleerd. Het FPR hoopte op een electoraal 
succes, maar hoewel ze de zone militair 
controleerden, werden de verkiezingen 
gewonnen door de partij van de Rwandese 
president Habyarimana. Toen voelde ik de 
kentering. De regeringspartij werkte mee 
omdat ze begreep dat dit in hun belang 
was en ze te winnen hadden bij een vre-
desproces. Maar via onze media en ook het 
Arusha-tribunaal, kreeg je de indruk dat de 
Hutu tegen de Arusha-akkoorden waren 
en er alles aan deden om ze te saboteren. 
Ik ga niet ontkennen dat dit in het begin 
zeker zo was. Onder auspiciën van de 
VN moest het vredesproces uitmonden 
in vrije verkiezingen, die voor eind 1995 
gepland waren. De regeringspartij kon 
daar gezien de demografische grootte 
van de Hutu-populatie met een gerust 
gemoed naar uitkijken. Ze informeerde 
de bevolking en gaf het duidelijke signaal 
deze verkiezingen te steunen. Na inten-
sieve internationale bemiddeling leek er 
een oplossing in zicht die door iedereen 
werd gesteund, behalve het FPR. Op 5 april 
was er een belangrijke bijeenkomst van 
de Veiligheidsraad die over het voortzet-
ten van de missie moest beslissen. De 
Veiligheidsraad gaf het belangrijk signaal, 
dat er vooruitgang moest worden geboekt 
de komende zes weken of anders zou de 

Tijdens de onderhandelingen tussen de 
regeringstroepen en het FPR, over de 
zone waar de wapens moesten worden 
ingeleverd, moest ik de verso’s gebruiken 
van het papier dat ik zelf mee had vanuit 
België. Het budget van UNAMIR was toen 
nog niet eens gestemd. Dat gebeurde pas 
op 31 januari 1994. Om maar te zeggen in 
welke staat we ons bevonden. We moesten 
vechten met het administratief apparaat 
van de VN, waar we geregeld onze tanden 
op stuk beten. In mijn zone zat ik ook met 
14 verschillende nationaliteiten. Dat was 
werkelijk een puinhoop om te organiseren. 
Jammer genoeg hebben we veel energie 
verloren aan het oplossen van logistieke 
problemen op het terrein. 

Vanuit mijn functie stond ik in rechtstreeks 
contact met de militaire autoriteiten, de 
top van de Rwandese Gendarmerie en de 
Rwandese ministers van Defensie en van 
Binnenlandse Zaken. Toen ik vertrok was 
mijn visie op Rwanda bepaald door de 
media: de Tutsi waren de arme slachtof-
fers en de Hutu de moordenaars. Toen 
de spanningen begonnen en tientallen 
slachtoffers vielen, begon ik te begrijpen 
dat ‘de slechten’ (de regering) vanaf 1990 
geconfronteerd werden met een buiten-
landse aanval (het FPR opereerde vanuit 
Oeganda). In de directe contacten zijn er 
zaken naar boven gekomen die ons met de 
neus op de feiten duwden. Zo merkten we 
dat we van de regering Habyarimana soms 
meer medewerking kregen over de zones 
waar de wapens moesten worden inge-
leverd, dan van de rebellen van het FPR, 
hoewel deze dezelfde akkoorden hadden 
getekend. Het was een dagelijkse strijd om 
het respect voor de akkoorden af te dwin-

Interview met kolonel Luc Marchal 
I Ludo De Brabander I

Begin de jaren 1990 heerste er in Rwanda een burgeroorlog tussen het door Hutu gedomineerde regime van president 
Habyarimana en de Tutsi-rebellen, die al jaren verbannen waren naar buurland Oeganda. In 1990 lanceerden de Tutsi met het 
Rwandees Pattriotisch Front (PRF o.l.v huidig president Paul Kagame) een aanval op het Hutu-regime. Onder druk van buitenaf 
ondertekenden de oorlogvoerende partijen een vredesakkoord in augustus 1993 (de Arusha-akkoorden). De VN-missie UNAMIR, 

(United Nations Assistance Mission in Rwanda) werd uitgezonden om toe te zien op- en steun te verlenen aan de uitvoering van 
het vredesakkoord. Kolonel Luc Marchal was tweede in rang in de missie, onder Generaal Dallaire.
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missie teruggetrokken worden. We weten 
inmiddels wat er is gebeurd. Op 6 april 
was er de aanslag op het vliegtuig met 
de president, waarna de situatie uit de 
hand begon te lopen. Op 12 april besliste 
het kernkabinet om het Belgische contin-
gent uit UNAMIR terug te trekken. Toen ik 
daarover geïnformeerd werd, heb ik laten 
weten dat dit in een bloedbad zou uitmon-
den. Dat was niet moeilijk te voorspellen, 
want eind februari waren er al slachtpar-
tijen. Ik heb gedurende drie dagen gewei-
gerd om gevolg te geven aan de beslissing 
om terug te trekken, omdat ik vond dat 
men Rwanda in die omstandigheden niet 
kon achterlaten. Ik voelde dit aan als een 
desertie. Uiteindelijk ben ik vertrokken 
nadat ik aan een andere officier het bevel 
over mijn sector overgaf.

Frankrijk en de VS zaten ook in een dubbel-
zinnige positie. Frankrijk onderhield goede 
relaties met het regime van Habyarimana en 
de VS met het FPR. Heeft dat meegespeeld?

Ja dat speelde mee. Ik was toen zelf 
behoorlijk kritisch voor Frankrijk die de 
zogenaamde Angelsaksische dreiging 
uitspeelde ten voordele van de eigen hege-
monie. Later heb ik moeten vaststellen 
dat Frankrijk niet helemaal ongelijk had. 
Frankrijk had informatie van de inlichtin-
gendiensten gekregen waarover wij niet 
beschikten. En daaruit bleek wel degelijk 
dat de Angelsaksische wereld zijn invloed 
in de regio probeerde uit te breiden. Paul 
Kagame de leider van het FPR, speelde 
daarin een sleutelrol. Kagame handelde 
niet alleen. Hij wist wat kon en niet kon. En 
de VS en Groot-Brittannië speelden achter 
de schermen mee.

In welke mate is wat er vanaf 1990 in 
Rwanda gebeurde verbonden met de 
gebeurtenissen in Oost-Congo? 

Er is natuurlijk een direct verband. 
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat dit 
alles het voorwerp is van een globale stra-
tegie die in het begin van de jaren 1990 
is gestart, met een machtsgreep door de 
Tutsi in Rwanda, de oorlog met de FAR (het 
Rwandese leger) in binnen- en buiten-
land, de zuivering van de kampen in het 
Congolese Bukavu, enz. Er was uiteraard 

ook nog de FDLR (Democratische Krachten 
voor de Bevrijding van Rwanda, een Hutu-
militie gebaseerd in het Oosten van Congo, 
die tegen de Tutsi-regering in Rwanda 
gekant is), toen nog de Interhamwe 
genaamd. De aanwezigheid van het FDLR 
vormt tot vandaag de legitimatie voor de 
Rwandese aanwezigheid in Congo. Maar 
als het FDLR er niet was, zou president 
Kagame er wel iets anders op vinden om 
zijn operaties in Congo te kunnen uitvoe-
ren. Rwanda is trouwens perfect in staat 
om korte metten te maken met het FDLR.

Rwanda is wel niet het enige land dat zich 
met Oost-Congo heeft bemoeid.

Dat klopt. Kijk maar eens naar de eerste 
Congolese oorlog van 1996, toen nog Zaïre. 
Kabila werd als rebellenleider gesteund 
door Rwanda, Oeganda en andere landen, 
Soedan was er toen ook bij betrokken. We 
kunnen spreken van de eerste echte inter-
Afrikaanse oorlog. We kunnen hier niet 
in detail treden, maar over het algemeen 
kunnen we stellen dat de landen die geïn-
tervenieerd hebben in Zaïre, dat uit eigen-
belang deden. De val van de muur had zijn 
gevolgen voor heersers als Mobutu, maar 
ook Habyarimana. Tijdens de Koude Oorlog 
speelden ze een belangrijke rol in de Oost-
West-tegenstelling. Na de Koude Oorlog 
waren ze niet meer nodig en kwamen er 
andere prioriteiten. De VS keken nu naar 
Afrika in functie van de controle over de 

bodemrijkdommen, de mijnen, de fossiele 
brandstoffen. Dat was de nieuwe context. 
Kabila kreeg de macht in handen dankzij 
zijn Rwandese broodheren. De Rwandezen 
namen sindsdien een steeds belangrijkere 
plaats in, in de organisatie en het beheer 
van Congo. Kabila heeft zich in 1998 van 
hen ontdaan, waarna een tweede oorlog 
startte met opnieuw Rwanda en Oeganda 
in de hoofdrol. Op de achtergrond van 
deze strijd, zijn er honderdduizenden Hutu 
vermoord in het Congolese equatoriale 
woud. Dat weet men. Er bestaan histori-
sche documenten, foto’s en video’s over 
dit alles. De Hutu spreken over een dub-
bele genocide. Velen verzetten zich tegen 
deze terminologie, omdat men vreesde 
dat dit de eerste genocide in Rwanda zou 
minimaliseren. Maar het is evident dat 
de eerste genocide geen verantwoording 
kan zijn voor de tweede, noch dat ze een 
reden kan zijn om de Rwandese genocide 
te doen vergeten. De tweede genocide, 
deze tegen de Hutu, is hoe dan ook een 
historische realiteit. Al deze mensen zijn 
planmatig vervolgd en afgeslacht. Er zijn 
dus verantwoordelijkheden die volgens 
mij meer op de voorgrond moeten komen. 
We spreken tenslotte over ongeveer 8 
miljoen slachtoffers sinds 1990. Volgens 
mij zit er meer achter en daarvoor moet je 
teruggaan in de geschiedenis, de gebeur-
tenissen van de periode 1960-1962 en de 
slachtingen tegen de Tutsi na de sociale 
revolutie. Als ik een Tutsi-leider zou zijn, die 
dertig jaar in verbanning leefde omdat ik 
tot een minderheid behoorde en de druk 
van de meerderheid moest ondergaan, dan 
zou ik indien de kans er was, de wapens 
grijpen en minstens verleid worden door 
de gedachte om te streven naar een meer 
evenwichtige demografische samenstel-
ling. Ik weet dat wat ik zeg, cru klinkt. 
Maar ik heb geen andere uitleg. In elk 
geval is er zeker geen sprake van toeval. Er 
is goed over nagedacht, de slachtpartijen 
zijn goed voorbereid. 

Wat u zegt zou meteen een verklaring 
kunnen vormen voor de aanwezigheid van 
Rwanda, maar ook Burundi in Oost-Congo 
aan de zijde van Nkunda. Er is zelfs sprake 
van de creatie van een groter Rwanda, een 
soort groot Tutsi-land. Maar is de echte inzet 
van die aanwezigheid niet de toegang en de 
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controle over de bodemrijkdommen in het 
gebied? En verklaart dat de relaties tussen 
Rwanda en de VS?

Alles is inderdaad met elkaar verbonden. 
De geostrategische belangen van de 
VS zijn sterk verbonden met deze van 
Kagame. Zijn objectief bij aanvang van zijn 
militaire campagne tegen Habyarimana 
in 1990, was om de Tutsi terug aan de 
macht te krijgen in Rwanda, zoals het 
dertig jaar ervoor was. Daarachter zit 
ook de VS dat sinds 1990 in Kagame een 
belangrijke pion ziet voor de 
eigen belangen. Dat is wat ik 
noem de grote strategie. De 
doelstellingen van de VS zijn 
duidelijk. Washington wil in de 
eerste plaats zijn hegemonie 
als wereldmacht bestendigen. 
De controle over de Afrikaanse 
regio van de grote meren, wel 
dat schrijft zich in, in deze glo-
bale strategie. In die zin lopen 
de belangen van Kagame 
perfect parallel met deze van 
de VS. Ik zou zelfs zeggen dat 
Kagame er in geslaagd is om 
de Amerikaanse besluitvor-
ming te beïnvloeden en een 
soort van joint-venture te 
maken: als jullie me helpen, zorg ik er voor 
dat jullie geostrategische objectieven gere-
aliseerd worden.

In februari van 2008 was er het bezoek van 
president Bush aan Kigali, gevolgd door 
geruchten dat Rwanda wel eens de plek 
zou kunnen worden waar AFRICOM (het 
Amerikaans militair commando in Afrika) 
wordt gehuisvest. We weten ook dat er 
intense militaire relaties bestaan tussen 
beide landen.

Je moet weten dat de VS reeds aan pre-
sident Kayibanda (president van 1961 tot 
1973) en Habyarimana (president van 1974 
tot 1994) gevraagd had om een grote mili-
taire basis te mogen hebben in Rwanda, 
maar beiden weigerden dat. Met Kagame 
aan het roer moet Rwanda de draaischijf 
worden van de Amerikaanse aanwezigheid 
in Afrika. De VS ontplooit in de vulkaanre-
gio van Karisimbi (vlak aan de grens met 
Congo) een gesofisticeerde luisterpost die 

in staat is om alle communicatie op het 
Afrikaanse continent te traceren. Er komt 
ook een Amerikaanse militaire zone in 
de regio van Bugesera (ten zuiden van de 
Rwandese hoofdstad Kigali). 

Maar als de banden tussen Washington en 
Rwanda inderdaad zo hecht zijn, dan kan 
je toch niet anders dan besluiten dat een 
telefoontje vanuit Washington volstaat 
om een einde te maken aan de activiteiten 
van rebellenleider Nkunda, die zwaar door 
Rwanda wordt gesteund?

De dag dat Kagame vermoord zou worden, 
dan is dat omdat de VS beslist heeft dat 
het leiderschap moet veranderen. Vergeet 
niet dat het dankzij de VS is dat Rwanda 
over één van de sterkste legers in Afrika 
beschikt. Rwanda heeft altijd een leger 
gehad van 'bijna niemendal'. Met Kagame 

aan de macht beschikt het land over een 
luchtmacht, een marine, en is het militair 
sterk aanwezig in de regio. Het is toch 
duidelijk dat Oeganda niet zomaar twee 
grond-lucht raketten zou laten passeren 
richting Rwanda? (de raketten die op 6 
april 1994 de Rwandese president uit de 
lucht schoten). Dat soort zaken is gepland 

na overleg. Tony Blair is speciaal econo-
misch adviseur van Kagame. Dat is geen 
toeval, toch? De VS en Groot-Brittannië 
zijn tot over hun oren betrokken bij de 
gebeurtenissen in Centraal-Afrika. Dat is 
de reden waarom we 14 jaar na de moord 
op Habyarimana, die alles in gang heeft 
gezet, nog altijd niet weten wie er ver-
antwoordelijk is voor de aanslag op het 
vliegtuig waar hij in zat. Dat was trouwens 
een complexe operatie. Je moet niet alleen 
over een raket beschikken, maar ook over 
de nodige inlichtingen. Die kunnen alleen 

maar bezorgd zijn door men-
sen die controle hebben op een 
veel hoger niveau. Ik zeg dat 
als militair: om zo’n operatie te 
laten lukken moet alles gron-
dig zijn voorbereid.

Als ik u goed begrijp dan is de 
ware reden dat er in Europa 
geen eensgezindheid bestaat 
over het sturen van een 
Europese troepenmacht naar 
Congo, gelegen in de verschil-
lende politieke doelstellingen 
van Frankrijk enerzijds en Groot-
Brittannië anderzijds?

Ik ben ervan overtuigd dat dit 
manifest een rol speelt. We weten al lan-
ger dan vandaag dat bij dit soort van pro-
blemen veel achter de schermen gebeurt. 
Het is duidelijk dat Groot-Brittannië niet 
passief gaat blijven, trouwens net zomin 
als Canada. Ook dat land is betrokken bij 
wat er zich afspeelt in Congo. Het gaat om 
een strijd tussen invloedssferen.

De discussie, zeg maar ruzie, die sinds de 
lente van het jaar bestaat tussen De Gucht 
en Kabila. Hoe ziet u dat? Wat zit daar ach-
ter? 

Het is duidelijk dat we Congo moeten 
helpen en steunen. Maar als we parallel 
geen structuren opzetten om de bestedin-

INTERVIEW

"Met Kagame aan het roer moet 
Rwanda de draaischijf worden van de 
Amerikaanse aanwezigheid in Afrika."

De Rwandese president Kagame en VS-president Bush
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INTERVIEW

gen van de Belgische hulp te controleren, 
dan weten we dat het geld zal verdwij-
nen. Na de onafhankelijkheid werd een 
Belgisch-Congolees Fonds opgericht dat 
goed functioneerde en tot voorbeeld kan 
dienen op vlak van controle. Maar los 
daarvan moeten we eens nadenken waar 
we het recht denken vandaan te halen om 
de Congolezen de les te lezen. Ons land is 
toch ook niet vrij van financiële schanda-
len? Bovendien is dat niet erg diplomatisch 
en helpt het de zaak geen moer vooruit. 
Als we goede relaties hebben met de 
Congolezen, dan moeten we ze ook als 
volwaardige partners zien met een eigen 
cultuur en eigen visie op de zaken. Als we 

denken dat we iets aan het land hebben 
bij te dragen, dan moeten we ons ook aan-
passen aan hen die we beweren te willen 
helpen. Maar het gaat hier niet alleen om 
Karel De Gucht, maar ook om iemand als 
Louis Michel. Ik ben eens benieuwd naar 
de bestemming van de vele fondsen aan 
Rwanda sinds hij Europees Commissaris is. 
Wat heeft Kagame ermee gedaan?

Er zou geld zijn afgeleid voor militaire doel-
einden?

Rwanda, een klein landje dat oorlog voert 
met zijn buren. Daarvoor heb je geld nodig. 
We weten wat een leger kost. Uiteraard 
is er de opbrengst van de plunderingen in 
Congo, maar dat is geen verklaring voor 
alles. Er zijn miljarden in Rwanda geïnves-
teerd. Ook dat past in de globale strategie. 
De stempel van ‘good governance’ voor 
Kagame, vormt de legitimiteit voor de 
Angelsaksische wereld om hun zaakjes te 
dienen. Kijk eens naar Rwanda vandaag. 
Alle leidinggevende functies zijn in handen 
van één etnie: de Tutsi. Hun aandeel in de 
leidinggevende functies ligt tussen 90 en 
98%. Je moet me dus niet komen vertellen 
dat Rwanda een democratisch land is. 
Wat is de rol van Louis Michel in dit alles? 

Michel laat namelijk ook uitschijnen dat 
Kagame een zekere inspraak moet behou-
den in Congo, zogezegd om de stabiliteit te 
garanderen. Maar waar gaan we dan naar-
toe, dat is ‘gangsterisme’. Een Europees 
Commissaris die zegt dat het geen slechte 
oplossing zou zijn om Kagame het Tutsi-
land te geven waarvan hij al jaren droomt. 
Ik vind dat schandalig. Toen hij minister 
van Buitenlandse Zaken was en de Hutu 
werden afgeslacht in het Congolese woud, 
wist hij drommels goed wat er gebeurde. 
Wat ik erg vind is dat dergelijke mensen de 
indruk geven dat het opgelost zal worden, 
maar in realiteit er alles aan doen opdat er 
niets geregeld geraakt.

Wat is de oplossing?

Dat men de grens sluit. Dat men elke 
symbiose tussen Rwanda en Congo ver-
hindert. En dat men de fameuze Nkunda 
in plaats van hem als een volwaardige 
gesprekspartner te beschouwen, naar het 
Internationaal Strafhof stuurt, waar hij 
zich kan verantwoorden voor de slachtpar-
tijen in Kisangani, Noord Kivu, enzovoort, 
zoals anderen dat ook moeten doen. 
Ook de gezant van de Afrikaanse Unie, 
Obasanjo, geeft hem een rol die hem niet 
toekomt. Dat kan toch niet, hij is een crimi-
neel. Punt uit.

U zegt de grens sluiten, dan leg ik meteen 
het verband met de bedrijven die tenslotte 
de kopers zijn van de rijkdommen.

Er bestaat een parallelle markt. Men koopt 
en dan is er een handel die geregulariseerd 
wordt. En het zijn de multinationals die 
dat organiseren. We horen natuurlijk van 
alles, maar hier ben ik ervan overtuigd. Ik 
denk hoe dan ook dat er een grens moet 
zijn aan die handel. Je kan toch geen 
handel drijven op een berg van 8 miljoen 
lijken? Ik zie nu vooral het belang in van 
het bewustmaken van de internationale 

publieke opinie, met de boodschap dat er 
al jaren mensen worden gedood enkel en 
alleen voor economisch gewin. Ik hoop dat 
de dag komt dat de verantwoordelijken 
zich zullen moeten verantwoorden voor 
een instantie van het internationaal recht. 
Dat geldt ook voor mensen zoals Louis 
Michel, die op de hoogte waren en niets 
hebben gedaan.

VN-rapport over Rwandese 
en Congolese steun aan 
krijgsheren

Een groep van VN-experts die in 2004 de 
opdracht  kreeg  om  een  wapenembargo 
tegen de Democratische Republiek Congo 
(DRC)  te  monitoren,  publiceerde  mid-
den december 2008 een rapport waaruit 
blijkt dat zowel de Rwandese autoriteiten 
als  het  Congolese  leger  rebellengroepen 
steunen. Volgens het rapport steunen de 
Rwandese autoriteiten het CNDP (Congres 
National  pour  la  Défense  du  Peuple),  de 
veel  besproken  rebellenbeweging  van 
Laurent  Nkunda.  Het  zou  gaan  om  de 
rekrutering  van  soldaten  met  inbegrip 
van  kinderen,  het  vergemakkelijken  van 
de  bevoorrading  van  militaire  uitrusting 
en zelfs het uitsturen van eigen officieren 
en  eenheden  naar  de  DRC.  De  experts 
baseren  zich  op  talrijke  getuigen,  zoals 
voormalige strijders en officieren van het 
CNDP, maar ook leden van de lokale com-
merciële  wereld.  De  VN-experts  hebben 
de  VN-Veiligheidsraad  de  aanbeveling 
gegeven  om Rwanda  op  zijn  verplichtin-
gen  te wijzen  volgens dewelke het geen 
steun meer mag verlenen aan het CNDP 
of  het  grondgebied  mag  laten  gebrui-
ken voor activiteiten van de rebellen. Het 
Congolese  leger  werkt  dan  weer  samen 
met  het  FDLR  (Forces  Démocratiques  de 
Libération  du  Rwanda),  zowel  voor  het 
leveren van militair materieel als het uit-
voeren van gezamenlijke operaties tegen 
het  CNDP.  Het  gaat  om  de  betrokken-
heid  van  minstens  drie  Congolese  com-
mandanten voor wie de experts sancties 
vragen. Hoewel er geen aanwijzingen zijn 
dat de top van het leger evenzeer schuld 
treft, zegt het rapport dat zij minstens op 
de  hoogte  zijn  en  niets  hebben  gedaan 
om een einde te stellen aan de praktijk.

"Ik ben eens benieuwd naar de bestem-
ming van de vele fondsen aan Rwanda 
sinds Louis Michel Europees Commissaris 
is. Wat heeft Kagame ermee gedaan?"
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Een eeuw na het einde van Congo-Vrijstaat

I Ludo De Brabander I

Op 15 november 1908 kwam er een einde aan de heerschappij van Koning Leopold II over Congo-Vrijstaat. Drie maanden eerder had 
het Belgische parlement voor de overname tot staatskolonie gestemd na hevige internationale kritiek op de wantoestanden die er 

heersten. Sommige bronnen spreken over 10 miljoen doden! 

De Congolese geschiedenis is belangrijk 
om de actualiteit te begrijpen, vooral in 
het licht van het geweld dat Oost-Congo 
in zijn greep houdt. Het valt evenwel op 
dat de historische rol van België en andere 
internationale actoren zoals de Verenigde 
Staten en Frankrijk onderbelicht blijven 
in onze berichtgeving. Bepaalde gebeur-
tenissen zouden echter in de context 
geplaatst moeten worden van de histo-
rische politieke, economische en morele 
schuld die ons land heeft openstaan bij 
de Congolese bevolking. Het moorddadig 
regime in Congo-Vrijstaat en de daarmee 
gepaard gaande plunderingen hebben 
een zodanig grote schade berokkend aan 
het land, dat het nog amper te herstellen 
valt. Pas recent is er in bredere kringen 
een zekere politieke wil om de werkelijk-
heid van Congo-Vrijstaat en het daar-
opvolgende staatskolonialisme aan een 
kritische blik te onderwerpen. 

L’état c’est moi
Mark Twain, de Amerikaanse schrij-
ver bekendst van zijn 'Avonturen van 
Huckleberry Finn', schreef in zijn tijd een 
in striemend satire gedompeld pamflet 
over het wanbeleid van Koning Leopold II 
in Congo1. In het voorwoord van ‘Koning 
Leopolds Alleenspraak’ schrijft Edmund 
Dene Morel: “Wat absolutisme aangaat is 
de ‘Vrije Congo-staat’ (die geen vrije staat, 
noch een protectoraat, noch iets anders 
is, maar eenvoudig een grote slavenfac-
torij) enig ter wereld. In handen van de 
koning zijn alle uitvoerende, wetgevende, 
financiële en rechterlijke bevoegdheden 
geconcentreerd. De absolute vorst van de 
Congo heeft geen enkel soort controle of 
rem. De Belgische regering was en is zijn 
medeplichtige.” 

Morel was aan het eind van de 19e eeuw 
werknemer van een scheepvaartmaat-
schappij in Liverpool. Een dochtermaat-
schappij ervan had het monopolie op 
het goederenvervoer van- en naar Congo 
Vrijstaat, een gebied van tachtig maal 
de omvang van België, dat door Koning 
Leopold II, dankzij de grootmachtenrivali-
teit op de conferentie van Berlijn, als zijn 
persoonlijke buit werd binnengehaald. 
Morel werd geregeld naar België gestuurd 
om toezicht te houden op het laden en 
lossen. Hij zag dat de schepen van zijn 

bedrijf volgestouwd waren met rubber 
en ivoor uit Congo en dat deze weer ver-
trokken met legerofficieren, vuurwapens, 
munitie en kettingen. Zijn conclusie: 
“hier is geen sprake van handel maar van 
onderdrukking en slavenarbeid”. Morel 
startte een internationale campagne 
tegen de wantoestanden met als resultaat 
dat er wereldwijd protest kwam. Dit pro-

test zou er uiteindelijk fel toe bijdragen 
dat de Belgische staat Congo uit handen 
nam van zijn koning, vlak nadat deze 
laatste tonnen documenten met bewijs-
materiaal over de wreedheden had laten 
vernietigen.
Het is 100 jaar geleden dat er een einde 
kwam aan Leopolds schrikbewind in 
Congo. Zijn standbeeld valt evenwel nog 
overal in het land te bewonderen. Dat hij 
verantwoordelijk was voor wellicht mil-
joenen Congolese doden wordt het liefst 
collectief verdrongen als “een opmerkelijk 
voorbeeld van de politiek van de verge-
telheid”.2 Archieven van de toenmalige 
onderzoekscommissie bleven tot in de 
jaren 1990 gesloten omdat ze schadelijk 
konden zijn voor de Belgische reputatie. 
De getuigenverklaringen droegen de 
stempel 'niet toegankelijk voor onderzoe-
kers'.

Propaganda
Leopold II probeerde met propaganda de 
werkelijkheid over Congo te verhullen, 
zoals met de lancering van het voor het 
buitenland bestemde tijdschrift 'La Vérité 
sur le Congo' (de waarheid over Congo).3 
Ook de geschiedschrijving zat van meet 
af aan vol propaganda. Na de dood van 
Leopold II prezen en eerden de koloniale 
schoolboeken de koning als een groot 
man. Jonge Congolezen die een opleiding 
genoten als onderofficier in het leger kre-
gen er in een tekst van 1959 ingehamerd 
dat de geschiedenis “aantoont hoe de 
Belgen er door heroïsche daden in slaag-
den dit uitgestrekte grondgebied te creë-
ren”. Ook de mythe van het verdrijven van 
de Arabische slavendrijvers werd volop 
van stal gehaald: “drie jaren van zelfopof-
fering, volharding, en onversaagde onver-

AFRIKA
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zettelijkheid om de meest humanitaire 
campagne van de eeuw op briljante wijze 
tot een goed einde te brengen en de 
gedecimeerde en uitgebuite volken van 
dit deel van Afrika te bevrijden”.4 Kritiek 
op Leopold II en het kolonialisme werden 
afgedaan als lastercampagnes van jaloer-
se buitenlanders. 

De Congolese kolonisatie werd met succes 
verkocht als een humanitaire missie. De 
koning wilde een einde maken aan de sla-
vernij in Centraal-Afrika, de islam een halt 
toeroepen en het hele gebied ‘civiliseren’, 
zo luidde het officieel. In werkelijkheid 
was Leopold II uit op de Congolese rijk-
dommen, de ontsluiting van het gebied 
voor handel en persoonlijke verrijking. Het 
is pas aan het begin van de 20ste eeuw 
dat de schandalige wantoestanden via 
getuigenissen, campagnes en geschrif-
ten van mensen zoals Morel, Lefranc, 
Casement, Sheppard, Twain of Conrad, de 
Britse en Amerikaanse publieke opinie 
bereikten.5 Wat de Arabieren werd ver-
weten werd in Leopolds Congo-Vrijstaat 
net op grote schaal toegepast. In de rub-
berexploitatie werden de Congolezen tot 
dwangarbeid verplicht om zoveel mogelijk 
van de begeerde latex te produceren. De 
koninklijke enquêtecommissie, opgericht 
om de geruchten over de wreedheden te 
onderzoeken, noteerde volgende getuige-
nis in haar rapport (1905): “Als het stelsel 
dat de inboorlingen verplicht om gratis 
drieduizend arbeiders te Leopoldstad te 
eten te geven, nog vijf jaar voortduurt, 
dan zal de bevolking van dat district van 
de aarde weggevaagd worden.”6 Volgens 
de ex-koloniale ambtenaar en diplomaat, 
Jules Marechal, die verschillende boeken 
publiceerde over Congo en de eerste was 
die de volledige documenten in de jaren 
1980 kon inkijken, kregen de mensen die 
te weinig latex leverden de kogel. “Van 
de doden werd een hand afgehakt, die 
de soldaten mee terugnamen naar hun 
kamp. Zo konden ze bewijzen dat ze de 
zwarte daadwerkelijk hadden gedood. […] 
Van een van die straftochten kwamen de 
soldaten terug met 1308 handen”.7 Deze 
gesystematiseerde politiek van vermin-
king ontlokte bij de toenmalige socialisti-
sche leider Emile Vandervelde de opmer-
king dat de triomfbogen in het Jubelpark 

beter het “monument van de afgehakte 
handen” zouden worden genoemd.8 De 
schuldigen van deze en andere wreedhe-
den zijn nooit gestraft en nog steeds is 
het niet evident om deze situatie aan te 
klagen. Toen het standbeeld van Leopold 
II in Ekeren met rode verf werd beklad, 
reageerde de districtsvoorzitter Ronny 
Kruyniers (Sp.a): “Ik ben geen grote fan 
van het koningshuis maar vandalisme is in 
geen enkel geval goed te keuren”. Dat er 
in het museum van Tervuren pas in 2005 
een tentoonstelling (‘Het geheugen van 
Congo’) plaatsvond, die kritisch keek -zij 
het voorzichtig- naar de Belgische koloni-
ale geschiedenis, spreekt boekdelen.

Ludo De Brabander is stafmedewerker bij 
vzw Vrede
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Congo, Overlevingsstrijd van een fragiele staat (red. Ludo De Brabander)

De uitdagingen voor Congo zijn immens. Het land kampt nog altijd met de naweeën 

van het kolonialisme dat aan de basis ligt van actuele staatkundige, etnisch-culturele 

en economische verhoudingen. Als gevolg daarvan heeft het postkoloniale Congo gere-

geld te kampen met interne conflicten en dreigende afscheuringen van delen van het 

land. Vandaag speelt zich een lokale en internationale strijd af met als inzet de toegang 

tot- en de controle over de begeerde grondstoffen. De bevolking betaalt het gelag. In 

Oost-Congo vielen miljoen doden als gevolg van oorlog, ontbering en ziekte. Desondanks 

proberen de Congolezen zich uit de slag te trekken door economische en politieke alter-

natieven uit te werken voor het verzwakte centrale gezag. Een nieuwe generatie politici 

lijkt het tij te willen 

keren en doet pogin-

gen om de politieke 

en economische soe-

vereiniteit over het 

land terug te winnen. 
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AFRIKA

Congo: terug naar de jaren zestig van de vorige eeuw 

I Tony Busselen I

In Congo heeft de uitdrukking 'back to the sixties' een zeer bittere klank. Het lijkt er echter meer en meer op dat de tweede verkie-
zingen die het land kende in 2006, hetzelfde lot zullen ondergaan als de eerste in 1960. De oorlog die Nkunda de voorbije maanden 
opnieuw lanceerde, heeft alles weg van de strategie van de Katangese secessie van de jaren 1960. Net als Lumumba wordt Joseph 

Kabila meer en meer in het nauw geduwd. Wordt hij de derde geëxecuteerde Congolese president ?

de vuurpijl sloot Kabila een megacontract 
met China af, dat de ruil voorzag van een 
grote hoeveelheid infrastructuurwerken 
voor een grote hoeveelheid koper en 
kobalterts.

Neen, er was dus 'niets opgelost' van wat 
het Westen opgelost wilde zien. Sinds 
begin van de jaren 1980 zoekt het triumvi-
raat Washington-Parijs-Brussel nu al naar 
een opvolging van het Mobutu-regime. 
Dat wil zeggen goede opzichters die liefst 
niet te corrupt zijn en die de enorme 
Congolese rijkdommen beheren op een 
manier die een “billijke” verdeling tussen 
de Amerikaanse en Europese multinatio-
nals voorstaat. Ondertussen moet dit regi-
me ook nog het Congolese volk stil kunnen 
houden. En het fameuze triumviraat heeft 
echt al alles geprobeerd. Het steunen 
van een strijdbare oppositiepartij van ex-
Mobutisten in de jaren 1980 en dan een 
slepende “overgang naar de democratie” 
tussen 1990-1996, die volledig mislukte. 
Dan kwam er een periode van geruzie tus-
sen Frankrijk en Washington, waarbij de 
ene Mobutu steunde en de andere de alli-
antie die hem verjoeg. Maar toen na de val 
van Mobutu, Laurent Kabila zich in de hoe-
danigheid van president ontpopte als een 
nationalist die niet bereid bleek de belan-
gen van Washington blindelings te dienen, 
duwden de VS Rwanda en Oeganda in een 
aanvalsoorlog tegen Congo met als doel 
vader Kabila van de macht te verdrijven. 
Frankrijk liet zijn wrok tegen de VS varen 
en onderschreef de doelstellingen van 
deze oorlog. 

Aldo Ajello, voormalig Europees gezant 
voor de regio van de grote meren, verklaar-
de op het einde van zijn mandaat aan Le 

Soir: “Laurent Kabila was niet sympatiek, 
eigenlijk wilde iedereen (lees de VS en de 
Europese regeringen) dat de blitz-oorlog 
zou lukken.” Maar de blitz-oorlog mislukte 
en er volgde een oorlog die vijf jaar zou 
aanslepen en meer dan 5 miljoen doden 
zou eisen. Uiteindelijk werd de doelstelling 
waar 'iedereen' achter stond toch gereali-
seerd. Op cynische toon vertelt Ajello ver-
der: “Uiteindelijk is de hand van de heilige 
geest gekomen en werd Laurent Kabila 
vermoord” (Le Soir, 4 maart 2007). En net 
als in de dagen na de moord op Lumumba, 
riepen onze Belgische dagbladen de dagen 
na de moord op Laurent Kabila ( januari 
2001) in koor 'hoera!'. Het beest was dood 
en Louis Michel zei dat er nu een “window 
of opportunity” openging. 

Een vers kuiken
Aldo Ajello, toenmalig Europese gezant 
voor centraal Afrika, omschrijft Joseph 
Kabila die in 2001 president werd, als volgt: 
“Ik ontmoette een vers kuiken, zeer timide, 
om de tien minuten sprak hij een woord. Ik 
voelde dat met hem de zaken gingen mar-
cheren: hij deed wat zijn vader niet wilde 
doen: een charmeoffensief lanceren en 
afreizen naar de VS, Frankrijk en België om 
zonder arrogantie te pleiten voor zijn land. 
Hij aanvaardde een inter-Congolese dia-
loog, wat zijn vader ook geweigerd had. De 
finesse van deze jongeman bestond erin, 
dat hij de politiek van zijn vader omgooide 
terwijl hij toch de indruk gaf ze verder te 
zetten.” Joseph brak inderdaad met de 
meeste voor het Westen storende elemen-
ten van zijn vaders politiek. Hij bekritiseer-
de zelden of nooit nog het imperialisme 
en hij ontbond de 'comités du pouvoir 
populaire', die zijn vader als de kern van 
de nieuw op te bouwen staatsmacht had 

Abbé Malu Malu is een zeer beminnelijke 
man. Hij leidde met groot gezag de onaf-
hankelijke kiescommissie die de verkiezin-
gen van 2006 in Congo mogelijk maakte. 
Vandaag klinkt hij bitter. Op de opmerking 
van John Vandaele in Mo “De internatio-
nale gemeenschap heeft kennelijk niet 
erg veel vertrouwen in deze regering”. 
antwoordde hij: “Dan wordt dat dus zeer 
problematisch. Kijk, het Westen heeft de 
verkiezingen mogelijk gemaakt. Bon, dan 
moet je ook aanvaarden wie er gewonnen 
heeft. Als dat niet het geval is, organiseer 
dan geen verkiezingen en zet er dan met-
een uw eigen pionnen.”

Karel De Gucht had al voor de verkiezin-
gen generaal Janssen geparafraseerd. 
Die laatste had in 1960 gezegd tegen zijn 
Congolese troepen “na de verkiezingen = 
voor de verkiezingen”. Zo ook zei De Gucht 
nog voor de verkiezingen dat deze “niets 
gingen oplossen”. En inderdaad De Gucht 
kreeg gelijk. Kabila vormde tegen alle druk 
vanuit Washington, Parijs en vooral Brussel 
(waar De Gucht en Louis Michel luidop 
formuleerden wat men in Washington en 
Parijs dacht) in, geen regering van nati-
onale eenheid. Hij nam ook geen van de 
voormalige rebellenleiders in zijn regering 
op. Hij vormde een regering op basis van 
een parlementaire meerderheid steunend 
op Gizenga, de vroegere vice-premier van 
Patrice Lumumba en vandaag leider van de 
PALU (Parti Lumumbiste Unifié). Bovendien 
was één van zijn eerste grote maatregelen 
de oprichting van een commissie voor de 
herziening van de mijncontracten. En wat 
bleek: niet één van de 60 grootste contrac-
ten gesloten met Westerse mijnbedrijven 
beantwoorden aan wat de gangbare nor-
men zijn voor zulke contracten. Als klap op 
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gezien. Hij brak ook met de joviale volkse 
stijl waarin zijn vader zo goed uitblonk en 
die van hem een Afrikaanse Chavez avant 
la lettre had gemaakt. Reden waarom je 
tot vandaag op vele plaatsen in het land 
onder de gewone mensen nog met veel 
respect en liefde hoort praten over Mzee 
Kabila. (Mzee betekent “wijze man”). Neen, 
Joseph had het duidelijk niet zo hoog op 
met de “ouderwetse revolutionaire stijl 
uit de jaren 
1960” van zijn 
vader die toch 
alleen maar 
de woede 
opwekte van 
de groot-
machten. En 
ja, hij aan-
vaardde zeer 
verregaande 
toegevingen 
en vernede-
ringen, wat 
een Louis 
Michel deed 
geloven dat 
zijn 'window 
of opportuni-
ty' niet alleen 
open was, 
maar ook ten 
volle benut 
kon worden. 
Joseph Kabila 
aanvaardde 
een regering waarin de rebellenleiders, die 
met Rwanda en Oeganda hadden meege-
werkt, een zeer belangrijke plaats kregen 
toebedeeld. Een president met vier vice-
presidenten, nog nooit gezien in de poli-
tieke geschiedenis van de mensheid. Maar 
driewerf helaas, Joseph bleef wel vasthou-
den aan enkele essentiële nationalistische 
objectieven. Bij zijn eedaflegging eind 
januari 2001, zei hij de eenheid van het 
land te willen herstellen en verkiezingen 
te willen organiseren om dan werk te kun-
nen maken van een echte onafhankelijke 
soevereine politiek van economische her-
opbouw. En ondanks talrijke provocaties 
en stokken in de wielen, bleef de 'timide 
jongeman', hardnekkig vasthouden aan dit 
programma, dat uiteindelijk naar de ver-
kiezingen van 2006 leidde.

Joseph wie?
Toen de nuchtere Karel De Gucht in 2004, 
Louis Michel verving als minister van 
Buitenlandse zaken, had die de jonge 
Joseph natuurlijk meteen door. Hier was 
nog te veel nationalistische trots aanwe-
zig, die jongen moest zeker op zijn plaats 
gezet worden. Nauwelijks enkele maanden 
in het zadel, provoceerde De Gucht Kabila 
al met zijn uitspraken. Na zijn eerste 

Congo-reis beweerde De Gucht dat hij er 
geen enkele staatsman ontmoette, terwijl 
er in Rwanda op zijn minst orde heerst, zo 
luidde het.
Bij een tweede reis deelden de kabi-
netsmedewerkers van De Gucht aan de 
pers een biografie uit van Joseph Kabila, 
waarbij de extreme haatpropaganda 
van de partij van Kabila's rivaal Bemba, 
gewoon werd overgenomen. “Joseph 
Kabila was niet de echte zoon van zijn 
vader, hij was eigenlijk een Rwandees”, 
enzovoort. Maar vooral bleef De Gucht 
waarschuwen voor het feit dat de verkie-
zingen niet alles zouden oplossen als ze de 
“regering van nationale eenheid” niet zou 
verder zetten. Met andere woorden als de 
situatie na de verkiezingen niet gelijk zou 
zijn aan die van voor de verkiezingen.

De Gucht krijgt gelijk. 
De munitie tegen Kabila werd onmid-
dellijk na de eerste bekendmaking van 
de Chinese contracten gereed gemaakt. 
In oktober 2007, nauwelijks tien maan-
den na de verkiezingen, publiceerde de 
International Crisis Group (ICG) een rap-
port over de situatie in Kivu. De ICG is een 
pro-Atlantische denktank die reeds jaren 
pleit voor een gezamenlijke politiek tus-

sen de VS 
en Europa in 
allerlei crisis-
gebieden. In 
de beheer-
raad van deze 
studiegroep 
vinden we 
figuren als 
Zbigniew 
Brzezinski, 
Mark Eyskens, 
Georges 
Soros, Wesley 
Clark, Joschka 
Fischer en 
Wim Kok. Leo 
Tindemans 
is één van de 
raadgevers. 
De hoofdstel-
ling van het 
rapport luidt: 
“de verkiezin-
gen in Congo 
zijn mislukt”. 

We lezen in het rapport : “de verkiezingen 
zijn uitgedraaid op een belangrijke her-
schikking van de macht, gebaseerd op de 
etnische verwantschap en demografische 
evenwichten.” De verkiezingen zouden dus 
volgens de ICG enkel 'gelukt zijn', moesten 
ze zijn uitgedraaid op een 'juiste verdeling 
van de macht'. Net als in Palestina waar 
de Westerse grootmachten, de resultaten 
van de verkiezingen niet willen erkennen 
omdat ze niet akkoord zijn met de politie-
ke partij (Hamas) waarvoor het Palestijnse 
volk stemde, heeft de ICG ook problemen 
met de verkiezingsresultaten in Congo. 
Wat wordt er nu verstaan onder een 'juiste 
verdeling van de macht'? Ten tijde van de 
discussie over de kieswet in het Congolese 
parlement in 2005, reisde Europees 
commissaris Louis Michel speciaal naar 

AFRIKA
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Kinshasa, om te eisen dat er garanties 
zouden worden ingebouwd opdat de pro-
Rwandese rebellen-organisatie (RCD) mee 
in de regering zou opgenomen worden, 
ongeacht het resultaat van de verkiezin-
gen. Het toenmalige Congolese parlement 
weigerde dit op te nemen in de kieswet. 
Ook Karel De Gucht eiste voor en na de 
verkiezingen de vorming van “een regering 
van nationale eenheid”. Vanwaar die eis 
tot een vormeloze regering van nationale 
eenheid? Congo is een groot en potentieel 
zeer machtig land. Door zijn strategische 
positie kan het bovendien ook een stem-
pel drukken op de gebeurtenissen in heel 

Afrika. Het Westen wil in Congo daarom 
enkel een hybride regering, samengesteld 
uit voldoende verschillende krachten die 
tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld 
en waarbinnen de verschillende groot-
machten hun respectievelijke pionnen 
kunnen rekruteren. Verkiezingen die niet 
of onvoldoende tot zo'n verdeelde en 
manipuleerbare regering leiden, worden 
als 'mislukt' beschouwd. Dat was zo in 
1960 en dat is zo vandaag.

De genadeslag voor Kabila?
Net als Patrice Lumumba en Laurent 
Kabila, kreeg ook deze president, van zodra 
hij de vertegenwoordiger was geworden 
van de soevereine staat Congo, geen schijn 
van kans. Onmiddellijk na de vorming 
van de regering Gizenga, volgden al de 
eerste schermutselingen. Er waren de 
gevechten met de troepen van Bemba 
in de hoofdstad, terwijl de Westerse 
ambassadeurs zich als levend schild rond 
Bemba verzamelden. Vervolgens was er 
de opstand van de Bundia de Kongo (een 
fanatieke religieus-politieke sekte die met 

geweld het oude Kongo-rijk wil herstel-
len). Dan was er de feitelijke weigering om 
de beloften van financiële steun aan het 
regeringsbudget na te komen, terwijl het 
kritieken regende op de oude “immobiele” 
Gizenga. En dan nu, sinds augustus 2008, 
is er de oorlog van Nkunda, met meer dan 
250.000 extra vluchtelingen, talloze doden 
en ellende voor de gewone Congolezen tot 
gevolg. Deze oorlog werd gelanceerd door 
Nkunda. Hij moordt, gebruikt de vluch-
telingen als menselijk schild, organiseert 
terreur en moordpartijen tegen de onge-
wapende bevolking, enzovoort, maar het is 
Kabila van wie het proces gemaakt wordt. 

Er wordt gefocust op het Congolees leger, 
dat niet werkt, plundert en verkracht. Dat 
van Nkunda doet dat ook allemaal, maar 
het doet dat op zijn minst op een gedis-
ciplineerde manier. Amerikaanse agenten 
betrokken in de vuile oorlogen schrijven 
op hun blog http://smallwarsjournal.com: 
“they are ruthless but they are profes-
sionals” (ze zijn zonder mededogen, maar 
ze zijn professioneel). Bovendien maken 
slechts weinig commentatoren de beden-
king dat het huidige Congolese leger het 
resultaat is van een 'brassage', een samen-
smelting, van verschillende legers en mili-
tiegroepen, die door Westerse regeringslei-
ders, zoals De Gucht, werd opgelegd. Het 
is toch merkwaardig dat juist diezelfde 
politici vandaag de mond vol hebben over 
het Congolese leger dat het hoofdpro-
bleem zou zijn in Kivu. En dan kwam deze 
week het rapport uit van Human Rights 
Watch dat eigenlijk niets meer doet dan 
alle kritiek die een jaar lang doorsijpelde 
tegen Kabila, samenballen in één rapport 
onder de titel “We gaan u verpletteren”. 
Het rapport citeert feiten die te maken 

hebben met het gebrekkig functioneren 
van een staat die uit een zeer zware oorlog 
komt, het zet een vrij willekeurig cijfer van 
500 slachtoffers voorop om Kabila sinds 
2006 af te schilderen als een meedogen-
loze dictator. Nochtans is Josph Kabila 
reeds sinds 2001 aan de macht en worden 
er over zijn persoon al jaren kritieken 
geschreven in de Congolese pers die zelfs 
hier in België ondenkbaar zouden zijn. Het 
rapport doet denken aan de campagne die 
tegen vader Kabila werd gevoerd, een jaar 
na de bevrijding van het Mobutu-regime. 
Toen werd Laurent Kabila ook voorgesteld 
als de verantwoordelijke voor de moord op 
“honderdduizenden” Hutu’s. Ook al bleek 
later dat het Kagame’s troepen waren die 
massaal Hutu-burgers hadden vermoord, 
nooit werd Laurent Kabila in eer hersteld, 
integendeel.

Alles wijst er op dat het Westen met 
Joseph naar de slachtbank wil. Hoe hij uit-
eindelijk neergehaald moet worden is nog 
ter discussie. Het kan met een vreedzame 
staatsgreep of met de kogel. Misschien 
gaat hij zelf ooit door de knieën. Maar in 
een land als Congo is alles mogelijk. De 
verregaande manipulaties zouden ook wel 
eens een averechts effect kunnen hebben, 
zowel bij de bevolking als bij hun leiders. 
Zal het 'verse kuiken' nog de tijd krijgen 
om uit te groeien tot een forse haan en 
de draad terug opnemen die Lumumba, 
Mulele en Mzee Kabila in het verleden 
hebben moeten laten vallen? Hun sterke 
punten waren het mobiliseren van de 
bevolking in de politieke strijd, het orga-
niseren en emanciperen van de bevolking, 
en een duidelijk anti-imperialistisch pro-
gramma. Het Congolese volk zal hoe dan 
ook, mét of zonder Joseph, vroeg of laat 
die draad terugvinden. In België en Europa 
moeten we alvast weigeren mee te huilen 
met de wolven. Het wordt tijd dat het 
antikoloniale gedachtegoed terug wordt 
afgestoft, opgefrist en toegepast op de 
actuele relatie tussen België en Congo.

Tony van Busselen is de Congo-specialist 
bij Intal.
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Het wordt tijd dat het antikolo-
niale gedachtegoed terug wordt 
afgestoft, opgefrist en toegepast 
op de actuele relatie tussen België 
en Congo.
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De Europese Unie zendt haar armada uit 
I Antoine Uytterhaeghe I

Het Europese Parlement legitimeerde eind oktober 2008 de anderhalve maand eerder genomen beslissing van de Raad van Europa, 
om oorlogsschepen uit te sturen tegen de plaag van de piraterij voor de Somalische kust. 

Er wordt in de wateren voor Somalië een 
ware armada uitgebouwd met marine-
schepen van verschillende landen. De 
NAVO is sinds kort in de regio gearriveerd, 
maar 'Task Force 150' -een multinationale 
militaire vloot in het kader van de VS-
oorlog tegen het terrorisme- is daar al 
veel langer aanwezig. De Europese Unie 
heeft op 15 september tot de NAVCO-mis-
sie (naval coordination) besloten in het 
kader van de Europese veiligheid- en ver-
dedigingspolitiek. De verschillende mari-
neschepen van NAVO- en EU-lidstaten 
die zich al ter plaatse bevonden 
krijgen hiermee een militaire 
coördinatie. 
De lancering van de NAVCO-mis-
sie steunt op resolutie 1816 van 
de VN-veiligheidsraad die op 2 
juni 2008 gestemd werd. Volgens 
volkenrecht-activist Norman 
Paech is deze resolutie een abso-
luut novum, want het laat staten 
toe om niet alleen in interna-
tionale wateren maar ook in de 
Somalische territoriale wateren 
(de twaalfmijlenzone) actief 
jacht te maken op de piraten. 
De inzet van NAVCO-strijdkrach-
ten is 'explosief' omdat ze het voorsta-
dium vormt van het eerste gezamenlijk 
marine-optreden van de EU, dat eind 
dit jaar voor de kust van Somalië en ook 
Kenia operationeel moet zijn.

De uitholling van de staats-
soevereiniteit 
Toen de UIC (Unie van Islamitische 
Rechtbanken) de controle over Somalië 
had overgenomen, heerste er in het 
land een zekere vorm stabiliteit, en ver-
minderde het aantal piratenaanvallen 
substantieel. De opflakkering die zich nu 
voordoet begon eigenlijk eind december 

2006, nadat de UIC van de macht verdre-
ven werd door de invasie van de in Kenia 
levende Somalische krijgsheren met de 
steun van de Verenigde Staten en het 
Ethiopische leger. Zij installeerden een 
zogenaamde overgangsregering (TFG). 
Maar deze bleek niet in staat om het 
probleem van de piraterij in de territori-
ale wateren voor haar kust te beheersen. 
Daarom zonden ondertussen verschil-
lende landen hun marineschepen naar het 
gebied om er hun economische en poli-
tieke belangen te gaan beschermen. 

Artikel 105 van het geldend zeerecht laat 
toe piraterij buiten de territoriale wateren 
te bestrijden, maar is niet van toepassing 
voor de twaalfmijlenzone voor de kust, dit 
behoort tot de bevoegdheid en soevereini-
teit van het land. Daar de piraten overwe-
gend in de Somalische territoriale wateren 
opereren of er zich terugtrekken, hebben 
de belanghebbende landen een wettelijke 
basis nodig om daar ook actief te kunnen 
optreden. Om die reden stemde de VN-
Veiligheidsraad, op initiatief van de VS en 
Frankrijk, op 2 juni 2008 de resolutie 1816, 
waar de EU en de NAVO zich nu op beroe-
pen voor hun NAVCO-missie. De TFG-rege-

ring moest voor deze piratenjacht in de 
Somalische territoriale wateren wel zijn 
toestemming verlenen. Bovendien worden 
derde landen in de resolutie opgeroepen 
om technische steun te verlenen aan de 
getroffen landen zodat ze hun capaciteit 
kunnen vergroten om zelf de maritieme 
veiligheid te verzekeren.   
Volgens artikel 7 van resolutie 1816 mogen 
derde landen niet alleen in de territoriale 
wateren van Somalië aanmeren om de 
zeeroverij en de gewapende overvallen 
op zee te bestrijden, maar mogen ze daar 

ook alle acties ondernemen die 
ze nodig achten in hun strijd 
(weliswaar met respect voor het 
geldende zeerecht ivm piraterij). 
In feite beëindigt hiermee de 
soevereiniteit van Somalië over 
zijn twaalfmijlen-kustzone. Op 
basis van deze resolutie kunnen 
vreemde naties in de territoriale 
wateren van Somalië dus naar 
eigen goeddunken handelen. Zo 
kunnen ze de bemanning van 
boten en schepen die ze van pira-
terij verdenken opjagen tot aan 
het strand of de haven. Ook van-
uit de lucht kunnen ze verdach-

ten opjagen, waardoor de soevereiniteit 
van Somalië in haar luchtruim eveneens 
uitgehold wordt. (Bij het publiceren van 
dit artikel circuleerden er zelfs voorstel-
len om de jacht op piraten aan land ook 
mogelijk te maken). De oorspronkelijke 
plannen gingen nog veel verder. Volgens 
een bericht van de BBC van 2 juni 2008 
wilde Frankrijk in zijn initiele aanvraag, 
het recht op bestrijding van de piraterij 
uitbreiden naar andere gebieden, zoals 
heel West-Afrika. Ook in de commissie 
'Veiligheid en Defensie' van het Europees 
parlement (SEDE) werd klare taal gespro-
ken. Zo hield het conservatieve Griekse 
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parlementslid Giorgos Dimitrakopoulos 
(lid van de fractie van de Europese 
Volkspartij en Europese Democraten EPP-
ED) op de zitting van 15 oktober 2008 een 
betoog om het zenden van marinesche-
pen naar de Somalische wateren, als het 
uitgangspunt te beschouwen voor een 
breder EU-plan om belangrijke scheeps-
routes te beschermen en te controleren. 
Het plan om deze bijzondere maatregelen 
tegen piraterij niet alleen te doen gelden 

voor Somalië, botste in de VN op het veto 
van China en de afwijzing van Vietnam 
en Libië, die geen blanco cheque voor de 
controle van het Westen over de zeven 
wereldzeeën wilden ondertekenen. Dat is 
dan ook de reden waarom resolutie 1816 
expliciet beklemtoont dat de bevoegdhe-
den die het verleent, alleen van toepas-
sing zijn op de Somalische situatie en dat 
het niet beschouwd mag worden als de 
creatie van een nieuw gewoonterecht. 
Op 9 oktober nam de Veiligheidsraad nog 
een resolutie (1838) aan over Somalië en 
het probleem van de piraterij. Opnieuw 
wordt onderstreept dat de resolutie uit-
sluitend van toepassing is op de situatie 
in Somalië en dat rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden volgens het inter-
nationaal maritiem recht, voor alle lidsta-
ten van toepassing blijven. De resolutie 
benadrukt dat ze niet beschouwd kan 
worden als een wijziging van het geldend 
volkenrecht. 
Toch blijft er een gevaar dat de VN reso-
luties 1815 en 1838 in de toekomst als 

precedent gebruikt zullen worden. In het 
debat over de internationale veiligheid op 
zee werd nu immers een volledig nieuw 
instrument in het leven geroepen dat 
men in andere situaties, in de toekomst 
opnieuw zou kunnen bovenhalen.

NAVCO I en NAVCO II
Op 19 september 2008 nam de EU de 
gemeenschappelijke actie 'Joint Action 
2008/749' aan. Het betreft een militaire 

coördinatie genaamd NAVCO, om VN reso-
lutie 1816 te ondersteunen. Concreet komt 
het hierop neer dat alle marineschepen 
uit de verschillende landen die in de regio 
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patrouilleren, gecoördineerd worden in 
deze nieuw opgerichte coördinatiecel te 
Brussel. Met 'alle marineschepen' worden 
zowel de oorlogsschepen bedoeld die er 
al langer patrouilleren in het kader van 
de Task Force 150, als de bestendige NAVO 
marinevloot die onlangs naar het gebied 
gezonden werd. De EU laat er geen twijfel 
over bestaan dat de militaire coördinatie 
in het kader van NAVCO maar een begin 
is. Parallel aan NAVCO, zal de Raad een 
nieuwe Europese maritieme operatie 
opstarten met vijf marineschepen en 
helikopters. Het hoofdkwartier zal in 
Northwood (Groot-Brittannië) gevestigd 
worden, het commando zal door de Britse 
viceadmiraal Philippe Jones waargenomen 
worden en er zullen negen landen aan 
deelnemen. Opvallend is dat de Duitse 
defensieminister Franz Josef Jung (CDU) 
spreekt over het inzetten van de marine 
voor de kusten van Somalië én Kenia. 
Klaarblijkelijk hebben bepaalde EU-lidsta-
ten, in hun interne planning, het voorne-
men om ook in de territoriale wateren van 
Kenia op piratenjacht te gaan. Er is maar 
een probleempje: van Kenia is er in de VN-
resolutie überhaupt geen sprake.
In deze context moet men zich de vraag 
stellen waarom de Europese Unie een 
eigen marinevloot voor de kust van 
Somalië wil. Met de TASK Force 150 en de 
NAVO heerst er in deze wateren al een drukte 
van jewelste wat militaire schepen betreft. 

Volgens artikel � van resolutie 181� 
mogen derde landen niet alleen in de 
territoriale wateren van Somalië aan-
meren om de zeeroverij en de gewa-
pende overvallen op zee te bestrijden, 
maar mogen ze daar ook alle acties 
ondernemen die ze nodig achten in 
hun strijd.
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Bij de SEDE commissiezitting van 15 okto-
ber, stelde het Britse conservatieve par-
lementslid Geoffrey van Orden (EPP-ED), 
deze bijkomende militaire missie voor als 
een vertwijfelde poging van het Franse 
voorzitterschap om de EU-vlag te hijsen.

Olie en vrije handel
Weliswaar wordt het NAVCO besluit graag 
gemotiveerd met de wil/noodzaak om 
de levering te beveiligen van basisvoe-
dingsmiddelen voor het Somalische volk. 
In werkelijkheid gaat het om de evidente 
veiligstelling van commerciële belangen: 
het vrijhouden en beveiligen van de 
belangrijke maritieme handelswegen. Al 
sedert het begin van de piratenoverval-

len voor de kust van Somalië dringen de 
Europese rederijen aan op een militair 
ingrijpen. Ze willen hun schepen laten 
escorteren en verwachten dat de marine 
over een duidelijk mandaat beschikt. De 
Europese Commissie en het Europees 
Parlement zijn eveneens van oordeel dat 
de piraterij de voor Europa belangrijke 
maritieme handelsroutes bedreigt. Door 
de grotere veiligheidsmaatregelen en de 
hogere verzekeringspremies stijgen de 
vrachtprijzen aanzienlijk, en dus ook de 
kostprijs van de ingevoerde producten. De 
grote zeevisserijvloten uit de EU drongen 
ook erg aan op een militair ingrijpen. Het 
Marine Forum berichtte daarop dat de 
Franse en Spaanse zeemachten uitgezon-
den werden om hun grote vissersvloten 
voor de Somalische kust te beschermen. 
Maar de belangrijkste reden waarom 

de marineschepen in het NAVCO kader 
naar het gebied gezonden worden, is de 
controle over onze energiebevoorrading. 
In de cruciale flessenhals van de Golf van 
Aden, waar Somalië een belangrijke geo-
strategische plaats inneemt, passeert elf 
procent van de wereldwijde olieleveringen 
per schip. Het Duits Europees parlements-
lid Karl von Wagau (CDU), was tijdens 
de zitting van de commissie 'Veiligheid 
en Defensie' zeer duidelijk. Volgens hem 
moet NAVCO de bescherming van de han-
delswegen als voornaamste opdracht heb-
ben. De bevelhebber van NAVCO, Andrës 
Beijo Claur, onderstreepte op dezelfde 
vergadering nogmaals de belangen van de 
EU in de Golf van Aden. 

Vissers worden piraten
Het probleem van de piraterij voor de 
Somalische kust heeft in de eerste plaats 
te maken met de lamentabele staat waar-
in het land verkeerd. 
Zoals eerder vermeld is deze nog verer-
gerd als gevolg van de omverwerping van 
de UIC, de enige Somalische regering die 
de laatste twintig jaar wat stabiliteit wist 
te verwezenlijken. Het probleem van de 
piraterij kan men niet loskoppelen van de 
sociale situatie in het land en het optre-
den van de westerse pionnen in het hele 
drama. 
Hierbij is het behoorlijk cynisch dat de 
grote visserijvloten van westerse landen, 
evenzeer als de piraten, misbruik maken 
van de zwakke Somalische staat. Sinds 
de val van de regering van Siad Barre in 
1991, worden de territoriale wateren van 

het land praktisch niet meer bewaakt. 
Sindsdien bezondigen de buitenlandse 
vissersboten er zich aan illegale groot-
schalige visvangst, waardoor er overbevis-
sing ontstaan is. Het merendeel van de 
piraten zijn eigenlijk vissers. Ze rechtvaar-
digen hun activiteiten met het valabele 
argument dat ze door de buitenlandse 
vissersvloten werden beroofd van hun 
levensonderhoud en in een uitzichtloze 
armoede werden gedreven. De piraten 
wilden initieel hun visgronden bescher-
men, maar de toestand werd uitzichtloos. 
Bijgevolg ging een deel van hen over 
tot het aanvallen van vrachtschepen en 
passagiersschepen. Wie zijn overlevings-
mogelijkheden bedreigd ziet, blijft niet 
altijd bij de pakken zitten. Men kan het 
misschien niet goedkeuren dat mensen 
met een dergelijke argumentatie naar de 
wapens grijpen, maar om een werkelijke 
oplossing te bewerkstelligen moet men 
de conflictoorzaak kennen. Dat betekent 
dat men moet beginnen met de buiten-
landse visserijvloten terug te roepen en 
een weloverwogen re-integratieprogram-
ma voor de arme vissers tot stand moet 
brengen. We twijfelen er zeer sterk aan 
dat de EU beslissingen in die richting zal 
nemen. Het Europese beleid is er alleen 
maar op gericht zich te laten gelden als 
een 'global player' om op die manier haar 
economische belangen te kunnen verdedi-
gen. Dit is de enige reden waarom ze haar 
militaire aanwezigheid in dit deel van de 
wereld verder wil uitbreiden.

Antoine Uytterhaeghe is vrijwilliger bij 
Vrede
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Het merendeel van de piraten zijn 
eigenlijk vissers. Ze rechtvaardigen 
hun activiteiten met het argument dat 
ze door de buitenlandse vissersvloten 
werden beroofd van hun levensonder-
houd en in een uitzichtloze armoede 
werden gedreven.
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Defensie zonder grenzen
I Vrede vzw I

Het is al jaren echt onmogelijk om een visie over het Belgische defensiebeleid te ontwikkelen die niet zou gekaderd worden in de 
evoluties binnen de Europese Unie enerzijds, en binnen de NAVO anderzijds.

Weze het op basis van de geschrapte 
grondwet van de Europese Unie, van het 
Verdrag van Lissabon of gewoon op basis 
van de politieke realiteit, de nationale 
legers van de lidstaten moeten rekening 
houden met de context van de Unie. 
De grondwet van de EU pakte uit met 
een uitgebreide beschrijving van het 
gemeenschappelijk defensiebeleid dat 
in de 'Conventie' samen met het leger 
en de industrie was besproken. Na de 
afkeuring van de constitutionele tek-
sten door de Franse en Nederlandse 
referenda, verscheen een duplicaat 
van de teksten in het Verdrag van 
Lissabon. Dat verdrag zit voor het 
ogenblik geblokkeerd, maar men 
hoopt nu de Ierse regering met enkele 
amendementen aan de oorspronke-
lijke tekst te kunnen overtuigen van 
een tweede referendum. Intussen is 
de defensiepolitiek van de Unie ver 
gevorderd met de vorming van bat-
tle groups (militaire samenwerking 
tussen enkele landen), het bestaan van 
een Europees Defensie Agentschap, de 
installatie van beleidsstructuren als het 
Politiek Veiligheidscomité en het Militair 
Commando. Alles staat in de steigers om 
een heuse Euro-minister van Buitenlandse 
Zaken te lanceren, die een centrale rol in 
het gemeenschappelijk buitenlands en 
defensiebeleid kan spelen.
De officiële veiligheidsdoctrine van de EU 
stelt openlijk dat de eerste defensielijn 
in het buitenland ligt. Men spreekt over 
bedreigingen zoals bijvoorbeeld de ver-
spreiding van massavernietigingswapens, 
internationaal terrorisme en internatio-
nale criminaliteit door falende staten. 
Vandaag wil men daar ook de beveiliging 
van energiebevoorrading bijvoegen. 
Fundamenteel weinig verschil dus met de 
VS, en met de NAVO. 

Tandem NAVO-EU

De teksten en de praktijk wijzen ook op 
een nauwe verstrengeling van de EU en 
de NAVO. De concrete opdrachten voor 
het Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid 
worden samengevat in de zogenoemde 
'Petersbergtaken' die in het Verdrag van 
Lissabon aldus worden omschreven: 
“Gezamenlijke ontwapeningsoperaties, 

militair advies en ondersteuning in post-
conflict stabilisatie. Al deze opdrachten 
kunnen bijdragen aan de strijd tegen het 
terrorisme, met inbegrip van steun aan 
derde landen die het terrorisme bestrij-
den op hun grondgebied.” Het militaire 
beleid van de Unie loopt in overeenstem-
ming met het buitenlands beleid. Het 
handelsbeleid van de Unie, dat ook een 
onderdeel is van hetzelfde buitenlandse 
beleid, stelt zich als taak de hindernissen 
voor internationale handel, buitenlandse 
directe investeringen en douane, weg te 
werken. Zouden de interventietroepen van 
de Unie dan niet onvermijdelijk de zijde 
kiezen van die groepen in een gewapend 
conflict die de handels- en investeringsvi-
sie van de Unie gunstig gezind zijn of die 
de Europese ondernemingen makkelijk 
toegang verlenen tot hun grondstoffen? 

De strijd tegen het terrorisme is al even-
min politiek neutraal. Ze kan gebruikt 
worden om politiek-militaire acties tegen 
bevolkingen, bewegingen of regeringen 
goed te keuren. Dergelijke verantwoor-
ding van militaire interventies roept 
sowieso vraagtekens op. Nergens staat 
er in het verdrag van Lissabon dat een 
VN-mandaat nodig is om een militaire 
interventie van de Europese Unie uit te 
voeren. Elke regering van een EU-lid-
staat zou dus kunnen deelnemen aan 
de planning, de training en het beheer 
van militaire activiteiten van de Unie, 
zelfs indien er geen VN-mandaat voor 
is. En de regering zou de illusie van 
steun aan de VN hoog kunnen houden 
door de troepen niet rechtstreeks naar 
het front te sturen. Lissabon insti-
tutionaliseert ook een permanente 
gestructureerde samenwerking. Hierbij 
kunnen militaire bondgenootschap-
pen opgezet worden tussen lidstaten 
die een gezamenlijke militaire actie 

willen voeren. Sommige lidstaten zijn 
immers tegen de rechtstreekse oprichting 
van een EU-leger. De subgroep die wel 
onderlinge militaire allianties wil smeden, 
kan sowieso gedijen binnen het EU-kader 
als ze maar over de militaire capaciteit 
beschikt voor meer veeleisende operaties 
(beleefde woorden voor oorlog). Deze 
militair superieure Europese machten 
zullen als een geheel werken, en worden 
op die manier in feite een Europees leger, 
zonder dat er een officieel en door alle 
lidstaten goedgekeurd Europees leger is 
opgericht. Het protocol over de gestruc-
tureerde samenwerking meent dat een 
assertievere rol van de Unie bij zal dragen 
tot de vitaliteit van de NAVO, in overeen-
stemming met de Berlijn-plus akkoorden 
(over het delen van de militaire infrastruc-
tuur van EU en NAVO). Enkel de lidstaten 
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die de akkoorden onderschrijven kunnen 
ook deelnemen aan discussies en beslis-
singen hieromtrent in de Raad. Lidstaten 
buiten deze samenwerking hebben niks 
in de pap te brokken maar zouden er wel 
de gevolgen van ondergaan. En elke lid-
staat zal mee financieren via hun bijdrage 
voor de Europese militaire budgetten. 
Door het verdrag van Lissabon wordt 
het engagement van de EU versterkt om 
zich in de NAVO planning in te schrijven. 
Een planning waarvan de basis nog altijd 
bestaat uit kernwapens en de strategie 
om ze als eerste in te zetten. Bovendien 
spreekt de recente praktijk betreffende 
de EU battle groups boekdelen. In 2003 
was de EU al overeengekomen om een 
leger van 60.000 soldaten bijeen te 
brengen om gelijk waar in de wereld te 
kunnen optreden binnen de 60 dagen. 
Dit verliep echter niet volledig volgens 
planning en dus werden de kleinere battle 
groups (gevechtsgroepen) geïnstalleerd. 
De 13 battle groups bestaan uit 1500 tot 
2500 zwaar bewapende manschappen 
die gelijk waar in de wereld, binnen de 15 
dagen na een beslissing van de Raad van 
Europa, operaties van hoge intensiteit 
(dwz. oorlog) moeten kunnen uitvoeren. 
In de Nordic battle group zitten Ierland, 
Zweden, Noorwegen, Finland en Estland. 
Noorwegen is geen lid van de Unie, maar 
wel van de NAVO. De Finse minister van 
Buitenlandse Zaken pleit sterk voor een 
Finse toetreding tot de NAVO. Er kan dus 
gesteld worden dat de battle groups 
effectief een uitbreiding zijn van de EU-
VS militaire as. België zit in twee battle 
groups: in de Frans-Duitse en in de Frans-
Belgische. Tot de opdrachten van de battle 
groups behoren “gemeenschappelijke 
ontwapeningsoperaties, steun aan derde 
landen in de strijd tegen het terrorisme 
en steun bij de hervorming van hun vei-
ligheidssector. De EU moet in staat zijn op 
te treden vooraleer het tot een crisis komt 
en preventief kunnen handelen.” 

Multipolaire VN ipv NAVO-
alliantie

België is al verschillende jaren militair 
aanwezig in Afghanistan in het kader van 
de NAVO-operatie daar. Eerst was er de 
beveiliging van de luchthaven van Kaboel, 

nu is er de deelname aan het NAVO-optre-
den in Kandahar waar 4 Belgische F16's 
ingeschakeld worden bij de Nederlandse 
operaties. Deze oorlog in Afghanistan is 
de toepassing van het nieuw strategisch 
concept dat Europa 10 jaar geleden afkon-
digde, om militair te interveniëren om 
de 'stabiliteit' te garanderen buiten het 
grondgebied van de lidstaten. Het concept 
'gemeenschappelijke verdediging van het 
grondgebied', werd in een steeds mon-
dialere evolutie van de economie omge-
vormd naar interventie, dikwijls onder 
een humanitaire dekmantel. Met de bom-
bardementen op Joegoslavië werd de VN 
volledig opzij gezet, ook de VS-operaties in 
Afghanistan gingen een VN-goedkeuring 
vooraf. We vinden hier de bevestiging 
dat Westerse leiders het internationaal 
recht willen interpreteren in functie van 

de eigen inzichten en belangen. De keuze 
van de vredesbeweging moet volgens ons 
dan ook zijn om een non-polaire wereld 
te propageren op basis van een gelijkheid 
van elk land voor het internationaal recht 
en op basis van de soevereiniteit van elk 
land en de volledige zelfbeschikking. De 
afschaffing van de NAVO -de best uitge-
werkte multinationale militaire alliantie- 
is daar een logische stap in. Er is immers 
al een universeel orgaan dat het interna-
tionaal recht belichaamt: de Verenigde 
Naties. Daarom moet de organisatie 
van de Verenigde Naties gerevitaliseerd 
worden met hervormingen op vlak van 
structuren, representativiteit, institutio-
nele macht en een effectief herverdelend 
ontwikkelingsbeleid, met respect voor de 
ecologische draagkracht van de aarde.
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vijfde vredesconferentie
zaterdag 28 februari 2009 van 10 tot 17u30
De Markten, Brussel 

DEFENSIE ZONDER GRENZEN?
België, EU en NAVO in de wereld.
Een samenwerking van progressieve groepen en vredesbewegingen uit Vlaams- en 
Franstalig België.

In het ochtenddebat zullen we de politici André Flahaut/ PS en Wouter De Vriendt / 
Groen! Confronteren met eisen en inzichten van de Vlaamse en Franstalige vredesbewe-
ging (Ludo De Brabander en Arnaud Ghys).

1�u1� tot 1�u�0: werkgroepen
Verhouding EU-NAVO: inleiding Eric Remacle (ULB)
Democratische controle op het militaire bedrijf: inleiding Dirk Vander Maelen (SP-a)
Defensie en economische belangen: inleiding Luc Mampaey (Grip)
Militaire bescherming van de energiebronnen: inleiding Claudine Pollet (Comité 
Surveillance OTAN)
Democratie en vijandbeelden: inleiding Jonas Slaats (Vlaamse Vredesweek)

1�u�� tot 1�u: werkgroepen
Militaire vervuiling van de ontwikkelingssamenwerking: inleiding Francine Mestrum 
(Masereelfonds-Vrede)
Demilitarisering van de internationale relaties: inleiding Pol De Vos (Imast)
NAVO als wereldspeler, NAVO versus UNO: inleiding Antoine Rayroux (ULB)
Gewetensbezwaar en geweldloos verzet: inleiding Nicolas Bardos (Pax Christi Wallonie-
Bruxelles)
Nucleaire aspecten van de defensiepolitiek: inleiding Hans Lammerant (Vredesactie)

1�u1�-1�u1�: Slotplenum 
Caroline Lucas (Europees Parlementslid voor de Green Party of England en Wales)

Een initiatief van CNAPD, CSOtan, Imast, Imavo, Lef, Masereelfonds, Oxfam-Solidariteit, Pax 
Christi Wall.-Bxl, Vonk, Vrede, ULDP
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Het verband tussen de financiële crisis en de 
internationale veiligheid

I Georges Spriet I

Deze crisis is niet het einde van het kapitalisme. Ze is wellicht wel een serieuze rem op de winstmachine via de beurs. Zullen hierdoor 
de internationale tegenstellingen niet (nog) meer met militaire middelen worden beslecht?

Om in tijden van steeds terugkerende over-
productiecrisissen toch een maximum aan 
kapitaalsaccumulatiemogelijkheden open 
te houden kwam een wereldwijde dere-
gulering van de financiële sector op gang 
in de jaren 1980. Dit was een economisch 
(kapitalistische) noodzaak die door een 
aantal academici en politieke spelers werd 
uitgedragen (Milton Friedman, Reagan, 
Thatcher). Deze ontwikkeling van het 
neoliberalisme hield een oneindig aantal 
mogelijkheden in om financiële derivaat-
producten te construeren en te verhande-
len op de beurs. De technologische evolutie 
(vanaf de jaren 1980-1990) maakte het 
mogelijk om van op een bureau, online en 
in real time wereldwijd beursproducten te 
kopen en te verkopen. Dagelijks gaat het 
(2006) om een volume aan transacties van 
boven de 3.000 miljard dollar, terwijl het 
jaarlijks Bruto Product van de wereld zo'n 
50.000 miljard bedraagt. Dit is in enkele 
zinnen wat de financiële globalisering 
wordt genoemd.

Er is een immens aantal (kleine) spelers op 
de beurs, maar gedurende een aantal jaren 
hebben enkele groten een dusdanige acti-
viteit kunnen ontwikkelen dat zij met hun 
acties directe invloed hebben op prijsbe-
palingen en op de concurrenten. De grote 
financiële spelers zijn actief in alle secto-
ren, maar de belangrijkste wijze waarop ze 
al jaren hun voornaamste meerwaarde ver-
garen is niet langer met de productie van 
goederen en diensten, maar via de winsten 
op de financiële activiteiten (koop en ver-
koop op korte termijn van de beursderiva-
ten). Door de ongelimiteerde constructie 
van steeds nieuwe 'financiële producten' 
werd de handel op de beurs bovendien 
steeds 'virtueler' met geen enkele reële of 

fysieke dekking meer. De totale wereldin-
komsten uit financieel kapitaal overstijgen 
de inkomsten uit arbeid en productieve 
investeringen. Als deze grote financiële 
actoren toch in de industrie of de diensten-
sector investeren, dan eisen ze minstens 
een even hoge return als op de beurs. De 
productieve sector moet dus alles doen om 
onmiddellijke hoge winsten te garanderen. 
Dat wil zeggen dat het management de 
langetermijn-ontwikkeling van een onder-
neming ondergeschikt moet maken aan 
deze kortetermijn-winstenstategie. Via de 
zogenaamde 'corporate governance', waar-
bij de lonen van managers voor een groot 
deel in aandelen van de onderneming 
worden uitbetaald, worden gelijklopende 
belangen gecreëerd tussen de nieuwe 
aandeelhouders en het management. 
Fenomenen zoals de totale vermarkting, 
liberalisering en privatisering, fusies, mon-
dialisering en loonconcurrentie zijn nodig 
om de winstvoeten in productiesectoren 
van goederen en diensten de hoogte in te 
krijgen. De industriële wereld kende een 
ongelooflijke uitzuivering en slechts enkele 
grote spelers blijven over in elke sector: nog 
twee vliegtuigbouwers, nog slechts een 10 
à 15 autobouwers, concentraties in de staal-
nijverheid, de agrobusiness etc. 

Financiarisering
Dit fenomeen van meer geld te halen uit 
financiële activiteiten dan uit de meer-
waarde-creatie in de productiesector, is de 
essentie van wat men de 'financiarisering' 
van het kapitalisme noemt. Het is precies 
deze ontwikkeling van het kapitalisme, 
deze nieuwe karakteristiek, die vandaag in 
crisis is. Dit is niet het einde van het kapita-
listisch systeem, maar een serieuze rem op 
de financiarisering ervan. De financiële cri-

sis dreigt wel een grote impact te hebben 
op de reële economie, met zware sociale 
gevolgen: een daling van de koopkracht, 
werkloosheid, armoede. De VS-economie 
is zeer zwaar getroffen: het overgrote deel 
van de bevolking kon maar actief mee-
consumeren dank zij het kredietsysteem. 
Nu dit in crisis is, zitten hier de eerste ver-
liezers, samen met dat deel van het kapita-
lisme dat het moet hebben van de directe, 
dagelijkse consumptie van de gewone 
burger (grootwarenhuizen, autoproductie 
en producenten van 'andere' gewone ver-
bruiksgoederen). Maar niet iedereen is een 
verliezer. Volgens een artikel van professor 
Choussodovsky komen enkele banken net 
als grote winnaars uit deze crisis: Chase 
Morgan en Bank of America bijvoorbeeld, 
die de 'veilige' contracten in de schoot 
geworpen krijgen van bankroete actoren 
als Bear Stearns, Meryll Linch, Lehman 
Brothers of AIG. 
Om de omvang en de implicaties van het 
uiteenspatten van de verschillende finan-
ciële luchtbellen wat te kunnen vatten, vol-
staat het in het achterhoofd te houden dat 
op de financiële beurzen van New York en 
Parijs, geleid door de financiële groep Nyse 
Euronext, 4 duizend maatschappijen actief 
zijn, die samen een waarde vertegenwoor-
digen (30.000 miljard) van meer dan de 
helft van het jaarlijks Bruto wereldproduct. 

Overheidssteun
De overheden van heel veel landen maken 
massaal veel belastingsgeld vrij om de 
huidige economische structuren overeind 
te kunnen houden. De landen willen 'hun' 
(grote) financiële en economische actoren 
helpen overleven. Men doet dat in naam 
van de kleine spaarder, de kleine beleg-
ger, de loontrekkende, maar het gaat hem 
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eigenlijk om het redden van dit systeem, 
waarvan drie grondbeginselen overeind 
moeten blijven, aldus Ricardo Petrella. 
Primo: de waarde van elk economisch initi-
atief wordt bepaald en gemeten in functie 
van het financieel kapitaal (de beursnote-
ring dus). Secundo: de privé-onderneming 
is de meest geschikte instelling om de 
bestaande middelen op de planeet te ver-
werken, 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.
Men heeft het nu opnieuw over het instel-
len van mechanismen om de banken en 
beurzen te controleren, maar 
het gaat hier duidelijk om 
mechanismen die de excessen 
van dat financieel marktkapita-
lisme moeten verhinderen. Het 
systeem zelf zal niet fundamen-
teel en structureel hervormd 
worden. Een politiek interessan-
te vraag is of we binnen afzien-
bare tijd na kunnen gaan of de 
politiek gedomineerde econo-
mieën (China, Rusland), deze 
financiële crisis minder voelen 
in hun reële economie dan de 
westerse economieën, waar de 
politiek totaal ondergeschikt is 
aan de markt. En ook of men de 
zogenaamde 'goede' bedoelin-
gen rond klimaat-maatregelen 
niet zal uithollen onder de roep: 'eerst het 
economisch herstel, dan het klimaat'.
Een reeks tegenstellingen en breuklijnen 
in de wereldsamenleving blijven na deze 
crisis op zich ongewijzigd, maar wellicht 
zullen ze voluit op scherp worden gesteld.

Veiligheidsgevolgen
We leven in een economische wereld 
waarin cultuur, technologie en wetenschap 
op massaproductie en consumptie zijn 
gericht en waarin eenzijdig, eenmalig en 
onzorgvuldig gebruik wordt gemaakt van 
grondstoffen. De toegang tot deze grond-
stoffen wordt -na dergelijke financiële cri-
sis- nog van groter cruciaal belang voor de 
hoofdspelers in dit systeem dan voorheen, 
alsook de toegang tot afzetmarkten en tot 
goedkope arbeid. Met andere woorden de 
strijd tussen 'Noord' en 'Zuid', de controle 

over de arbeidersklasse, en de militaire con-
trole over de grondstoffen blijven de grote 
uitdagingen vormen van dit kapitalisme en 
zijn verschillende hoofdrolspelers. Wellicht 
zal het aantal conflicten niet verminderen 
waarin 'ongeregelde' troepen bij betrokken 
zijn en waar de eigenlijke inzet de ontgin-
ning van interessante grondstoffen betreft, 
die doorgespeeld worden aan de 'reguliere' 
markten via 'bevriende' naties. Oorlog om 
grondstoffen met (criminele) tussenper-
sonen dus. Oost-Congo zal nog niet zo 
snel vrede kennen, en een 'humanitaire' 
interventie zal daar geen verandering in 
kunnen brengen. De strijd om de controle 
over energiegrondstoffenregio's (Midden-

Oosten, Centraal Azië, Afrika) zal zeker niet 
in intensiteit afnemen. Een direct gevolg 
van bovenstaande is dat wapensmokkel 
niet zal verminderen. Wapenhandel is 
zeker een beleidsdomein waar heel veel 
aandacht naar toe zal moeten gaan. Een 
allereerste eis ligt hier op een totale trans-
parantie van de sector. De meeste wapens 
die vandaag in illegale trafieken opduiken 
zijn ooit uit de productiehuizen vertrokken 
met legale contracten. Het zal niet eenvou-
dig zijn om de krachtsverhoudingen op dit 
vlak te veranderen als we in ogenschouw 
nemen dat de vijf permanente leden 
van VN-Veiligheidsraad bij de top van de 
wapenexporteurs behoren. 
De interventiedoctrines zullen door de 
elites nog aangescherpt worden, de huma-
nitaire dekmantel zal nog meer van de 
kapstok worden gehaald. De strijd tegen 

het terrorisme zal wel 'moeten' verder 
gezet worden. De veiligheidsanalysten zul-
len blijven hameren op de onvoorspelbare 
dreigingen die op de democratische wereld 
afkomen, waarvoor dus een militair appa-
raat nodig is dat alle kanten uit moet kun-
nen, tot meerdere eer en winst van de mili-
taire en veiligheidsindustrie. Voor betere 
controle, communicatie en bevelstructuren 
zal de nieuwste technologie volop moeten 
worden ingeschakeld: de militarisering 
van de ruimte wordt een belangrijke inzet 
van politieke strijd. Op geostrategisch vlak 
zullen de 'Atlantisten' de unipolariteit 
(de economische en militaire suprematie 
van het 'Westen', Noord-Amerika en de 

Europese Unie) willen veilig 
stellen. De militaire budgetten 
zullen er niet op verminderen. 
De vrees is groot dat nieuwe 
'polen' (de Shangai groep, BRIC 
-Brazilië, Rusland, India, China-
, nieuwe Zuid-Amerikaanse 
samenwerkingsverbanden) zich 
ook militair zullen willen sterk 
maken tegen dreigingen vanuit 
het huidige unipolaire cen-
trum. Ligt hier niet een nieuwe 
wapenwedloop in het verschiet? 
De strijd om de militarisering 
van de internationale relaties zal 
nog scherper worden gevoerd. 
Mochten de nieuwe 'polen' 
volop beslissen om bij hun inter-
nationale handel niet langer de 

dollar te gebruiken dan zou de crisis in de 
VS zwaar verscherpen. De reactie van een 
verzwakkende economische en politieke 
glorie die echter over een enorm militair 
overwicht beschikt, zou dan echt catastro-
faal kunnen zijn. Met andere woorden de 
strijd voor demilitarisering, voor conventi-
onele en nucleaire ontwapening, de strijd 
tegen de interventiepolitiek zal nog meer 
op de voorgrond moeten komen. De strijd 
om internationale problemen en conflicten 
op een politieke wijze op te lossen even-
eens. Daarvoor moet een wereldorganisa-
tie als de Verenigde Naties absoluut op een 
mondiaal democratische wijze, effectief 
op kunnen treden, waarbij de beslissingen 
zowel legaal als legitiem (d.w.z niet in func-
tie van een grootmacht) zijn. Een serieuze 
hervorming van de VN vormt een essenti-
ele uitdaging voor elke democraat. 

WERELDECONOMIE
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België onthoudt zich bij stemming VN  
resolutie over onderzoek naar  

gezondheidseffecten van uraniumwapens 
I Friends of the Earth I

 Op 2 december 2008 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, met een overweldigende meerderheid van stem-
men, een resolutie goed die VN-agentschappen verzoekt om hun standpunten bij te stellen over de milieu- en gezondheidseffecten 

van het gebruik van wapens met verarmd uranium.

BEWAPENING

Gezondheidsrisico's
De resolutie, die op 31 oktober reeds in 
de eerste commissie met 127 tegen 4 
stemmen aanvaard werd, vraagt uit-
drukkelijk aan drie VN-agentschappen 
-de Wereldgezondheidsorganisatie, het 
Internationaal Atoomenergieagentschap 
en het Milieuprogramma van de VN- om 
hun standpunten ivm uraniumwapens te 
updaten. De overweldigende steun voor 
de resolutietekst weerspiegelt de toene-
mende internationale bezorgdheid over 
de lange termijn impact van uraniumbe-
smetting in post-conflictgebieden en op 
militaire oefenterreinen.

Verarmd uranium wordt door ongeveer 
18 landen gebruikt in bepantsering en 
in pantserdoorborende projectielen. Dit 
zwaar metaal wordt vooral gebruikt 
omwille van zijn hoge densiteit –verge-
lijkbaar met goud– en omwille van zijn 
zelfontbrandende aard. (Als zelfontbran-
dende materialen zich in fijngemalen 
toestand bevinden schieten ze bij kamer-
temperatuur vanzelf in de fik). Wanneer 
projectielen met verarmd uranium inslaan 
op oorlogstanks, ontstaan er volumes aan 
radioactieve en chemisch toxische deeltjes 
die de internationaal aanvaarde emissie-
normen overschrijden. Deze microscopisch 
kleine deeltjes besmetten slagvelden en 
militaire oefenterreinen en het is bijna 
onmogelijk om deze gebieden te ontsmet-
ten of te saneren. 

Gebieden die besmet zijn als gevolg van 
conflicten waarin gebruik gemaakt werd 

van verarmd uranium, worden in verband 
gebracht met bepaalde geboortedefecten 
en met een sterke toename van kankers 
zoals leukemie en lymfoom. In de Iraakse 
gebieden waar uraniumwapens werden 
gebruikt tijdens de oorlogen van 1991 en 
2003 is dit ondertussen duidelijk vastge-
steld. Gedurende de 17 jaar na het eerste 
grootschalige gebruik in de Golfoorlog van 
1991, heeft een enorm volume aan weten-
schappelijk onderzoek de voorheen onbe-
kende wegen aan het licht gebracht, langs 
dewelke de blootstelling aan uranium de 
menselijke gezondheid kan schaden.

VN-resolutie
Wereldwijd hebben volksvertegenwoordi-
gers gereageerd door steun te geven aan 
oproepen voor een moratorium of voor 
een verbod op het gebruik van verarmd 
uranium in wapens. Zij drongen er bij 
het militair apparaat en bij de regerin-
gen op aan om het voorzorgsprincipe te 
hanteren. (Dit principe gaat er van uit 
dat er maatregelen genomen moeten 

worden, van zodra er voldoende redenen 
zijn om aan te nemen dat een activiteit 
of een product ernstige, onherstelbare 
schade kan veroorzaken aan gezondheid 
of milieu). Desondanks waren zowel de 
Wereldgezondheidsorganisatie als het 
Internationaal Atoomenergieagentschap 
traag in hun reactie op deze overvloed aan 
nieuwe wetenschappelijke aanwijzingen. 
De verwachting is dat deze goedgekeurde 
VN-resolutie zal leiden tot een deblokke-
ring van de situatie en tot verder grondig 
onderzoek. 
De tekst, ingediend door Cuba en 

Indonesië in naam van de beweging van 
niet-gebonden landen, verzoekt de drie 
VN-agentschappen uitdrukkelijk om op 
het vlak van onderzoek nauwer samen te 
werken met landen die besmet werden 
door het gebruik van uraniumwapens. 
Tot nu toe richtte het merendeel van het 
onderzoek dat werd uitgevoerd door VN-
lidstaten zich immers op de blootstelling 
van veteranen, en niet op de burgerbevol-

Gebieden die besmet zijn als gevolg 
van conflicten waarin gebruik gemaakt 
werd van verarmd uranium, worden 
in verband gebracht met bepaalde 
geboortedefecten en met een sterke 
toename van kankers.
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king die in de besmette gebieden leeft. 
Verder heeft een recente literatuurstudie 
van het onderzoek op VS-veteranen uitge-
wezen dat deze studies ontoereikend zijn 
wat bruikbare wetenschappelijke gege-
vens betreft.
De tekst van de goedgekeurde VN-resolu-
tie herhaalt het verzoek aan de lidstaten 
om rapporten en officiële stellingnamen 
over uraniumwapens over te maken aan 
de secretaris generaal van de VN, zoals 
gevraagd werd in de resolutie van 2007. 
Tot nu toe hebben slechts 19 landen aan 
dit verzoek voldaan. Veel van deze lan-
den roepen op om actie te ondernemen 
tegen uraniumwapens en steunen het 
voorzorgsprincipe. De VN-resolutie vraagt 
ook om de hele kwestie van de uranium-
wapens op de agenda van de 65ste zitting 
van de Algemene Vergadering te plaatsen.

Wie wel en wie niet
De stemming van 31 oktober 2008 liet al 

belangwekkende wijzigingen in stemge-
drag optekenen in vergelijking met de 
stemming van een vorige resolutie over 
uraniumwapens in 2007. Zo verander-
den de EU- en NAVO-landen Nederland, 
Finland, Noorwegen en Ijsland hun stem-
gedrag ten gunste van de oproep voor 
verdere actie omtrent de problematiek 
van uraniumwapens. Tijdens de recente 
stemming in de Algemene Vergadering 
kon men opnieuw wijzigingen in het 
stemgedrag vaststellen. Uiteindelijk 
keurden 141 landen de VN-resolutie voor 
grondig wetenschappelijk onderzoek naar 
de gezondheidseffecten van uranium-
wapens, goed. Van de vijf leden van de 
VN-Veiligheidsraad stemden de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk tegen. Ook Israël stemde tegen. 
Rusland onthield zich, net zoals Australië 
en Canada, landen die uitgebreide belan-
gen bezitten in uraniummijnbouw en 
die nauw aanleunen bij het buitenlands 

beleid van de VS. De resolutie kreeg 
wel opnieuw de steun van Japan, 
een land waarvan de regering 
onder aanzienlijke druk stond van 
campagnevoerders. China weigerde 
te stemmen.
Een groot deel van de 34 landen 
die zich nu onthielden zijn kan-
didaat EU/NAVO-landen of ex-
Sovjetrepublieken zoals Kazachstan. 
Maar ook Denemarken en Zweden 
onthielden zich bij de stemming, 
net zoals de Europese landen: 
Polen, Portugal, Spanje en Tsjechië. 
Dit ondanks het feit dat in mei 
2008, 94 % van de Europese parle-
mentsleden een oproep deden voor 
een verbod op uraniumwapens. 
En wat deed ons landje? België, 
dat in 2007 als eerste en enige 
land een wettelijk verbod instelde 
op munitie en bepantsering met 
verarmd uranium, onthield zich bij 
de stemming! Officieel verklaarde 
de regering voorlopig een neutrale 
houding te willen innemen. De 
Belgische regering wil immers geen 
diplomatieke initiatieven nemen 
voordat ze de internationale situ-
atie in het voorjaar van 2009 heeft 
geëvalueerd.

Willem Van den Panhuysen, coördi-
nator van de Belgische Coalitie 'Stop 
Uraniumwapens!', reageert als volgt: “Het 
steunen van de tekst van deze resolutie 
kunnen we moeilijk als een diploma-
tiek initiatief zien. We vinden dat België 
omwille van het feit dat ze al over een 
wet beschikt tegen uraniumwapens, door 
de internationale gemeenschap sowieso 
niet meer gezien kan worden als een 
'neutraal' land. We vinden dat de logische 
gevolgtrekking zou moeten zijn dat de 
regering alle steun geeft aan een resolutie 
die grondig en uitgebreid wetenschap-
pelijk onderzoek vraagt. Bovendien is 
het onaanvaardbaar dat de verschillende 
regeringen hun standpunten rond urani-
umwapens blijven baseren op onderzoek 
dat onvolledig en achterhaald is.”

www.motherearth.org
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Dreiging van een nucleaire renaissance
I Pieter Teirlinck I

Met de verkiezing van Barack Obama als volgende president van de VS is er ook voor de internationale kernontwapening opnieuw 
hoop gekomen. Obama kondigde immers aan dat ontwapening een centraal element zal vormen in het Amerikaanse nucleaire 
beleid. Het onderwerp staat opnieuw op de internationale agenda zoveel is zeker. Tal van internationale initiatieven van beleids-

makers en de civiele wereld ondersteunen deze evolutie. Maar de dreigende nucleaire renaissance dreigt de hoop te overschaduwen.

In oktober 2008 drong de secretaris-
generaal van de VN, Ban Ki-moon, er bij 
de kernmogendheden op aan om werk te 
maken van kernontwapening. De Franse 
president Sarkozy, als huidig voorzitter 
van de EU, stuurde op 5 december 2008 
een brief met concrete voorstellen tot 
kernontwapening naar de VN. Diezelfde 
week werd tevens de campagne 'Global 
Zero' gelanceerd, een internationaal ini-
tiatief dat de publieke opinie warm wil 
maken voor kernontwapening, en interna-
tionale beleidsmensen wil samenbrengen 
en ondersteunen bij het opstellen van 
een concreet stappenplan naar kernont-
wapening. Uit een recente internationale 
opiniepeiling in opdracht van Global Zero 
blijkt dat ongeveer driekwart van de men-
sen, voor kernontwapening is. In 20 van 
de 21 ondervraagde landen was een meer-
derheid van de bevolking voor. Pakistan 
vormde de enige uitzondering: slechts 
46% van de ondervraagden stelde achter 
een globale kernontwapening te staan. 
Een concreet voorstel dat nu circuleert 
onder experts, stelt de afbouw van het 
Russische en Amerikaanse arsenaal tot 
elk 1.000 kernkoppen voorop, om daarna 
over te gaan tot finale onderhandelingen 
met de andere kernwapenmogendheden 
over de vernietiging van alle kernwapens. 
Voor de VS zou dit in eerste instantie een 
reductie van 4.400 kernwapens beteke-
nen. In combinatie met een herziening 
van het rakettenschild zou dit goed zijn 
voor een besparing van 28 miljard dollar 
op het Amerikaanse defensiebudget. 

In de VS beloofde de nieuwe regering de 
ratificatie van de Comprehensive Test Ban 
Treaty (allesomvattend akkoord omtrent 
verbod op nucleaire explosies), die al meer 

dan tien jaar op zich laat wachten, einde-
lijk door het parlement te krijgen. Volgens 
de opiniepeiling van Global Zero steunt 
driekwart van het Amerikaanse publiek 
dit streven naar kernontwapening. De 

grootste tegenstand zou Obama binnen 
zijn eigen administratie terugvinden, bij 
mensen die eerder een harde lijn willen 
volgen op vlak van het buitenlands beleid. 
De belofte van Obama is goed nieuws 
voor het Non-proliferatieregime1, dat best 
wel een nieuwe adem kan gebruiken, het 
is immers op sterven na dood. Met de deal 
tussen India en de VS in oktober 2008 (zie 
Vrede nr. 394) werd het Non-proliferatie 
Verdrag (NPT) immers zeer ernstig onder-
graven. Als niet erkende atoomwapen-
staat zal India nu kernbrandstof kunnen 
aankopen op de internationale markt, 
zonder dat het land tot het NPT moet toe-
treden en zonder dat er garanties bestaan 
dat het land die kernbrandstof niet 
opnieuw zal gebruiken om kernwapens 
mee aan te maken. Daarmee wordt van 
de eerste pijler van het NPT, de verdere 
verspreiding van kernwapens voorkomen, 
een lachertje gemaakt. Van kernontwa-
pening door de bestaande kernmogend-
heden, een tweede belangrijke pijler 
waar het NPT op steunt, werd de laatste 
jaren evenmin werk gemaakt. Er zit geen 

beweging meer in de verdere afbouw van 
de zowat 26.000 kernwapens wereldwijd, 
waarvan Moskou en Washington samen 
96% voor hun rekening nemen. Nochtans 
lopen de START onderhandelingen (over 

de strategische afbouw van het wapen-
arsenaal) tussen Moskou en Washington 
af in december 2009, en moeten er drin-
gend nieuwe onderhandelingsinitiatieven 
opgestart worden. Van wereldwijde kern-
ontwapening kan immers nooit sprake 
zijn als de twee hoofdrolspelers niet het 
voortouw nemen. Sterker nog, waarom 
zouden andere landen zichzelf het recht 
blijven ontzeggen kernwapens te beko-
men, als de bestaande kernwapenstaten 
hun beloftes niet nakomen. De laatste en 
derde pijler van het NPT blijft voor een 
vreselijke paradox zorgen. Deze pijler stelt 
dat alle landen recht hebben op de toe-
gang tot civiele kernenergie, als ze maar 
afzien van het streven naar een kernwa-
pen. Maar moge de inherente link tussen 
militaire en civiele nucleaire technologie 
nu net die kernwapenverspreiding in de 
hand werken. 

Nucleaire renaissance
Ban Ki-moon uitte recentelijk zijn 
bezorgdheid omtrent een 'nucleaire 
renaissance', een wereldwijde heropleving 

PROLIFERATIE

Volgens de opiniepeiling van Global 
Zero steunt driekwart van het 
Amerikaanse publiek een globale  
kernontwapening.
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van de kernenergiesector. Drie argumen-
ten worden dikwijls naar voor geschoven 
door de voorstanders van kernenergie 
voor civiel gebruik: een wereldwijd stij-
gende vraag naar energie, energieon-
afhankelijkheid en klimaatvriendelijke 
energie. 

Laten we even de ogen 
sluiten voor de meer 
evidente alternatieven 
zoals zonne-energie en 
kijken hoe de nucleaire 
renaissance er uit kan 
zien. Verwacht wordt 
dat de energiebehoef-
ten tegen 2030 zullen 
verdubbelen tegenover 
vandaag, vooral door 
de toenemende vraag 
uit Azië. Wereldwijd 
zorgt kernenergie nu 
voor zowat 15% van de 
elektriciteitsproductie, 
via 439 kerncentrales 
verspreid over 30 lan-
den. Het Internationaal 
Atoom Energie 
Agentschap (IAEA) stelt 
een toenemende inves-
tering in kernenergie 
vast, m.a.w. de nucleaire 
renaissance is reeds 
bezig. Momenteel zijn 
er 34 nieuwe kern-
centrales in aanbouw, 
het merendeel in Azië 
(India, China, Rusland, 
Zuid-Korea, Iran en 
Japan). Sommige lan-
den zoals de VS en 
België lijken hun kern-
centrales langer open 
te zullen houden dan 
voorzien. Wereldwijd 
zijn een 100-tal nieuwe 
kerncentrales concreet 
gepland en 250 andere 
worden aangekondigd. Daarmee zou het 
aantal kerncentrales tegen 2030 verdub-
belen, alsook de geproduceerde hoeveel-
heid elektriciteit. Een 23-tal landen, die tot 
op heden niet over kernenergie beschik-
ken, zouden interesse tonen om kerncen-
trales te bouwen. 

Is kernenergie in staat de klimaatsve-
randering af te wenden? Stel dat we het 
aandeel elektriciteit uit kernenergie willen 
verdubbelen (een derde van de elektrici-
teitsproductie) tegen 2075, dan zijn er zo’n 
3000 bijkomende kerncentrales nodig. 
Of de aanbouw van 4 kerncentrales per 

maand! Dat is duidelijk geen haalbare 
kaart, immers waar zal men de nodige 
hoeveelheid betaalbare uranium (nodig 
als brandstof) blijven halen? Volgens 
een rapport van het Nucleair Energie 
Agentschap van de OESO is er nog voor 85 
jaar aan uraniumerts beschikbaar. De hui-

dige uraniumertsprijzen zijn tussen 2000 
en 2007 gestegen met 1.300% procent, 
van 10 tot meer dan 130 dollar per kg. De 
vermeende garanties op overvloedige en 
goedkope energie worden zeer twijfelach-
tig met deze informatie.   

Maar een heropleving 
van de nucleaire indu-
strie betekent wel een 
lucratieve zaak voor 
de sector. Om te voor-
komen dat de sector 
tegen 2030 met urani-
umtekorten te maken 
krijgt, kijkt men naar 
de herverwerking van 
gebruikt kernbrand-
stof tot plutonium, dat 
dan weer bruikbaar 
zal zijn als brandstof 
voor de zogenaamde 
generatie IV kernreac-
toren. Daarmee claimt 
de sector twee vliegen 
in één klap te slaan: 
(1) de herverwerking 
van gebruikt kernafval 
tot (2) een nieuwe 
bron van nucleaire 
brandstof (plutonium). 
Via zogenaamde 
kweekreactoren zou er 
meer brandstof gepro-
duceerd kunnen wor-
den dan er verbruikt 
wordt. De ultieme 
oplossing voor ura-
niumtekorten en het 
afvalprobleem? Een 
analyse van deze plan-
nen brengt eerder een 
nachtmerrie aan het 
licht. Experimenten 
met dergelijke kweek-
reactor-technologie 
in het verleden, 
werden stilgelegd 

omdat ze te duur en onveilig bleken te 
zijn. In Frankrijk werd het programma in 
1987 stilgelegd nadat er 20 ton vloeibaar 
natrium (koelvloeistof) weggelekt was. 
De Japanse kweekreactor werd in 1995 
gesloten nadat 3 ton natrium weglekte 
die voor een oververhitting van de reactor 
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leidde. Ook Groot-Brittannië, Duitsland en 
de Verenigde Staten legden hun kweekre-
actor-programma’s stil. Enkel in Rusland 
is er een kweekreactor operatief en India 
is er momenteel één aan het ontwik-
kelen. Generatie IV kernreactoren doen 
de gevaren van kernwapenproliferatie 
exponentieel toenemen, aangezien ze 
herverwerkingsprocessen in kweekreac-
toren stimuleren en aangezien plutonium 
ook militair bruikbaar is. Ondertussen is er 
wereldwijd reeds een verontrustend grote 
voorraad plutonium opgebouwd: 250 ton 
militair plutonium en 215 ton plutonium 
als gevolg van herverwerkingsprocessen 
in de civiele nucleaire sector. Verwacht 
wordt dat er nog zo’n 125 ton zal bijkomen 
tegen 2015.

Het kostenplaatje voor de opslag van het 
hoog radioactief afval, dat als restproduct 
vrijkomt bij generatie IV kernreactoren, 
zou nog veel hoger zijn dan de huidige 
kost voor kernafvalverwerking en -opslag. 
En dan spreken we nog niet eens over de 
directe impact van de herverwerkings-
faciliteiten op het milieu. Een rapport 
van het Europees Parlement (2001) stelt 
dat de werking van de Franse en Britse 
herverwerkingsfaciliteiten (La Hague en 
Sellafield) goed zijn voor een straling 
gelijk aan de totale straling vrijgekomen 
bij de kernramp van Tsjernobyl (1986).

Kernenergietechnologie ontwikkelen 
en commercialiseren lijkt dus zinloos, 
zeer duur, is een ramp voor het milieu 
en verhoogt het gevaar op proliferatie. 
Toch werd onder president Bush een pro-
gramma opgezet om de productie van 
elektriciteit uit nucleaire energie aan te 
moedigen: het zogenaamde Wereldwijde 
Nucleaire Energie Partnerschap (GNEP). 
Het omvat de ontwikkeling van generatie 
IV kernreactoren, de herverwerking van 
gebruikte kernbrandstof, en het ontwik-
kelen van kweekreactoren om nieuw 
kernbrandsof te kunnen produceren. Met 
dit plan zou een einde komen aan een 
30-jarig moratorium in de VS op de her-
verwerking van kernafval. Dit werd door 
president Jimmy Carter in 1977 verboden 
net omdat het zoveel gevaren voor kern-
wapenproliferatie met zich mee bracht. In 
december 2008 kwamen 25 partnerlan-

den van het GNEP samen in Oostenrijk om 
de plannen te bespreken.

De nucleaire renaissance zal dus zonder 
enige twijfel leiden tot een hogere pro-
ductie en een groter gebruik van nucleaire 
materialen, waardoor de gevaren van pro-
liferatie, veiligheid en de opslag van kern-
afval verder zullen toenemen. Een eerste, 
niet gestelde, vraag is of de mensheid op 
dergelijke plannen zit te wachten. Een 
andere vraag is of de wereld een interna-
tionaal regime kan voorzien dat in staat is 
al deze bijkomende gevaren te beheren.

Energieonafhankelijkheid 
vs non-prolifatie 
Volgens het NPT hebben alle landen het 
onvervreemdbare recht om autonoom 
aan uraniumverrijking te doen. Iran maakt 
net als zoveel andere landen, gebruik van 
dit recht. De wereld wantrouwt echter 

het Iraanse politieke regime en vreest 
dat deze verrijking dient om kernwapens 
te produceren. Die vrees zal alleen maar 
toenemen vermits zo’n 32 andere landen 
eveneens interesse tonen voor de bouw 
van een eigen kerncentrale. Het gevaar 
van proliferatie kan alleen verminderd 
worden door deze bijkomende nationale 
producties van kernbrandstof te probe-
ren voorkomen. Er liggen verschillende 
voorstellen daartoe op tafel, zogenaamde 
Multilaterale Nucleaire Benaderingen 
(MNA). De MNA focussen op de meest 
gevoelige delen van de nucleaire brand-
stof productie: het verrijken van uranium 
tot kernbrandstof en het verwerken van 

de gebruikte kernbrandstof (oa. tot pluto-
nium). Men kan de voorstellen opsplitsen 
in een drietal groepen.

De eerste groep focust op manieren om 
verzekerde toegang tot kernbrandstof te 
garanderen voor individuele landen bui-
ten het vragende land, maar evenwel zon-
der multilaterale controle of eigendom. 
Een voorbeeld is het voorstel van Rusland 
aan Iran (2005) om in Rusland kernbrand-
stof te verkrijgen in ruil voor het opschor-
ten van het eigen verrijkingsprogramma. 
Ook het Amerikaanse GNEP past in het 
rijtje. Een ander voorbeeld dat aan belang 
aan het winnen is, is het voorstel van de 
NGO Nuclear Threat Initiative (NTI) om 
onder beheer van het IAEA een zogenaam-
de kernbrandstof bank (nuclear fuel bank) 
aan te leggen. Dit zou een reservebank 
zijn, waar landen die bot vangen op de 
reguliere markt, zich voor de aankoop van 

kernbrandstof zouden kunnen toe wen-
den op voorwaarde dat ze volledig in orde 
zijn met hun non-proliferatieverplich-
tingen. Het NTI heeft via Warren Buffett 
(de rijkste belegger in de wereld) zelfs 50 
miljoen dollar voorzien om deze fuel bank 
te helpen oprichten, indien de overheden 
samen ook met 100 miljoen dollar over 
de brug komen. De EU kondigde begin 
december 25 miljoen euro steun aan de 
IAEA aan, voor het beheren van de fuel 
bank. Daarmee sluit de EU zich aan bij de 
VS, de Verenigde Arabische Emiraten en 
Noorwegen, die het project ook steunen. 
Vraag blijft evenwel of landen met nucle-
aire ambities de fuel bank zullen vertrou-
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wen en dus als een volwaardig alternatief 
beschouwen voor de eigen verrijking van 
uranium. Vraag is ook hoe duurzaam het 
is, als een dergelijk initiatief afhankelijk is 
van de goede wil van de bedrijfswereld. 

De tweede reeks MNA-voorstellen bepleit 
dat bestaande nationale faciliteiten, 
multilaterale eigendom zouden worden. 
Oostenrijk deed een voorstel om alle ver-
rijkingsfaciliteiten en verwerkingsfabrie-
ken onder te brengen onder exclusieve 
controle van een internationale organi-
satie waarin alle geïnteresseerde landen 
een aandeel nemen. Rusland heeft reeds 
een multinationaal consortium opgericht 
waar Kazachstan en Armenië deel van 
uitmaken. Een aantal Amerikaanse exper-
ten suggereerden aan Iran om het beheer 
van haar verrijkingsfaciliteit in Natanz te 
delen met enkele andere landen, in ruil 
voor het opheffen van de internationale 
sancties tegen het land.

In een derde benadering wordt voor-
gesteld om consortia op te richten 
onder multilaterale controle om nieuwe 
faciliteiten te bouwen, vooral in regio’s 
waar er nog geen verrijkingsfacilitei-
ten zijn. In 2007 deed Iran een voorstel 
in de Golfregio om samen met de zes 
Golfstaten plus Iran en Irak een gezamen-
lijk consortium op te richten om uranium 
te verrijken. Dat voorstel haalde het niet 
omdat de Golfstaten niet konden instem-
men met de Iraanse conditie dat de VS 
troepen zich volledig moeten terugtrek-
ken uit de Golfregio. In mei 2008 deed 
Iran nog een voorstel aan de VN om een 
dergelijk consortium op te richten in Iran. 
In 2008 beslisten Argentinië en Brazilië 
om samen een binationaal Nucleair 
Energie Comité op te richten (COBEN) om 
oa mee te kunnen spelen op de commerci-
ele wereldmarkt van uraniumverrijking.

Er zijn dus heel veel voorstellen om de 
toegang tot kernbrandstof te garanderen 
zonder dat landen nieuwe verrijkingsfaci-
liteiten moeten bouwen, maar die zullen 
pas succes hebben als alle landen echt 
geloven in het niet-discriminerend en a-
politieke beheer van de voorstellen. Enige 
scepsis is niet onterecht. Iran bijvoorbeeld 
had in de jaren 1970 reeds een deal geslo-

ten met de VS in verband met de levering 
van kernbrandstof, dat wel betaald werd 
door Iran maar uiteindelijk nooit geleverd 
werd door de VS omwille van politieke 
redenen (de Iraanse revolutie).

De directeur-generaal van het IAEA, El 
Baradei koestert de visie dat alle verrij-
king en herwerking in de toekomst alleen 
nog zal gebeuren onder multinationale 
controle. Voorstanders vergelijken graag 
met het gemeenschappelijk beheer van 
Kolen en Staal in Europa na de tweede 
wereldoorlog als een succesvol voorbeeld 
om de basis voor oorlog uit nationale han-
den te halen. Om hetzelfde te bereiken 
voor uraniumverrijking- en herverwerking 
dient een nieuw internationaal raamwerk 
opgezet te worden, dat alle landen, van 
de VS tot Iran, kan geruststellen. Een 

raamwerk dat open staat voor alle landen 
zonder uitzondering, onder beheer van 
een objectief en neutraal orgaan (IAEA), 
met voldoende geografische spreiding, en 
dat niet strijdig is met de werking van de 
vrije markt. Een wetgevend raamwerk dat 
het NPT moet versterken. Maar kan zo'n 
raamwerk ooit door iedereen aanvaard 
worden en zullen er voldoende middelen 
vrijgemaakt worden om een dergelijk 
internationaal regime te beheren? De 
huidige financiële noden bij de VN leiden 
opnieuw tot scepsis.

Dergelijke voorstellen tot internationali-
sering en een multilaterale aanpak spelen 
in het voordeel van grotere conglomera-
ten en neigen tot verdere concentratie in 
de nucleaire markt. De toekomst van de 
verrijkingsmarkt zal waarschijnlijk gedo-
mineerd worden door 3 grote leveranciers 
met een miljardenomzet: het Europese 
Areva/URENCO, USEC in de Verenigde 

Staten (dat o.a. de ontmantelde Russische 
kernkoppen verwerkt) en ROSATOM in 
Rusland.

Conclusies
Er mag zich internationaal misschien 
wel een positieve dynamiek lijken af te 
tekenen op gebied van kernontwapening, 
een nucleaire renaissance dreigt van de 
wereld een nog veel gevaarlijkere plaats 
te maken. De wereldwijde tendens naar 
een verdere verspreiding van civiele 
nucleaire installaties, in het bijzonder die 
van de vierde generatie, zal een ware plu-
tonium-economie op gang trekken. Deze 
zal van zo'n grootteorde zijn dat ze onmo-
gelijk te overzien valt door eender welk 
controleagentschap. De maatschappelijke 
gevolgen op vlak van veiligheid, versprei-
ding van kernwapens, milieu, kostprijs,...
zijn gigantisch. Er zijn simpelweg geen 
voordelen aan verbonden. Kortom als de 
vredesbeweging consequent wil blijven 
kan ze niet anders dan duidelijk stand-
punt innemen: civiele nucleaire energie 
moet verboden worden. 

Interessante links:
Internationale campagne Global zero, 
www.globalzero.org
Nuclear Threat Initiative, www.nti.org 
Too hot to handle, the future of civil 
nuclear power, Oxford research group 
(2007) http://www.oxfordresearchgroup.
org.uk/publications/briefing_papers/pdf/
toohottohandle.pdf 
–––––

Het Non-proliferatieregime krijgt vorm door 
het Non Proliferatie Verdrag (1968) dat steunt 
op drie pijlers: kernontwapening door de kern-
wapenstaten, afzien van kernwapenproductie 
door de niet-kernwapenstaten en een gegaran-
deerde toegang tot civiele kernenergie voor alle 
landen.
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Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties spreken van een 
“blokkade tegen de Verenigde Naties zelf” en een “aanval op de 
menselijke waardigheid”. Hoewel de honderden raketaanval-
len verhoudingsgewijs voor relatief weinig slachtoffers zorgen 
(gemiddeld twee doden per jaar), drijven ze de Israëlische 
regering tot wanhoop. 
Maar ze vormen ook 
een gedroomd argu-
ment om de bevolking 
hard aan te pakken en 
zo Hamas te raken, die 
de kleine enclave con-
troleert. Het Israëlische 
geweld in de Gaza 
zorgde alleen al in 
2006 voor de dood van 
141 minderjarigen. Maar 
ook de trage dood 
vindt zijn slachtoffers. 
Momenteel mogen 400 
kritisch zieken de Gaza-
strook niet uit voor dringende medische zorgen. Plaatselijke 
ziekenhuizen beschikken niet meer over de nodige medicatie. 
Het beetje brandstof dat Gaza -een immense gevangenis met 
1,5 miljoen inwoners- nog in geraakt, is ruim onvoldoende om 
er de bevolking van elektriciteit mee te voorzien. Het dagelijks 
uitvallen van de elektriciteit zorgt er voor dat 40 procent van de 
bevolking slechts om de vier dagen drinkwater ontvangt.

“De idee is om de Palestijnen aan een dieet te onderwerpen, 
maar niet om hen van honger te laten sterven”, aldus een advi-
seur van de Israëlische premier twee jaar geleden. Hoe dicht 
zitten we vandaag niet bij deze schandalige waarheid? Volgens 
het Rode Kruis kampt 70% van de bevolking met een gebrek 
aan voedsel. Het gaat hier niet over een of andere natuurramp 
maar om een moedwillig opgelegde politiek van een land 
dat zichzelf graag de enige democratie in het Midden-Oosten 
noemt. Sinds Hamas de verkiezingen won, komen levensnood-
zakelijke goederen nog maar druppelsgewijs binnen. De eco-
nomie is gezwicht onder het nu al meer dan twee jaar durende 
Israëlische embargo. De laatste resten van economische 
activiteit verdwijnen. Volgens de VN is 95% van de fabrieken 

gesloten. Vissersboten die de zee opvaren worden geregeld 
door Israëlische patrouilleboten beschoten. Daarbij zijn sinds 
het begin van het embargo al 17 zeelui omgekomen. De jongste 
maatregel bestaat er uit om het humanitaire drama verborgen 
te houden door journalisten de toegang tot de Gazastrook te 

ontzeggen. Volgens 
een Israëlische woord-
voerder is die ver-
slaggeving namelijk 
‘onfair’.

Dit moedwillig uit-
hongeren en collectief 
straffen van een hele 
bevolking gebeurt 
onder de ogen van 
de internationale 
gemeenschap. Israël 
mag straffeloos 
begaan hoewel de 
Vierde Conventie van 

Genève een dergelijk behandeling als een oorlogsmisdaad clas-
sificeert. Zorgvuldig en goed gedocumenteerde rapporten van 
de speciale rapporteur voor de Mensenrechten van de VN en 
mensenrechtenorganisaties worden zonder gevolg geklasseerd. 
Een hoge vertegenwoordiger van de VN-vluchtelingenorgani-
satie (UNWRA), sprak harde taal: “Gaza staat op het punt het 
eerste gebied te worden dat doelbewust herleid wordt in een 
rampzalige staat van ontbinding”. 

Speciale status
De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben er in principe 
mee ingestemd om die politiek van collectieve bestraffing te 
steunen. Ze zien er dan ook geen graten in om met Tel Aviv 
allerlei samenwerkingsakkoorden af te sluiten. Dat wekt min-
stens onze verbazing, vooral omdat Israël ook de onder hun 
auspiciën aangegane engagementen voor een vredesregeling, 
zoals de bevriezing van de nederzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever, flagrant met de voeten treedt.

De VS storten elk jaar probleemloos 2,5 miljard dollar militaire 
steun door aan de Israëlische bezettingsmacht en hebben tal 

Dodelijke stilte
I Ludo De Brabander I

De situatie in de Gaza-strook neemt dramatische proporties aan. Sinds 4 november heeft Israël dit Palestijns gebied aan een nog 
strikter embargo onderworpen als reactie op raketaanvallen vanuit de Gaza. Enkel humanitaire goederen komen er nog in, maar 

dan met mondjesmaat. Want na een raketaanval worden ook hulpgoederen tijdelijk tegengehouden. De Israëlische adjunct-minis-
ter van Defensie Matan Vilnai, waarschuwde begin dit jaar dat het lot van de Palestijnen wel eens in een ‘Shoah’ zou kunnen eindi-

gen. Hoewel hij achteraf nuanceerde dat hij eigenlijk een ‘ramp’ bedoelde zit hij akelig dicht bij de realiteit. 
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van militaire samenwerkingsakkoorden en projecten lopen. 
Ook de Europese Unie (EU) lijkt naar de gunsten van de Joodse 
staat te willen dingen en besliste deze zomer van Israël haar 
meest geprivilegieerde partner te maken. Op de achtste bijeen-
komst van de EU-Israël Associatieraad, een vergadering met 
de Europese ministers van Buitenlandse zaken van de EU en 
Israël, antwoordde Brussel positief op de vraag van Israël om de 
banden nauwer aan te halen en een zogenaamde ‘upgrade’ te 
verlenen tot ‘speciale status’. De smeekbede van de Palestijnse 
premier Salam Fayyad in een brief aan zijn Europese collega’s, 
om geen opwaardering toe te staan zolang Israël zich niet 
schikt naar het internationaal en humanitair recht, viel in 
dovemansoren. Even voor deze Europese beslissing bezocht 
een officiële 14-koppige delegatie van het Europees Parlement 
nog het gebied: "We voelen heel sterk dat zonder een ernstig 
teken van geloofwaardige en tastbare verbeteringen op het 
terrein, de tijd nog niet rijp is voor het opwaarderen van de EU-
Israël relaties.” Het is duidelijk dat de ministers in de EU-Israël 
Associatieraad maar weinig waarde hechten aan de conclusies 
van het Europees parlement. Voor de Europese Commissaris 
voor Externe Betrekkingen en Europees Nabuurschapsbeleid, 

Benita Ferrero-Waldner, staat het buiten kijf dat het steeds 
de bedoeling is geweest van de Europese Commissie om 
Israël vooraan in de ‘eerste golf’ te hebben van het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENP). Ambassadeur Ramiro Cibrian-Uzal, 
het hoofd van de delegatie van de Europese Commissie in 
Israël, verklaarde fier dat "de Europese Unie en Israël nu de 
vruchtbaarste en meest intense periode doormaken in een 
lange geschiedenis van samenwerking".

En wat met het internationaal recht?
Met hun houding ondergraven de Westerse grootmachten het 
internationaal recht en het bijbehorend VN-beleid. Het gaat er 
bij wijlen uitermate cynisch aan toe. Terwijl het VN-bureau voor 
Humanitaire Zaken aan de alarmbel trekt over de Israëlische 
belemmeringen van de Palestijnse vissers in Gaza, onderhan-
delen de EU en Israël met succes over een akkoord rond een 
wederzijdse vermindering van de douanetarieven op land-
bouwproducten en visserij. Voor de Europese houding zijn er 
misschien wel historische, politieke en economische verklarin-
gen aan te reiken, maar geen enkele rechtvaardigt dat een heel 
volk het voorwerp is van zo een schandelijke behandeling. 

Het Europees Parlement gepasseerd
De beslissing van de Associatieraad van juni 2008 vormde een politieke verbintenis tot een versterking van de relaties met Israël, 
die nog concreet moest worden ingevuld. Zes maanden later, vlak voor de bijeenkomst van de Europese Raad begin december 2008, 
stond dit dossier op de agenda van het Europees Parlement. Het oorspronkelijke scenario luidde dat de parlementsleden enerzijds 
hun goedkeuring zouden hechten aan de versterkte Associatieovereenkomst en middels een resolutie de criteria zouden bepalen 
volgens dewelke deze overeenkomst in werking mocht treden. Maar dat ging niet door. Na een korte intense mailcampagne van 
ngo’s  en  politieke  activisten  schrapte  het  Europees  Parlement  (Groenen, Verenigd  Links  en  Sociaaldemocraten)  het  hele  dossier 
gewoon van de agenda. Een nipte meerderheid van de parlementsleden bleek te beseffen dat het wat grof zou zijn om zich akkoord 
te verklaren met een ‘upgrade’, terwijl Israël in Gaza het oorlogsrecht manifest schendt. 

Een paar dagen later zou de Europese Raad duidelijk tonen daar anders over te denken. Dat gebeurde op aandringen van de Franse 
voorzitter Sarkozy. De Europese regeringsleiders bevestigden de Associatieovereenkomst en maakten dit politiek principe meteen 
ook concreet. Voortaan zullen er op ‘ad hoc basis’ geregeld  topontmoetingen plaatsvinden tussen de Europese staatshoofden en 
Israël om “het belang dat gehecht wordt aan hun relaties” te onderstrepen. Verder komen er minstens drie bijeenkomsten op niveau 
van de minister van Buitenlandse Zaken. Elke EU-voorzitter kan voortaan ook de Directeur-Generaal van het Israëlische ministerie 
van Buitenlandse Zaken uitnodigen om deel  te nemen aan een van de  vergaderingen van het Politiek en Veiligheidscomité  van 
de Europese Unie.  Israëlische experts kunnen worden uitgenodigd op bijeenkomsten van allerlei werkgroepen verbonden aan de 
Raad, rond thema’s als mensenrechten, het gevecht tegen terrorisme, het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, het 
Veiligheids- en Defensiebeleid, enzovoort. Dit alles komt bovenop het al immense pakket van samenwerkingen in allerlei program-
ma’s met de EU, dat nog zal worden uitgebreid.

Het is trouwens opvallend met welk gemak Israël bij het veiligheidsbeleid van de EU wordt betrokken. In het Actieplan dat al sinds 
2005 tussen de EU en Israël is overeengekomen, staat onder meer de samenwerking omschreven rond de strijd tegen de massaver-
nietigingswapens. Hoe valt dit te rijmen met het feit dat Israël zelf een atoomwapenmacht is, die bovendien het Non-proliferatie-
verdrag niet heeft ondertekend? 
De eenzijdige beslissing van de Europese Raad werd vanuit het Europees Parlement zwaar op de korrel genomen. Bij monde van 
Véronique De Keyser liet de Sociaaldemocratische fractie verstaan dat de opwaardering een “zware fout is van president Sarkozy. Het 
Europees Parlement”, aldus De Keyser, “had uit respect voor de Europese burgers beslist de stemming uit te stellen totdat de zaken 
op het terrein veranderen.” Naar eigen zeggen had ze van deze Europese burgers honderden protestmails ontvangen.
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Detentie en behandeling
Een administratieve aanhouding is een ‘preventieve’ aanhou-
ding zonder aanklacht, noch proces. Administratieve aanhou-
dingen gebeuren omwille van de publieke- of gebiedsveiligheid. 
De invulling van deze begrippen is echter niet wettelijk vast-
gelegd en dus afhankelijk van de interpretatie en willekeur van 
lokale bevelhebbers. Israël deinst er niet voor terug ook jonge-
ren administratief aan te houden. Meestal zijn die tussen de 16 
en de 18 jaar oud, maar soms zijn ze nog jonger. Palestijnse jon-
geren worden in Israël berecht volgens het militair recht vanaf 
16 jaar. In de praktijk geldt dit ook voor jongere Palestijnen. Dit 
is tegenstrijdig met de VN-conventie over de Rechten van het 
Kind -van kracht sinds september 1990 en mee ondertekend 
door Israël- dat bepaalt dat een kind minderjarig is tot 18 jaar. 
Bovendien illustreert dit de dubbele standaard die Israël han-
teert ten opzichte van Israëlische en Palestijnse jongeren. Voor 
Israëlische jongeren geldt het Israëlische jeugdrecht tot ze de 
leeftijd van 18 jaar bereiken.

Volgens artikel 78 van de Conventie van Genève omtrent de 
bescherming van burgers in oorlogstijden (1948) zijn admini-
stratieve aanhouding soms aanvaardbaar. Israël verschuilt zich 
hier dan ook achter. Maar een administratieve aanhouding kan 
enkel onder strikte voorwaarden. Zo is het een laatste toevlucht 
wanneer andere minder ingrijpende maatregelen ineffectief 
blijken. De VN-conventie over de Rechten van het Kind beves-
tigd omtrent de gevangenschap van kinderen en jongeren 
dit principe. Zij vullen daarbij aan dat de gevangenschap bij 
kinderen en jongeren zo kort mogelijk moet zijn. De Conventie 
houdt ook in dat de basisrechten -zoals inzagerecht in de 
bewijslast- van de gevangene gerespecteerd moeten worden. 
De gevangenschap moet doorgebracht worden op het bezette 
grondgebied, m.a.w. niet in Israël maar in de Bezette Palestijnse 
Gebieden. Het VN-Mensenrechtencomité stelt dat de gevan-
gene de reden moet kennen van zijn aanhouding. Israël voldoet 
aan geen van deze voorwaarden.

Voor de jongeren betekent gevangenschap dat ze hun familie 
lange tijd niet zien. De familie wordt immers de toegang tot 
Israël, waar de jongeren worden ondergebracht, aan de check-
points geweigerd. De jongeren kennen hun rechten en plichten 
vaak niet. De eerste dagen krijgen ze geen juridische onder-
steuning. Als ze die toch krijgen, mogen hun vertegenwoordi-
gers, net als hen, de bewijslast niet inkijken. Ze weten dus niet 

waarom ze gevangen zitten. Ze weten evenmin wanneer ze 
zullen vrijkomen. De omstandigheden van de gevangenschap 
zijn erbarmelijk en druisen in tegen het VN-protocol omtrent 
de vrijheidsberoving van minderjarigen, waaronder recht op 
educatie. Erger nog, zelfs de door de VN vastgelegde minimum 
standaarden voor het behandelen van (volwassen) gevangenen 
worden niet gerespecteerd. Bovendien worden bekentenissen 
vaak via psychologische en fysieke mishandeling afgedwongen. 
Bekentenissen worden in het Hebreeuws opgemaakt, waardoor 
de jongere bij het ondertekenen niet weet wat hij bekent.

Impact en doel
In een VN-rapport van maart 2003 omtrent kinderen in gewa-
pende conflicten, benadrukt de internationale gemeenschap 
in het bijzonder zijn bezorgdheid over de ontwikkelingen in de 
Bezette Palestijnse Gebieden: “De impact [van die ontwikkelin-
gen] op kinderen in het conflict is zeer groot.” 

Khawajah, een 12-jarige Palestijnse jongen, vertelt hoe hij 
in september van dit jaar ’s nachts door Israëlische soldaten 
thuis werd weggehaald. Ook zijn 18-jarige neef en een 14-jarig 
schoolvriendje werden opgehaald. De soldaten behandelden 
hen hardhandig. Ze werden met drie naar de Ofer gevangenis 
gebracht. Khawajah vroeg zich af waarom hij werd aangehou-
den. Hij had wel deelgenomen aan een betoging maar dat 
had het hele dorp gedaan. Toen hij voor de rechter verscheen, 
werd hij verdedigd door een Israëlische advocate die pleitte 
voor voorwaardelijke vrijlating. De rechter stond het toe maar 
de waarborgsom was hel hoog. Zijn vader heeft het bedrag 

Detentie van minderjarige Palestijnen in Israël
I Ellen De Coster I

Een minderjarige jongen opsluiten omdat hij een mogelijke bedreiging vormt voor de veiligheid van de staat, is gerechtvaardigd. 
Althans dat beweert de staat Israël. Systematisch worden Palestijnen (zowel uit Israël, als uit de Bezette Gebieden) zonder enige 

reden administratief aangehouden. Momenteel is dit het geval voor een 800-tal Palestijnen. 
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moeten lenen. ’s Nachts wordt Khawajah nog steeds angstig 
wakker.

“Israël wil meer land met minder Palestijnen. Palestijnen wor-
den niet beschouwd als burgers maar als residenten”, stelt 
Khalil Rishmawi, oud-professor van Birzeit. De administratieve 
aanhoudingen situeren zich dan ook binnen een annexatie- 
en onderdrukkingspolitiek die Israël voert ten opzichte van 
de Bezette Palestijnse Gebieden. Een politiek die moet leiden 
tot een zuivere joodse staat. Door willekeurige aanhoudingen 
oefent Israël controle uit op de Palestijnse bevolking. De focus 
op jongeren heeft een dubbel voordeel. Israël poogt het huidige 
verzet in de kiem te smoren door angst te installeren. Tegelijk 
veegt men bij jongeren enige hoop in de toekomst van tafel.
Israël houdt vol dat de aanhoudingen terecht zijn. De aange-
houden jongeren vormen zogezegd een reële bedreiging voor 
de Israëlische staat. Israël beroept zich daarbij op het gruwe-
lijke verleden van het joodse volk. Maar o.a. Ilan Pappé, één van 

de Nieuwe Historici, ontkracht dit argument. De uitbouw van 
een joodse staat in het toenmalige Palestina ging reeds voor 
de Holocaust van start. En hoewel de gruwel van de Holocaust 
niet geminimaliseerd mag worden, geeft het geen recht tot het 
onderdrukken van een ander volk.
Op 4 december 2008 heeft Israël in Genève zware kritiek gekre-
gen. Dit gebeurde in het kader van een universele periodieke 
evaluatie waarbij Israël voor het eerst verscheen voor de Raad 
voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. De 
vele schendingen van de mensenrechten ten opzichte van de 
Palestijnse bevolking werden zwaar op de korrel genomen. Ook 
de administratieve detentie van minderjarige Palestijnen kwam 
ter sprake en werd tijdens de voorbereidingen van de evaluatie 
al door verscheidene organisaties naar voor geschoven. Maar 
Israël schuift elke kritiek ter zijde. De VN kijkt machteloos toe.

Ellen De Coster is stagiaire bij Vrede

Israël maakt zich op voor nieuwe verkiezingen. Op 21 september 
2008 verbrandde premier Olmert, zich aan een corruptieschan-
daal en de mislukte Libanon-oorlog. Hij zag zich verplicht om 
zijn ontslagbrief in te dienen bij president Shimon Peres. Een 
poging van Tzipi Livni, zijn opvolgster als Kadima-leider, om 
een nieuwe regering te vormen, mislukte. Op 10 februari 2009 
moet er dus gestemd worden voor een nieuwe regering. Met 
uitzondering van de verkiezingen in 1977 zal het de eerste keer 
zijn dat de verkiezingsstrijd zich afspeelt zonder de deelname 
van de zittende premier. Bij de drie hoofdrolspelers zitten 
wel twee ex-premiers. Als we op de recente opiniepeilingen 
mogen afgaan, behoort de rechtse Likoedleider, Benjamin 
Netanyahu tot een van de grote kanshebbers om de begeerde 
post in de wacht te slepen. Als premier (1996-1999) voerde deze 
‘American style’-politicus een neoliberaal beleid. Hij is ook een 
typisch adept van ‘Eretz Israël’(groter Israël) en verzette zich 
tegen de oprichting van een Palestijnse staat. Zijn drie nee’s 
waren: geen terugtrekking uit de Golanhoogte, geen discussie 
over Jeruzalem als ondeelbare hoofdstad van Israël en geen 
onderhandelingen onder vooraf gestelde voorwaarden. Zijn 
tegenstrever in de komende verkiezingen, Ehud Barak van 
Avoda (de Arbeiderspartij), was premier van 1999 tot 2001. 

Hij doorliep een militaire carrière en schopte het tot stafchef 
van het Israëlische leger. Hij is defensieminister in de ontslag-
nemende regering Olmert. De derde kandidate is Tzipi Livni 
(Kadime-partij). Indien ze het haalt zou ze de tweede vrouw in 
de geschiedenis van Israël zijn, die de post van eerste minister 
binnenhaalt (na Golda Meir van 1969 tot 1974).

De neergang van de Arbeiderspartij
Hoewel opiniepeilingen in Israël doorgaans weinig betrouw-
baar zijn, tonen ze toch een opvallende trend. Als de verkiezin-
gen van 2006 al een behoorlijke overwinning betekenden voor 
rechts en extreemrechts, dan beloven de peilingen een nieuwe, 
nog grotere aardverschuiving naar rechts en extreemrechts. 
Likoed zou volgens een recente peiling maar liefst 34 zetels 
veroveren in het 120 zetels tellende Israëlische parlement (de 
Knesset). Nu beschikt deze rechts-nationalistische partij slechts 
over 12 zetels. Daarnaast houdt het centrumrechtse Kadima, de 
door Sharon opgerichte afscheuring van Likoed, redelijk goed 
stand met 28 zetels, ondanks de malaise die premier Olmert 
over zijn partij heeft gebracht. De belangrijkste verklaring is 
wellicht dat Kadima profiteert van de totale afgang en desin-
tegratie van de ooit zo machtige Arbeiderspartij. In 1992, toen 

Extreemrechtse opmars in Israël nog slechter 
nieuws voor de Palestijnen

I Ludo De Brabander I

Op 10 februari 2009 trekken de Israëli’s naar de stembus. Opiniepeilingen laten een verregaande verrechtsing zien van het 
Israëlische politieke landschap. De extreemrechtse Likoedleider Benjamin Netanyahu maakt een grote kans op het premierschap. 

Zijn standpunt is duidelijk: er komt geen Palestijnse staat. Zijn alternatief: ‘economische vrede’.
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Yitzak Rabin aan het roer stond, haalde de partij nog 44 zetels. 
In de verkiezingen van 2006 moest de Arbeiderspartij een 
zware opdoffer incasseren toen die maar 19 zetels meer over 
hield. Goed twee maanden voor de verkiezingen duwen de 
peilingen de partij van Ehud Barak compleet de dieperik in. Met 
nog amper 10 zetels zou ze even groot worden als het rechts-
religieuze Shas en het rechtsextremistische Yisrael Beiteinu. Een 
andere peiling geeft de Arbeiderspartij zelfs nog maar 8 zetels, 
wat hen op het niveau zou terugbrengen van het linksere 
Meretz (7 zetels), dat wel eens het toevluchtsoord zou kunnen 
worden van veel ontgoochelde Arbeiderspartij-stemmers. 

Het probleem met de Arbeiderspartij is dat ze al lang geen link-
se partij meer is. Op sociaal-economisch vlak is ze vergelijkbaar 
met Tony Blairs ‘New Labour’ en daarmee nog nauwelijks te 
onderscheiden van de rechtse partijen. Partijleider Barak leidt 
ook niet meteen het leven van een typische arbeidersocialist. 
Na zijn premierschap werkte hij als partner en adviseur voor 
verschillende grote bedrijven. Hij richtte ook zijn eigen onder-
neming ‘Ehud Barak Limited’ op, parkeerde geld in een belas-
tingsparadijs en staat bekend om zijn luxueuze levensstijl. 
Met haar standpunten over het bezettingsconflict met de 
Palestijnen lijkt het wel of de Arbeiderspartij, Likoed naar de 
kroon wil steken. Als Defensieminister stelt Barak zich geregeld 
als militaire hardliner op. Denken we maar aan het brutale 
optreden van het Israëlische leger in de compleet geïsoleerde 
Gazastrook. De oud-generaal en stafchef van het leger wil 
absoluut zijn ministerpost houden en het lijkt er niet toe te 
doen of dat in een toekomstige regering met Likoed of Kadima 
is. Van oktober 2006 tot januari 2008 zagen de kopstuk-
ken van de Arbeiderspartij er ook geen graten in om in een 
regering te zetelen samen met de extreem-rechtse Avigdor 
Lieberman. Die maakte enkele jaren terug zijn plan bekend om 

Israël zoveel mogelijk te zuiveren (‘transfer’) van Palestijnen, 
wat furieuze reacties uitlokte binnen de ‘linkervleugel’ van de 
Arbeiderspartij. Ophir Pines-Paz, die namens de Arbeiderspartij 
in de regering de post van Binnenlandse Zaken bezette, nam 
ontslag met de woorden: “Het ogenblik dat de regering besliste 
Lieberman en zijn partij op te nemen, wiens leiders besmet 
zijn met racisme en antidemocratische uitlatingen, bleef er 
voor mij geen andere keuze meer”. Dat de desastreuze oorlog 
tegen Libanon mee het werk was van Amir Peretz, Baraks voor-
ganger en partijgenoot op Defensie, zal de Arbeiderspartij ook 
wel veel electorale schade hebben aangebracht. Alle ingredi-
enten zijn voorradig voor een complete desintegratie van de 
Arbeiderspartij.

Van de verrechtsing van de Arbeiderspartij lijkt vooral Kadima 
te profiteren. Onder Olmert nog in zak in as, lijkt de partij onder 
Livni een tweede adem te vinden. Livni is nochtans niet meteen 
wat je een charismatische figuur zou noemen. Een begenadigd 
spreekster is ze ook al niet. Maar ze heeft het voordeel niet 
geassocieerd te worden met de corruptieschandalen van haar 
voorganger, premier Olmert. Bovendien toont ze zich als een 
diplomate, wat meteen ook wil zeggen dat ze niet echt in haar 
kaarten laat kijken. Als minister van Buitenlandse Zaken heeft 
ze de communicatielijnen met de Palestijnse onderhandelaars 
uit het kamp van president Mahmoud Abbas, opengehouden. 
Maar behalve wat lippendienst aan een twee-staten-oplossing, 
deed ze daar geen noemenswaardige concessies. Bovendien 
beschouwt ze de opmerking dat de joodse nederzettingen een 
oplossing voor het conflict tegenhouden, als een ‘overdreven’ 
reactie. Ze beloofde de tweede plaats op de lijst aan haar con-
current Shaul Mofaz, ook al een ex-stafchef van het Israëlische 
leger en op dit ogenblik ontslagnemend minister van Transport. 
Mofaz kan qua politiek profiel met gemak de vergelijking met 
Netanyahu en andere uiterst rechtse politieke figuren door-
staan.

‘Bibi’, de rijzende ster
De linkse Israëlische journalist, Gideon Levy, heeft zich in zijn 
krant Ha'aretz al meermaals sarcastisch uitgelaten over de 
groeiende populariteit van Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu. Op 
23 november schreef hij onder de kop ‘Israël kiest zijn Bush’: 
“Israëli’s lijken te willen kiezen voor een conservatieve, rechtse, 
nationalistische en oorlogszuchtige kandidaat, de Israëlische 
Bush. Terwijl de wereld vooruit gaat, is Israël een stap terug aan 
het zetten”. Netanyahu heeft een aantal grote ‘Havik’-namen 
rond zich geschaard zoals Benny Begin en Moshe Yaalon. In een 
toespraak voor de Knesset (27 oktober) deed ‘Bibi’ zijn uiterste 
best om rechts en extreemrechts te paaien door te stellen 
dat er onder zijn leiderschap geen onderhandelingen zullen 
zijn over Jeruzalem en dat het grootste deel van de Westelijke 
Jordaanoever bij Israël terecht moet komen. Onder geen enkel 
beding mogen de van hun land verdreven Palestijnse vluch-
telingen terugkeren. Hij beloofde ook, dat onder zijn premier-
schap, de Syrische Golan-hoogte bij Israël blijft. Valt er dan 
niets meer te onderhandelen? Toch wel, maar op een bijzonder 

Als de verkiezingen van 
200� al een behoorlijke 
overwinning betekenden 
voor rechts en extreem-
rechts, dan beloven de 
peilingen een nieuwe, 
nog grotere aardver-
schuiving naar rechts en 
extreemrechts.
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cynische manier. In de plaats van ‘territoriale vrede’ moet Israël 
over ‘economische vrede’ onderhandelen. De Palestijnen zouden 
zich moeten laten verleiden door economische vooruitzichten 
en moeten zich hooguit met een zekere graad van autonomie 
tevreden stellen, dat wil zeggen onder Israëlische dominan-
tie. Toen de partij de Palestijnse kwestie bediscussieerde liet 

Netanyahu's standpunt aan duidelijkheid niet te wensen over: 
“Beste vrienden, laat me dit nogmaals luid en duidelijk stellen: 
er zal geen Palestijnse staat komen ten westen van de Jordaan.” 

De kanker van de nederzettingen
De verdere sterke verrechtsing van het Israëlische politieke 
toneel betekent –als dat nog mogelijk is– meer slecht nieuws 
voor de Palestijnen. Hoewel de Palestijnse chef-onderhande-
laar Ahmed Qurei openlijk zijn voorkeur uitsprak voor Livni als 
toekomstig premier, valt er weinig goeds te verwachten van 
haar. De huidige ontslagnemende regering, waar Livni lid van 
is, heeft immers behoorlijk bijgedragen aan de verdere uit-
breiding van de joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem en 
de Westelijke Jordaanoever. In de ‘Roadmap’ heeft Israël zich 
nochtans geëngageerd tot het bevriezen ervan en de ontman-
teling van de zogenaamde ‘Outposts’ (illegale nederzettingen 
van radicale kolonistengroepen). Geen van beiden gebeurde, 
ook niet na de nieuwe ontmoeting in Annapolis eind 2007, toen 
Israël zich opnieuw akkoord verklaarde met een bevriezing van 
de nederzettingen. Drie maanden na Annapolis keurde de rege-
ring al de constructie goed van een paar honderd wooneenhe-
den in een nieuw te bouwen grote nederzetting met de naam 
Agan Ha’ayalot. Volgens de Israëlische vredesorganisatie Peace 
Now is sinds Annapolis eenderde van de publieke investerin-
gen in de huisvesting naar de Westelijke Jordaanoever gegaan. 
Terwijl er onderhandeld wordt gaat de strategie van annexatie 
van Palestijnse grond gewoon voort. In dat opzicht verschillen 
de uitspraken van extreemrechtse politici zoals Netanyahu, niet 
met de daden van de zogenaamde centrumpolitici als Livni en 

Barak. Volgens de Israëlische krant Ha'aretz , heeft Barak, die 
begin dit jaar geëist heeft dat alle constructieprojecten ter 
goedkeuring aan hem worden voorgelegd, heel wat nieuwe 
nederzettingsprojecten op de Westelijke Jordaanoever aan-
vaard. Wie er ook aan het roer staat in Israël, er heerst klaarblij-
kelijk een grote consensus over de expansie van Israël ten koste 
van de Palestijnen, op wiens verbrokkelde en geïsoleerde encla-
ves nog onmogelijk een Palestijnse staat kan worden gebouwd.

Internationale reactie: nul
Vanuit de VS en vooral de Europese Unie is er heel wat lip-
pendienst aan de Palestijnse queeste voor een leefbare staat. 
Maar in de praktijk steunen beide grootmachten de expan-
siepolitiek van Israël, hoewel dit manifest in strijd is met de 
verschillende akkoorden die ze zelf mee hebben bemiddeld. 
Israël is het land met grootst aantal niet uitgevoerde resoluties 
van de VN-veiligheidsraad. Ook de talrijke zware mensen-
rechtenschendingen en oorlogsmisdaden zoals overduidelijk 
gerapporteerd door de speciale rapporteur voor de mensen-
rechten van de VN, verhindert niet dat de VS elk jaar minstens 
2,5 miljard dollar militaire steun doorstorten naar Tel Aviv. 
Twee maanden na de oorlog met Libanon sluit de NAVO een 
Individueel Samenwerkingsakkoord af en net voor de zomer 
van dit jaar kreeg Israël een speciale status in het kader van 
het Associatieakkoord met de Europese Unie. Geen enkel ander 
land buiten de EU-zone beschikt over een dergelijke speciale 
status. 

Bronnen:
The Jerusalem Post, 20 november 2008
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/
JPArticle/ShowFull&cid=1226404785627 
Ha'aretz, 30 mei, 2007.
Ha'aretz, 4 november 2008, http://www.haaretz.com/hasen/
spages/1037270.html.

Defensieminister Barak

Volgens de Israëlische 
vredesorganisatie Peace 
Now is sinds Annapolis 
eenderde van de publie-
ke investeringen in de 
huisvesting naar de 
Westelijke jordaanoever 
gegaan.
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Kolonistenwaanzin in Palestina
I Jessika De Vlieghere I

Israëlische veiligheidstroepen ontruimden op 14 december 2008 in het centrum van Hebron -een stad op de Palestijnse Westelijke 
Jordaanoever waar zo’n 600 joods-orthodoxe kolonisten naast ongeveer 160.000 Palestijnen wonen- een huis, dat door 250 joodse 
kolonisten werd bezet. Naar aanleiding hiervan schreef Jessika op 15 december onderstaand bericht. Jessika woont in de Palestijnse 

Gebieden, waar ze met de Palestijnse Circus School kinderen een uitweg wil bieden uit de uitzichtloze situatie.

Op 14 december kwam de confrontatie tussen de kolonisten 
(settlers) in Hebron en het Israelisch leger (IDF) tot een uitbar-
sting. De radicale settlers werden manu militari verwijderd 
door het IDF van 'het huis van de vrede' in de oude stad van 
Hebron (H2). Als gevolg geraakten enkele soldaten en een 
twintigtal settlers gewond. Wie er nog gewond geraakte waren 
tientallen Palestijnen die op zich niets te maken hebben met 
dit conflict. Na de ontruiming door het Israëlisch leger trok-
ken honderden settlers die uitwaren op wraak, Hebron in en 
vielen Palestijnen aan op straat, in hun huizen,... Bij een gezin 
werd eerst de was 
in brand gestoken, 
nadien werden ste-
nen door de vensters 
gegooid en werd een 
poging ondernomen 
om het hele huis 
met de volledige 
Palestijnse familie 
erin, in brand te 
steken. Twee andere 
Palestijnse mannen 
werden beschoten 
en kregen kogels in 
hun borst. Veel ande-
re huizen werden 
bestormd, en daken, 
vensters en deuren 
werden verwoest. 
Dat Israelische settlers niet echt een positieve bijdrage leveren 
tot een rechtvaardige oplossing voor het Palestijnse volk en 
voor het conflict in het Midden Oosten wisten we al lang. Al 
tientallen jaren bezetten de kolonisten fysiek elke heuveltop 
in de Palestijnse Gebieden, bouwen er volgens het internatio-
naal recht illegale nederzettingen, vaak met shopping-centra, 
universiteiten en heuse villa wijken,…Ze stelen op die wijze het 
kostbare land van de Palestijnse bevolking, hun water, en vooral 
hun vrijheid op normale mobiliteit in hun eigen land. Al even 
lang is het de Israëlische overheid die het settlement-beleid 
mee vorm geeft en financieel en militair steunt. Nog elk jaar 
komen er honderden Joodse jongeren uit de Verenigde Staten, 
Europa, Latijns-Amerika, Azië, enzovoort, naar Israël op volledig 
betaald verlof door het Israëlisch ministerie van Toerisme. Deze 
jongeren worden tijdens hun verblijf rondgeleid in de set-

tlements en uitgenodigd om zich daar aan uiterst voordelige 
prijzen, zonder belastingsverplichtingen, te komen vestigen. De 
vier jaren dat ik hier woon heb ik niets anders gezien dan een 
permanente uitbreiding van de bestaande settlements vooral 
rondom Jeruzalem, Bethlehem en Hebron. Elke zoveel maanden 
komen er tientallen wooneenheden bij. Elke dag zie je de kra-
nen staan en hoor je de betonmolens draaien. 
In 1972, telden de Bezette Gebieden (Westelijke Jordaanoever, 
Jeruzalem en Gaza samen) 10.531 joodse kolonisten. In 2007 
waren dat er al 462.400! (cijfers van het Israeli Central Bureau 

of Statistics). 
Settler-geweld is ook 
niets nieuws. Vooral 
sinds 2000 is geweld 
gepleegd door joodse 
kolonisten in de Bezette 
Gebieden, enorm toe-
genomen. Pesterijen, 
brandstichting, stenen 
gooien naar huizen en 
wagens, en vooral zeer 
agressieve aanvallen op 
de Palestijnse boeren 
tijdens hun jaarlijkse 
olijvenoogst zijn dage-
lijkse kost. De reactie van 
de Israëlische staat en 
het IDF (Israelis Defence 

Forces) op dit geweld was doorgaans ook niet bepaald ontmoe-
digend voor de settlers. Ze stonden erbij en keken ernaar. Enkel 
nu de extreem radicale elementen binnen de settler-beweging 
beetje bij beetje terrein winnen op de meer 'gematigde' kolo-
nistenleiders (wat er gematigd kan zijn aan settlers begrijp ik 
niet echt, maar de media geeft wel de indruk dat er ook een 
categorie van 'aanvaardbare' settlers zou bestaan) voelt de 
Israëlische overheid dat men stilaan de greep op de enorm 
geradicaliseerde settlers verliest. Vandaar dat er nu soms inge-
grepen moet worden. 
Er staan ons nog zeer spannende momenten te wachten. De 
settlers verkondigen openlijk de oorlog aan de Israëlische 
overheid en waarschuwen ons dat er nog zeer veel geweld en 
aanvallen zullen volgen. En daarbij zal de Palestijnse bevolking 
andermaal niet gespaard worden. Een zoveelste manier om het 
leven voor de bevolking hier volledig onleefbaar te maken.



��

Vrede  |  nr. 395  |  januari - februari 2009

Terreurstaat India
I Jonathan Holslag I

Tezpur, India. Met een klein konvooi militaire terreinwagens stuiven we over de oevers van de Brahmaputra. Soldaten in sjofel kaki 
hebben op regelmatige afstanden postgevat achter prikkeldraad en zandzakken. Het weelderig groene noordoosten van India met 

zijn uitgestrekte theeplantages is oorlogsgebied. 

Het Indiase leger moet in deze regio 
afrekenen met méér dan dertig rebellen-
groepen die systematisch raids uitvoeren 
op steden, transportverbindingen en 
kazernes. Vaak houden zij zich schuil in de 
ondoordringbare wildernis van het nabu-
rige Myanmar, Bhutan en Bangladesh. 
“Onze operaties zijn een druppel op een 
hete plaat,” zegt kolonel Chakraborty, 
“verzetsstrijders worden bewapend in 
de buurstaten en hebben een eindeloze 
aanhang bij de werkloze jongeren op het 
platteland.”

Terreur en geweld alom
India is in oorlog met zichzelf. Volgens 
de Indiase denktank ICPS teisteren naar 
schatting 180 gewapende groepen ruim 
een derde van het grondgebied. Het ULFA, 
een gewapende factie in het noordoosten, 
zou volgens het leger ruim 3.000 strijders 
tellen. Vorig jaar zouden er 400 regerings-
soldaten zijn omgekomen bij gevechten 
met milities zoals het ULFA. Meer dan 
2.600 burgerdoden werden geteld als 
gevolg van terreuraanslagen. Niet alleen 
het noordoosten is in de greep van terreur. 
In Kasjmir wordt een gewelddadige strijd 
gevoerd tegen de “Indiase bezetting”. In 
de noordelijke staten woekert het Hindoe-
extremisme. In het zuiden blijven de Tamil 
gewapenderhand ijveren voor meer auto-
nomie. Over heel het land verbreiden de 
naxalieten hun plattelandssocialisme met 
semtex, kalasjnikovs en afpersing. 

Sociaal-economisch moeras
Het geweld in India schiet wortel in de 
schrijnende sociale ongelijkheid. Hoewel 
het land dankzij spectaculaire groeicijfers 
doorgaat als een economisch succesver-
haal, blijft het overgrote deel van de bevol-

king verstoken van de meest elementaire 
voorzieningen. De informatica- en dien-
stensector waarvoor India internationaal 
bekend staat, stelt amper zes miljoen 
mensen te werk (totale bevolking van 
India: meer dan 1,1 miljard mensen). 65% 
van de Indiërs moet zien rond te komen 
met de onbetrouwbare opbrengst van 
akkertjes van zakdoekformaat. Vele plat-
telanders hebben daarom de wijk geno-
men naar de grootsteden. Daar leveren 
zij met hun hutjes van karton, plastiek 
en een paar planken hun bijdrage aan 
de onmetelijke sloppenwijken. Die zeeën 

van rotzooi en menselijke ellende gisten 
in moessontijd als mesthopen. Zij braken 
de ene epidemie na de andere uit. De 
weinigen die de kracht nog hebben om te 
vluchten, zoeken voor een handvol linzen 
en medeleven maar wat graag hun heil bij 
radicale onruststokers. Want iemand moet 

de schuld toch krijgen, of dat nu gaat 
om de regering, migranten uit naburige 
deelstaten, islamieten, christenen, sikhs of 
westerse toeristen. 

Ondanks het enthousiasme waarmee de 
ene economische delegatie na de andere 
koers zet naar India, is er weinig vooruit-
zicht op een grondige verbetering van de 
ontwikkeling. Tegen 2040 zal de bevol-
king op beroepsactieve leeftijd uitdijen 
met 300 miljoen. Dat komt bovenop de 
huidige werkloosheid en ondertewerk-
stelling. De industrie, dé potentiële bron 
van jobs, komt nauwelijks van de grond. 
Indiase bedrijven investeren meer in het 
buitenland dan in India zelf. De overheid 
is hopeloos verdeeld. Eén kleine partij is 
in staat om een hele reeks nodige hervor-
mingen te blokkeren. De schatkist is leeg 
tot op de bodem, waardoor investeringen 
in openbare infrastructuur en onderwijs 
onmogelijk worden. Om die reden kunnen 
ook de beperkte steunmaatregelen aan de 
armen niet worden voortgezet. 

Crisissen in de buurlanden
Daarnaast worden India’s groeikansen 
bedreigd door instabiliteit in de rest van 
Zuid-Azië. In Pakistan lijkt de nieuwe 
president nauwelijks vat te krijgen op 
het leger, dat sinds decennia islamter-
roristen in Kasjmir bewapent. Hoewel 
India en Pakistan nog steeds honderden 
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India is in oorlog met zichzelf. Volgens 
de Indiase denktank ICPS teisteren naar 
schatting 180 gewapende groepen ruim 
een derde van het grondgebied.
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tanks tegen elkaar in stelling houden, 
maakt Delhi zich thans meer zorgen om 
de politieke crisis in Islamabad. Het ineen-
storten van Pakistan is India’s ultieme 
nachtmerriescenario. Maar ook Nepal is 
een bron van onrust. De Madeshi in het 
zuiden voeren een verbeten strijd tegen 
Katmandoe. Zij hebben zich voor de fond-
senwerving geënt op mensenhandel en 
smokkel met de naburige Indiase deelsta-
ten Bihar en Uttar Pradesh. In het oosten 
ondervindt India de gevolgen van de crisis 
in Myanmar, vanwaaruit drugskoningen 
en afscheidingsbewegingen raids uitvoe-
ren op Indiaas grondgebied. Sinds een jaar 

heeft het Indiase leger de hele grens met 
Bangladesh met prikkeldraad versperd 
om de instroom van vluchtelingen uit 
dit overbevolkte buurland in te dijken. 
Bovendien zijn de madrassa’s, islam-
scholen gesponsord door de Pakistaanse 
inlichtingendienst, ook hier een broeihaard 
van terrorisme. Die gordel van instabiliteit 
maakt het voor de Indiase overheid bijna 
onmogelijk om de orde in de grensstreken 
te handhaven. Meer nog, India is nauwe-
lijks in staat om zich toegang te verschaf-
fen tot de belangrijke afzetmarkten in 
Zuidoost-Azië of tot de levensnoodzake-
lijke energievoorraden in Centraal-Azië. 

Besluit
Er is een tweede Chinees groeimirakel 
nodig om India uit het moeras te trekken. 
Noch de binnenlandse toestand, noch de 
regionale context maakt dat echter moge-
lijk. De natiestaat India lost geleidelijk aan 
op in een corrosief mengsel van frustratie 
en geweld. De sociale spanningen werken 
in op etnische breuklijnen of de traditio-
nele kaste-indeling. Bij gebrek aan voor-
uitgang zetten politieke lui in op racistisch 
populisme en negatief nationalisme. Dat 
maakt op zijn beurt gesprekken met buur-
landen zoals Pakistan onmogelijk. 

Bij de onafhankelijkheid van India in 1947 
roemde Jawaharlal Nehru diversiteit als 
India’s belangrijkste rijkdom. Diversiteit 
zonder rijkdom vormt voor India vandaag 
een uitzichtloos obstakel. 

Jonathan Holslag is onderzoeker aan de VUB
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Het geweld in India schiet wortel in de 
schrijnende sociale ongelijkheid. Hoewel 
het land dankzij spectaculaire groeicij-
fers doorgaat als een economisch suc-
cesverhaal, blijft het overgrote deel van 
de bevolking verstoken van de meest 
elementaire voorzieningen.

Indische troepen
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Over Chinese steenkool en ecologie
I Bert Brusseleer I

Verslag van onze correspondent in China. (red.)

Geen zon meer
In China is vervuiling een dagelijkse reali-
teit. Een jaar geleden bracht ik een maand 
door in Peking. De zon bleef de hele tijd 
verborgen achter een dikke waas. Slechts 
na regen verscheen de zon weer om twee 
dagen later weer achter een dikke mist 
te verwazen. Het meest schokkende was 
hoe gewoon iedereen in Peking dat vond. 
De mensen met een auto klaagden enkel 
over het feit dat de regen, die het stof 
naar beneden had gehaald, hun auto`s 
had besmeurd. Het is in China`s talrijke 
grote steden telkens hetzelfde verhaal. Ik 
bezocht ook het Tai-meer (Taihu). Dit grote 
meer, dichtbij Shanghai, was eens een 
nationale trots. Nu is het compleet bedekt 
met een dikke laag smeuïg groen. Druiven 
worden gegeten zonder het velletje, omdat 
men de insekticiden vreest. Melk durf je 
niet te drinken. Tanden poets je maar beter 
met niet te veel tandpasta…
Cijfers kunnen deze realiteit niet bevatten. 
Wat cijfers mogelijk welk kunnen bevatten 
is de vraag: “Kan het nog goed komen met 
dit China?”

Groeien als Chinese 
(steen)kool
China is arm aan natuurlijke gassen en 
aardolie. Het is steenkool dat voorziet in 
70% van China's energienood. Steenkool is 
ook verantwoordelijk voor 80% van 's lands 
CO2-uitstoot. Als we over vervuiling spre-
ken in China, spreken we daarom in de eer-
ste plaats over steenkool. Het relatieve aan-
deel van steenkool in de totale CO2 vervui-
ling is stabiel gebleven (een lichte daling 
van 76% tot 69% in 15 jaar). Dat zal zo 
blijven omdat China rijk is aan steenkool, 

maar zoals reeds vermeld arm aan aardolie 
en -gassen. Enkel waterkrachtcentrales, 
denk aan de fameuze drieklovendam, heb-
ben groeipotentieel. Nu leveren ze nog 
altijd maar 6% van de energie. Nucleaire en 
andere alternatieve energiebronnen zullen 
tegen 2020 naar verwachting elk 4% van 
de energie leveren.

China's huidige economische groei bete-
kent elke vijf jaar een toename van het 
BNP met 50% (China Daily). Onderstaande 
tabel toont dat het steenkoolverbruik 
dezelfde trend volgt.

Volgens www.chinamining.org zal de 
steenkoolconsumptie in 2008 oplopen tot 
2740 miljoen ton. Tegen 2010 is de alge-
mene verwachting dat de limiet van 3000 
miljoen of 3 miljard ton gehaald wordt. 
Een stijging dus met 50% in 5 jaar.
Science Daily schrijft nu dat de uitstoot 
van koolstofgassen tussen 2005 en 2010 
elk jaar met 11% stijgt. Dit is een stijging 
die nog hoger ligt dan de stijging in het 
BNP en in de steenkoolconsumptie. Deze 

toename ondermijnt het hele Kyoto-ver-
drag, zoals ten tijde van de onderhande-
ling van het Kyoto-verdrag eigenlijk al 
voorspeld werd. 
Het zijn de elektriciteitscentrales, aange-
dreven door steenkool, die het leeuwen-
deel van deze stijging voor hun rekening 
nemen. De staalfabrieken zijn de tweede 
grootste slokop.

Energiesparen
Het is dus in de eerste plaats het elektri-
citeitsverbruik dat in toom moet worden 

gehouden. De Chinese regering beseft dit 
ook. Daarom kondigden ze een plan aan 
om het relatieve elektriciteitsgebruik (per 
dollar BNP) met 20% te doen dalen tussen 
2005 en 2010. Deze 20% wordt door velen 
aanvaard als ambitieus en is als zodanig 
ook gebruikt door de Chinese regering in 
onderhandelingen over het broeikaseffect. 
Om dit doel te bereiken worden campag-
nes gevoerd om elektriciteit te sparen. 
President Hu Jintao schakelde zijn aircondi-
tioning uit en ging in kort hemdje, zonder 
das, werken voor het goede doel. Volgens 
de Chinese regering schijnt het half te luk-
ken. In het eerste jaar slaagde de regering 
slechts in een vermindering van 1,23%. In 
het tweede jaar werd volgens de Chinese 
kranten al een vermindering van 3,76% 
gehaald. 
De stijging in steenkoolconsumptie loopt 
in absolute cijfers gelijk met de stijging in 
het BNP. Omdat het BNP in de vooropge-
stelde periode (2005-2010) tegen de 50% 
zal stijgen, betekent dit dat deze 'ambiti-
euze' relatieve daling van 20%, in absolute 
cijfers nog steeds een stijging van 20% zou 
betekenen. In de realitiet is er dus eigenlijk 
totaal geen effect te zien in de cijfers. Veel 
getallen, veel percentages, maar er is één 
duidelijke lijn. De lijn van de steenkoolcon-
sumptie die ongehinderd recht omhoog 
gaat en die eventuele inspanningen van 
de rest van de wereld teniet doet.

Politieke wil
Aan de top lijkt er wel politieke wil te 
bestaan. Eerste Minister Wen Jiabao en 
President Hu Jintao legden vanaf hun aan-
treden een sterke nadruk op het milieu. 
In wat kan doorgaan als zijn 'State of the 
Union' vermeldde Wen Jiabao het woord 
'milieu' 48 keer. Tussen 2000 en 2005 wer-
den vele doelen voor energie-efficientie en 
voor het verbeteren van de kwaliteit van 
water en lucht gesteld. Ze werden helaas 
zelden bereikt. Zo moest de uitstoot van 
sulfaatdioxide met 10% dalen tussen 2000 

China's steenkoolenergie (in miljoen ton)

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totaal productie 1340 1420 1550 1740 1950 2150 2380 2520

Totaal consumptie 1270 1320 1450 1630 1860 2050 2200 2580
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en 2005. Het vermeerderde echter met 
27% in die periode.
President Hu Jintao lanceerde een groen 
Bruto Binnenlands Product (BBP). Dat 
moest het echte BBP berekenen, na aftrek 
van de pollutiekost. Voor het jaar 2004 
kwam men zo tot de vaststelling dat pollu-
tie 3% van China's BBP kost. Toen bleek dat 
in vele provincies de groei op die manier 
tot nul werd verwezen, werd de studie-
groep onder druk van de provincieleiders 
afgevoerd. Meer nog dan de nationale 
leiders hebben de plaatselijke leiders maar 
één doel: economische groei. In oktober 
2008 publiceerden Greenpeace, WWF en 
de Energy Foundation een rapport “The 
True Cost of Coal” dat stelt dat hogerver-
noemde cijfers nog te licht zijn. Als je alle 
effecten meerekent zoals water- en lucht-
vervuiling, en de menselijke kost, zoals de 

doden in mijnaccidenten, dan doet steen-
koolverbranding het jaarlijks BBP met 7% 
afnemen. 
Volgens de regering doen enkele grote 
steden het goed in energiesparen, maar 
vele andere regio's hinken achterop door 
gebrekkige technologie en een gebrek aan 
regeringsoverzicht. Met dit laatste wordt 
bedoeld dat men plaatselijk ijverig zoekt 
naar manieren om de regels te ontwijken. 
Want plaatselijk betekenen deze regels 
vaak het sluiten van fabrieken en dat is 
nergens populair.
Doelen worden gemakkelijk gesteld, maar 
kunnen enkele jaren later, zonder veel 

poespas, ook opnieuw afgevoerd worden. 
Wie durft de leiders immers te bekritise-
ren? Leggen we naast dit gegeven de vast-
stelling dat de meest gehypete doelstel-
ling, de relatieve daling in energieverbruik 

van 20%, in absolute cijfers geen effect 
lijkt te hebben, dan moeten we ook vrezen 
voor de toekomst van deze eigenlijk niet zo 
ambitieuze maatregel. Conclusie is in elk 
geval dat China geen enkel concreet resul-
taat bereikt in dit belangrijkste domein 

van de strijd tegen pollutie. Uit een repor-
tagereeks van de NYTimes blijkt dat het op 
andere vlakken qua vervuiling even erg is 
gesteld.

Economische crisis
De statistieken tonen duidelijk dat het 
steenkoolverbruik nu sneller stijgt dan de 
productie. Dit leidde in het begin van het 
jaar 2008 voor een scherpe prijsstijging. 
Maar nu is er door de economische crisis, 
die ook in China schokken veroorzaakt, 
een sterk gedaalde vraag naar energie, 
waardoor de stijgende trend in steenkool-
verbruik voor het eerst een knik kent. In 

oktober daalde de totale energieproductie 
met 4% en in november met 7%. 
In het boek “The Writing on the Wall”, 
geschreven net voor er sprake was van een 
wereldwijde economische crisis, argumen-

teert Will Hutton succesvol dat de huidige 
economische groeicijfers van tegen de 10% 
niet zijn vol te houden. Hij schrijft dat de 
huidige groei gebaseerd is op de verhuis 
van vele fabrieken naar het lagelonenland 
China. Maar tegen 2015 zullen de meeste 
fabrieken gewoon al verhuisd zijn en komt 
er onvermijdelijk een daling in investerin-
gen. De Chinese economie zou zich dan op 
eigen kracht moeten ontwikkelen. Maar 
daar is het land nog helemaal niet klaar 
voor, onder andere door een gebrek aan 
technologische ontwikkeling in vele secto-
ren. Ook de banksector hinkt ver achterop. 
In november 2008 was er al een daling in 
investeringen van 37% tegenover het jaar 
ervoor. Veel fabrieken hebben hun deuren 
al moeten sluiten. Het ziet er dus naar 
uit dat de crisis zwaar zal toeslaan, ook in 
China. Dat zal natuurlijk het energiever-
bruik in eerste instantie doen dalen, wat 
goed nieuws is voor water en lucht. Maar 
het zal vooral betekenen dat vervuiling als 
thema opnieuw op de achtergrond dreigt 
te verdwijnen. Mogelijk zal men de hele 
nationale trots inzetten om de economie 
weer te stimuleren. Wie zal in een derge-
lijke situatie nog durven spreken over het 
verhogen van elektriciteitsprijzen?

Bronnen:
www.chinamining.org
National Geographic 
The Christian Science Monitor.  
www.csmonitor.com/2004/1223/p01s04-
sten.html
New coal plants bury 'Kyoto'. 
December 23, 2004
china.usc.edu

Tussen 2000 en 200� werden vele doelen 
voor energie-efficientie en voor het verbe-
teren van de kwaliteit van water en lucht 
gesteld. Ze werden helaas zelden bereikt.
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Het Ilisu-stuwdamproject is een sociale,  
ecologische en culturele nachtmerrie 

I Heike Drillich I

Over de vernietiging van een uniek cultuur- en natuurlandschap door de Duitse bondsregering,  
de Dekabank en de bouwfirma Züblin.

Met Europese steun plant de Turkse rege-
ring haar tot dusver grootste waterkracht-
centrale: de Ilisu-stuwdam op de Tigris. De 
dam maakt deel uit van het reusachtige 
Zuidoost Anatolische Project (GAP), dat 
bestaat uit 22 dammen op de Tigris en de 
Eufraat. Terwijl de Dekabank kredieten 
verstrekt en de bouwfirma Züblin uit 
Stuttgart meehelpt de bouwwerken van 
het Ilisu-project uit te voeren, stelt de 
bondsregering zich borg om het risico op 
politiek en economisch vlak in te dekken.

“De Ilisu-stuwdam is een schoolvoorbeeld 
van een falend energie- en waterbeleid”, 
stelt waterbouwingenieur Ercan Ayboga 
vast. Hij is ook mede-oprichter van het 
initiatief om Hasankeyf te redden. Dit 
eeuwenoude stadje langs de oevers van de 
Tigris is van onschatbare archeologische 
waarde en dreigt gedeeltelijk onder te 
lopen door het Ilisu-project. “Het is niet 
omdat waterkracht vernieuwbaar is dat 
dit een duurzaam project is. Daarvoor 
zijn de ecologische, sociale, culturele en 
politieke gevolgen te groot.” In 2001-2002 
mislukte een eerste poging om de sociale 
en ecologische problemen verbonden 
aan de Ilisu plannen aan te pakken, met 
als resultaat dat een groot deel van de 
firma’s en banken zich terugtrok uit het 
consortium. De overblijvende bedrijven 
en regeringen beloofden toen het project 
enkel nog verder te steunen als men zich 
zou houden aan internationale normen. 
Ondanks jarenlange onderhandelingen is 
daar nog steeds geen sprake van. 

Evacuatie = verdrijving!
Bijna 200 dorpen en nederzettingen zullen 
door het Ilisu-stuwmeer verzwolgen wor-
den. Meer dan 55.000 mensen, overwe-

gend Koerden, zullen hun bestaansbasis 
verliezen. De meeste verdienen hier in dit 
rivierdal een karig loon als kleine boeren, 
pachters, vissers of ambachtslui. Als ze 
moeten vertrekken dan zullen de meesten 
terecht komen in de sloppenwijken van 
de omliggende grootsteden. Hun werk 
als boer op een nieuw stuk land oppikken 
kan niet door een essentieel tekort aan 
geschikte grond. De door de Turkse wetge-
ver voorgeschreven compensaties volstaan 
niet om een nieuw leven op te bouwen, en 
het plan om andere inkomensmogelijkhe-

den ter beschikking te stellen is nog hele-
maal niet uitgewerkt. Op dit moment zou 
een evacuatie volgens evacuatie-expert M. 
Cernea gelijk staan aan verdrijvig.

Vloed in de tuin van Eden
Ook op ecologisch vlak stevent dit project 
op een catastrofe af. Van de twee stromen 
uit het Bijbelse Tweestromenland is de 
Eufraat al voor een groot deel opgestuwd 
terwijl het water van de Tigris noch 
grotendeels ongehinderd door het land 
stroomt. De rivier is een samenstelling van 
allerlei ecosystemen en biedt onderdak 
aan talrijke -soms bedreigde- diersoor-
ten, zoals de 1 m lange weke Eufraat-
schildpad, die enkel gedijt in stromend 
water en noch nauwelijks voorkomt in de 
Eufraat. Het stuwmeer zal meer dan 300 
km van het Tigrisdal en zijn zijrivieren 
blank leggen. Zonder de zelfreinigende 
kwaliteiten van het stromende water zal 
de waterkwaliteit drastisch dalen, wat 

doet vrezen voor een massale vissterfte. 
Zelfs ver stroomafwaarts zal de werking 
van de dam merkbaar zijn. Niet alleen 
zal de jaarlijkse cyclus van overstroming 
en droogte radicaal veranderen, de 7m 
hoge vloedgolven die de dam kan veroor-
zaken vormen een grote bedreiging voor 
mens, dier en plant. Een allesomvattend 
milieu-effectenrapport is er nog niet. Pas 
sinds maart 2008 onderzoekt men in een 
nieuwe studie de invloed van de dam op 
fauna en flora.
Voor buurlanden Irak en Syrië vormt de 
dam nog een andere bedreiging. Over een 
lengte van 45 km vormt de stroom een 
natuurlijke grens tussen Turkije en Syrië. 
Daarna stroomt hij Irak binnen. Samen 
met de verslechtering van de waterkwali-
teit is het voor de Iraakse regering uiterst 
zorgwekkend dat het stroomopwaarts 
gelegen Turkije met de dam de controle 
over de rivier in handen zou krijgen. In het 
verleden schrok Turkije er niet voor terug 
om de dammen op de Eufraat als druk-
kingsmiddel te gebruiken. Om watercon-
flicten te voorkomen schrijft het interna-
tionale volkenrecht voor om oeverstaten 
van bij het begin van het project bij de 
planning te betrekken. In het geval van de 
Ilisu-dam lichtte de Turkse staat zijn buur-
landen pas in over de plannen na Europese 
druk. Eensgezindheid over de exploitatie 
is nog verder te zoeken. Op een bepaald 
moment, toen begin 2008 Turkse troepen 
in Irak kampen van de Koerdische PKK 
bombardeerden, moet het voor Irak bui-
tengewoon moeilijk geweest zijn gehoor 
te krijgen voor zijn wensen op vlak van de 
waterverdeling. 

De Ilisu-dam ligt niet enkel in een geogra-
fisch kruidvat. Vele betrokkenen zien de 
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stuwdam als een middel om de Koerdische 
bevolking verder te onderdrukken. Tussen 
1984 en 1999 was deze streek het toneel 
van een bloedige burgeroorlog tussen 
de Koerdische Arbeiderspartij PKK en de 
Turkse veiligheidstroepen, met 35.000 
dodelijke slachtoffers, 2 miljoen vluchtelin-
gen en honderden vernietigde dorpen tot 
gevolg. Nog steeds lopen de spanningen 
in deze regio hoog op. Nog steeds komt 
het tot gewelddadige schermutselingen 
en sommige provincies zijn uitgeroepen 
tot veiligheidszones. Vanwege die gespan-
nen situatie hebben NGO’s al vóór de aan-
vang van het project gewaarschuwd dat 
de Ilisu-dam niet naar internationale stan-
daarden valt te plannen. Zonder volledige 
vrijheid van meningsuiting betekent de 
volgens de Wereldbank verplichte inbreng 
van de bevolking in de planning, niets 
meer dan een farce. Effectief vonden enke-
le bevragingen van betrokkenen plaats, 
maar die hadden niks te maken met par-
ticipatie: interviews werden in aanwezig-
heid van veiligheidstroepen afgenomen, 
uitingen van de wens naar meer arbeids-
plaatsen en betere behuizing werden als 
een toestemming voor het Ilisu-project 
geïnterpreteerd, discussies werden in de 
kiem gesmoord en uitspraken werden ver-
valst weergegeven.

Wereldcultuurerfgoed in 
gevaar
Het Ilisu-project is nog meer berucht 
voor zijn dreigende cultuurvernietiging. 
Het stuwdamgebied ligt immers in 
Mesopotamië, de wieg van het Avondland. 
Hier vind je sporen van de overgang van 
de mensheid van nomaden naar land-
bouw. Dozijnen culturen ontmoetten 
en vermengden zich hier. Honderden 
archeologische vindplaatsen liggen in 
het overstromingsgebied. De voorziene 
periode van 7 jaar waarin al deze schatten 
opgegraven en gedocumenteerd zouden 
moeten worden is een lachertje in vergelij-
king met de werkelijke uitdaging van zo’n 
gigantische onderneming. 

Al meer dan 10.000 jaar is de plek waar 
het huidige Hasankeyf ligt, bevolkt. Tijdens 
de Byzantijnse heerschappij ontstond hier 
één van de eerste christelijke gemeen-
schappen in de Oosterse wereld. Vanaf de 

9de eeuw werd de stad geregeerd door 
verscheidene islamitische kaliefen, met 
een bloeiperiode in de 13de eeuw. Uit deze 
periode stammen belangrijke monumen-
ten zoals moskeeën, mausolea, de citadel 

en de ruïne van de Zijderoutebrug over de 
Tigris. Het cultuurerfgoed behoort daarom 
niet enkel toe aan de stad, maar aan de 
hele Westelijke wereld. Wat Hasankeyf 
uniek maakt is zijn ligging aan de steile 
oever van de Tigris. De versmelting van 
natuur en cultuur is enig in de wereld. 
Hasankeyf heeft niet voor niks de hoogste 
graad van monumentenbescherming in 
de Turkse wet. Nieuwbouw van huizen en 
hotels is verboden, ook de aanleg van een 
“Park van de Hoop” door het plaatselijke 
initiatief tegen de stuwdam werd met het 
argument van monumentenzorg verbo-
den. Toch zal de stad overstroomd worden. 
Een “Reddinsplan” stelt de verplaatsing 
van enkele monumenten naar een arche-
ologiepark voor. Afgezien van de gegronde 
twijfels aan de technische en financiële 
haalbaarheid van zo’n plan, zou het com-
pleet unieke karakter van deze plek verlo-
ren gaan. 

De Tegenstand
Het is in de historische stad Hasankeyf 
(Kasten) dat het plaatselijke protest tegen 
het stuwdamproject (dat steeds meer 
weerklank krijgt in de getroffen regio) 
zich kristalliseert. Een breed actiefront 
van meer dan 70 organisaties -van men-
senrechten- en milieuorganisaties over 
beroepsverenigingen tot lokale partijen 
van diverse politieke strekking steunen 
de stad Hasankeyf en zijn tegen de 
bouw van de Ilisu-stuwdam. De cam-

pagne breidt zich verder uit: de nationale 
natuurbeschermingsorganisatie Doga 
Dernegi houdt ondertussen een informa-
tiecentrum in Hasankeyf open. Popster 
Tarkan bracht een lied uit speciaal voor 

Hasankeyf en zo kreeg de bedreiging voor 
het culturele erfgoed bekendheid in heel 
Turkije. Ook in Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland is er een campagne ter onder-
steuning van de lokale bevolking gestart 
en tegen de Duitse borgstelling.

De belangenpuzzel
De eerste plannen van de Turkse regering 
voor de bouw van de stuwdam gaan al tot 
de jaren 1950 terug. De geplande water-
krachtcentrale met een vermogen van 
1.200 MW moet zo’n 3% van het Turkse 
energieverbruik dekken. De regering 
belooft ook van het arme zuidoosten van 
het land een vruchtbare en bloeiende 
streek te maken. De reeds gerealiseerde 
dammen van de GAP tonen echter aan 
dat enkel de grootgrondbezitters, die 
grote schadevergoedingen krijgen, en 
op korte termijn de welgestelde boeren, 
die vlot kunnen omschakelen naar een 
irrigatielandbouw, er beter van worden. 
Keuterboeren, pachters en landlozen 
hebben het nakijken. Bovendien laten 
de opbrengsten uit de irrigatielandbouw 
het snel afweten als de verzilting van 
de bodem toeneemt. De fabrieken en de 
delen van de stad die aangesloten zijn op 
het stroomnet ondervinden wel de voor-
delen ervan. Grondige studies die moeten 
nagaan of het energieverbruik van Turkije 
niet evengoed via andere energiebronnen 
en efficiëntere maatregelen georganiseerd 
kan worden, zonder de zware sociale en 

Voor de Iraakse regering is het uiterst 
zorgwekkend dat het stroomopwaarts 
gelegen Turkije met de dam de controle 
over de rivier in handen zou krijgen. In 
het verleden schrok Turkije er niet voor 
terug om de dammen op de Eufraat als 
drukkingsmiddel te gebruiken.
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ecologische gevolgen, komen niet van de 
grond. Ook worden er weinig alternatieve 
ideeën ontwikkeld over hoe de bevolking 
van het arme zuidoosten van Turkije drin-
gend over andere inkomensbronnen kan 
beschikken. Volgens de provinciegouver-
neurs en de militairen, die in deze regio 
nog veel te zeggen hebben, moet men 
aan het project vasthouden als middel 
om de opstandelingen te bestrijden en 
als machtsmid-
del tegenover de 
buurlanden. Ook 
het blinde geloof 
in technologie als 
middel om ontwik-
kelingsachterstand 
op te lossen en 
energietekorten 
aan te pakken 
speelt een rol in 
het pro-kamp.

De economische 
belangen aan 
Europese zijde 
maken het plaatje 
compleet. Bij 
een groot deel 
van de Turkse 
stuwdammen 
zijn Oostenrijkse 
bedrijven betrokken, o.a. het ondertussen 
door Andritz AG overgenomen VA Tech 
(voormalig Sulzer). Ook Duitse bedrijven 
waren al verschillende keren in het kader 
van het GAP bij stuwdamprojecten betrok-
ken. Zij hebben er alle belang bij om ecolo-
gische en sociale bezwaren te verdringen. 
Na de vooropgestelde installatie van de 
Ilisu-dam heeft de Turkse regering immers 
al plannen klaar voor de aanleg van 500 
andere dammen. VA Tech en Züblin heb-
ben al langere tijd belangen in het Ilisu-
project. De Dekabank, een belangrijke 
Duitse overkoepelende spaarkas, trad later 
als kredietverstrekker op de voorgrond, op 
een moment dat andere banken omwille 
van de ingrijpende ecologische en sociale 
gevolgen weigerden krediet te verlenen. 
Zonder staatswaarborgen is het voor 
bedrijven en banken zeer moeilijk deel te 
nemen aan zo’n fel omstreden project. 
De Duitse-, Oostenrijkse- en Zwitserse 
regeringen streven met hun steun aan 

buitenlandse economische projecten het 
doel na hun binnenlandse bedrijven te 
ondersteunen. Eind maart 2007 na jaren-
lange testprojecten voerden de regeringen 
'de borgstelling' in voor het Ilisu-project, 
ondanks het feit dat de geëiste milieu-
effectenrapporten en realistische evacu-
atieplannen nog steeds niet konden wor-
den voorgelegd. De Duitse, Oostenrijkse 
en Zwitserse exportkredietagentschappen 

verleenden meer dan 450 miljoen euro 
krediet. Om de grote planningstekortko-
mingen op zijn minst in de aanvangsfase 
op te lossen, knoopten ze aan die kre-
dieten zo’n 150 verplichtingen vast. Een 
comité van experts moest toezicht houden 
op de uitvoering van deze verplichtingen. 
Dit comité bevestigde in zijn openbare 
rapporten van maart en augustus 2008 de 
vrees van de NGO’s: nauwelijks één vereis-
te is uitgevoerd, met name in het evacua-
tiegebied is niet één van de structuren tot 
stand gebracht die voor een succesvolle 
evacuatie nodig zijn. Om die reden pleiten 
de experts voor een uitstel van het project 
voor minstens drie tot zes jaar. Toch is de 
Turkse regering al met de bouw gestart: 
toegangswegen, onderkomens voor de 
arbeiders en militaire posten verrijzen op 
de omliggende heuvels. De start van de 
bouw van de dam was aangekondigd voor 
oktober 2008. De eerste dorpen zijn al 
geëvacueerd, eveneens zonder rekening te 

houden met de beloofde verplichtingen. 
“Als de Turkse regering over het Ilisu-pro-
ject geen knopen doorhakt, pleit ik ervoor 
de Hermes-kredietgarantie voor Ilisu in 
te trekken”, aldus de Duitse minister van 
Economie Glos in mei 2008. Een clausule, 
die voorschrijft dat in geval van vertraging 
van de uitvoering van de verplichtingen, 
het contract verbroken kan worden, werd 
aan het contract toegevoegd. Op 7 okto-

ber 2008 werd die 
clausule eindelijk 
ingeroepen: de 
Turkse regering 
ontving het offi-
ciële bericht dat 
de exportkredie-
tagentschappen 
hun contracten 
zouden opzeggen 
als er binnen de 
60 dagen geen 
duidelijke vooruit-
gang werd geboekt 
op vlak van de 
voorgeschreven 
verplichtingen. 
Tijdens de onder-
handelingen met 
de Turkse regering 
is waarschijnlijk 
opnieuw gezocht 

naar een compromisoplossing, zodat de 
Europeanen toch in het project konden 
blijven. Deze gang van zaken toont dui-
delijk aan dat een project met vergaande 
kwalijke gevolgen, ook met later toe-
gevoegde voorwaarden, niet milieu- of 
sociaal vriendelijker wordt. Internationale 
regelgeving, of het nu gaat over volken-
rechtconventies of de aanbevelingen van 
de Wereldstuwdamcommissie, bepalen 
nochtans aan welke criteria een project 
in de planningsfase moet beantwoorden. 
Enkel wanneer aan die criteria tegemoet 
gekomen wordt, kan een project voor 
borgstelling in aanmerking genomen 
worden.

Heike Drillich, is etnologe en coördinator 
van GegenStrömung - Ilisu-Kampagne 
Deutschland
Vertaald uit het Duits door E.H.

http://www.stopilisu.com
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Het historische stadje Hasankeyf aan de oevers van de Tigris
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De sluiting van Guantánamo is haalbaar
I Andy Worthington I

Van de 255 gevangenen die momenteel vastgehouden worden op Guantánamo, zijn er 50 “goedgekeurd voor transfer”. De meeste 
van hen al minstens drie jaar, maar toch blijven ze voorlopig in Guantánamo, in omstandigheden die de meest geharde criminelen 

in de gevangenissen van de Verenigde Staten zelf, danig op de proef zouden stellen. 

Er zijn twee hoofdredenen waarom ze nog 
altijd op het Cubaanse eiland verblijven. 
Ten eerste omdat ze van landen afkomstig 
zijn die bekend staan om hun schendin-
gen van de mensenrechten (waaronder 
China, Libië, Syrië, Tunesië en Oezbekistan) 
of van landen met onstabiele regimes 
(zoals Irak). Deze gevangenen kunnen niet 
teruggestuurd worden omwille van ver-
dragen die verbieden om personen terug 
te zenden naar landen waar ze een gevaar 
lopen om gefolterd te worden. De tweede 
reden is dat derde landen niet bepaald 
staan te springen om mensen die door 
de regering van de Verenigde Staten als 
'vijandige strijders' bestempeld werden, 
op te vangen. VS-vertegenwoordigers 
hebben de afgelopen drie jaar de wereld 
rondgereisd om sommige van deze man-
nen te proberen hervestigen. Het enige 
land dat tot nu toe overtuigd kon worden 
was Albanië, dat in 2006 acht ex-gedeti-
neerden opving. 

Er wordt gezegd dat bepaalde hoge 
ambtenaren op het Amerikaanse minis-
terie van Buitenlandse Zaken de nieuwe 
regering vol ongeduld hebben afgewacht, 
in de veronderstelling dat er een betere 
samenwerking zal ontstaan tussen de 
Verenigde Staten en haar Europese 
bondgenoten, en dat sommige van deze 
landen nu wel bereid zullen zijn om de VS 
uit de nood te helpen. De Bush-regering 
die verantwoordelijk was voor de hele 
puinhoop, maakte de zaken immers alleen 
maar moeilijker door andere landen voort-
durend te verwijten dat ze niet wilden 
meewerken. 

De 17 OeJgoeren
Verschillende mensenrechtenorganisa-
ties -waaronder Amnesty International, 
Human Rights Watch en Center for 

Constitutional Rights lanceerden op 10 
november 2008 een campagne met als 
doel de Europese landen ervan te over-
tuigen om vrijgesproken Guantánamo-
gevangenen op te nemen. Dit is op zich 
een prijzenswaardig initiatief, want het is 
natuurlijk onaanvaardbaar dat deze man-
nen in Guantánamo gevangen blijven, 
maar het is ook een absolute voorwaarde 
om de gevangenis te kunnen sluiten -een 
belofte die Barack Obama maakte in zijn 
verkiezingscampagne. Als de kersverse 
president het echt meent, kan hij alvast 
beginnen met de 17 Oejgoeren die nog 
altijd in Guantánamo vastzitten te huis-
vesten in de Verenigde Staten zelf. De 
Oejgoeren (moslims van de Xinjiang pro-
vincie in China) waren naar Afghanistan 
gevlucht om vervolging in eigen land 
te voorkomen. Ze behaalden een grote 
overwinning afgelopen zomer toen het 
Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde 
dat de Guantánamo-gevangenen het 
constitutionele habeas corpus recht had-
den (concreet wil dit zeggen dat ze zich 
juridisch mogen verdedigen voor civiele 
rechtbanken tegen de onwettige opslui-
ting van henzelf of anderen door de staat). 
Deze uitspraak deblokkeerde honderden 
habeas-zaken die in de lagere gerechtsho-
ven blijven steken waren na de invoering 
van de Detainee Treatment Act (2005) 
en de Military Commissions Act (2006), 
beiden geconcipieerd om de gevangenen 
net dit habeas-recht te ontnemen. Toen 
de eerste zaak na de uitspraak van het 
Hooggerechtshof, die van de Oejgoer 
Huzaifa Parhat, uiteindelijk bekeken werd 
door het Hof van Beroep in Washington, 
besloten de rechters dat Parhat geen 'vij-
andelijke strijder' was en vergeleken ze 
het 'bewijsmateriaal' van de regering met 
“een nonsens-gedichtje van Lewis Carroll” 
(de schrijver van Alice in Wonderland).

Alle 17 zaken tegen de Oejgoeren bleken 
lege dozen. De regering moest toege-
ven dat het “geen nut had” om verder 
te proberen bewijzen dat Parhat een 
'vijandelijke strijder' was en deed dat in 
de daarop volgende maanden ook voor 
zijn zestien landgenoten. Rechter Ricardo 
Urbina, van het VS-Districtsgerechthof 
in Washington D.C. hield een hoorzitting 
om te bepalen wat er nu concreet moest 
gebeuren met de Oejgoeren. Hij stelde: 
“Omdat de grondwet detentie voor onbe-
paalde tijd en zonder reden verbiedt, is de 
verdere opsluiting onwettelijk.” Omdat 
er geen derde land gevonden was dat de 
mannen wilde aanvaarden, oordeelde hij 
dat ze ondergebracht moesten worden 
in gemeenschappen in de Washington-
regio en Tallahassee (Florida). Het was 
een belangrijk en trots moment voor 
het Amerikaans rechtssysteem, maar de 
Oejgoeren zijn nooit in Washington D.C. 
of Tallahassee aangekomen. In plaats 
daarvan ging de Amerikaanse regering in 
beroep. Het ministerie van Justitie haalde 
de oude en gediskrediteerde beschuldi-
gingen van stal dat de mannen gelieerd 
waren aan terrorisme. Het beweerde dat 
de uitvoerende macht “de autoriteit heeft 
om vreemdelingen op te sluiten, zelfs als 
ze niet beschouwd worden als vijanden 
van de VS” en voor alle duidelijkheid werd 
daar nog aan toegevoegd “zelfs als de 
detentie van onbepaalde duur is, is ze 
wettelijk”. 

Dit is volstrekt onaanvaardbaar. De 
Oejgoeren zijn er in geslaagd om de Bush-
administratie ervan te overtuigen om haar 
beschuldigingen tegen hen te laten val-
len en verdienen daardoor de redding die 
hen is aangereikt door rechter Urbina. De 
nieuwe regering moet van hun vrijlating 
dus een absolute prioriteit maken. 
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80 gevangenen voor de 
Militaire Commissie 
Obama heeft in zijn campagne ook 
beloofd dat hij de Military Commissions-
wet zal intrekken. Nadat het 
Hooggerechtshof in juni 2006 oordeelde 
dat de gevoerde terrorisme-processen 
illegaal waren, werd deze wet door de 
regering Bush vlug in het leven geroepen 
(oktober 2006) om 'vijandige strijders' 
alsnog te kunnen vasthouden en veroor-
delen, maar dan via een militaire com-
missie. De afschaffing van de Military 
Commissions Act zou gepaard moeten 
gaan met een grondig en onafhankelijk 
onderzoek naar de zaken van de 80 gevan-
genen tegen wie zo'n proces via militaire 
commissie gepland staat. Het is belangrijk 
op te merken dat het aantal door de rege-
ring gewenste militaire rechtszaken zeer 
gemakkelijk gereduceerd zou kunnen wor-
den. Van de 17 gevangenen die momenteel 
in zo'n militair proces verwikkeld zitten 
waren er twee, Omar Khadr en Mohamed 
Jawad, minderjarig toen ze gevangen 
genomen werden. Zij hadden -volgens het 
Optionele Protocol van de VN Conventie 
voor de Rechten van het Kind (over de 
betrokkenheid van kinderen in gewapen-
den conflicten)- gerehabiliteerd moeten 
worden in plaats van gestraft. Bovendien 
werden er grote vraagtekens geplaatst 
bij de kwaliteit van het bewijsmateriaal 
tegen hen. Hun advocaten -en in het geval 
van Jawad zelfs zijn voormalige aankla-
ger (in september 2008 diende hij zijn 
ontslag in)- beweerden dat er opzettelijk 
bewijsmateriaal werd achtergehouden 
dat cruciaal was voor de verdediging. Nog 
minstens drie andere van de 17 beklaag-
den zijn hoogstens onbetekenende 
opstandelingen die er niet van verdacht 
worden VS-militairen gedood te hebben, 
noch banden hebben met Al-Qaeda. Al 
deze gevangenen zouden met onmiddel-
lijk ingang vrijgelaten moeten worden.

Hogere ambtenaren uitten al in 2004 
in de New York Times hun twijfels bij 
de cijfers van het Pentagon. Er zaten 
op dat moment 749 gevangenen in het 
Guantánamo-kamp. De Times legde 
toen uit dat: “tientallen hooggeplaatste 
militairen en hoge ambtenaren bij de 
inlichtingen- en politiediensten uit de 

Verenigde Staten, Europa en het Midden-
Oosten zeggen dat, in tegenstelling tot de 
herhaaldelijke beweringen van de hoog-
ste regeringsambtenaren, geen enkele 
van de gevangenen in de marinebasis 
van Guantánamo Bay, leiders of hogere 
pionnen van Al-Qaeda zijn. Ze stellen dat 
slechts een handvol onder hen ingezwo-
ren Al-Qaeda leden of andere militanten 
zijn, die een licht zouden kunnen werpen 
op de innerlijke machinaties van de orga-
nisatie”. Bij hen kunnen de meerderheid 
van de 10 gevangenen geteld worden 
die naar Guantánamo zijn overgebracht 
vanuit geheime CIA-gevangenissen in sep-
tember 2004. Alsook de 14 “belangrijke” 
gevangenen die zijn overgeplaatst in sep-
tember 2006 -waaronder Khalid Sheikh 
Mohammed en de andere vermeende 
9/11-samenzweerders- en twee van de 

zes gevangenen die in Guantánamo 
arriveerden tussen maart 2007 en maart 
2008. Deze gevangenen -zo'n 35 à 50 in 
totaal- zijn de enigen waarvan men kan 
rechtvaardigen dat ze overgebracht zou-
den worden naar het Amerikaanse vaste-
land, om daar terecht te staan in federale 
rechtszalen. 

Er zullen in zulke zaken onvermijdelijk 
problemen opduiken, specifiek rond het 
gebruik van bewijsmateriaal dat vergaard 
is via folteringen, maar er is geen andere 
mogelijkheid. De huidige militaire rechts-
zaken zijn immers een schande. Ze zijn 
doordrongen van systematische vooringe-
nomenheid ten voordele van de aankla-
ger en draaien uit op veroordelingen tot 
levenslang in eenzijdige schijnprocessen. 
Het oneindig vasthouden van gevangenen 
zonder aanklacht of proces is doodge-

woon een onhoudbare situatie en zou 
de misdaden van de Bush-administratie 
alleen maar handhaven. Recente voorstel-
len zoals het creëren van nog een ander 
systeem van berechting of de introductie 
van een soort 'preventieve detentie', zijn 
even onwelriekend als het arrogante 
beleid uit de Bush-jaren en tonen aan dat 
de indieners ervan niets geleerd hebben 
van het misbruik van de Grondwet van de 
laatste zeven jaar.

Een specifiek probleem waar Obama 
vrijwel onmiddellijk mee geconfronteerd 
zal worden is de zaak Salim Hamdan, 
de chauffeur van Osama Bin Laden die 
afgelopen zomer veroordeeld werd voor 
het verlenen van materiële steun aan het 
terrorisme (maar wel vrijgesproken werd 
van samenzwering). Hamdan werd veroor-

deeld tot vijf en een half jaar gevangenis, 
maar de rechter, marine-kapitein Keith 
Allred, stond toe dat de tijd die hij in 
voorhechtenis zat werd meegerekend in 
zijn straf. De rechter weerstond de druk 
van het Pentagon, die stelde dat er geen 
rekening gehouden mocht worden met 
de jaren die Hamdan al gevangen had 
gezeten zonder proces. Het Pentagon 
behoudt zich dan ook het recht voor 
om hem als 'vijandelijke strijder' alsnog 
vast te houden als zijn straf erop zit. Net 
zoals in het geval van de Oejgoeren is dit 
totaal ongerechtvaardigd omdat Hamdan 
berecht is door een militaire jury in een 
proces dat via de Military Commissions 
Act dan nog speciaal ontworpen is door 
de regering om het geijkte systeem te 
ontlopen. Obama zou moeten verzekeren 
dat Hamdan de mogelijkheid krijgt om 
terug te keren naar zijn familie in Jemen.

MENSENRECHTEN

Het hele detentiebeleid in 'de oorlog 
tegen het terrorisme' is erop gericht om 
de veronderstelling van onschuld uit te 
schakelen. Er wordt integendeel gefo-
cust op het bevestigen van de vooraf al 
vaststaande schuld.
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De 125 gevangenen die “te 
gevaarlijk” zijn om vrij te 
laten
Het concept dat gevangenen te gevaarlijk 
kunnen zijn om vrij te laten maar tege-
lijkertijd niet schuldig genoeg om aan te 
klagen, is een ander bewijs van de min-
achting voor de wet vanwege de Bush-
regering. Helaas is dit concept geïncorpo-
reerd door voorstanders van de invoering 
van een nieuw beleid van 'preventieve 
detentie'. De redenering die erachter zit is 
totaal niet te verantwoorden. 

De ondervragers in Guantánamo zijn er 
niet in geslaagd om het onderscheid te 
maken tussen echte en valse bekentenis-
sen via hun ondervragingen gebaseerd 
op foltering, dwang en omkoperij. Dit 
zorgt ervoor dat er geen enkele valabele 
reden is om de gevangenen ook maar tot 
leden van de laagste rang van een ter-
roristische hiërarchie te verheffen. Er zijn 
daarentegen veel redenen om achter de 
conclusie van de hoge militairen en inlich-
tingenambtenaren te staan dat slechts 
een 30 à 50-tal van de gevangenen een 
betekenisvolle connectie hebben met Al-
Qaeda. Er is momenteel enige hoop dat 
de habeas-herzieningen de zwakheid zal 
aantonen van het bewijsmateriaal van de 
regering tegen deze 125 gevangenen. In 
het geval van de zes Bosniërs -verdacht 
van het beramen van een aanslag op de 
VS-ambassade in Sarajevo-, startte hun 
habeas-zaak alvast met de intrekking van 
de aanklacht door de regering (daarbij 
moet opgemerkt worden dat de beschul-
digingen al door de Bosnische regering 
verworpen waren in januari 2002, voordat 
de zes gekidnapt werden en afgevoerd 
naar Guantánamo). Het is zeer waar-
schijnlijk dat de regering haar 'bewijs' in 
andere zaken ook zal moeten intrekken 
om te voorkomen dat de rechter een uit-
spraak kan doen zoals in de zaak Huzaifa 
Parhat (poëzie van Lewis Carroll).         

We kunnen alleen maar hopen dat de 
habeas-herzieningen de regering zal 
dwingen om nog meer holle aanklachten 
tegenover de gevangenen te droppen. 
Mijn onderzoek heeft aangetoond dat 
de verklaringen van onschuldigen en van 
gewone Taliban soldaten -gerecruteerd 

voor een burgeroorlog van moslims onder 
elkaar, die lang voor 9/11 startte en niets 
te maken had met Al-Qaeda- systematisch 
overschaduwd werden door beschuldi-
gingen van onbekende maar vermeend 
hooggeplaatste Al-Qaeda-leden, onder-
vraagd in onbekende omstandigheden; 
of door medegevangenen die massaal 
valse verklaringen aflegden in de hoop 
dat ze in ruil een betere behandeling zou-
den krijgen. Vele voorbeelden van deze 
praktijken zijn te vinden in mijn boek de 
'Guantánamo files'. Ze tonen vooral aan 

dat het hele detentiebeleid in 'de oorlog 
tegen het terrorisme' erop gericht is om 
de veronderstelling van onschuld uit te 
schakelen. Er wordt integendeel gefocust 
op het bevestigen van de vooraf al vast-
staande schuld.

De 125 gevangenen in kwestie zijn afkom-
stig uit een hele reeks verschillende lan-
den. Tientallen komen van Afghanistan, 
tientallen anderen zijn afkomstig uit 
Noord-Afrikaanse landen en de Golf, maar 
meer dan de helft van de overgebleven 
gevangenen in Guantánamo zijn van 
Jemen. Slechts 13 van de oorspronkelijk 
108 Jemenieten in Guantánamo zijn 
vrijgelaten. De 130 Saoedi's die er gevan-
gen zaten zijn daarentegen vrijgekomen 

in 2006 en 2007, nadat de Saoedische 
regering een rehabilitatieprogramma 
opstartte dat de goedkeuring van de 
VS-regering kon wegdragen. Nochtans 
zijn de Jemenieten evenzeer gewone 
Taliban-strijders en humanitaire werkers 
of missionarissen die verstrikt geraakt 
zijn in een niemand ontziend vangnet. De 
Amerikaanse autoriteiten zeggen echter 
dat ze niet overtuigd zijn dat de regering 
in Jemen kan garanderen dat de mannen 
in kwestie geen verdere bedreiging meer 
zullen vormen voor de Verenigde Staten. 
De Jemenitische autoriteiten beweren dan 
weer dat ze bereid zijn om de mannen te 
berechten en degenen die al veroordeeld 
zijn op te sluiten in Jemen zelf, maar dat 
de VS weigert om hen inzage te geven 
in het bewijsmateriaal. De minister van 
Buitenlandse zaken van Jemen, Abu Bakr 
al-Kirbi stelde in de Houston Chronicle: 
“volgens de informatie waarover wij 
beschikken hebben sommige van de 
Guantánamo gevangenen niets te maken 
met terrorisme. We kunnen ze niet in de 
gevangenis steken zonder dat ze schuldig 
bevonden zijn door een rechtbank.” Om 
uit de impasse te geraken moeten beide 
regeringen een akkoord uitwerken dat 
gelijkaardig is aan de deal met Saoedi-
Arabië en dat Obama de mogelijkheid 
moet geven om Guantánamo te sluiten 
(Het Saoedische rehabilitatieplan vond 
zijn inspiratie trouwens bij een pro-
gramma uitgewerkt door de Jemenitische 
rechter Hamoud Al-Hitar die extremisten 
probeert weg te leiden van geweld).    

Eenmaal de sluiting van Guantánamo ver-
wezenlijkt is, moet men zich toeleggen op 
de gevangenissen in Irak en Afghanistan, 
waar zo'n 39.000 mensen vastzitten. 
Een ongekend aantal gevangenen zitten 
opgesloten in geheime CIA-gevangenissen 
of werden uitgeleverd aan derde landen 
waar ze gefolterd worden. Naar hen wordt 
verwezen als “Amerika's verdwenen per-
sonen”.   

Artikel vertaald en bewerkt door SVM

Bron:
'How Guantánamo can be closed', 20 
november 2008, Counterpunch.org
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De versterkte barrière tussen de Verenigde Staten en 
Mexico 

I Counterpunch I

Op 18 augustus 1971 trok de vrouw van toenmalig president Nixon naar het uiterste zuid-westen van Californië om er het 'Border 
Field State Park' te openen. Het park lag vlak aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten en de ontwerpers hadden de vrije 

toegang voor ogen voor mensen van beide kanten van de grens. Honderden Mexicanen keken toe terwijl een lid van Pat Nixons 
beveiligingsteam de prikkeldraad, waaruit de grens toen bestond, doorknipte en de vrouw van de president naar de andere kant 

stapte om Mexicaanse kinderen in haar armen te nemen. Ze verklaarde toen dat ze hoopte dat de afbakening er niet te lang meer 
zou zijn. 

Vandaag ziet de zuidelijke rand van het 
park er helemaal anders uit dan Pat Nixon 
toen gehoopt had. Een stevig metalen hek 
en hoge stalen grenspalen markeren de 
lijn die het park scheidt van het Mexicaans 
grondgebied. Een tweede rij hekken is 
momenteel onder constructie en er staat 
nog een derde rij op het programma in de 
nabije toekomst. Deze hekken, die bijna 
als muren zijn, vormen maar een onder-
deeltje van de honderden mijlen lange 
barrière die het landschap tekent in naam 
van het uitbreidende Amerikaanse bevei-
ligingsapparaat. De barrières vergroten de 
zichtbaarheid van een groter project: het 
strenger anti-immigratiebeleid. Als recente 
federale wetgeving een indicatie mag zijn 
zal de lengte en de robuustheid van deze 
barricades de komende jaren spectaculair 
blijven toenemen.

Keerpunt
Het is onduidelijk wanneer de VS-regering 
precies begon met de aanleg van fysieke 
barrières langs de grens, maar doorheen 
de 20ste eeuw waren er maar weinig, en 
lagen ze ver uit elkaar verspreid. Barricades 
waren vooral terug te vinden in stedelijke 
omgevingen en waren in slechte staat, dus 
zeer gemakkelijk te doorbreken. De afwe-
zigheid van stevige afbakeningen toont 
aan dat 'immigratie' en 'grenscontrole' tot 
voor kort niet echt als belangrijke kwes-
ties beschouwd werden. Voor de jaren 
1970 was er van op het nationale niveau 
dan ook nauwelijks aandacht voor de 
Mexicaans-Amerikaanse grens.  

De zaken veranderden tegen het einde 
van de jaren 1960 in de context van de 

groeiende strijd van de conservatieven 
tegen misdaad en drugs, waarin Mexico 
met de vinger werd gewezen als de bron 
voor allerlei illegale goederen. In 1964 
werd het Bracero Programma stopgezet 
(was gestart in 1942), dat erop gericht 
was een legale influx van gastarbeiders 
te promoten en in goede banen te leiden 
(gedurende haar bestaan verwelkomde 
het programma in totaal zo'n 4,5 miljoen 
gastarbeiders). De afschaffing ervan leidde 

tot de creatie van een zwarte markt voor 
arbeiders en tot een stijging van de door 
grenspatrouilles opgepakte illegale immi-
granten. De zware recessie van de jaren 
1970 viel samen met een zeer effectieve 
pr-campagne van de Amerikaanse Dienst 
voor Immigratie en Naturalisatie (INS of 
Immigration and Naturalization Service), 
die de bevolking waarschuwde tegen 
de gevaren van illegale migratie. Al deze 
ontwikkelingen samen zorgden voor een 
nooit eerder geziene aandacht voor de 
Mexicaans-Amerikaanse grens en creëer-
den de indruk van een immigratie-crisis'. In 
deze context stegen de federale budgetten 
voor de controle van de grens aanzienlijk 
en de focus lag daarbij op Californië, waar 
de lokale politici het luidst schreeuwden 

om (politie)acties. De regering installeerde 
er een 3 meter hoge omheining op een 
westelijke grensstrook van 11 km lang en er 
kwamen meer helikopterpatrouilles. Het 
nieuwe hek was eigenlijk niet veel steviger 
of minder gemakkelijk door te snijden dan 
het vorige, maar het symboliseerde perfect 
de neiging van de federale regering en van 
verschillende politici om de grens voor te 
stellen als een lijn waarachter bescher-
ming gezocht moet worden tegen externe 
bedreigingen. Ook het publiek begon de 
grens meer en meer zo te beschouwen. 
Deze ontwikkelingen lagen aan de basis 
van de constructie van een stalen muur 
(gemaakt van een overschot aan militair 
materiaal) in 1990 in San Diego, de regio 
waar de meeste migranten illegaal de 
grens overstaken.

Hoogtechnologische snufjes
Een paar jaar later, onder de Clinton-admi-
nistratie, barstte de grensbeveiligingssec-
tor uit zijn voegen met een ware piek in 
de beschikbaarheid van middelen (zowel 
materiëel als financieel). Het optrekken 
van barricades werd het belangrijkste 
element in het hele beveiligingsproces, 
dat een sterke gelijkenis begon te verto-
nen met bepaalde militaire doctrines. De 
aanvallen van 11 september 2001 zorgden 
ervoor dat de focus op de beveiliging van 
de grenzen nog groter werd en leidde tot 
een hele reeks plannen om het apparaat 
verder uit te breiden. Het meest opval-
lende project was het Veilige Grenzen 
Initiatief (SBI of Secure Borders Initiative). 
In de woorden van het ministerie voor 
Binnenlandse Veiligheid werd het SBI 
omschreven als: ”een uitvoerig meerjaren-
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plan om Amerika's grenzen te beveiligen 
en illegale immigratie tegen te gaan”. SBI 
werd voorgesteld op 2 november 2005 en 
bevatte het engagement om de “fysieke 
beveiligingslagen” (dwz muren, hekken en 
andere barricades) te vermenigvuldigen. 
Een bepaalde ontwikkeling maakte van 
heel het barricadenproject een politiek 
heet hangijzer, namelijk de goedkeu-
ring door het parlement van de Wet op 
Grensbeveiliging, Antiterrorisme en de 
Controle van Illegale Immigratie (2005), 
beter bekend als de Sensenbrenner-wet 
(genoemd naar zijn voornaamste sponsor, 
parlementslid James Sensenbrenner). 
Deze wet mandateerde de constructie 
van een “veiligheidshek” over een lengte 
van 1126,5 km, in de regio waar de meeste 
immigranten de grens probeerden te 
overschrijden. De wet geraakte uiteindelijk 
niet door de Senaat, maar bleek wel een 
voorbode van wat komen zou. In oktober 
2006 tekende Bush de Secure Fence-wet, 
die de Sensenbrenner-wet overtroefde 
door de aanleg van een 1368 km lange ver-
sterkte omheining, van tenminste 2 lagen, 
te verordenen. In 2008 volgde er een 
wet die het departement Binnenlandse 
Veiligheid verplichtte om 595,5 km van dit 
hek af te werken voor 31 december 2008. 
De regering moest een ware race inzetten 
om die deadline te halen. De wetgeving 
specifieert niet wat voor soort barricades 
er geconstrueerd moeten worden, maar de 
omheining die gebouwd wordt ten wes-
ten van de Texaanse stad El Paso, wordt 
omschreven als een 5,5 meter hoog hek 
waarvan het metaal zodanig gevlochten 
is dat voeten en vingers er geen grip op 
hebben, maar dat mensen er wel nog 
doorheen kunnen kijken. De stalen pila-
ren staan zodanig dicht tegen elkaar dat 
voertuigen het hek niet kunnen rammen, 
en betonnen ondergrond van twee meter 
diep zorgt ervoor dat het niet onder-
tunneld kan worden. Het plaatsen van 
meerdere rijen barricades achter elkaar is 
de trend voor de toekomst en op verschil-
lende stroken is het idee al gerealiseerd. 

Deze barricades zijn de intellectuele 
geesteskinderen van een studie aan-
gevraagd door de Amerikaanse Dienst 
voor Immigratie en Naturalisatie (INS) in 
1993, die werd uitgevoerd door de Sandia 

National Laboratories, een onderzoeks-
centrum voor nucleaire wapens in New 
Mexico. De studie adviseert drie rijen van 
barricades. Dit zou de capaciteit van de 
grenspatrouilles om ongeautoriseerde 

indringers te vatten, moeten maximali-
seren. In de studie werd ook aangeraden 
om de afbakeningen aan te vullen met 
een variatie aan bewakingstechnologieën 
-”het virtuele hek”, dat nu vaak opgewor-
pen wordt als het vriendelijke, humane 
alternatief voor de fysieke barrières. Terwijl 
bewakingstechnologieën al een hele tijd 
gebruikt werden in de grensregio -zeker 
in de stedelijke gebieden- zijn ze sinds 
9/11 volop en overal opgedoken. In 2006 
startte het ministerie voor Binnenlandse 
Veiligheid te werken met een gigantisch 
duur geïntegreerd systeem, SBInet, dat 
“grenscontroletechnologie en infrastruc-
tuur moet transformeren” over meerdere 
jaren. Het doel van het programma is uit 
te zoeken wat de meest efficiënte combi-
natie van technologie, infrastructuur en 
personeel is, en de uitkomst te integreren 
in een duidelijk grensbeveiligingsbeleid 
voor het ministerie van Binnenlandse 
Veiligheid. Het project is uitbesteed aan 
Boeing, dat zich initieel focuste op een 
test-strook van 45 km in de sektor Tucson 
(Zuid Arizona). Tegen de zomer van 2007 
hadden Boeing en haar bedrijven in onder-
aanneming (waaronder het Israëlische 
Elbit (dat betrokken was bij de bouw van 
Israël's landverslindende 'veiligheids-
muur') negen torens van ruim 30 meter 
gebouwd in de test-regio. Ze zijn uitgerust 
met camera's, sensoren, radars en andere 
bewakinstechnologieën, waarvan de ver-

zamelde data via een draadloos netwerk 
naar de grenspatrouille-managers en de 
agenten op het terrein gestuurd moeten 
worden. Het pilootproject eindigde in een 
totale mislukking. Een aantal van de vele 

problemen: de hoge resolutie camera's 
bovenop de torens waren niet scherp 
genoeg om over de gewenste afstand te 
kunnen werken, de software die Boeing 
koos was niet volledig compatibel met de 
camerabeelden en het hele bewakings-
systeem had regelmatig te kampen met 
pannes door de regen en andere omge-
vingsfactoren. Het resultaat is dat de 
deadline voor het beëindigen van fase 1 
van SBInet nu verschoven is naar 2011 in 
plaats van 2009.

Moeilijkheden
Bij de constructie van de fysieke barrières 
zelf hebben de planners te kampen met 
heel wat obstakels gaande van geografi-
sche en financiële- tot politiek-economi-
sche problemen. Het gevarieerde land-
schap in de grensstreek met haar steile 
bergen, diepe ravijnen en rivieren, maakt 
het bouwen van een hek in sommige 
gebieden extreem moeilijk. Het constru-
eren van een barrière transformeert het 
landschap op dramatische wijze en gaat 
gepaard met het vernietigen van de habi-
tat. In Arizona hebben barricades over-
stromingen in de hand gewerkt omdat ze 
gebouwd zijn op plekken die de vrije loop 
van het water bij plotse stormen tegen-
houdt. Een afbakening bemoeilijkt of ver-
hinderd ook de migratie van verschillende 
diersoorten waardoor hun mogelijkheden 
om te overleven beperkt worden (en som-
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migen zijn al met uitsterven bedreigd). 
Om al deze redenen spanden verschil-
lende conserverings- en milieuorganisaties 
rechtszaken aan tegen de bouwwoede 
van het ministerie van Binnenlandse 
Veiligheid. Maar in 2005 werd een wet 
gestemd die het de regering gemakkelijk 
maakt om zulke rechtszaken af te ketsen. 
De minister van Binnenlandse Veiligheid 
heeft de bevoegdheid om afstand te doen 
van alle wetgeving die het verzekeren van 
een snelle constructie van de grenshekken 
(en gerelateerde infrastructuur) verhin-
derd.

Het hele plan om de grenzen te verster-
ken is ook zeer kostelijk. Tussen 1993 en 
2007 stegen de budgetten met 570% tot 
2,7 miljard dollar en vervierdubbelde het 
aantal grenswachten tot 15.000 agenten. 
De oorspronkelijke budgettering voor de 
barrière van 1368 km lang kwam op zo'n 
1,2 miljard dollar, maar verschillende schat-
tingen houden het op veel hogere eind-
kosten. Volgens de Amerikaanse douane 

(Costums and Border Protection) kosten 
de muren en hekken langs de grens onge-
veer 2 à 3 miljoen dollar per mijl (=1,6 km). 
Maar een hele reeks factoren -gaande van 
de topografie tot de gebruikte materialen 
en de prijzen van het land indien het in 
privébezit is- kunnen het kostenplaatje 
aanzienlijk verhogen. Verder zijn er ook 
nog eens de onderhouds- en reparatiekos-
ten (immigranten zullen de infrastructuur 
beschadigen in hun pogingen de grens te 
overschrijden), die waarschijnlijk zullen 
stijgen naarmate de lengte en de groots-
heid van de barrières toenemen. Een par-
lementaire onderzoeksdienst berekende 
dat de kost per mijl van een dubbele bar-
rière over een periode van 25 jaar, tussen 
de 16,4 en de 70 miljoen dollar zal kosten 
(afhankelijk van de schade die het gedu-
rende die periode ondervindt). Dat wil 
zeggen dat de kosten voor de barrière van 
1368 km tot meer dan 59,5 miljard zouden 
kunnen oplopen. Het is zeer waarschijnlijk 
dat zelfs deze projecties het werkelijke 
prijskaartje onderschatten vermits ze de 

arbeidskosten niet meerekenen, net zomin 
als de uitgaven die nodig zijn om het land 
te verwerven dat paalt aan de grens en 
dat in privébezit is. Privé-eigendom heeft 
al voor heel wat problemen gezorgd voor 
de overheid omdat vele eigenaars weige-
ren om de staat toegang te verlenen tot 
hun land (vooral in Texas, waar de meeste 
gronden in privébezit zijn). Federale wet-
geving stelt Washington wel in staat om 
de toegang tot de percelen juridisch af te 
dwingen. Er zijn nog een aantal rechtsza-
ken hangende maar tot nu toe was het 
duidelijk dat de rechtbanken over het alge-
meen de federale overheid steunen. Het 
lijkt erop dat de rijkdom en de politieke 
connecties van landeigenaars beslissende 
factoren zijn bij de planning van de bouw 
van grenshekken op privé-eigendom. In 
het Zuiden van Texas waar het ministerie 
van Binnenlandse Veiligheid via onderaan-
nemers (Haliburton is een van de kandi-
daten) een 6 meter hoge muur van beton 
en staal wil aanleggen, zal de barrière 
vele gaten vertonen. Op de aan de grens 
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palende landerijen van politiek en econo-
misch geprivilegieerde personen wordt de 
afrastering gewoon onderbroken, terwijl 
de muur genadeloos zal neergepoot wor-
den op de eigendommen van de minder 
gegoede Amerikanen. Als ze weigeren mee 
te werken met het ministerie dan worden 
ze aangeklaagd. Op sommige plaatsen zal 
de muur een mijl ten noorden van de grens 
geconstrueerd worden, waardoor verschil-
lende eigendommen geprangd zullen komen 
te zitten tussen de muur en de Rio Grande.
 
Bezwaren
Het hele grenzendebat heeft een grote 
invloed op het politieke landschap in de 
grensregio's. Er zijn heel wat oppositionele 

geluiden te horen. Een enquête uit 2006 
toont aan dat 57% van de inwoners van El 
Paso tegen de constructie is van een hek 
of muur langsheen de grens. Ondertussen 
hebben ook verschillende publieke figuren 
en instituties zich openlijk uitgesproken 
tegen het project, oa. het volledige stads-
bestuur van El paso en het parlementslid 
voor de regio Silvestre Reyes (hij is tevens 
ook de gepensioneerde chef van de grens-
politie in deze sector). In het Zuiden van 
Texas is de oppositie ook heel sterk.

Naast de principiële bezwaren tegen de 
versterkte grens -zoals die van de milieu- 
en migrantenorganisaties- zijn er ook heel 
wat pragmatische redenen om er tegen 
te zijn. Reyes bijvoorbeeld -en vele grens-

wachten zijn het met hem eens- doet de 
constructie van barrières af als spilziek 
symbolisme. Voor een betere controle 
van de grenzen stelt hij een aanzienlijke 
uitbreiding van de grenspatrouilles voor. 
Samen met andere plaatselijke elites 
vreest Reyes ook dat de geleverde inspan-
ningen om de commerciële banden tus-
sen de Verenigde Staten en Mexico te 
verstevigen, ondermijnd worden door de 
barricades. Deze argumenten tonen per-
fect aan hoe het debat rond immigratie en 
nationale grenzen in de Verenigde Staten 
verengd is tot een zaak van orde en veilig-
heid. Het voorspelbare resultaat is een 
stijging van het menselijk leed, getuige de 
5000 teruggevonden migrantenlijken in 

de grensregio's sinds 1995, het groeiend 
aantal invallen op werkplaatsen, en de 
deportaties met vele opgesplitste families 
tot gevolg.
De afbakening (fysiek en virtueel) op 
zichzelf was tot nu toe weinig effectief. 
Een recente studie toont aan dat de grens 
weliswaar veel moeilijker te overschrijden 
valt dan in het begin van de jaren 1990, 
maar dat slechts een verwaarloosbaar 
aantal kandidaat-immigranten zich laat 
afschrikken door de fortificaties. Ze blij-
ven proberen, en 92% tot 97% slagen 
uiteindelijk in hun opzet. Bovendien zijn 
de migranten eerder geneigd om effectief 
in de Verenigde Staten te blijven in plaats 
van terug naar huis te keren, gezien al de 
moeite die het kost om er te geraken. 

Besluit
Hoogstwaarschijnlijk kan de hele ver-
sterkingsinfrastructuur op een bepaald 
moment zo'n niveau bereiken dat er effec-
tief veel minder mensen zullen proberen 
om de grens over te steken en dat er min-
der zullen in slagen indien ze wel hun kans 
wagen. In een paar verstedelijkte gebieden 
met veel obstakels aan de grens (fysiek, 
virtueel en manschappen), zijn de ongeau-
toriseerde grensoverschrijdingen namelijk 
wel spectaculair gedaald. Maar de vraag 
is tegen welke prijs? Zowel in termen van 
mensenrechten en mensenlevens, als in 
termen van financiële uitgaven (geld waar 
andere sociale noden mee bevredigd had-
den kunnen worden) is het een zeer kos-
telijke onderneming. Gezien de intensiteit 
van grensoverschrijdende banden (famili-
aal of commercieel), gezien de sociale en 
economische krachten die de migratiestro-
men stuwen, en gezien de inventiviteit 
van de migranten, is het een pure illusie te 
denken dat de grenzen volledig 'beveiligd' 
kunnen worden via deze aanpak van de 
Amerikaanse autoriteiten.             
 
Sociale investeringen in de landen waar 
de meeste immigranten vandaan komen 
(Mexico en Centraal Amerika) zouden 
een groot deel van de motivatie van 
al deze kandidaat-migranten kunnen 
wegnemen, maar zo'n beleid wordt zelfs 
niet overwogen door de VS. Integendeel, 
Washington blijft fervent de neoliberale 
Vrije Handelsakkoorden nastreven waar-
van bewezen is dat ze de emigratiestroom 
vergroten indien ze gesloten worden 
tussen landen met fundamenteel onge-
lijke economieën (zie NAFTA). De muur 
afbreken zal maar lukken als we stoppen 
met de mensen uit Centraal Amerika te 
reduceren tot gezichtsloze massa's waar 
we bang van moeten zijn en die we moe-
ten afweren.

Artikel vertaald en bewerkt door SVM

Bron:
J. Nevins & T. Dunn, 'Barricading the 
Border', counterpunch.org, 13 november 
2008

Sociale investeringen in de lan-
den waar de meeste immigran-
ten vandaan komen (Mexico en 
Centraal Amerika) zouden een 
groot deel van de motivatie van 
al deze kandidaat-migranten 
kunnen wegnemen.
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Verkiezingsoverwinning voor Chavisten,  
maar met verlies van sleutelstaten

I Erik De Meester I

De regionale en lokale verkiezingen van zondag 23 november 2008 in Venezuela toonden weer een keerpunt in de Bolivariaanse 
revolutie. De PSUV, de nieuwe socialistische partij van president Chavez, wint zeventien gouverneurs en tachtig procent van de bur-

gemeesters, waaronder deze van de grootste gemeente in Caracas, Libertador, met meer dan 2 miljoen inwoners.

De rechterzijde verliest de controle over 
vier deelstaten. Ze behoudt echter Zulia, 
Nueva Esparta en haalt Tachira, Miranda 
(gouverneur was rechtse ‘Bolivariaanse' 
ondernemer, Diosdado Cabello) en 
Carabobo (tot nu toe geleid door corrupte 
‘Bolivariaanse' gouverneur) binnen en 
wint in het belangrijke hoofdstedelijke 
gewest van Caracas. In dat gewest ver-
liest de PSUV de gemeente Sucre, waar 
de belangrijke arbeidersbuurt Petare 
zich bevindt. Sucre werd geleid door een 
inefficiënte en corrupte ‘Bolivariaanse' 
burgemeester. De PSUV herwon vier sta-
ten die in handen waren van zogezegd 
Chavistische gouverneurs die tijdens 
hun termijn waren overgelopen naar de 
rechtse oppositie. Belangrijk is ook dat 
tweederde van de kiezers is gaan stem-
men. Dat is een historisch hoge deelname 
voor dit soort verkiezingen. Het ziet er 
naar uit dat toch een deel van de vlotten-
de Chavistische massa, die zich voor het 
referendum vorig jaar onthield, deze keer 
wel is gaan stemmen (bijna twee miljoen 
echter niet). De PSUV, de partij van presi-
dent Hugo Chavez heeft deze verkiezin-
gen gewonnen. Dit zowel uitgedrukt in 
het aantal deelstaten dat door de PSUV 
zal geleid worden, als uitgedrukt in het 
aantal stemmen. De PSUV won ongeveer 
1 miljoen extra stemmen (5,3 miljoen) ten 
opzichte van het referendum van decem-
ber 2007 (4,5 miljoen). Dit is de tweede 
beste score in stemmenaantal ooit voor 
het revolutionaire kamp. De rechterzijde 
verloor 300.000 stemmen (4,1 miljoen in 
december 2007). 

Chavez verklaarde in het putje van de 
nacht dat “de kaart van Venezuela rood, 

dieprood kleurt”. De deelstaten die 
de rechterzijde controleert zijn echter 
belangrijk. Zulia, Carabobo en Miranda 
zijn immers sleutelstaten vanuit het oog-
punt van het kiezersaantal, de bevolking 
en de economie. De controle door de 
rechterzijde over de deelstaat Tachira, dat 
grenst met Colombia, is een militair-stra-

tegisch probleem. De rechtse overheersing 
van het hoofdstedelijk gewest is ook een 
gevaar voor het revolutionaire kamp. De 
overwinning van de PSUV is reëel, maar 
heeft iets van een Pyrrusoverwinning. Het 
lijdt immers geen twijfel dat de rechter-
zijde de veroverde staten zal gebruiken als 
steunpunten van een vernieuwd offensief 
tegen de centrale regering en tegen de 
revolutie. Nochtans was de electorale 
overwinning van de rechterzijde in deze 
staten niet onvermijdelijk. Een verklaring 
ligt niet in de aantrekkingskracht van 
de rechterzijde, maar wel in de zwak-
heden binnen de PSUV en de bredere 
Bolivariaanse beweging.

Verkiezingen zijn etappe in 
revolutie
De inzet van deze verkiezingen was niet 
alleen de controle over 23 staten en meer 
dan 300 gemeenten. Sinds het begin van 
de Bolivariaanse revolutie in 1998 nemen 

verkiezingen steeds de vorm aan van een 
krachtmeting tussen de revolutie en de 
contrarevolutie. Ze kondigen steeds een 
nieuwe etappe aan in het revolutionaire 
proces. Na de nipte, maar reële nederlaag 
van de regering in het referendum over 
de grondwetsherziening van 2007, hoopte 
de rechterzijde dat resultaat nu te kun-

nen verzilveren. Vooraf dacht de oppositie 
dat aanzienlijke winst, met de verkiezing 
van nieuwe rechtse gouverneurs in de 
‘Estados' (deelstaten), als het ware al ver-
worven was. De meest roekeloze schatting 
van de rechterzijde hoopte op de verove-
ring van veertien deelstaten. Zeker sinds 
het afvallen van verschillende zogenaamd 
Chavistische gouverneurs. Een goed jaar 
geleden had Chavez nog de steun van 
21 van de 23 gouverneurs. Enkel de sta-
ten Zulia (olierijk gebied grenzend aan 
Colombia) en Nueva Esparta (het eiland 
Isla Margarita) waren in handen van de 
oppositie. Maar het politieke landschap 
heeft zich op één jaar tijd, herschikt aan 
de linkerkant. Een van de partijen die deel 
uitmaakte van het Chavisme, Podemos, 
riep op om tegen de grondwetsherzie-
ning te stemmen. Daarna werden drie 
gouverneurs uit de PSUV gesloten onder 
andere omwille van corruptie. Hiermee 
verloor Chavez staten zoals Aragua, Sucre, 

De controle die de kapitalisten hebben over 
de economie, geeft hen nog steeds veel 
ruimte om de efficiëntie van de sociale en 
economische hervormingen te saboteren.
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Carabobo, Guarico en Yaracuy. In het 
totaal waren er uiteindelijk zeven staten 
in handen van de oude en nieuwe oppo-
sitie aan het begin van deze verkiezings-
campagne.

Tegenstellingen van de 
revolutie
Ondanks alle belangrijke sociale hervor-
mingen ten voordele van de brede massa 
armen was de overwinning van deze 
verkiezingen helemaal niet verzekerd. De 
reden hiervoor is dat na tien jaar revolutie 
het oude staatsapparaat in grote mate 
onaangeroerd is gebleven en dat het gros 
van de eco-
nomie (indu-
strie, handel, 
financiën en 
landbouw) 
ondanks de 
belangrijke 
nationali-
saties nog 
steeds kapi-
talistisch 
is. Enerzijds 
zorgt dit 
voor een 
enorme 
bureaucra-
tie en corruptie op plaatselijk vlak. Een 
gedeelte van de plaatselijke en regionale 
leiders van de PSUV hebben zich hieraan 
aangepast of komen rechtstreeks uit dat 
oude staatsapparaat. Anderzijds geeft de 
controle die de kapitalisten hebben over 
de economie, hen nog steeds veel ruimte 
om de efficiëntie van de sociale en econo-
mische hervormingen te saboteren. Ook 
organiseert de privé-sector een feitelijke 
staking van de investeringen in het land. 
De economische groei komt er enkel 
door overheidsinvesteringen. Met andere 
woorden, de centrale taken van een socia-
listische revolutie -de onteigening van de 
kapitalisten en de bouw van een nieuwe 
democratische staat, gecontroleerd door 
de georganiseerde volks- en arbeiders-
beweging- zijn nog niet doorgevoerd. Dit 
zorgt voor een heleboel problemen die 
nog steeds niet zijn opgelost. Zeker op 
lokaal vlak staat de massa van armen en 
arbeiders niet zelden tegenover arrogante, 
zelfingenomen, zogezegd Chavistische 

politici en ambtenaren. De inefficiëntie en 
de corruptie van de administratie is nog 
steeds overweldigend. Het criminaliteits-
probleem blijft zeer groot en het huisvuil 
ligt in veel straten nog altijd te rotten. 
Bovendien tast een inflatie van onge-
veer 30 procent, de levenstandaard aan. 
Vandaar het gevoel van latente misnoegd-
heid bij de rode achterban. Dit verklaart 
waarom in Caracas bijvoorbeeld, in vele 
Chavistische ‘parroquias’ (parochies)1, een 
vierde tot een derde van de volkse basis 
thuis is gebleven in vergelijking met de 
presidentsverkiezingen van 2006.

Chavez heeft zijn persoonlijke gezag 
achter de plaatselijke en regionale kan-
didaten gegooid. Het is zeker niet over-
dreven te stellen dat deze verkiezing een 
test was voor de populariteit van Chavez 
zelf. Tijdens de hele kiescampagne bena-
drukte de PSUV de nationale successen 
van de regering. Ook is de socialistische 
achterban massaal gaan stemmen om de 
contrarevolutie de pas af te snijden. Het 
resultaat van de verkiezingen zal de druk 
van onderuit voor het afwerken van de 
revolutie versterken. Een halve revolutie 
maken is hetzelfde als geen revolutie 
maken. Aan de top van de PSUV en in de 
regering zijn er zeker individuen te vinden 
die alles willen, behalve dan de gaspedaal 
van de revolutie induwen. Nochtans is 
dat de enige optie. Een revolutie kan niet 
ter plaatste blijven trappelen. Een revo-
lutie moet steeds in het offensief zijn. De 
achterban wil geen speechen meer, maar 
daden. Ze verwachten beslissende acties 
tegen de contrarevolutie in al zijn vormen.

Wat nu?
Steeds wanneer de president een nationa-
lisatie aankondigt van een bank of bedrijf, 
zorgt hij voor geestdrift. Maar elke keer 
dat de bureaucratie en de reformisten erin 
slagen deze maatregelen van hun revo-
lutionaire inhoud te ontdoen of wanneer 
ze tegemoet komen aan de eisen van de 
kapitalisten, groeit de ontmoediging. Dat 
kan leiden tot electorale apathie, zoals 
met het referendum van 2007. Die vrees is 
nu niet (helemaal) uitgekomen. Nochtans 
schuilt er weer een belangrijke waarschu-
wing in de verovering van drie sleutel-
staten en het hoofdstedelijk gewest van 

Caracas door 
de rechterzijde. 
Socialisme moet 
niet enkel in 
woorden, maar 
vooral in daden 
beleden worden. 
Het is nu niet het 
moment voor 
compromissen 
met de oligarchie 
en haar systeem. 
Een socialistisch 
beleid kan ook 
niet uitgevoerd 
worden door 

een corrupte bureaucratie, die verbonden 
is aan de rijke klasse. Met andere woor-
den, er moet met de grove borstel door 
bureaucratie, carrièrisme en corruptie 
gegaan worden. Zowel in het staatsap-
paraat als in de PSUV. Een echte demo-
cratische staat is er een die steunt op de 
gemeenschapsraden en de arbeidersraden 
in de bedrijven. Alle functionarissen die-
nen verkozen te worden en mogen niet 
meer verdienen dan een geschoolde werk-
nemer. Adan Chavez, broer van de presi-
dent en kersvers gouverneur van Barinas, 
riep gisteren op tot de verdieping van de 
revolutie in socialistische zin. Dat is inder-
daad de weg vooruit.

Erik De Meester is medewerker van Vonk

Voor de verkiezingen: 15 regeringsstaten      Na de verkiezingen: 17 regeringsstaten 
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In het katholieke Venezuela staat 'parroquia' 
synoniem voor 'wijk' (of 'barrio' in het Spaans), 
zeker in de volkse delen van de steden. De kies-
bureaus in een gemeente worden verdeeld over 
de 'parroquias'. Het woord heeft dus in grote 
mate zijn religieuze betekenis verloren.

1�

Voor de verkiezingen: 15 regeringsstaten Na de verkiezingen: 17 regeringsstaten
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BOEKBESPREKING

De factor Fidel
I Georges Spriet I

Katrien Demuynck en Marc Vandepitte schreven een zeer interessant en vlot leesbaar boek over de ideologie van Fidel Castro. Het 
boek heeft een dubbele structuur met enerzijds een geschiedkundig overzicht en anderzijds een herlezen van deze geschiedenis van-

uit een aantal belangrijke aandachtspunten uit zijn denken.

Marx, Lenin en Martí  
Belangrijke accenten die het boek wel-
licht anders legt dan vele andere levens- 
en gedachtenbeschrijvingen van de 
Cubaanse leider, zijn de stelling dat Fidel 
Castro al zeer jong marxist-leninist was, 
en het belang van ethiek. “Reeds vóór 
de bestorming van de Moncada-kazerne 
bestudeerde Fidel de werken van Marx en 
Lenin (...). Het eindddoel van de revolutie 
was reeds duidelijk: een socialistische 
maatschappij. (...) Al die tijd ontkende hij 
in interviews ook maar iets met socialis-
me of marxisme te maken te hebben.(...) 
Deze werkwijze heeft heel wat biografen 
en commentatoren op het verkeerde been 
gezet. Ze hebben niet in de gaten dat Fidel 
zijn eigen opvatting zorgvuldig verborgen 
hield. Ze analyseren de interviews en dis-
cours van de jonge Fidel en beschouwen 
die als een expressie van zijn strategie, 
terwijl zij dat juist verbergen. Velen 
denken dat Fidel zich na de overwinning 
zou 'bekeerd' hebben tot het marxisme-
leninisme om zo de steun te krijgen van 
de Sovjet-Unie. Ze verliezen daarbij uit 
het oog dat Fidel de werken van Lenin en 
Marx reeds introduceerde aan de kaders 
van de Moncadisten begin de jaren vijf-
tig. Laten we niet vergeten dat hij een 
opleiding heeft gehad bij de Jezuïeten.” 
(pp 68-71). Maar voor alles is Fidel Castro 
beïnvloed door José Martí de onafhanke-
lijkheidsleider, die in de bevrijdingsoorlog 
in 1895 werd gedood.   

Ethiek 
“In het denken en handelen van Fidel 
neemt ethiek een centrale plaats in, het is 
de kern waarrond alles draait. Het is het 
meest vernieuwende, maar ook het minst 
gekende aspect van zijn denken. Nog 
merkwaardiger is de aanwezigheid van 
de utopische dimensie bij een overtuigd 

marxist.” (p. 100). “Volgens Fidel Castro is 
ethiek het fundament van de samenle-
ving, de ziel van de revolutie, (...) de sleutel 
voor succes, het is de 'belangrijkste kracht 
waarover men kan beschikken', de over-
winning in de oorlog 'hangt af van een 
minimum aan wapens en een maximum 

aan moraal'” (p. 116). “Ethiek gaat over een 
geheel van opvattingen, attitudes, waar-
den en deugden die leiden tot de bevrij-
ding van de onderdrukten, tot een betere 
samenleving.” (p. 117). Concreet zien we dit 
vertaald in ongeziene sociale verwezenlij-
kingen voor een derdewereldland: gezond-
heidszorg, onderwijs, houding tegenover 
de vijand, de zorg voor de zwaksten en 
kwetsbaarsten in de maatschappij maar 
ook in de zusterlanden uit het Zuiden. Het 
ethisch aspect van de Cubaanse revolutie 
zien we het duidelijkst als het gaat over 
geweld. (...) Een bloedbad na de machts-
overname heeft in Cuba nooit plaatsge-

vonden. “Fidel koos in 1953 resoluut voor 
de gewapende weg, maar dat was geen 
principiële keuze; hij volgt de stelling niet 
dat enkel en alleen de gewapende strijd 
heil kan brengen, dat revolutionair geweld 
altijd en overal noodzakelijk is om het 
socialisme te bereiken.” (p. 126)  

Besluit 
Een boek van 163 bladzijden kan natuurlijk 
niet alles brengen. In de relatie met de 
Sovjet-Unie beklemtonen de auteurs de 
geregeld eigen en eigenzinnige houding 
van Fidel Castro tegenover Moskou. In 
die context was het wellicht opportuun 
geweest om de rakettencrisis (1962) wat 
dieper uit te leggen, de enkele zinnen 
die er nu over in staan geven een wel 
erg summier beeld. Wat er zeker in ont-
breekt is een uitleg waarom de Cubaanse 
samenleving vasthoudt aan de doodstraf. 
Het 'bekendste' geval, generaal Ochoa die 
veroordeeld werd voor drugshandel en 
geëxecuteerd, wordt aangehaald, maar er 
wordt niet verder ingegaan op het aspect 
van de doodstraf in de Cubaanse wetge-
ving. Dat is toch wel nodig in een boek 
dat uitgebreid de ethische invalshoek van 
Fidel Castro en van de Cubaanse revolutie 
wil aantonen. Maar deze kritiek doet niks 
af aan het feit dat je dit boek zeker moet 
lezen. 

Dit boek is goedkoop te bestellen via 
'Cubanismo?'
Prijs: 7,5 + 2 euro portkosten voor leden.
10 + 2 euro portkosten voor niet-leden.
(boekhandelprijs 13 euro)
Bestel via ics@cubanismo.net of 02/209.23.63

Boekgegevens: DEMUYNCK Katrien 
& VANDEPITTE Marc, De Factor Fidel, 
Uitgeverij Garant, 2008, 163 p.
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13-01-2009
Open Vredesraad: Congo
19u30-21u30: Inleiding door Raf Custers, 
journalist en Congo-kenner. Plaats: Vrede 
vzw, Filips Van Arteveldestraat 35, Gent; 
info: pieter@vrede.be

16-01-2009
Tweede Conferentie over 
Duurzame en Solidaire 
Economie
De Omslag - Groeien tot de laatste drup-
pel...? Inleiding door de Duitse ecoloog 
Wolfgang Sachs (Wuppertal Institut). 
Debat met Vlaamse en Nederlandse 
beleidsmakers en workshops. 
Plaats: Provinciehuis, Antwerpen

30-01-2009
Filmavond: ‘War made easy’ 
19u30-21u00: De documentaire 'War Made 
Easy' belicht 50 jaar oorlogspolitiek van de 
VS. Hoe overtuigen de opeenvolgende pre-
sidenten -Democratisch of Republikeins- 
hun Amerikaans publiek van de noodzaak 
van een oorlog, ondanks hun vredelie-
vende bedoelingen.
Plaats: Vrede vzw, Filips Van 
Arteveldestraat 35, Gent; inkom: gratis

21-02-2009
Alternatieve boekenbeurs, Gent
De beurs voor kritische, tegendraadse 
publicaties, die je moeilijk tot helemaal 
niet in de commerciële boekhandel vindt. 
Je vindt er ook de stand van Vrede vzw. 
Plaats: De centrale, Gent

28-02-2009
Vijfde vredesconferentie 
Brussel: Defensie zonder gren-
zen?
België, Europese Unie en de NAVO in de 
wereld. 
Plaats: De Markten, Brussel, van 10u-17u30. 
Inschrijven gewenst: julie@vrede.be of 
092334688

02/05-04-2009
60 jaar NAVO te Straatsburg
Protest, conferentie en acties tegen n.a.v. 
NAVO-top te Straatsburg. Rijd mee met de 
Belgische vredesbeweging. Twee formules 
gemeenschappelijk vervoer: 
zaterdag 4 april voor de betoging. 
Schrijf je in via Pieter@vrede.be Vertrek 
rond 6u, terugkeer tegen middernacht.
van 2 tot 5 april voor de acties, conferen-
tie en betoging via Inez@vredesactie.be

•

•

AGENDA

VREDE vzw doet een INFORMATIE-
TOURNEE doorheen Vlaanderen.

Thema: de NAVO vormt een hindernis 
voor de wereldvrede, 60 jaar is genoeg!

Help de vredesbeweging met informe-
ren. Wij maken het u gemakkelijk, u 
kan kiezen uit 2 formules:

U brengt mensen samen voor een 
informatiemoment met een spreker 
van Vrede vzw. 

U organiseert een debat waarin een 
spreker van Vrede vzw in discussie 
gaat met een expert/politicus over 
het defensie –en buitenlandbeleid 
van België, EU en de link met de 
NAVO. 

Interesse? 
Contacteer tijdig Vrede vzw op 
09/233.46.88 of pieter@vrede.be . 
Wij helpen u graag met het uitwerken 
van een debat of informatiemoment.

•

•

Ontleen de tentoonstelling  ‘Gekunstelde vrede’! 
(of zeg het door)

Bij Vrede vzw kan je een unieke tentoonstelling ontlenen. 

- 27 originele en kleurrijke vredesaffiches uit binnen –en buitenland met 
verschillende thema’s uit 50 jaar vredesbeweging: dekolonisering, anti-
rakettenbetogingen en ontwapening.

- 25 politieke cartoons: bekende cartoonisten uit binnen -en buitenland 
geven hun visie op het thema ‘oorlog, vrede en internationale politiek’. 
Met werken van o.m. Zaza, Lectrr, GAL, Nix, Singer (VS), Latuff (Brazilië), …

Met veel plezier geven we een publieke uiteenzetting op maat bij de ope-
ning van jouw tentoonstelling.

Richtprijs 100 euro. 
Voor reservatie en meer info: pieter@vrede.be of 09/233.46.88 
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EDITORIAAL

20 jaar na de terugtrekking van de raketten   jan-feb  3
  uit Florennes.
Waar blijft het echte defensiedebat?   ma-apr  3
De annexatieoorlog van 1948 is nooit gestopt.  mei-juni  3
Belgen gaan vechten in Afghanistan.  juli-aug  3
Pieter 'Crembo’s' solotour.  sept-okt  3
Bescheidenheid zou ons sieren.  nov-dec  3

AFGHANISTAN

NAVO steunt drugshandelaars.  sept-okt  23
Zeven jaar oorlog in Afghanistan.  nov-dec  42

AFRIKA
Ivoorkust.  jan-feb  45
De politieke toekomst van EPA’s na 31 december 2007.  ma-apr  17
Keniaanse elite vecht om de macht.  ma-apr  20
Zuid-Afrika: 14 jaar na de afschaffing van de apartheid. mei-juni  40
Wie zal EUFOR in Tsjaad dienen?  mei-juni  43
Somalië.  juli-aug  36
Kenia: Etnisch conflict is gevecht om grondstoffen.  juli-aug  40
La Politique Françafrique.  juli-aug  44
België en de Democratische Republiek Congo.  juli-aug  46
Darfur: een gefragmenteerde opstand.  sept-okt  41

AZIë

Pakistan: De nieuwe kleren van de keizer.  jan-feb  36
Nepals haperende vredesproces.   jan-feb  38
Het proces tegen de Rode Khmer.  jan-feb  40
Het VS antiterreur beleid en 
  het Nepalese vredesproces.   ma-apr  43
Indonesië, 10 jaar na de nieuwe orde.   ma-apr  45
De Naxals in India.  ma-apr  47
Japan, de militarisering van een pacifistische staat.   mei-juni  35
Myamar: spelen met slachtoffers.  juli-aug  21
Over rundvlees en neoliberalisme.  sept-okt  15
Hiroshima-Nagasaki Protocol.  sept-okt  18
Westers optreden verhoogt instabiliteit in Pakistan.  nov-dec  45

BEWAPENING

Wapenwet na amper 2 jaar tijd opnieuw ondergraven.  juli-aug  8
Het nieuw Vlaams wapendecreet: 
  op of onder de tafel?   juli-aug  10
De toekomst van het Belgisch leger volgens De Crem.  juli-aug  12
Politici verdienen fors aan oorlog en bewapening.   juli-aug  15
Non Proliferatie Verdrag bestaat 40 jaar.    juli-aug  17

ONDERWERP  MAAND BLZ.

Kernwapens in Europa  sept-okt  20
Internationaal verbod op clusterbommen.  sept-okt  21

BOEKBESPREKING

De geschiedenis van het Amerikaanse volk - Zinn.  jan-feb  48
Rampenkapitalisme - Naomi Klein.  ma-apr  48
Tim Weiners CIA.  ma-apr  50
Humanitair imperialisme - Jean Bricmont.   mei-juni  49
De geschiedenis van de wereld van morgen - Coolsaet. mei-juni  50
Hitte - George Mombiot.  mei-juni  51
Van morendoders tot botsende beschaving - Catherine. juli-aug  51
De Israël-lobby – Maersheimer & Walt.  sept-okt  51

DOSSIER: Afghanistan jan-feb
  Naar een politieke oplossing in Afghanistan.    27
  Oorlog zonder einde.     29
  Sysifus op de Hindu kusj?     31
  Afghanistan op weg naar de chaos.     33
  Een reis naar Afghanistan.     34

DOSSIER: Chilli ma-apr 
  Het Chili van Pinochet     27
  Heeft de Chileense democratie nood aan oppoetsbeurt?    28
  Chili na de dictatuur: een vrije markteconomie    30
  Maatschappelijke tendensen in Chili    34
  Mapuchestrijd voor autonomie en centrale macht     36

DOSSIER: Colombia mei-juni
  Een land gevangen in een gewapend conflict.     27
  De vredesgemeenschap van San José de Apartado.    30
  Nieuwe militaire allianties in Latijns-Amerika.    34

DOSSIER: Europa na Lissabon juli-aug   
  De Ierse burgers verwerpen Lissabon.     27
  Frankrijk, EU-voorzitter vanaf 1 juli 2008.    30
  De relaties tussen EU en Israël zitten in de lift.     33

DOSSIER: Schaken in de Kaukasus sept-okt
  Patriotten, Osseten en olie.     27
  Zuid-Ossetische oorlog.     29
  Abchazië.     31
  Georgië: strijdtoneel van Moskou en Washington.    33
  Duel om de macht.    34
  Het pijplijnen schaakspel.    36

DOSSIER: Nucleaire zaken nov-dec
  Irans nucleaire programma: feiten en fictie.     27
  Nucleaire deal VS-India, ramp voor het NPT.     30
  Zeker 60 kernbommen in Pakistan.     33
  Noord-Korea, het nucleair dossier.     34

INDEX 2008
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ECOLOGIE

Een nieuwe oorlog tegen de planeet?  jan-feb  24
Unilever vernietigt Borneo.  mei-juni  25
Het toxische nalatenschap van het Pentagon.  sept-okt  40
Ligt de groene sleutel in China.  nov-dec  16

EUROPESE UNIE

Voor een waarachtig democratische Europese Unie.   jan-feb  42

GEOSTRATEGIE

Langdurige oorlogen.  jan-feb  18
NAVO-top verbergt spanningen binnen alliantie niet.  mei-juni  12
Vragen bij het bestaansrecht van de NAVO.  mei-juni  15
De 'Shangai Cooperation Organization' (SCO).  mei-juni  17
De NAVO, een illegitiem kind van WO II.  nov-dec  38

GLOBALISERING

Waardig werk in tijden van globalisering.  sept-okt   44

IN MEMORIAM

Afscheid van André de Smet.  ma-apr   8
André De Smet, Oostendenaar van Aalst.  ma-apr   10

INTERVENTIE

Tendensen in de Amerikaanse militaire hulp.  mei-juni   45
Militaire interventie is geen vredesoplossing.  mei-juni   47

INTERVIEW

Tali Lerner van het Israëlische New Profile.  jan-feb  4
Hana Al Bayaty over het Iraakse verzet.   ma-apr  4
Mensenrechtenactivist Zarafshan Nasser over Iran.  mei-juni  4
Internationaal lichte wapensexperte Rebecca Peters.  juli-aug  4
Pablo Cormenzana over Venezuela en Chavez.  sep-okt  4
Kristien Hemmerechts over de situatie in Palestina.  nov-dec  4

LATIjNS-AMERIKA

Paraguay: nederlaag voor het neoliberalisme.   mei-juni  21
Paraguay: in de greep van de soja-monocultuur.   mei-juni  22
Referendum in Ecuador: hoop op verandering  nov-dec  20
De moeizame weg naar een ander Bolivia  nov-dec  22

MAGHREB

VS negeren mensenrechtenschendingen in Egypte.  jan-feb  15
Sociaal protest tegen de neoliberale globalisering.  sept-okt  11
Mensenrechten in Egypte.  mei-juni  39

MIDDEN-OOSTEN

Voer strijd tegen de Israëlische apartheid.  jan-feb  8
Annapolis, gedoemd om te mislukken.  jan-feb  10
De VS- politiek in het Midden-Oosten.  jan-feb  12
60 jaar Israël, 60 jaar Naqba.  mei-juni  7
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Libanons flirt met de burgeroorlog.  juli-aug  23
Komt er nog een oorlog tegen Iran?  sep-okt  49
Bil’in en Nil’in: de hardnekkige strijd tegen de muur.  nov-dec  8

MILITARISERING

NATO Game Over  ma-apr  13
Kernoorlog als optie  ma-apr  15

NOBELPRIjS

Nobelprijs 2008: Marthi Ahtisaari.   nov-dec  41

OOST-EUROPA

Kosovo onafhankelijk.   ma-apr  38

SOCIALE BEWEGINGEN

Wereld Sociaal Forum nieuwe stijl  ma-apr  11
Vrede vzw op het Europees Sociaal Forum  nov-dec  10
Origineel klimaatkamp te Zweden  nov-dec  14

TURKIjE

Machtsstrijd in Turkije over toekomst.   juli-aug  48

VAKBONDEN

Nieuwe uitdagingen voor de syndicale bewegingen.   nov-dec  47

VERENIGDE STATEN

Leven op te grote voet. De Amerikaanse schuldenberg. mei-juni  19
Obama's Chicago Boys  sept-okt  46
Met Obama wordt het anders, niet beter  sept-okt  48
Het OFBCI, het enige kind waar Bush trots op is  nov-dec  24

VREDESBEWEGING

Vredesmars brengt 1000 mensen op de been  mei-juni  10

VERKIEZINGEN

Rusland zonder Poetin?.  ma-apr  41

VOOR DE VUIST

Kernbommen VS het land uit.   jan-feb  55
Open brief aan onze nieuwe minister van defensie.   ma-apr  55
Persbericht: clustermunitie-wet wacht op uitvoering.  mei-juni  55
EU defensiepakket kan wapenexportcontrole schaden.  juli-aug  55
Kritiek op Israël is GEEN antisemitisme.       sept-okt   55 
Open brief aan de partijvoorzitters en parlementsleden. nov-dec  55

VERENIGDE STATEN

De Amerikaanse zeepbeleconomie.  ma-apr  23
Het failliet van het dollarsysteem  juli-aug  19
Armoede, biobrandstoffen en   sept-okt  9
  een falend landbouwbeleid.
Een andere kijk op de financiële crisis.  nov-dec  18



Steun onze vrede – prk 000-0956015-80 
Dankzij 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 oktober en november.
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