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Het (Belgisch) Nucleair Forum startte 
begin februari met een uitgebreide 

mediacampagne (van ongeveer 2 miljoen 
euro) om de discussie over kernenergie 
in België aan te wakkeren en een ‘eerlijk’ 
debat te kunnen voeren over de toekomst 
van kernenergie in België. De stelling ‘eerlijk 
debat’ deed ons toch de wenkbrauwen fron-
sen toen we op de website van het nucleair 
forum o.a. een artikel tegenkwamen dat 
beweerde dat met civiele kernenergie geen 
kernwapens gemaakt kunnen worden, wat 
manifest onwaar is. Vandaar deze poging om 
het geheugen nog eens op te frissen over de 
feiten. Naast de technische link is kernenergie 
historisch gezien eigenlijk ook een bijproduct 
van de ontwikkeling van kernwapens. België 
heeft haar eerste kerncentrale gekregen van 
de VS uit dankbaarheid voor de levering van 
‘Belgisch’ uranium uit haar toenmalige kolo-
nie Congo. Uranium dat gebruikt werd om 
het nucleaire wapen mee te produceren dat 
Hiroshima van de kaart veegde in 1945. Pas in 
1953 werd het 'Atoms for Peace'-programma 
voorgesteld om kernenergie uit de militaire 
sfeer te halen. En waarom worden verschil-
lende 'dubieuze' landen zoveel mogelijk 
verhinderd in hun pogingen om een civiel 
nucleair programma op te starten? Dat moet 
toch iets te maken hebben met de wel dege-
lijk bestaande link tussen civiel en militair 
gebruik van kernenergie? 

België speelde in het verleden trouwens 
een drieste rol in de verspreiding van 

kerntechnologie. Vooral de link met Pakistan, 
dat in 1998 zijn eerste succesvolle kernproe-
ven uitvoerde, is onweerlegbaar. Pakistaanse 
wetenschappers liepen bijvoorbeeld stage 
in het Studiecentrum voor Kernenergie te 
Mol. In 1987 ontmoette de Belgische staats-
secretaris voor Energie Knoops in Pakistan de 
afgevaardigde van het Pakistaanse Atoom 
Energie Agentschap en de nucleaire opwer-
kingsfabriek Belgonucleaire (in het verleden 
lid van het Nucleair Forum) sloot verschil-
lende contracten met Pakistan. Verder volgde 
Khan, de vader van de Pakistaanse atoom-
bom, een bijkomende opleiding aan de uni-
versiteit van Leuven. Diezelfde Khan zou ook 
een wereldwijd handeltje opgezet hebben in 
nucleaire kennis en technologie. Actieve hulp 
aan proliferatie? Maar verder is er geen link 
tussen de sector van de civiele kernenergie en 
kernwapens hoor! 
(Kernenergie in de Wetstraat,  
www.lucbarbe.be)

Vanaf 9 januari, middenin het Israëlisch 
bombardement op Gaza, promootte 

België op de website van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken de Israëlische 

militaire sector als een aantrekkingspool 
voor Belgische investeerders. “Ten gevolge 
van de unieke regionale veiligheidssituatie 
waarin Israël zich bevindt, heeft het land 
een uitgebreide kennis en capaciteit opge-
bouwd betreffende militaire toepassingen 
en beveiliging." Dat Israël sinds juni 2007 de 
Gazastrook in een economische wurggreep 
houdt en het embargo tal van mensenlevens 
kost, vormde voor ons ministerie blijkbaar 
geen enkel moreel probleem. Dat daarbo-
venop ook nog een moordende militaire cam-
pagne volgde (27 december tot 18 januari), die 
meer dan 1300 mensenlevens kostte, vele dui-
zenden verwondde en de hele infrastructuur 
in de Gaza-strook verwoestte, mag de zake-
lijke relaties evenmin verpesten. Trouwens, 
nodigde datzelfde ministerie geen Palestijnse 
slachtoffertjes uit in onze ziekenhuizen? Na 
een scherp opiniestuk in De Morgen op 22 
januari verdwenen de frappantste promo-
tionele passages gelukkig van de website 
van het ministerie voor Buitenlandse Zaken. 
Waarvoor dank.

De donorconferentie in Sharm el-Sheik 
(Egypte) voor de Palestijnen heeft vie-

renhalf miljard euro opgeleverd. Dat bedrag 
“overtreft onze verwachtingen”, zei de 
Egyptische minister van Buitenlandse Zaken 
Aboul Gheit. De bedoeling van de conferentie 
was om minstens 2,2 miljard euro bijeen te 
brengen, onder meer voor de wederopbouw 
Gaza. Onder de aanwezigen in Sharm el-
Sheik waren onder andere de presidenten 
van Frankrijk en de Palestijnse gebieden, 
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en zeker 
45 ministers van Buitenlandse Zaken, onder 
wie de Amerikaanse minister Hillary Rodham 
Clinton. (Het Hamas-bestuur in de Gazastrook 
was niet voor de conferentie uitgenodigd.) 
Het komt erop neer dat 75 landen in Egypte 
gezamenlijk een bedrag hebben opgehoest 
dat gelijkaardig is aan de financiële steun die 
de staat Israël elk jaar sowieso toegestopt 
krijgt van slechts één donor, de Verenigde 
Staten. Of hoe alles toch relatief blijkt.

Van alle vuurwapens die door de 
Verenigde Staten en hun NAVO bondge-

noten sedert 2001 naar Afghanistan gestuurd 
werden, kan nog slechts één derde getraceerd 
worden. Van meer dan 222.000 wapens weet 
men niet aan wie ze geleverd werden of 
waar ze opgeslagen liggen. Dit schokkende 
nieuws staat te lezen in het recente rapport 
van de 'US Government Accountability Office' 
(US-GAO). De bevindingen van het rapport 
zijn des te verbazingwekkend, omdat een eer-
der rapport in augustus 2007 reeds gelijkaar-
dige problemen aan het licht bracht in Irak. 
Daar geraakten 190.000 wapens zoek. De 

tijdschrift voor internationale politiek

verschijnt tweemaandelijks | 52e jaargang | nr. 396 | maart-april 2009
afgiftekantoor 9000 Gent 1

erkenningsnr P 206485
Vrede - Filips Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent

T. 09 233 46 88 F. 09 233 56 78 e-mail: vrede@vrede.be
internet: www.vrede.be

v.u.: M. De Smet, Val. de Saedeleerstraat 63, 9300 Aalst

Zuid-Afrikaanse verkiezingen, ANC tegen COPE

Sri Lanka: een militaire overwinning, maar geen vrede

Jordanië: marktgerichte herschaling in Aqaba

strijd tegen het gewapend verzet wordt op 
die manier dweilen met de kraan open. Maar 
geen nood, in Washington circuleren allerlei 
voorstellen om de strijd tegen de Taliban 
en andere gewapende opstandelingen als-
nog in een stroomversnelling te brengen. 
Bijvoorbeeld door middel van de bewape-
ning en inschakeling van Afghaanse bur-
germilities. U leest het correct. Momenteel 
is men in het explosieve Afghanistan het 
spoor bijster van zo'n 220.000 wapens, maar 
plant men de bewuste aanlevering van een 
heel resem extra wapens. Niet alleen sprei-
den de Verenigde Staten een ongekende 
nonchalance tentoon ten opzichte van de 
dodelijke instrumenten die het dagelijkse 
leven van miljoenen Afghanen en Irakezen in 
zeer negatieve zin beïnvloeden, hun oorlogs-
strategen bezitten duidelijk geen greintje  
gezond verstand  

Honderden grote Britse ondernemingen 
ontwijken op grote schaal belastingen 

via legale mechanismen. Een van de meest 
voorkomende manieren is het doorschuiven 
van het beheer van een Brits bedrijf naar lan-
den met zeer gunstige belastingregimes. De 
ondernemingen behouden ondertussen wel 
de voordelen van een Brits bedrijf en staan 
op de Londense beurs genoteerd. Bedrijven 
die in het onderzoek van 'The Guardian' 
worden genoemd zijn o.a. Diageo (Johnny 
Walker, J&B, Gilbey's gin), Astra Zeneca, 
GlaxoSmithKline, Shell, Alliance Boots (far-
maceutica). Naar verluidt verdienen dienst-
verlenende bedrijven zoals Ernst&Young, 
KMPG, Deloitte Touche en PWC  (Price 
Waterhouse Cooper) per klant ongeveer een 
half miljoen pond voor de uitwerking van 
een goed belastingsontwijkingsschema. De 
Britse staatskas loopt op die manier jaarlijks 
tussen de 3,7 miljard en 13 miljard pond mis. 
De Britse belastingbetaler moet dan weer 
opdraaien voor de miljardenput evenredig 
aan de gemiddelde gezamenlijke belastingen 
van 2,4 miljoen gezinnen. Een bedrag dat 
overeen komt 480 nieuwe scholen, 300 zie-
kenhuizen of meer dan 1,3 miljoen jobs in de 
ziekenzorg. 
(The Guardian Weekly 06.02.09)                                                                                                                                                          Shallalah, Jordanië (foto: Christopher Parker)
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Geachte Mevrouw Tamar Samash 
Geachte Mijnheer Mark Eyskens,

Sedert 2001 werk ik samen met Joodse artiesten hier in Europa en 
met Palestijnse artiesten op de West Bank. 

Sedert de laatste gruwelijke inval van 
het Israëlische leger in Gaza, ontvang ik 
zowat dagelijks berichten van vrienden, 
kennissen en collega’s die proberen te 
overleven in de Bezette Gebieden. Het 
gaat om hartverscheurende berichten 
en het valt mij telkens erg moeilijk om 
die te lezen én om een steunend of 
hoopgevend antwoord terug te sturen.

Samen met velen – ook Israëlische bur-
gers en vredesorganisaties – probeer ik 
te zoeken naar zinvolle manieren om 
de ondraaglijke en mensonterende toe-
standen in die gebieden aan te klagen. 
Ik word daar zeer regelmatig op een 
denigrerende manier voor aangevallen, 
beschuldigd van antisemitisme en per-
soonlijk door gekwetst. Het heeft er mij 
echter nooit van weerhouden te blijven 
protesteren omdat ik er van overtuigd 
ben dat de situatie in de Bezette 
Gebieden fundamenteel onrechtvaar-
dig is. Daarvan was ik telkens wanneer 
ik naar die regio ging, met eigen ogen 
getuige.

Wanneer ik mij tot de Joodse 
Gemeenschap richt met de vraag of zij 
tegen de agressieve bezettingspolitiek 
van de Israëlische regering kan protes-
teren, krijg ik als antwoord dat 
de Joodse Gemeenschap zich niet 
wenst te mengen in de politiek van de Israëlische regering.

De recente actie “Wees nu solidair met Israël”, georganiseerd in deSin-
gel op zondag 22 februari ll, wijst echter op het tegendeel. Het gaat 
hierbij om een openlijke steun voor het gekozen beleid in Israël. Dat 
werd bovendien op een cynische manier versterkt door de aanwezig-
heid en het optreden van de legerband Tzahal. Deze band – door Mark 
Eyskens in het journaal van de VRT doodleuk omschreven als “een 

blaaskapel” – vertegenwoordigt het Israëlische leger dat verantwoor-
delijk is voor het recente bloedbad in Gaza (meer dan 1300 doden, 
4000 gewonden en een totale vernietiging van de regio). 

Dat deze manifestatie kon doorgaan onder strenge bewaking van 
politie en rijkswacht stemt op zich al tot nadenken. Dat het bovendien 

werd toegelaten in een cultuurhuis als 
deSingel – bekend om zijn maatschap-
pelijke betrokkenheid – stemt mij met 
groot verdriet. Ik begrijp dat deze keuze 
ook bij de medewerkers van dit huis op 
grote verdeeldheid is onthaald.

Mevrouw Samash, sedert de recente 
verkiezingen in Israël vertegenwoordigt 
u een rechtse tot uiterst rechtse rege-
ring. En al meer dan 40 jaar voeren de 
opeenvolgende Israëlische regeringen 
onder het mom van “het recht op ver-
dediging van eigen burgers” een harde 
bezettingspolitiek, discrimineren en 
onderdrukken zij de Palestijnen op een 
systematische manier en onderwerpen 
zij de Palestijnse bevolking aan een 
apartheidsbehandeling, regeringen die 
tot op vandaag illegale nederzettingen 
blijven bouwen op Palestijns grondge-
bied, een regering die tijdens het recen-
te bloedbad in Gaza beschuldigd werd 
van grove schendingen van de men-
senrechten. Is het met dit Israël dat U 
ons vraagt solidair te zijn? Zijn het deze 
regeringen, Mijnheer Eyskens, die u via 
uw aanwezigheid op deze manifestatie 
wilt steunen?

Ik vrees dat u met dergelijke acties 
weinigen zult kunnen overtuigen om 
deel te nemen aan een constructieve 

dialoog en dat was – zo werd ons in elk geval verkondigd – de bedoe-
ling van “Wees nu solidair met Israël”.

Alain Platel
regisseur les ballets C de la B

Open brief aan:   Mevrouw Tamar Samash,  
ambassadeur van Israël in België 
de Heer Mark Eyskens, minister van Staat 
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EDITORIAAL

60 jaar geleden, op 4 april 1949, werd de NAVO opgericht. 
Het ging om een gebeurtenis die de wereld grondig heeft 
veranderd en die tot op vandaag de internationale verhou-
dingen beïnvloedt.  De NAVO was het instrument dat na de 
Tweede Wereldoorlog het kapitalistisch gebied in Europa zou 
beschermen en controleren. In dit gebeid 
moest de trans-Atlantische handel zorgen 
voor directe winsten voor de multinationals 
uit de Verenigde Staten en hun investeringen 
in Europa. De NAVO was mede de motor van 
een bewapeningswedloop ter meerdere eer 
en winst van de Amerikaanse bewapenings-
concerns: een wedloop die de wereld tot op 
de rand van de nucleaire vernietiging bracht. 
Vandaag vormt de NAVO het militaire instru-
ment dat de VS-invloedssfeer wil uitbreiden 
over de twee continenten (Europa en Azië), 
waar de meerderheid van de wereldbevolking 
woont, en waar grote voorraden van interes-
sante grondstoffen te vinden zijn.

60 jaar geleden, van 20 tot 25 april 1949, wer-
den tegelijkertijd congressen voor de vrede 
gehouden in Parijs en in Praag (dit laatste 
omwille van visumproblemen voor Sovjet-
burgers). Dit dubbelcongres tekende voor de oprichting van 
de Wereldvredesraad. In augustus van het jaar voordien was 
er al een congres geweest van 'intellectuelen voor de vrede' in 
het Poolse Wroclaw, dat het gevaar van het kernwapen aan-
klaagde, evenals de spiraal van antagonisme tussen Oost en 
West. In maart 1949 werd in deze context de Belgische Unie 
voor de Verdediging van de Vrede opgericht, de voorganger 
van Vrede vzw. De deelnemers aan de congressen in Parijs en 
Praag waren voornamelijk intellectuelen die het communis-
tisch gedachtegoed niet ongenegen waren. De Organisatie van 
de Verenigde Naties werd er als mondiaal instrument voor de 
vrede naar voor geschoven. Op 18 maart 1950 werd het appel 
van Stockholm gelanceerd dat de totale eliminering van het 
atoomwapen vroeg. De petitie kreeg wereldwijd miljoenen 
handtekeningen.  De vredesbeweging BUVV, heeft altijd het 
vijandbeeld willen ontmaskeren dat in de westerse wereld 
werd opgehangen van de Warschaupactlanden en ze pleitte 
voor ontwapening, detente en samenwerking tussen de blok-
ken van de Koude Oorlog.
Vandaag moet de vredesbeweging zich helaas nog altijd met 
het kernwapen bezig houden. Het bewustzijn van de zinloos-
heid van een kernoorlog groeit misschien wel in leidende 

kringen, maar de ontwapening - die trouwens tot nog toe 
tevergeefs door het Internationaal Gerechtshof van Den Haag 
wordt opgelegd- kent geen fundamentele doorbraak. 

60 jaar vredesbeweging is 60 jaar bewustmaking over hoe oor-
log geen geïsoleerde, specifieke ontwikkeling 
van een conflict is of aan het karakter van een 
leider te wijten is, maar dat elke oorlog diepe 
historische, maatschappelijke en economische 
grondoorzaken heeft. Dit bewustmakingswerk 
duidt telkens op de invloed van imperialistische 
machten die andere gebieden willen contro-
leren om de groeiende welvaart van de eigen 
elite te garanderen. 

60 jaar vredesbeweging is 60 jaar van soci-
ale acties, die soms specifiek gericht waren 
tegen de bewapening, zoals het appel van 
Stockholm, de protesten tegen de bewape-
ningsuitgaven van de jaren 1970, de beto-
gingen tegen de plaatsing van kernraketten 
in Europa in de jaren 1980, de werking van 
Abolition 2000 of de Mayors  for Peace van-
daag. De beweging focuste soms op het 
aanklagen van de (neo-) kolonialistische 

dominantie van westerse machten zoals solidariteit met de 
onafhankelijkheidsstrijd van Algerije of van de Portugese kolo-
nies in Afrika, de bevrijdingsbewegingen in Centraal-Amerika, 
en Palestina vandaag. Soms betrof het een directe aanklacht 
tegen oorlog, zoals de Vietnamoorlog, of de oorlogen tegen 
Irak, Joegoslavië en Afghanistan.  Vandaag wordt oorlog in de 
media makkelijk vertaald als een cultureel of religieus conflict, 
en humanitaire bezorgdheid wordt regelmatig een dekmantel 
voor militaire interventie. Onze vredesbeweging wil blijven 
wijzen op de economische en politieke belangen die tot een 
oorlog leiden.

60 jaar vredesbeweging is 60 jaar strijd voor een betere en 
menselijkere samenleving. Wereldvrede betreft niet alleen de 
afwezigheid van oorlog, maar heeft ook alles van doen met de 
bevrediging van basisbehoeften voor elke wereldburger en met 
sociale rechtvaardigheid in een ecologisch duurzame wereld. 
Daarom heeft Vrede vzw altijd bondgenootschappen gezocht 
met groepen die actief zijn in andere maatschappelijke secto-
ren: vakbonden, derdewereldorganisaties, de milieubeweging, 
vrouwenbewegingen,...
Want wereldvrede is een zaak van iedereen.

editoriaal
I Georges Spriet I

60 jaar NAVO, 60 jaar Vrede vzw 
En wij zijn van plan de NAVO te overleven
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INTERVIEW

In juni stemmen we voor het Europees 
Parlement, terwijl de échte macht bij de 
Commissie en de Raad ligt. Wat is dan 
eigenlijk het nut van die verkiezingen?

Prof. Coolsaet: Dat hangt ervan af. Spreek 
je enkel over defensie en het buitenlands 
beleid, dan heeft het Europees Parlement 
relatief weinig te zeggen. Het speelt 
echter wel een grote rol in zaken rond de 
vroegere eerste pijler: alles wat met de 
eenmaking van de markt te maken heeft. 
Op het vlak van internationale politiek 
zitten we wel zonder enige twijfel met 
een democratisch deficit en er is nog een 
grijze zone in de democratische controle 
op militaire operaties in EU-verband. Die 

worden nauwelijks gecontroleerd door de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement. Los daarvan is de macht van 
het EP enorm toegenomen sinds de eer-
ste verkiezing in 1979. In de setup van 
Europa zijn er een aantal belangrijke 
machtscentrales: de Commissie, de Raad, 
het Parlement en het Gerechtshof. Dat 
is eigenlijk het typische systeem van 
'checks and balances', maar het is een 
onvolmaakt systeem. Enerzijds omdat het 

tionair dat we er een referendum over 
moesten houden. De Europese Grondwet 
en het Verdrag van Lissabon zijn geen fun-
damentele stappen van vooruitgang in de 
Europese integratie. We hadden eigenlijk 
veel verder willen gaan dan wat op papier 
is gekomen.

In theorie is een doelstelling van de lei-
ders Europa transparanter maken voor de 
burger, maar in de praktijk giet men het 
Verdrag van Lissabon in een onleesbare 
vorm ...

Je kan dat op verschillende manieren 
bekijken. De Europese Grondwet en het 
Verdrag van Lissabon zijn inderdaad vol-
strekt onleesbaar. In vergelijking daarmee 
is De Belgische Grondwet een staaltje van 
helderheid en transparantie, maar wie 
heeft die gelezen? Dat gebrek aan trans-
parantie is dus ook een soort dooddoener, 
een excuus om geen moeite te moeten 
doen. Geïnteresseerde Europeanen 
komen wel aan hun trekken. Vanwege 
Europa is er onder meer op de website 
een grote inspanning gedaan, daar wor-
den een aantal dingen heel eenvoudig 
uitgelegd. Ook in het boekje van mijn 
collega's Hendrik Vos en Rob Heirbaut 
staat op een heel bevattelijke manier wat 
Europa eigenlijk betekent in het dage-
lijkse leven van de burger. De informatie 
is beschikbaar, maar men moet natuurlijk 
moeite doen. Het is niet alleen de schuld 
van Europa.

Hoe komt het dat het Verdrag zo ingewik-
keld is? Net óm het onleesbaar te maken?

niet op alle domeinen geldt, anderzijds 
door de toenemende invloed van de Raad. 
Het intergouvernementele is in opmars 
in vergelijking met het communautaire: 
het Parlement, de Commissie en het 
Gerechtshof.

De Europese leiders klagen over een 
gebrek aan betrokkenheid van het volk 
bij Europa, maar tegelijk mijden ze een 
volksraadpleging bij een belangrijk docu-
ment als het Verdrag van Lissabon. Is dat 
geen tegenstrijdige en ondemocratische 
houding?
 
Niet per se. In Frankrijk en Nederland is 
de klassieke redenering dat nieuwe refe-

renda overbodig waren mits ze datgene 
wat aanvankelijk zo 'choquerend' was uit 
de Grondwet gehaald hadden. In België 
vroeg men zich af waarom men met een 
referendum zou werken. We hanteren 
een getrapt systeem van democratie 
waarbij de burgers stemmen en zo vier 
jaar hun macht aan een nationaal parle-
ment geven. We hebben in onze politieke 
cultuur geen traditie van referenda. De 
Grondwet was ook niet dermate revolu-

Militaire inkapseling in de EU 
Interview met prof. Rik Coolsaet 

I Tom Tytens I

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen in juni gingen we te rade bij hooglereaar Internationale Betrekkingen aan de  
universiteit van Gent en voormalig medewerker op de kabinetten van Defensie (Guy Coëme) en Buitenlandse Zaken  

(Willy Claes, Frank Vandenbroucke, Erik Derycke), Rik Coolsaet. We hadden een gesprek met hem over de Europese democratie,  
het Verdrag van Lissabon, het binnenlands -, buitenlands- en justitiebeleid van de EU, de globale internationale verhoudingen en  

de wenselijkheid van een Europese defensie. 

“Voor mij is de NAVO op termijn een 
soort toolbox, waaruit landen de werk-
tuigen kunnen halen die ze nodig heb-
ben, maar waarin de besluitvorming bila-
teraal gebeurt tussen de EU en de VS.”
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de Raad, de Commissie, het Gerechtshof, 
het Parlement én de 27 lidstaten alle-
maal akkoord zouden gaan om een de 
oorlog tegen Irak te beginnen, zoals de 
VS in 2003 gedaan hebben. Die gelaagde 
besluitvormingsstructuur en die versplin-

terde soevereiniteit 
zullen ervoor zorgen 
dat Europa nooit als 
een imperialistische 
mogendheid een 
oorlog zal beginnen. 
Dat kan niet. We 
zouden het niet aan-
vaarden, maar ook 
institutioneel is het 
onmogelijk door de 
inkapseling van het 
militaire in een meer 
globale benadering 
van de wereldpoli-
tiek en doordat we 
met die gelaagde 
structuur onmoge-
lijk een  
imperialistische 
mogendheid kúnnen 
worden.

Hoe ziet u de verhouding tussen een 
mogelijke Europese defensiemacht en de 
NAVO?

Voor mij is de NAVO geen centraal orgaan 
meer. De EU en de VS bediscussiëren 
steeds meer bevoegdheden onderling, 
zonder de NAVO. Doordat de NAVO op 
niet-militair vlak tekortschiet evolueren 
we de facto naar een marginalisering 
ervan als besluitvormingsorgaan en een 
verschuiving van de besluitvorming naar 
de bilaterale relatie tussen de EU en de 
VS. De NAVO is voor mij op termijn een 
soort 'toolbox' waaruit landen de werk-
tuigen kunnen halen die ze nodig hebben, 
maar waarin de besluitvorming bilateraal 
gebeurt tussen de EU en de VS.

Wat is het standpunt van de Amerikanen 
tegenover het uitbouwen van een ster-
kere Europese defensie?

Ze zijn voor de verhoging van de Europese 
defensie op voorwaarde dat het de NAVO 
niet marginaliseert. België vindt dat de EU 

selijkheid van militaire bevoegdheden. 
Met onze brede veiligheidsagenda kunnen 
we zonder militaire component de andere 
dimensies niet voldoende beïnvloeden. Ik 
ben ervan overtuigd dat Europa een posi-
tieve invloed kan hebben op de wereld-

politiek, maar daarvoor heeft het een 
adequate militaire capaciteit nodig om 
niet voortdurend in een hoekje gedrumd 
te worden door militair sterkeren. In de 
EU ligt de nadruk veel meer op economie, 
diplomatie etc. Voeg daar het militaire 
aan toe en het wordt als het ware inge-
kapseld in andere beleidsdomeinen. Als 
we dat niet hebben moeten we optreden 
via de NAVO, een  louter militaire organi-
satie die alleen militair kan optreden en 
geen andere aspecten kan aanbrengen ...

Onderschat u het gevaar van mogelijk 
imperialisme niet?

Neen, Europa is geen klassieke mogend-
heid met één machtscentrum, zoals de 
VS, Rusland of China. In Europa hebben 
we de Commissie, de Raad, het Parlement 
en het Gerechtshof. Wij zijn een nieuw 
soort grootmacht, waarbij de macht 
nooit geconcentreerd zal zijn in één 
centrum. We hebben gelaagde en heel 
versnipperde machtscentra. Ik kan me 
geen enkele situatie indenken waarin 

Neen. Dat was onvermijdelijk omdat het 
een compromis is. De Europese Grondwet 
en het Verdrag van Lissabon kwamen tot 
stand via de 'conventiemethode', waarbij 
alle lidstaten en nationale parlementen, 
het Europees Parlement en het mid-
denveld aanwezig 
waren. Men moest 
met al die stro-
mingen rekening 
houden om tot 
een compromis te 
komen. De oude 
methode was veel 
ingewikkelder en 
minder transparant 
en net omdát dat 
een gesloten winkel 
was, heeft men de  
onderhandelings-
methode aangepast. 
Er is voor het eerst 
op een ontzettend 
transparante manier 
gediscussieerd, maar 
door al die verschil-
lende meningen is 
het eindresultaat 
een ongelooflijk 
ingewikkelde tekst. Het gevolg van de 
transparantie is hier dus een onleesbaar 
resultaat. Niemand zou het nog accepte-
ren als drie man en een paardenkop een 
grondwet zouden opstellen.

De vredesbeweging vreest  met het 
Verdrag een sterker gemilitariseerd 
Europa. Is die vrees terecht?

Dat vreesde ik vroeger ook, maar mijn 
mening is geëvolueerd. Men pleitte in 
1990 al om de EG uit te breiden met mili-
taire bevoegdheden. Ik was daar tegen 
omdat ik ervan uitging dat militaire 
macht geven aan een economisch sterk 
Europa een zeer groot risico inhield dat 
Europa zou evolueren naar een klassieke 
imperialistische grootmacht, die zijn eco-
nomische en militaire macht zou combi-
neren en zaken zou opleggen aan zwakke-
re landen. In de Golfcrisis kwam de EG nog 
voor de VN-Veiligheidsraad tussenbeide, 
maar naarmate de situatie militariseerde, 
verdween de EG op de achtergrond. Toen 
heb ik mijn mening herzien over de wen-
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in het kader van de VN. Het bestaan van 
de NAVO en de SCO zijn geen redenen 
om als Europese Unie niks uit te bouwen. 
Willen we het overlaten aan de NAVO?

Ondermijnen de NAVO en de SCO de 
macht van de VN?

De SCO is momenteel veel bescheidener, 
maar het klopt dat er op een bepaald 
moment een neoconservatieve poging 
was binnen de VS en het ambtelijk appa-
raat van de NAVO -onder impuls van Dick 
Cheney- om de NAVO te mondialiseren als 
een alternatief voor de VN. Ze wilden de 
NAVO laten uitgroeien tot een soort forum 
van democratieën, die op eigen houtje 
zouden kunnen opereren. 
De slogan die je toen in Washington en de 
NAVO hoorde was 'out of area or out of 
business'. Ze moesten op eigen autoriteit 
en buiten het verdragsgebied optreden. Er 
kwam echter veel tegenstand, ook binnen 
het buitenlands beleidestablishment in 
de VS. Er zijn zoveel mondiale problemen 
waarbij je de hulp nodig hebt van landen 
als Rusland en China: van klimaat over 
energiestransitie tot schaarse grondstof-
fen ... Afghanistan was eigenlijk bedoeld 
als een eerste poging om dat 'out of area 
or out of business' te omzeilen en een 
mondiale rol te spelen, maar met de situ-
atie in Afghanistan zijn ontzettend weinig 
landen er nog op gebrand om onder de 
NAVO een mondiale operatie op zich te 
nemen. 

Wie moet beslissen over het militair 
ingrijpen van een eventuele Europese 
defensiemacht? Kunnen 27 lidstaten tot 
een gemeenschappelijk buitenlands - en 
defensiebeleid komen?

Het kan, er zijn een aantal voorbeelden 
van. We hebben nu tussen de twintig 
en de dertig civiel-militaire operaties 
gehad, waarvan sommige ontzettend snel 
zijn doorgevoerd. Voor Bunja vroeg Kofi 
Annan in 2003 aan Solana een militaire 
interventie in Oost-Congo. Twee weken 
later stemde de VN in en een maand later 
stonden de troepen al ter plaatse. Het kan 
dus, zelfs met de ontzettend complexe 
besluitvormingsstructuur van de EU. De 
facto is de enige instelling die momenteel 

gevallen zijn wij in staat om als EU 
beslissingen te nemen. De drie soorten 
taken die de EU zichzelf heeft opgelegd 
omvatten dus het hele gamma aan mili-
taire operaties.

En het optreden buiten de Eurozone?

Ik vind dat het in het belang van Europa 
is om een herhaling van de genocide in 
Rwanda te vermijden. België heeft toen 
bij de VN aangedrongen op een verhoging 
van de militaire aanwezigheid en die is 
altijd tegengehouden. Mocht Europa toen 
in staat geweest zijn om militair op te 
treden ... ik zeg niet dat we de genocide 
verhinderd zouden hebben, maar we zou-
den hem alleszins beperkt hebben. Als je 
dat meemaakt ... dan verandert je mening 
over de wenselijkheid van een Europese 
Defensie.

Naast de VN hebben we de NAVO en de 
Shanghai Cooperation Organisation (SCO) 
die militair willen optreden. Is het bijge-

volg nodig om nóg zo'n militair machts-
centrum, het Europees leger, te creëren?

Het Europees leger zou in principe altijd 
optreden onder de VN en als een onder-
deel van het effectief multilateralisme, 
ook volgens het Solanarapport. Wat wij 
zeggen is dat de EU in staat moet zijn tot 
een collectieve verdediging, een 'responsi-
bility to protect' [de verantwoordelijkheid 
om te beschermen], het bijdragen tot 
een meer evenwichtige en harmonieuze 
wereld. Soms heb je daar helaas militaire 
middelen voor nodig en die zullen passen 

de capaciteit moet hebben om autonoom 
te kunnen opereren, maar de Amerikanen 
hebben dat heel lang tegengehouden. Ze 
vonden dat alles wat militair en defensie 
was binnen de NAVO moest  gebeuren. 
Als de Europeanen zich wilden versterken, 
dan moest dat de NAVO ten goede komen. 
Eind 2008 is hun houding veranderd en 
waren ze in principe bereid om te erken-
nen dat Europa een capaciteit moet heb-
ben om autonoom te beslissen en op te 
treden. Ze beseften dat Europa anders 
nooit bereid zou zijn om zijn militair aan-
deel te vergroten [in de NAVO].

Officieel heet het Europese 'defensie' en 
'humanitaire missies', maar in werkelijk-
heid staat zelfs op papier dat we militair 
moeten uitbouwen om onder meer de 
'Europese belangen' te beschermen bui-
ten de Eurozone. Zijn de termen 'defensie' 
en 'humanitaire missie' niet hypocriet? 

Neen. Europese defensie is nooit opgevat 
als territoriaal beperkt, de NAVO wel. Het 

Europees defensie- en veiligheidsbeleid 
heeft altijd een mondiaal aspect gekend. 
Institutioneel gezien kan de EU op mili-
tair vlak de Petersbergtaken op zich 
nemen. Dat zijn drie soorten operaties: 
alles wat te maken heeft met peace kee-
ping, conflictoplossing en humanitaire 
operaties.  Men beseft dat niet, maar die 
drie missies omvatten eigenlijk het hele 
spectrum van alle mogelijke militaire 
operaties, op een na: de collectieve verde-
diging. Het is ondenkbaar, maar stel dat 
Rusland Europa aanvalt, dan gebeurt de 
verdediging door de NAVO. In alle andere 

“Sommige rebellenbewegin-
gen of warlords overtuig je 
niet met goede bedoelingen  
of een mooie glimlach.  
Ze moeten militair afgestopt 
worden.”
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meer camera's ... Big Brother kijkt meer 
en meer mee. Zijn we op weg naar een 
Europese politiestaat?

Dat is wel een hele grote stap. Zonder 
de minste twijfel is na 9/11 een grotere 
spanning ontstaan tussen veiligheid en 
democratie. Burgerlijke vrijheden zijn in 
naam van de veiligheid onder druk gezet, 
in sommige landen meer dan in andere. 
Geconfronteerd met een terreurdreiging 

aanvaardt een bevolking tot op zekere 
hoogte meer controle in ruil voor meer 
veiligheid. Als je na een situatie als 9/11 
bevoegdheden geeft aan een staat en de 
terreurdreiging vervaagt, zou je moeten 
terugkeren naar de status quo van ervoor. 
In landen als Nederland en vooral Groot-
Brittannië argumenteert men nu dat men 
veel te ver is gegaan in de inperking van 
de burgerlijke vrijheden. In België is men 
in politiekringen zeer bevreesd dat de bur-
gerlijke vrijheden geschonden worden in 
naam van de strijd tegen het terrorisme. 
Glenn Audenaert bijvoorbeeld, gerech-
telijk directeur van de Brusselse federale 
politie en een van de hoogste politieamb-
tenaren bevoegd voor contraterrorisme, 
heeft er steeds de nadruk op gelegd dat 
een democratie bedreigd door terrorisme 
niet mínder, maar net méér democratie 
nodig heeft!

Tom Tytens is stagiair journalistiek 
(Artevelde Hogeschool) bij Vzw Vrede 

bezig is aan de ontwikkeling van een 
CIVMIL-capaciteit in plaats van een defen-
siecapaciteit. CIVMIL-capaciteit ligt eigen-
lijk dichter bij de Europese werkelijkheid.

Betekent België gezien de globalisering 
en de ontwikkeling van de EU nog iets? 
Kan ons land nog het verschil maken?

We waren, we zijn en we zullen altijd een 
klein land zijn en we kunnen door onze 

geografische grootte veel minder het ver-
schil maken dan grote landen. We kun-
nen ons het best specialiseren in bepaal-
de niches, specifieke thema's. Centraal 
Afrika, de strijd tegen kleine wapens en 
landmijnen ... daar zijn we goed in. De 
Amerikanen waren bij sommige operaties 
jaloers op onze transportcapaciteit en 
op de Belgische piloten. Zij konden met 
hun C130's levensmiddelen droppen in 
volstrekt ondenkbare omstandigheden, 
mensen redden op landingsbanen waar 
de Amerikanen dat niet durfden ... Kleine 
landen hebben ook soms de mogelijkheid 
om dingen luidop te zeggen die grote 
niet kunnen, willen of mogen zeggen.  
En voor de rest ... voortdurend aan de 
alarmbel trekken als we vinden dat de 
grote mogendheden het laken te veel 
naar zich toe trekken. Dat is een klassieke 
rol die België altijd gespeeld heeft. 

Een verdere centralisering van de macht, 
minder burgerlijke vrijheden en privacy, 
aftappen van e-mail-, fax- en telefoon-
verkeer, vinger- en gezichtsscans, Europol, 

beslissingen kan nemen de Raad, omdat 
het inzetten van troepen van een land 
afhankelijk is van de regering van dat 
land. Dat zal nooit door de Commissie 
beslist kunnen worden en binnen afzien-
bare tijd zal het de Raad zijn die beslist 
en het COPS [Conflict Prevention Service], 
zowat het politiek-militaire comité van de 
EU, die uitvoert. Het is dus een intergou-
vernementele bevoegdheid en ik zie dat 
niet snel geïnternationaliseerd worden, 
ook al heeft België al meerdere keren 
gepleit voor de communautarisering van 
de besluitvorming voor defensie. Het zal 
niet voor morgen zijn.

Europa kan militair onmogelijk de VS bij-
benen. Zouden we ons niet beter concen-
treren op het scheppen van vrede zonder 
militaire slagkracht?

Ik denk dat we dat doen. In de 
EU-documenten ligt het hoofdaccent op 
het economische, het diplomatieke, vre-
desmissies ... Het is heel spijtig, maar in 
de wereldpolitiek van vandaag is militaire 
macht nog altijd aanwezig. Sommige 
rebellenbewegingen of warlords [krijgs-
heren] overtuig je niet met goede bedoe-
lingen of een mooie glimlach. Ze moeten 
militair afgestopt worden. Ik heb het zelf 
meegemaakt. Als je geconfronteerd wordt 
met een genocide zoals in Rwanda ... dan 
vervloek je jezelf dat je geen militaire mid-
delen hebt. Maar voor mij is defensie een 
laatste reddingsmiddel. De hoofdmoot 
moet op andere beleidsdomeinen liggen.

Op diplomatie?

Diplomatie, economische steun, ontwik-
kelingssamenwerking, civiele- en vredes-
missies ... Soms is militair ingrijpen echter 
noodzakelijk en creëer je veel meer kwaad 
en leed als je het niet doet. Dat is ook 
de reden waarom de EU zich vandaag de 
dag ontwikkeld heeft tot een kampioen 
in CIVMIL-operaties, een combinatie van 
civiele en militaire operaties. De NAVO is 
ontzettend jaloers op de capaciteit van de 
EU om zowel militaire als civiele middelen, 
juristen, diplomaten, politieagenten etc. 
te mobiliseren. De NAVO kan dat niet, zij 
heeft die instrumenten niet. Je zou dus  
kunnen zeggen dat Europa momenteel 

“Als je na een situatie als  
9/11 bevoegdheden geeft aan 
een staat en de terreurdreiging 
vervaagt, zou je moeten  
terugkeren naar de status  
quo van ervoor.”
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Politiestaat Europa?

I Soetkin van Muylem I

De Europese regeringen en de EU-beleidsmakers streven naar onbegrensde macht in het vergaren van massa's persoonlijke infor-
matie over het alledaagse leven van burgers, dit met als argument dat we dan beter beschermd zijn tegen vermeende dreigingen

Stockholm programma
De afgelopen jaren werkte de Europese 
Unie (EU) volop aan een Europees beleid 
voor Justitie en Binnenlandse Zaken of 
interne veiligheid. De beleidsvoorstellen 
werden oorspronkelijk gelanceerd in ver-
gaderingen van de zogenaamde 'Future 
Group' of 'Toekomstgroep', (opgericht 
in 2007 door de Raad van de Europese 
Unie en bestaande uit de ministers van 
Binnenlandse Zaken van de lidstaten die 
de volgende jaren het voorzitterschap 
van de EU zullen opnemen). Het eindrap-
port van de Toekomstgroep zal verwerkt 
worden in een nieuw 5-jarenprogramma 
voor Justitie en Binnenlandse Zaken 
(2010-2014), dat in de tweede helft van 
2009 door het Zweeds voorzitterschap 
goedgekeurd zou moeten worden. Dit 
programma, dat hoogstwaarschijnlijk 
het Stockholm-programma zal heten, 
moet de twee voorgaande vijfjarenplan-
nen opvolgen en kwam even ondemo-
cratisch tot stand. Op 16 oktober 1999 
nam de Raad het Tampere-programma 
aan, dat alle Justitie en Binnenlandse 
Zaken-maatregelen voor de periode 
1999-2004 omvatte. De finale tekst die 
toen ter goedkeuring voorlag in de Raad, 
was pas beschikbaar een paar uur voor 
hij definitief werd aangenomen. Er was 
geen betrokkenheid van het Europese of 
de nationale parlementen bij het opstel-
len van de tekst, noch was er ruimte voor 
de civiele maatschappij om de tekst te 
bespreken. Het Den Haag programma 
(2005-2009) werd eveneens in geheime 
vergaderingen opgesteld. Deze tekst werd 
wel een paar weken voor de goedkeu-
ring (5 november 2004) ter beschikking 
gesteld, maar ook hier was er geen plaats 
voor enige democratische input. Op de 
Europese Top (vergadering van de eerste 

afzonderlijk gedefinieerd wordt. In 2004 
werd beslist dat vingerafdrukken geno-
men moeten worden van iedereen die een 
aanvraag doet voor een EU-paspoort. Er is 
voor beide beleidsbeslissingen een kloof 
tussen de aanvaarding en de uitvoering 
ervan, maar vanaf 2009 zullen miljoenen 
mensen verplicht worden om vingeraf-
drukken te laten nemen. Discussies over de 
mogelijkheid vingerafdrukken te nemen 
voor alle nationale identiteitskaarten bin-
nen de EU, liggen in het verschiet. Het is 
belangrijk op te merken dat er zelfs in de 
Verenigde Staten geen vraag is naar een 
massa-controle van alle telecommunicatie 

en naar een systeem dat de vingerafdruk-
ken bijhoudt van iedereen. Indien ooit aan-
genomen, zou Europa het meest gesurveil-
leerde continent ter wereld worden. 

Rapport van de 
Toekomstgroep
Maar wat beveelt het eindrapport van 
de Toekomstgroep -getiteld 'Freedom, 

ministers van de 27 Europese lidstaten) 
werd de tekst met een simpele knik 
goedgekeurd. In tegenstelling tot bij de 
adoptie van de twee vorige programma's 
voor interne veiligheid, zou het Europees 
Parlement deze keer wel geconsulteerd 
worden voor de finale goedkeuring van 
het Stockholm-programma. Maar zoals 
gebruikelijk zal de Raad van de Europese 
Unie het laatste woord hebben wat de 
inhoud betreft.

Justitie en Binnenlandse Zaken is één van 
de drie pijlers van Europa.1 Er zijn de laat-
ste jaren al een aantal belangrijke direc-

tieven binnen deze pijler aangenomen. Zo 
werd in 2006 beslist dat alle informatie 
over telecommunicatie (e-mail, telefoon, 
fax) opgeslagen en bewaard moet worden 
door de providers. Op die manier zijn alle 
telecommunicatiegegevens beschikbaar 
voor interne veiligheidsdiensten in geval 
van bvb. verdenking van 'zware misdaad', 
een begrip dat op zich door elk EU-land 

Vele interne veiligheidsmaatregelen, 
ingevoerd na de aanslagen van  
11 september 2001, werden als 'uitzon-
derlijk' en 'tijdelijk', maar 'noodzakelijk' 
omwille van de oorlog tegen het  
terrorisme bestempeld. Het is bij nalezing 
van het Toekomst-rapport alvast duidelijk 
dat zeven jaar later de uitzondering de 
norm is geworden.
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De introductie van het 'convergentie-prin-
cipe' in het rapport doelt op het toegan-
kelijk maken van alle informatie waarover 
de verschillende agentschappen in Europa 
beschikken, voor elkaar en voor derden 
(meer specifiek de VSA).3 Technische 'inter-
operabiliteit' moet dan weer garanderen 
dat alle instituties praktisch in staat wor-
den gesteld om elkaars data rechtstreeks 
te kunnen raadplegen, onder meer door 
het beheer van de verzamelde data te 
automatiseren. Dit wil onder meer zeggen 
dat gegevens beoordeeld moeten kunnen 

worden door machines en softwarepro-
gramma's.
Het convergentie-principe belet niet dat 
instituties op nationaal niveau zullen 
blijven werken, maar hun werkomgeving 
zal gedetermineerd en geharmoniseerd 
worden door de EU, naar EU-normen. Het 
'convergent maken' van nationale wet-
gevingen betekent in dit geval niet dat 
de EU brede standaarden stelt die ruimte 
laten voor de nationale wettelijke ver-
schillen. Het betekent eerder dat ze alle-
maal gelijkgeschakeld moeten worden. 
Convergentie refereert verder niet alleen 
naar het harmoniseren van de toegang 
tot informatiesystemen, maar ook naar 
het gelijkschakelen van ander materiaal, 
trainingen, onderzoekstechnieken, bewa-
kingsstrategieën... Overkoepelend zullen 
de operationele politionele activiteiten 
gedirigeerd worden door het nieuw op 
te richten Comité voor Interne Veiligheid 

pleitbezorgers voor klassieke politieke 
liberale vrijheden, in het huidige klimaat 
volledig meegaan in de logica uiteengezet 
door Frattini en co. Maar als de verzeke-
ring van de collectieve veiligheid vereist 
dat de volledige controle van alle bewe-
gingen en alle telecommunicatie van de 
burgers nodig is, kan er toch geen sprake 
zijn van individuele vrijheid? Behalve de 
vrijheid toegelaten door de staat. Vrijheid 
heeft niet alleen te maken met rechten, 
maar verwijst ook naar de vrijheid van de 
controle van de staat zelf. Als de staat in 

de naam van de collectieve veiligheid de 
grenzen en de voorwaarden stelt van- en 
moet instemmen met al ons handelen, 
dan is er geen sprake meer van vrijheid.

Digitale tsunami
Het Toekomst-rapport heeft het voort-
durend over de zogenaamde 'digitale 
tsunami'. Daarmee wordt bedoeld dat vei-
ligheidsdiensten (nationale en Europese) 
om hun taak van staatsbewaking beter 
te kunnen uitvoeren, overspoeld moeten 
worden met allerlei persoonsgebonden 
informatie die moet worden opgeslagen 
in digitale databanken. De Toekomstgroep 
reikt een toptien aan van soorten gege-
vens die digitaal en door alle Europese 
Veiligheidsdiensten rechtstreeks raad-
pleegbaar zouden moeten zijn. Nu is al 
overeengekomen dat dit zeker het geval 
moet zijn voor DNA, vingerafdrukken en 
nationale voertuigenregistraties. 

Security and Privacy. European Home 
Affairs in an Open World'- nu concreet 
aan? Aan het begin van de zes vergaderin-
gen die de groep hield, verklaarde voorzit-
ter Frattini:2 “De belangrijkste toekom-
stige uitdaging is de verdere ontwikkeling 
van nieuwe technologieën en de link met 
de financiering ervan op Europees niveau. 
[...] Databanken en nieuwe technologieën 
zullen een centrale rol spelen in het 
verder ontwikkelen van het 'Justitie en 
Binnenlandse Zaken'-beleid, op gebied van 
het management van de grenzen, migra-
tie, de strijd tegen de georganiseerde mis-
daad en het terrorisme.” 
Het gebruik van nieuwe technologieën en 
de EU-financiering ervan, staan dan ook 
prominent in het finaal rapport van de 
Toekomstgroep vermeld. Financieel voor-
ziet de EU een stijging van het budget 
voor 'Veiligheid' van 968% voor de periode 
van 2007 tot 2012! De Europese multi-
nationals die zich richten op de (interne) 
veiligheidsmarkt wrijven zich alvast in de 
handen. 

Vele interne veiligheidsmaatregelen, inge-
voerd na de aanslagen van 11 september 
2001, werden als 'uitzonderlijk' en 'tijde-
lijk', maar 'noodzakelijk' omwille van de 
oorlog tegen het terrorisme bestempeld. 
Het is bij nalezing van het Toekomst-
rapport alvast duidelijk dat zeven jaar 
later de uitzondering de norm is gewor-
den. 11 september werd eigenlijk alleen 
gebruikt om een proces te versnellen dat 
al aan de gang was. De 'technologische 
revolutie', gevoed door de westerse staten 
en ontwikkeld door de multinationals, 
barstte voor 11 september al volledig uit 
de voegen van de beperkingen opgelegd 
door de liberale democratie. Liberale basis-
waarden en burgerlijke rechten, zoals 'pri-
vacy' en 'het beschermen van gegevens', 
stonden in de weg van de vooruitgang en 
de winstmarges. 
Volgens Frattini moest er een nieuw 
evenwicht gevonden worden tussen 'het 
recht op veiligheid' en 'de bescherming 
van de fundamentele rechten': “Het is 
noodzakelijk om het traditionele dogma 
te overstijgen dat de collectieve veiligheid 
en de individuele vrijheid beschouwt als 
twee tegengestelde concepten die elkaar 
uitsluiten.” Het valt op hoe de grootste 
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reeks eenzijdige eisen die gesteld worden 
aan landen die beschouwd worden als de 
bron van het probleem. Alle maatregelen 
moeten 'fort Europa' in stand houden. Een 
ideetje van de Toekomstgroep is het recht-
streeks interveniëren van Europa in de 
'probleemlanden' zelf. Europese fondsen 
zouden bvb. ter plaatse moeten aange-
wend worden om er (grens)controles en 
documenten van EU-standaard te instal-
leren (dwz. documenten die niet gemak-
kelijk na te maken zijn). Frontex zou de 
leiding moeten nemen in het overbrengen 
van deze EU-strategieën in de betref-
fende derde landen. Dit EU-agentschap is 
sinds 2005 bevoegd voor de grenzen van 
Europese lidstaten met niet-lidstaten, de 
zogenaamde buitengrenzen, en volgens 
de Toekomstgroep moet het meer mid-
delen en bevoegdheden krijgen. Zo zou 
Frontex bvb. een mandaat moeten krijgen 
om in de territoriale wateren te opereren 
voor de kusten van de geviseerde landen. 
De reactie van Afrikaanse landen (net 
zoals de Latijns-Amerikaanse landen) 
was bij het aannemen van de EU richtlijn 
van juli 2008 over de gedwongen terug-
keer van illegale migranten al tamelijk 
negatief5, dus de plannen die de EU voor 
Frontex heeft, zullen waarschijnlijk even-
min op applaus onthaald worden daar.     

Verder valt in het rapport een duidelijke 
accentverschuiving op te merken in het 
gebruik van de terminologie omtrent 
interne veiligheid. In plaats van over 'poli-

gegevens over hem/haar heeft verzameld 
en bovendien het recht geven om even-
tuele foutieve info recht te zetten. De 
concepten 'privacy' en 'databescherming' 
zijn eigenlijk betekenisloos geworden in 
het licht van een digitale tsunami, waarbij 
beschikbaarheid en geautomatiseerde 
toegang (op wie weet hoeveel toegangs-
punten?) centraal staan. En dan hebben 
we de kwestie van het bezit van al deze 
gegevens nog niet eens aangeraakt: wie 
is er de eigenaar van? Ben je zelf de eige-
naar van informatie over jouw persoon, 
waarvoor je dan de toestemming geeft 
aan de staat om die voor specifieke doel-
einden te gebruiken? Of is de verzamelaar 
en bewaarder van gegevens de eigenaar 
ervan (internetdienst, vliegagentschap, 
banken, staatsdiensten,...)             

Fort Europa
Er gaat veel aandacht in het volgende 
Justitie en Binnenlandse zaken-beleid 
naar het controleren van migratie en 
het buitenhouden van ongewenste 
elementen uit de EU. In de teksten die 
uiteindelijk leidden tot het eindrapport 
van de Toekomstgroep, wordt de creatie 
gesuggereerd van allerlei instrumenten 
en agentschappen die daarbij moeten 
helpen: Europese grenspolitiediensten, 
diensten die moeten opereren in de 
niet-lidstaten aan de buitengrenzen van 
Europa, repatriëringsakkoorden, nieuwe 
douanetechnologieën,... Dit alles om te 
kunnen verzekeren dat “migratie plaats-
vindt binnen de wettelijke omkadering en 
dat ze conform is aan de Europese belan-
gen en identiteit”. In het rapport staat 
'migratiestromen' vlak naast 'terroristi-
sche aanvallen' en 'criminele organisaties' 
als de belangrijkste bedreigingen voor 
Europa in de toekomst. Door het Westen 
geïnduceerde financieel-economische cri-
sissen of oorlogen, armoede veroorzaakt 
door de multinationale belangen (vooral 
van de VSA en EU), klimaatsverandering 
en politieke vervolgingen in derde landen 
worden nergens vermeld als te bestrijden 
oorzaken van migratiestromen. Het rap-
port heeft het voortdurend over “dialoog”, 
“coöperatie” en “partnerschap” met de 
transitlanden en de landen waar de 'ille-
gale' immigranten vandaan komen, maar 
in werkelijkheid gaat het meer over een 

(Committee on Internal Security-COSI)4. 
Het Europese en de Nationale parlemen-
ten moeten alleen maar ingelicht worden 
van de activiteiten van COSI. Ze hebben 
geen inhoudelijke inspraak. Geleidelijk 
aan zullen in de praktijk ook meer en 
meer veiligheids- en bewakingstaken ver-
vuld worden door Europa.
Hoewel de aandacht in het Toekomst-
rapport bijna uitsluitend gaat naar de 
bijna onbegrensde mogelijkheden die de 
digitale tsunami biedt aan de publieke 
veiligheidsdiensten, erkent het wel dat 
“privacy verhogende technologieën abso-
luut essentieel zijn om de burgerlijke en 
politieke rechten te garanderen in deze 
tijd van cyberspace”. Hoe die privacy 
concreet beschermd moet worden, daar 
wordt echter niet echt diep op ingegaan. 
Het beschermen van de informatie wordt 
duidelijk wel veel meer geïnterpreteerd 
in termen van verlies of het beletten dat 
gegevens in de verkeerde handen terecht 
komen (bvb. via diefstal), dan in termen 
van het recht van het individu om te 
weten wat over hem/haar bewaard wordt, 
door wie, aan wie het vrij kan worden 
doorgegeven, welke derde instituties er 
nog aan kunnen sleutelen (verwijderen, 
veranderen of toevoegen van data), enzo-
voort.
Als de telecommunicatiegegevens, die 
nu verplicht bewaard moeten worden, 
gecombineerd worden met andere 
informatie waarover de staat beschikt 
(belastingen,...) of met niet-statelijke 
bronnen (bankgegevens, gebruik van 
kredietkaarten, biometrische gegevens, 
gezondheidsgegevens, reisgeschiedenis) 
kan een beangstigend gedetailleerd beeld 
gevormd worden van het dagelijks leven 
en de gewoontes van elk individu. Het 
is dus niet verwonderlijk dat advocaten, 
journalisten en bepaalde groepen in de 
civiele maatschappij zich ernstige zorgen 
maken. 
Het concept 'privacy' zou net moeten 
betekenen dat het grootste deel van 
iemands privé-leven onzichtbaar is voor 
de staat en dat de staat alleen over de 
informatie beschikt die noodzakelijk 
geacht wordt voor een duidelijk en speci-
fiek doel. Goede databeschermingswet-
geving zou individuen in staat moeten 
stellen te achterhalen wie, waarom, welke 
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het debat zal akkoord gaan dat 'vrijheid', 
'gerechtigheid', 'fundamentele rechten', 
'democratie' en in deze context ook 'priva-
cy', belangrijk zijn, maar niet iedereen zal 
dezelfde kijk hebben op de invulling ervan 
bij het uitstippelen van een concreet 
beleid. Zo beweren de Europese Instituties 
dat ze de noden voor veiligheid en voor 
burgerlijke vrijheden goed uitgebalan-
ceerd hebben. Terwijl anderen daar grote 
vraagtekens bij plaatsen. Wat als termen 
zoals 'terrorismebestrijding' en 'collectieve 
veiligheid' gebruikt worden om waarden 
zoals 'vrijheid' en 'fundamentele rechten' 
te onderdrukken of te verwijderen? Dan 
wagen we ons op het pad van het autori-
tarisme.  

Bronnen:
Bunyan Tony, The Shape of Things  
to Come, www.statewatch.org
Future Group Report: Freedom,  
Security and Privacy. The area of European  
Home Affairs

dat met het ter beschikking stellen van 
deze informatie, de burger zich vanzelf 
akkoord zal verklaren met de omschreven 
maatregelen. Dat zou ze nog zuur kun-
nen opbreken. Het is ook pas 15 jaar na de 
oprichting van de Justitie en Binnenlandse 
Zaken Raad (1993) en meer dan 800 aan-
genomen maatregelen later, dat Europa 
op het idee komt om de Europese burger 
inzage te geven in de vele beslissingen 
die genomen werden zonder de democra-
tische input van parlementen en civiele 
maatschappij.      
 
De motivatie voor al het voorgaande 
klinkt als een gedichtje: “Hoe nauwer de 

lidstaten samenwerken, hoe duidelijker 
de gedeelde waarden zullen worden. 
De Europese Unie zal op die manier de 
wensen van de volkeren van Europa waar-
maken: ze willen allemaal de wereld van 
morgen betreden en tegelijkertijd hun 
identiteit behouden...”
Een van de grote mythen die voortdurend 
bovengehaald worden bij het uitlijnen van 
het beleid van de EU, is dat het gebaseerd 
is op de Europese 'gemeenschappelijke 
waarden'. Maar waarden zijn niet gedeeld 
of gemeenschappelijk. Ze zijn de interpre-
tatie van de aan de macht zijnde politieke 
elite. Bijgevolg hebben deze waarden 
een veranderlijke inhoud naargelang het 
politieke klimaat6. Iedereen betrokken bij 

tiediensten' heeft men het nu voortdu-
rend over 'publieke veiligheidsdiensten', 
waaronder ook de politiediensten vallen, 
maar die daar zeker niet toe beperkt zijn. 
De lijn tussen binnenlandse (politie) en 
buitenlandse (leger) beveiliging wordt 
ook alsmaar vager. In documenten van de 
Toekomstgroep wordt dit letterlijk gezegd: 
“Het beschermen van de binnenlandse 
veiligheid van de Europese Unie vereist 
niet alleen maatregelen binnen de gren-
zen van de Gemeenschap, maar ook en 
vooral een engagement erbuiten.” Naast 
het dozijn Europese politionele missies 
(EUPM) die nu al aan de gang zijn in het 
buitenland benadrukt de Toekomstgroep 

het belang van Geïntegreerde Politie 
Eenheden. 

Transparantie en Europese 
waarden
Tot slot vindt de Toekomstgroep het 
uiterst belangrijk dat de EU-burgers 
verstaan waarom er bepaalde maatre-
gelen genomen worden. Daarom stelt 
het voor om een gestructureerde com-
pilatie ter beschikking te stellen van alle 
EU-wetsinstrumenten die van kracht zijn 
op het vlak van Europese Binnenlandse 
Zaken en Justitie op het internet. Dit zou 
de transparantie alvast ten goede komen, 
maar de Europese politieke elites gaan er 
vanuit hun ivoren toren duidelijk van uit, 

Het rapport heeft het voortdurend 
over “dialoog”, “coöperatie” en  
“partnerschap” met de transitlan-
den en de landen waar de 'illegale' 
immigranten vandaan komen, maar 
in werkelijkheid gaat het meer over 
een reeks eenzijdige eisen die gesteld 
worden aan landen die beschouwd 
worden als de bron van het probleem.

1 Het Verdrag van Maastricht dat de Europese 
Unie oprichtte, deelde de Europese beleids-
terreinen in drie pijlers: 1. de Europese 
Gemeenschappen (vooral economisch), 2. het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids-
beleid en 3. Politiële en Justitiële samenwerking 
in Strafzaken (interne veiligheid en justitie) . 
2 Franco Frattini was van 2004 tot 2008 euro-
commissaris voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid 
en is momenteel minister van Buitenlandse 
zaken in de regering van zijn partijgenoot 
Berlusconi. 
3 De Toekomstgroep stelt voor dat de EU tegen 
2014 moet kiezen voor een “Euro-Atlantische 
zone van samenwerking met de VSA op het vlak 
van vrijheid, veiligheid en justitie”. Deze samen-
werkingszone behelst alle aspecten van Justitie 
en Binnenlandse zaken: politie en terrorisme, 
immigratie, asiel, grenscontrole, wetten en rech-
ten voor verdachten, databanken en het delen 
van data, 'privacy' en data-bescherming,.... 
4 Zoals vastgelegd in het Lissabon Verdrag. 
5 Het 'Return directive' van de EU staat in 
Latijns-Amerika bekend als de 'Directive of 
Shame'.
6 Zo zijn de 'waarden' van de EU al aanzienlijk 
geëvolueerd sinds de zomer van 2000, toen 
Oostenrijk zich geschorst zag van het Europees 
lidmaatschap omwille van het feit dat er een 
openlijk racistische partij in de regering zetelde. 
De Italiaanse regering van Berlusconi voerde 
in de zomer van 2008 een openlijk racistisch 
beleid gericht tegen de Roma-zigeuners, maar 
van een mogelijke schorsing was er in de verste 
verte geen sprake. 
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Socio-economisch protest in Sidi Ifni, Marokko

I Egon Gussé I

Begin juni 2008 reageerde de Marokkaanse bevolking onthutst op de hardhandige interventie van de ordediensten in het stadje 
Sidi Ifni. Die interventie was niet enkel het antwoord op de blokkade van de plaatselijke haven door jonge werklozen, het was ook 

het culminatiepunt van een sociale strijd die sinds 2005 aan de gang is.

Zwarte Zaterdag 

In de nacht van zaterdag 7 juni 2008 werd 
Sidi Ifni, een oud-Spaanse enclave in het 
meest zuidelijke deel van Marokko, opge-
schrikt door een hardhandige interventie 
van de Marokkaanse ordediensten. Achter 
de interventie zat een duidelijke militaire 
strategie waarbij enkele duizenden agen-
ten en soldaten (tussen de 4000 en 8000) 
de stad via de invalswegen en de haven 
omsingelden en binnenvielen. Tijdens die 
inval kwam het tot zware rellen met de 
bevolking. Volgens de officiële cijfers wer-
den daarbij een honderdtal burgers gear-
resteerd waarvan er later tien officieel in 
staat van beschuldiging werden gesteld. 
Er vielen ook een zeventigtal gewonden 
onder zowel de burgerbevolking als de 
ordediensten. Onmiddellijk na de inval 
sloten de ordediensten de stad een week 
af van de buitenwereld. 

onder andere Parijs, Madrid, Las Palmas en 
Brussel. De censuur en de vele onzekerhe-
den in de berichtgeving konden dus niet 
verhinderen dat het wangedrag van de 
ordediensten uitlekte naar de (internatio-
nale) media. 

‘Zwarte Zaterdag’ kan bezwaarlijk een 
verrassing worden genoemd. Het is het 
culminatiepunt van een golf van protest 
die sinds enkele jaren door de stad waart. 
Sinds april 2005 probeert het ‘Secrétariat 
local Sidi Ifni Aït Baamrane’, het protest te 
coördineren. Het 'Secrétariat' is een uniek 
amalgaam van politieke partijen, syndi-
caten en grassrootsorganisaties, die allen 
samen met een zekere regelmaat (groot-
schalige) protestacties (sit-ins, manifesta-
ties ...) organiseren. Er wordt geijverd voor 
een ‘nieuw Sidi Ifni’ dat niet verstoken 
blijft van de Marokkaanse ontwikkelings-
politiek. Ze vragen dat de overheid de stad 
erkent als een volwaardig deel van de 
Marokkaanse staat en stellen vijf concrete 
eisen: 
•  De oprichting van een aparte prefec-

tuur voor Sidi Ifni en de administratieve 
aanhechting bij de zuidelijke regio’s 
(Guelmim en de Sahara) waarmee Ifni 
(de regio rond Sidi Ifni) historische en 
familiale banden heeft. 

•  de creatie van jobs.
•  de modernisering en (industriële) uit-

bouw van de haven. 
•  een kustweg tussen Sidi Ifni en Tantan. 
•  een degelijk uitgerust hospitaal met een 

adequate en kosteloze gezondheidszorg. 
Die vijf eisen moeten de marginalisatie 
van de stad stoppen en een deel van de 
grandeur van het art-decostadje herstel-
len. De oudere generatie koestert namelijk 
nog de herinneringen aan de bloeiende 
stad die Sidi Ifni onder de Spanjaarden 

Ondanks het isolement weerklonken van-
uit de stad nog diezelfde dag de eerste 
geruchten over diefstal, geweld, foltering, 
verkrachting en moord. In het begin pro-
beerde het ministerie van Binnenlandse 
Zaken die geruchten te ontkennen, maar 
het nieuws over het wangedrag van de 
ordediensten verspreidde zich als een 
lopend vuurtje. Tv-zender Al Jazeera sprak 
bvb. heel openlijk over de geruchten over 
moord en verkrachting en werd daarom, 
eerst tijdelijk en later definitief, uit de 
ether gehaald. Bovendien werd hun con-
tactpersoon, Brahim Sabaa Al-Layl, tot 
zes maanden cel veroordeeld wegens 
het opzettelijk verspreiden van ‘valse 
informatie’. Ook het Marokkaanse (linkse) 
sociale middenveld kwam in beweging en 
organiseerde o.a. twee solidariteitskarava-
nen naar de stad. Tegelijk organiseerden 
Marokkaanse migranten uit Ifni verschil-
lende betogingen en protestmarsen in Het ‘nieuwe Marokko’ sluit zeer nauw 

aan bij het oude regime. In wezen is er 
niet geraakt aan de fundamenten van 
de staat: Marokko vertoont nog steeds 
de kenmerken van een autoritaire staat 
waarin cliëntelistische relaties van groot 
belang zijn.
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ele uitbouw van de haven nogmaals in de 
verf zetten. 
Pas wanneer de jongeren bij de haven 
aankwamen en ze er de steun van de vis-
sers kregen, begon het idee te spelen om 
de actie een vervolg te geven. Niet veel 
later blokkeerden ongeveer 300 jongeren 
de toegang naar de haven en hielden ze 
er 89 vrachtwagens met vis tegen. Ze her-
haalden hun eis voor werk en eisten tever-
geefs een gesprek met een minister uit 
de centrale overheid. Ondertussen orga-
niseerden de burgers in de stad verschil-
lende marsen ter ondersteuning van de 
stakers. Ook de verschillende strekkingen 
van het verbrokkelde Secrétariat meng-
den zich in het conflict. De lokale secties 
van de andersglobalistische beweging 
ATTAC en van de werklozenvereniging 
ANDCM hielpen de betogers bij de prak-
tische organisatie en het formuleren van 
de eisen. Andere associaties probeerden 
ondertussen op de betogers in te praten 
en ze weer ‘bij zinnen’ te krijgen. Zij zagen 
de bui namelijk al hangen: de roekeloze 
actie van de betogers gaf de overheid de 
kans om de stad te straffen voor het hard-
nekkige protest van de laatste jaren, zeker 
nu de rottende vis in de vrachtwagens 
voor een ecologisch probleem en gederfde 
inkomsten zorgde. De jonge betogers 
bleven echter hardnekkig vasthouden aan 
het principe 'hetzij de dood,  hetzij het 
welzijn' . Die situatie bleef aanslepen tot 
het controversiële optreden van de orde-
diensten. 

Het ‘nieuwe Marokko’ 
De onafhankelijke Marokkaanse pers 
vroeg zich af waarom dergelijke wan-
toestanden nog mogelijk waren in het 
‘nieuwe Marokko’. In se is dat ‘nieuwe 
Marokko’ niets meer dan een containerbe-
grip dat werd geïntroduceerd toen koning 
Mohammed VI (1999-...), de zelfverklaarde 
‘koning der armen’, zijn beleid publiekelijk 
afstemde op de hervormingen die zijn 
vader Hassan II startte. De basis van het 
‘Nieuwe Marokko’ werd begin jaren 1980 
gelegd toen de falende economische 
meerjarenplannen het land op de rand 
van het bankroet hadden gebracht. 

Tot dan toe had de Marokkaanse staat de 
economische ontwikkeling grotendeels in 

en de werking van het Secrétariat maak-
ten een eendrachtige volksbeweging 
onmogelijk. De verschillende leden van 
de beweging zijn nog min of meer actief 
en opereren soms onder de vlag van het 
Secrétariat, maar sinds de parlementaire 
verkiezingen van 7 september 2007 lagen 
alle gemeenschappelijke activiteiten stil. 
Toch betekende dat niet dat het protest in 
Sidi Ifni stilviel. Wanneer de gemeente op 
30 mei 2008 acht vacatures voor stadsve-

gers aanbood, kwamen er ongeveer dui-
zend jonge geïnteresseerden opdagen. Er 
werd daarom beslist om de vacatures via 
loting uit te delen. Dat was een noodop-
lossing, maar op dat moment was het ook 
de enige transparante manier om de jobs 
eerlijk verdeeld te krijgen. Na het uitde-
len van de acht jobs ontstond er onvrede 
bij enkele ongelukkigen die de jobs aan 
hun neus voorbij zagen gaan. Een groep 
jonge werklozen nam daarop de spontane 
beslissing om een mars naar de haven 
(ongeveer vier kilometer van de stad) te 
ondernemen. Dat ze voor de haven kozen 
was geen toeval, het is de belangrijkste 
Marokkaanse haven voor de sardinevangst 
en het is de enige plaats in Sidi Ifni waar 
er enkele maanden per jaar grootschalige 
economische activiteit is. Helaas deelt de 
stad niet in de winsten die er gemaakt 
worden: alle vis wordt rechtstreeks naar 
industriële centra zoals Agadir gebracht 
en daar verwerkt. De jongeren wilden met 
hun mars de eis voor jobs en de industri-

was. Van 1946 tot 1958 was Ifni de attrac-
tieve hoofdstad van de ‘vergeten kolonie’ 
Spaans West-Afrika. Haar mondaine 
sfeer en talrijke attracties (bvb. een zoo, 
bioscopen, bars en stranden) maakten 
het ook na de aanhechting bij Marokko 
(1969) een geliefkoosde vakantiebestem-
ming voor veel Marokkanen. Na 1969 
verloor de stad echter stilaan aan belang 
en de Marokkaanse annexatie leidde tot 
marginalisatie in plaats van hernieuwde 

bloei. Terwijl de overheid in het naburige 
Guelmim en Tiznit een moderne infra-
structuur uit de grond stampte, is Sidi Ifni 
na al die jaren letterlijk niets veranderd. 

Ondanks de problemen die het Secrétariat 
al kort na zijn oprichting kende, blijft het 
tot op de dag van vandaag het referentie-
punt wanneer men over het protest in de 
stad praat. Dat klopt echter niet helemaal: 
al geruime tijd voor ‘Zwarte Zaterdag’ was 
het Secrétariat door onderlinge conflicten 
versnipperd geraakt. Aan de ene kant van 
het Secrétariat zijn er de linkse, progres-
sieve, ietwat radicalere activisten die de 
problemen van Ifni als een symptoom van 
de socio-economische malaise op natio-
naal vlak zien. Aan de andere kant zijn er 
de conservatieve, eerder islamistische acti-
visten die de problemen van Ifni als een 
lokaal fenomeen beschouwen. Let wel: de 
linkse en rechtse activisten beschouwen 
zichzelf nog steeds als een grote familie, 
maar de verschillende visie op het doel 

Onder Mohammed VI wordt de  
economische en politieke liberalisatie 
voortgezet en lijkt Marokko de ‘loden 
jaren’ definitief achter zich te laten,  
maar het land presteert beneden de  
verwachtingen: de kloof tussen rijk 
en arm stijgt, het leven wordt steeds 
duurder en de bevolking toont niet 
langer interesse in de politiek.
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De talrijke en snelle hervormingen in het 
land worden dus niet enkel gebruikt om 
aan de eisen van het Westen en de bevol-
king te voldoen, maar ook (en vooral?) 
om het oude systeem nieuw leven in te 
blazen. Het land worstelt bovendien met 
moeilijkheden om aan de verwachtingen 
van de internationale gemeenschap te 
voldoen wat democratisch en efficiënt 
bestuur betreft (‘good governance’). De 
Marokkaanse overheid legt momenteel 
de nadruk op een efficiënt beleid, waarin 
hoogopgeleide technocraten samen met 
de vorst de belangrijkste beslissingen 
nemen. Steeds meer ‘gewone’ mensen 
worden daardoor uit de besluitvorming 
weggehouden, wat voor een democratisch 
deficit zorgt. 

Socio-economisch protest  
in Marokko 
In een recente bijdrage in dit tijdschrift 
noemde Koenraad Bogaert het politiek-
economisch beleid in Marokko een sociale 
tijdbom. Daar valt inderdaad iets voor te 
zeggen. Het huidig economisch en poli-
tiek bestel zorgen voor nieuwe sociale 
onvrede die in combinatie met het groei-
ende bewustzijn van de burgers voor een 
explosieve cocktail zorgt. De doorsnee 
Marokkaan ziet dat zijn socio-econo-
mische rechten met de voeten worden 
getreden en dat de staat geen ‘verhaal’ 
meer heeft. Dat groeiend bewustzijn cre-
eert nieuwe ruimtes voor contestatie die 
opgevuld worden door groepen die een 
alternatief ‘verhaal’ aanbieden, zoals het 
islamisme of links geïnspireerde protest-
bewegingen, bvb. die tegen de duurte van 
het leven (‘Tansikyat’).  

Wat opvalt is dat de sociale onvrede 
momenteel niet voor grote volksop-
standen in de metropolen zorgt, zoals 
de broodopstanden uit de jaren 1980. 
Nochtans is straatprotest de uitgelezen 
manier om mensen die in de politiek niet 
worden gehoord hun stem te laten verhef-
fen. Door middel van straatprotest kunnen 
socio-economische thema’s die in naam 
van de efficiëntie aan de politiek worden 
onttrokken, door de straat opnieuw gepo-
litiseerd worden. Er kan zich op die manier 
een nieuwe oppositie vormen, de zgn. 
‘opposition de l’ombre’ (schaduwopposi-

internationale gemeenschap en wordt 
algemeen beschouwd als een van de 
betere leerlingen van de klas. Niemand 
zal ontkennen dat het land sinds de jaren 
1990 op bepaalde vlakken inderdaad een 
sprong voorwaarts heeft gemaakt. Zo is 
er na een lange periode van economische 
stagnatie opnieuw een economische groei 
van om en bij de 5%. Ook op socio-politiek 
vlak boekte het land vooruitgang. Vooral 
de versoepeling in de relatie tussen de 
staat en het individu is een relatief suc-
ces, getuige daarvan het grotere respect 
voor de burgerrechten, de creatie van een 
nieuwe publieke ruimte en de grotere 
persvrijheid. Wie vlug wat cijfermateri-

aal over het land doorneemt ziet dat er 
helaas nog altijd weinig reden is tot groot 
enthousiasme. Zowel op socio-econo-
misch als op politiek vlak hinkt Marokko 
steeds verder achterop in vergelijking 
met de andere (Arabische) ‘lower middle 
income'-landen: de kloof tussen rijk en 
arm stijgt, het leven wordt steeds duurder 
en de bevolking toont niet langer inte-
resse in de politiek. Marokko presteert dus 
beneden de verwachtingen. Bovendien 
sluit het ‘nieuwe Marokko’ zeer nauw aan 
bij het oude regime. Het ‘nieuwe Marokko’ 
is eigenlijk het oude Marokko, maar dan 
met een nieuwe façade. In wezen is er 
niet geraakt aan de fundamenten van 
de staat: Marokko vertoont nog steeds 
de kenmerken van een autoritaire staat 
waarin cliëntelistische relaties van groot 
belang zijn. De oude vormen van patro-
nage zijn daarbij vervangen door nieuwe. 

handen genomen. Het economisch beleid 
werd aangewend om het politiek bestel 
te consolideren en de economische en 
politieke actoren aan de staat te binden. 
Politieke actoren werden op die manier 
economische actoren en omgekeerd. De 
zware economische crisis van 1983 zorgde 
echter voor een radicale ommekeer. 
Marokko wist zich plots geen raad meer 
en deed een beroep op de internationale 
gemeenschap. Onder haar impuls werd de 
economie grondig hervormd volgens het 
(neo)liberaal model. Privatisering en, meer 
recent, internationale samenwerkingsver-
banden kwamen hierbij centraal te staan. 
In het begin van de jaren 1990 dreigde 

een nieuwe, ditmaal socio-politieke, crisis 
toen het autoritaire regime van Hassan 
II klem dreigde te raken tussen de bin-
nenlandse druk (sociale onrust, politieke 
oppositie en de opkomst van het isla-
misme) en de buitenlandse druk voor poli-
tieke hervormingen. Daarom zag de vorst 
zich gedwongen om een strak geleide 
politieke liberalisatie door te voeren. De 
van bovenaf opgelegde hervormingen die 
volgden moesten enerzijds de structuur 
en de werking van de staat veranderen, 
anderzijds moesten ze de relatie van de 
staat ten opzichte van het individu ver-
soepelen. 

Onder Mohammed VI wordt die econo-
mische en politieke liberalisatie (‘twin 
liberalisation’) voortgezet en lijkt het land 
de ‘loden jaren’ definitief achter zich te 
laten. Marokko krijgt felicitaties van de 

Het ‘nieuwe Marokko’ sluit zeer 
nauw aan bij het oude regime. In 
wezen is er niet geraakt aan de fun-
damenten van de staat: Marokko  
vertoont nog steeds de kenmerken 
van een autoritaire staat waarin 
cliëntelistische relaties van groot 
belang zijn.
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ticularisme’ te benadrukken hebben ze, 
net als andere perifere steden, echter de 
grootste moeite om aansluiting te vinden 
bij de grotere (linkse) socio-economische 
protestbeweging. Dat wijdverspreide 
fenomeen ondergraaft uiteraard de kracht 
van zowel de lokale, als de (inter)nationale 
socio-economische protestbeweging. 
Nochtans werpt een bredere samenwer-
king haar vruchten af, getuige daarvan 
de enorme media-aandacht die de stad 
na de rellen kreeg dankzij de acties van 
de verschillende civiel-maatschappelijke 
groepen. 

In tegenstelling tot andere kleine pro-
testhaarden in de MENA-regio, kan de 
staat het protest in Sidi Ifni niet langer 
met geweld neerslaan. Integendeel: het 
brutale optreden komt nu als een boe-
merang in hun eigen gezicht terecht. 
Onder druk van de enorme verontwaar-
diging moest Marokko schoorvoetend 
toegevingen doen. De staat heeft 
ondertussen al beloofd om Sidi Ifni aan 
de Saharaprovincie te koppelen en een 
ontwikkelingsproject voor de stad uit te 
tekenen. Het is nu enkel nog de vraag 
of de gevangenen, wiens proces midden 
februari begon, als pasmunt voor de toe-
gevingen zullen dienen. 

nis namelijk doelbewust van de kaart te 
vegen. Het is uiterst verleidelijk om in die 
logica mee te stappen, ware het niet dat 
de problemen van Sidi Ifni grotendeels 
dezelfde zijn als die van andere koloni-
aal minder belangrijke perifere steden. 
Dat Sidi Ifni over het hoofd werd gezien 
in de nationale ontwikkelingspolitiek is 
eerder een gevolg van de nieuwe econo-
mische (neoliberale) logica in Marokko, 
waarin het geen plaats lijkt te hebben. De 
exploitatie van de haven door bedrijven 
uit de grote economische centra is daar 
een gevolg van. Sidi Ifni heeft echter één 
grote troef achter de hand om aan die 
economische logica te ontsnappen: zijn 
historische banden met de Westelijke 
Sahara. De Marokkaanse staat voert in dat 
betwist gebied een charmeoffensief en 
pompt er bijzonder veel geld in ontwik-
kelingsprojecten. Sidi Ifni ziet dat en wil 
in die weelde delen. Vandaar dat de eis 
voor een eigen prefectuur en de admi-
nistratieve aanhechting bij de Sahara 
(gezien de historische banden) met stip 
op één staat. Hun historische eigenheid 
benadrukken past dus in de strijd die het 
Secrétariat voert. Zo zullen de leden van 
het Secrétariat nooit expliciet toegeven 
dat hun problemen en eisen dezelfde zijn 
als die van andere steden. Door dat ‘par-

tie). Het uitblijven van het massaal straat-
protest is onder meer te verklaren door 
het feit dat de bij de lagere klasse uiterst 
populaire islamistische bewegingen, zoals 
Adl wa’l-Ihsan, niet rekruteren tegen de 
socio-economische malaise. De linkse pro-
testbewegingen, zoals de Tansikyat, pro-
beren dat wel, maar hebben moeite om 
de interne problemen te overwinnen en 
aansluiting te vinden bij zowel de laagste 
klasse als haar voornaamste doelgroep, 
de ( jonge) middenklasse. Bovendien is 
de Marokkaanse staat erin geslaagd het 
protest te fragmenteren (bvb. door repres-
sie, tactische toegevingen en een nieuwe 
ruimtelijke ordening van de stad) en wer-
den er, los van de staat, nieuwe sociale 
vangnetten gecreëerd (bvb. de sociale 
islam, ngo’s of kleine, vaak clandestiene 
initiatieven van de bevolking). Terwijl het 
massale straatprotest in de metropolen 
steeds meer tot het verleden gaat beho-
ren, ontstaan er in de kleine steden in de 
rest van het land zogenaamde ‘émeutes 
de périphérie’, bijzonder hevige lokale 
opstanden. Het is een evolutie die we ook 
in de andere landen van de regio Midden-
Oosten en Noord-Afrika (de MENA-regio) 
waarnemen. 

Eigenheid en impact 
Sidi Ifni was een van de eerste kleine ste-
den in Marokko (20.000 inwoners) waar 
heel openlijk en op grote schaal werd 
geprotesteerd. Bepaalde manifestaties 
lokten tot 20.000 deelnemers uit de regio 
(7/8/2005). Dat straatprotest is een radi-
cale breuk met de voorbije decennia. Tot 
2005 was het de uitgeweken elite die via 
haar cliëntelistische relaties met de staat, 
bepaalde gunsten voor Sidi Ifni probeerde 
los te weken. Toen dat na dertig jaar nog 
steeds geen vruchten had afgeworpen, 
nam het verenigingsleven uit de stad het 
initiatief zelf over en creëerde het het 
Secrétariat. Vanaf dan probeerde men 
via het straatprotest een dialoog met de 
centrale overheid te forceren. Wat daarbij 
opvalt is dat de protestbeweging in Sidi 
Ifni, ook de progressieve zijde, vaak ver-
wijst naar de koloniale geschiedenis van 
de stad. De stad zoekt de reden van de 
verloedering in haar ‘bijzondere’ geschie-
denis. Volgens het Secrétariat probeert 
de Marokkaanse staat de Spaanse erfe-
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Sri Lanka: een militaire overwinning, 
maar geen vrede

I Tim Bogaert I

In Sri Lanka woedt sinds 1983 een burgeroorlog tussen het Sri Lankaanse leger en de Tamil Tijgers (LTTE) die strijden voor een eigen 
staat in het noorden van Sri Lanka. Na een periode van relatieve rust barstte het conflict in 2006 opnieuw in alle hevigheid los.1

Sinds de heropflakkering van het geweld 
boekte het Sri Lankaanse leger overwin-
ning na overwinning op de Tamilrebellen. 
In 2007 reeds verloor het LTTE de con-
trole over de gebieden in het oosten van 
Sri Lanka, in de loop van 2008 werd de 
luchtmacht en de marine van de LTTE 
uitgeschakeld en begin 2009 boekte het 
Sri Lankaanse leger twee overwinningen 
waarvan de symbolische waarde moeilijk 
overschat kan worden. Op 2 januari werd 
het LTTE verdreven uit Kilinochchi, de 
hoofdstad van de de facto staat die het 
LTTE in het noorden van Sri Lanka had 
weten uit te bouwen. Op 9 januari moest 
de 'Elephant Pass' - de strategisch enorm 
belangrijke toegang tot het schiereiland 
Jaffna - uit handen gegeven worden. Op 
dit moment is het LTTE teruggedrongen 
tot een stukje jungle van driehonderd 
vierkante kilometer, omsingeld door 
meer dan 50.000 militairen van het Sri 
Lankaanse leger. 

“Sri Lanka is het enige land ter wereld  
dat op regelmatige basis zijn eigen  
burgers bombardeert”,  
(Lasantha Wickrematunga)2

Het hele conflict heeft ondertussen het 
leven gekost aan meer dan 70.000 men-
sen, veelal onschuldige burgerslachtof-
fers. Met de regels van het internationaal 
humanitair recht wordt amper rekening 
gehouden, tenzij wanneer de tegen-
stander van inbreuken beschuldigd kan 
worden.3 Meer dan 250.000 burgers 
zouden momenteel vastzitten in het 
oorlogsgebied. Volgens de Verenigde 
Naties werden zij door de Tamil Tijgers 
gedwongen hen te volgen bij de terug-

het niet verantwoordelijk geacht kan wor-
den voor de veiligheid van de burgerbevol-
king in het oorlogsgebied.4 

“Ik ben uitermate bezorgd over het lot 
van de tienduizenden mensen die gevan-
gen zitten tussen de gevechten in Sri 
Lanka” (secretaris-generaal van de VN, 
Ban Ki-moon, 10 februari 2009, New York)

De humanitaire situatie in het oorlogsge-
bied is ronduit dramatisch. Hulpkonvooien 
met voedsel en medicijnen raken amper 
tot bij de getroffen bevolking, net zomin 
als de hulporganisaties zelf. In september 
2008 verklaarden de Sri Lankaanse auto-
riteiten dat 'medewerkers van NGO's en 
VN-organisaties in het gebied niet langer 
beschouwd zouden worden als hulpver-
leners'. De brutale moord op zeventien 

medewerkers van Action Contre la Faim 
indachtig (augustus 2006), was dat een 
voldoende sterk signaal voor de hulpor-
ganisaties om hun programma’s terug te 
schroeven en hun medewerkers uit het 
gebied weg te halen. Ook de media krij-
gen geen toegang tot het oorlogsgebied, 

trekking uit Kilinochchi om dienst te doen 
als menselijk schild. Het staat vast dat 
het LTTE niet aarzelt om het vuur te ope-
nen op burgers die toch trachten uit het 
oorlogsgebied te ontsnappen. Het LTTE 
rekruteert tevens opnieuw kindsoldaten, 
maar ook de Sri Lankaanse autoriteiten 
gaan niet vrijuit.  Sinds maart 2008 wor-
den alle Tamilburgers - mannen, vrou-
wen én kinderen - die er toch in slagen 
het oorlogsgebied te verlaten, door de 
Sri Lankaanse autoriteiten opgepakt en 
in vaak erbarmelijke omstandigheden 
vastgehouden in zogenaamde 'welzijns-
centra', gesloten instellingen gerund door 
het Sri Lankaanse leger. Een praktijk die 
een duidelijke inbreuk is op het inter-
nationaal humanitair recht en tegen de 
basisprincipes inzake hulpverlening aan 
burgers op de vlucht voor oorlogsgeweld. 

Tegelijkertijd gaat het Sri Lankaanse leger 
onverminderd door met luchtbombar-
dementen en artillerieaanvallen, zonder 
dat de burgerbevolking daarbij ook maar 
enigszins ontzien wordt. Op 2 februari 
2009 verklaarde de regering dat dat een 
beslissende fase is in het conflict en dat 

Om na de oorlog ook de vrede 
te winnen, zal de regering in 
Colombo de hand moeten reiken 
naar de gematigde elementen 
binnen de Tamilgemeenschap.
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en het oosten van Sri Lanka militair bezet 
blijft door een leger dat gedomineerd 
wordt door etnische Singalezen, zolang 
zullen ook de onvrede en de frustratie bin-
nen de Tamilgemeenschap onverminderd 
blijven voortbestaan en zullen er ook 
steeds nieuwe Tamils bereid zijn om voor 
hun zaak de wapens op te nemen. Om na 
de oorlog ook de vrede te winnen, zal de 
regering in Colombo dus de hand moeten 
reiken naar de gematigde elementen bin-
nen de Tamilgemeenschap. Alleen via een 
constructief politiek engagement, waarbij 
belangrijke en vaak ook symbolische toe-
gevingen onvermijdelijk zullen zijn, kan 
Colombo zichzelf op een geloofwaardige 
manier profileren als de legitieme verte-
genwoordiger van alle Sri Lankanen. 

De uitdaging is enorm groot en een 
positief resultaat is twijfelachtig, vooral 
omdat de overheid geen enkel onder-
scheid lijkt te maken tussen de gewone 
Tamils en het LTTE, en dus alle Tamils als 
vijanden en potentiële terroristen lijkt te 
beschouwen. Tamils in Colombo worden al 
langer nauwlettend in het oog gehouden 
en er werden in het verleden pogingen 
ondernomen om een aantal van hen uit 
de hoofdstad te deporteren. Nu heeft de 
overheid ook de intentie kenbaar gemaakt 
om de Tamilbevolking uit de gebieden die 
tot voor kort gecontroleerd werden door 
het LTTE te isoleren in 'welzijnsdorpen', 
en dat zeker voor een periode van drie 
jaar. Na hevig protest van onder andere 
het VN-Vluchtelingen Commissariaat 
werd dat teruggebracht tot een peri-
ode van 12 maanden, maar het initiatief 
op zich getuigt nog maar eens van de 
manier waarop het regime in Colombo 
omgaat met de Tamilminderheid. De 
recent vermoorde journalist Lasantha 
Wickramatunga waarschuwde voor de 
gevolgen van een dergelijke houding 
tegenover de Tamilbevolking: “De won-
den van de oorlog zullen hen voor altijd 
tekenen en men zal ook met een nog 
meer haatdragende en bittere diaspora te 
maken krijgen.”7

In puur economische termen betaalt Sri 
Lanka een hoge prijs voor een militaire 
overwinning. Colombo heeft niet alleen 
af te rekenen met de gevolgen van de 

De nederlaag van het LTTE, in de conventi-
oneel militaire zin van het woord, lijkt een 
kwestie van tijd te zijn, maar de meeste 
waarnemers zijn het erover eens dat het 
onverstandig is om van een definitieve 
overwinning te spreken en achten het 
weinig waarschijnlijk dat het geweld op 
Sri Lanka hiermee ten einde zal komen. 

In de eerste plaats blijft het LTTE een fac-
tor waarmee rekening gehouden dient te 
worden. De tijd dat het LTTE in staat was 
tot conventionele oorlogsvoering met 
het Sri Lankaanse leger6 behoort allicht 
voorgoed tot het verleden, maar naar alle 
waarschijnlijkheid zal de organisatie nu 
terugvallen op een niet-conventionele 
manier van opereren, die zo typisch is voor 
rebellenbewegingen: zelfmoordaanslagen, 
hit-and-runacties en het vermoorden 
van  high-profiledoelwitten. Bovendien 
neemt de militaire overwinning van het 
Sri Lankaanse leger niet weg dat de situ-
atie waartegen de Tamils in opstand geko-
men zijn nog steeds grotendeels intact is 
gebleven. De Tamilminderheid voelt zich 
sinds de onafhankelijkheid gemarginali-
seerd en gediscrimineerd door de opeen-
volgende regeringen, die gedomineerd 
werden door een Singalese meerderheid. 
Zolang die discriminatie inzake onderwijs, 
taal en administratie niet weggewerkt 
wordt, zolang de Tamilminderheid geen 
enkel perspectief geboden wordt op een 
zekere vorm van bestuurlijke decentrali-
satie en autonomie, zolang het noorden 

waardoor het moeilijk is om een vol-
ledig beeld van de situatie te krijgen. De 
informatie waarover wel beschikt wordt, 
spreekt voor zich. In de periode tussen  
15 december 2008 en 15 januari 2009 
alleen al zouden er elf luchtaanvallen uit-
gevoerd zijn in de onmiddellijke nabijheid 
van ziekenhuizen. Begin februari werd het 
laatste nog operationele hospitaal in het 
gebied dagenlang onder vuur genomen, 
waardoor ook hier de activiteiten stopge-
zet werden. 

Bij die aanval zou ook clustermunitie 
gebruikt zijn. Toen het Internationaal 
Comité van het Rode Kruis de Sri 
Lankaanse autoriteiten eraan herinnerde 
dat ziekenhuizen en medische faciliteiten 
per definitie beschermd worden onder het 
internationaal humanitair recht, kreeg het 
als reactie dat het moest stoppen paniek 
te zaaien. Oproepen van Ban Ki-moon, 
Hillary Clinton, David Milliband of zelfs 
de paus om een tijdelijk staakt-het-vuren 
te respecteren, waardoor de getroffen 
bevolking het gebied zou kunnen verlaten, 
worden met evenveel gemak van de tafel 
geveegd. 

“Het is niet alleen een strijd voor territo-
rium, het is ook een strijd voor de harten 
en de geesten van de bevolking. Het LTTE 
en haar leiderschap neutraliseren ... dat 
volstaat niet.” (Rohan Gunaratna5, 'The 
Christian Science Monitor', 27 januari, 
2009)



18

Vrede | nr. 396 | maart - april 2009

AZIË

kondigd. Hierin legde hij in niet mis te 
verstane bewoordingen de verantwoor-
delijkheid voor zijn dood bij de overheid: 
“De systematische aanvallen tegen jour-
nalisten, advocaten en mensenrechten-
activisten hebben geleid tot een klimaat 
van terreur en angst, waarin niemand nog 
kritiek op de regering durft te geven en 
zelfcensuur toegepast wordt in de meest 

strikte vorm.” De Tamilgemeenschap is al 
langer vertrouwd met een dergelijke situ-
atie - het LTTE hanteerde immers dezelfde 
methode om elke vorm van dissidentie 
hardhandig in de kiem te smoren - en nu 
wordt ook de Singalese gemeenschap in 
de rest van Sri Lanka ermee geconfron-
teerd. Sommige waarnemers hopen dat 
die politiek versoepeld zal worden eens 
het LTTE definitief verslagen is. Anderen 
vrezen dan weer dat de eigenlijke agenda 
van deze regering bestaat uit het creë-
ren van een 'superieure Boeddhistisch-
Singalese junta à la Birma' in Sri Lanka9 en 
dat enkel zware diplomatieke druk van de 
internationale gemeenschap de regering 
in Colombo op andere gedachten zal kun-
nen brengen. En zelfs dan is succes niet 
verzekerd. Tot op heden kon 'druk' vanuit 
het Westen grotendeels genegeerd wor-
den door Colombo, zelfverzekerd als het 
is vanwege onder andere de uitstekende 
handelsrelaties met China. 

Maar nu lijken er zich toch een aantal 
mogelijkheden te ontwikkelen. Sinds 
de ramp met de Tsunami genieten Sri 
Lankaanse uitvoerders voorkeurstarieven 
in hun handel met de EU, tot nader order 
de belangrijkste handelspartner van Sri 
Lanka. De overeenkomst is afhankelijk van 

werden. Geen enkele van die incidenten 
werd tot op heden opgelost. Pogingen van 
de overheid om de media te controleren, 
beperken zich niet tot lokale media. Ook 
buitenlandse media worden geviseerd. 
Buitenlandse journalisten en waarne-
mers krijgen amper toegang tot het oor-
logsgebied en de minister van Defensie 
Gotabhaya Rajapaksa dreigde er onlangs 

mee buitenlandse media en diplomaten 
het land uit te zetten vanwege hun te 
positieve houding tegenover het LTTE. Op 
9 februari besliste de BBC zijn uitzendin-
gen op het Sri Lankaanse FM-radionetwerk 
op te schorten omdat zijn programma’s 
frequent verstoord werden.

Op 8 januari werd de hoofdredacteur van 
de krant 'The Sunday Leader', Lasantha 
Wickramatunga vermoord. Hij was een 
van de weinige journalisten in Sri Lanka 
die nog kritische bedenkingen durfde te 
maken inzake de politiek van president 
Mahinda Rajapaksa. Wickramatunga werd 
neergeschoten door gemaskerde mannen 
op motorfietsen die nadien probleemloos 
konden wegkomen, niettegenstaande het 
feit dat de moord plaatsvond op minder 
dan 500 meter van een streng beveiligde 
militaire basis en temidden verschei-
dene wegblokkades. Over de moord op 
Wickramatunga werd, in tegenstelling tot 
eerdere gelijkaardige incidenten, wel uit-
voerig bericht in de internationale media. 
Niet zozeer omdat hij een lid was van de 
Singalese elite en een persoonlijk kennis 
was van president Rajapaksa, maar wel 
omdat hij in een postuum gepubliceerd 
opiniestuk, dat hij kort voordien had 
geschreven, zijn eigen dood had aange-

internationale economische crisis, maar 
ook met de door het conflict veroorzaakte 
dalende inkomsten in de toeristische 
sector. Daar komt nog een jaarlijkse 
inflatie van om en bij de 20% bovenop. 
Desondanks blijven de defensie-uitgaven 
steeds verder toenemen, grotendeels gefi-
nancierd met geleend geld. In 2008 werd 
20% van het totale budget (1,6 miljard US 
dollar) gespendeerd aan defensie-uitga-
ven en er wordt verwacht dat dat in 2009 
nog verder opgetrokken zal worden tot 2 
miljard dollar. Waarnemers verwachten 
dat de Sri Lankaanse economie in 2009 
met het bankroet zal flirten. Nu reeds 
staat vast dat de budgettaire ruimte voor 
de financiering van noodzakelijke civiele 
projecten minimaal zal zijn, waardoor 
sociale spanningen in de samenleving 
zullen toenemen, niet alleen tussen 
Tamils en Singalezen, maar ook tussen 
Singalezen onderling.

Vijfentwintig jaar burgeroorlog heeft 
bovendien diepe wonden geslagen in het 
Sri Lankaanse politieke bestel. De hoogste 
prijs betaalt Sri Lanka allicht op socio-
politiek vlak. Het democratische karakter 
is zwaar aangetast met een uitholling van 
de rechtsstaat, de persvrijheid en de fun-
damentele mensenrechten. Het regime 
van huidig president Mahinda Rajapaksa 
trekt niet alleen met harde hand ten strij-
de tegen de rebellen van het LTTE, maar 
ook tegen elke vorm van kritiek of dis-
sidentie, zelfs binnen de eigen Singalese 
achterban in het zuiden van Sri Lanka. 

“Als journalisten koolmijnkanaries zijn, 
dan is Sri Lanka een plaats waar de kana-
ries eerst gewurgd worden.” (Jeevan 
Vasagar, The Guardian, 1 februari 2009) 

Vooral de media worden meedogenloos 
aangepakt. Journalisten die kritische vra-
gen durven te stellen, worden in officiële 
regeringsverklaringen gelijkgesteld met 
verraders en terroristen. Een recent rap-
port van Amnesty International spreekt 
van veertien journalisten die sinds begin 
2006 vermoord werden. Vele anderen zijn 
gevangengenomen, gefolterd, bedreigd of 
verdwenen.8 De overheid erkent dat sinds 
2006 negen journalisten vermoord werden 
en dat 27 andere ontvoerd of aangevallen 

Vijfentwintig jaar burgeroorlog heeft 
diepe wonden geslagen in het Sri 
Lankaanse politieke bestel.  
Het democratische karakter is zwaar aan-
getast via een uitholling van de rechts-
staat, van de persvrijheid en van de fun-
damentele mensenrechten.
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het brein achter het huidige klimaat van 
terreur en angst - en Sarath Fonseka, de 
stafchef van het leger. Een heel concrete 
mogelijkheid wordt geboden doordat 
Gotabhaya Rajapaksa niet alleen de Sri 
Lankaanse nationaliteit heeft maar ook 
Amerikaans staatsburger is en doordat 
ook Sarath Fonseca in het bezit is van een 
green card. In principe kunnen beiden dus 
in de VS vervolgd en bestraft  worden op 
basis van de 'Genocide Accountability Act'. 
Begin februari 2009 stuurde Bruce Fein, 
een juridisch raadgever voor een pro-Tami-
lorganisatie, een lijvig dossier met bewijs-
materiaal tegen beide personen door 
naar de nieuwe Amerikaanse minister van 
Justitie, Eric H. Holder, met de vraag om 

een aantal condities, waaronder het res-
pecteren van de mensenrechten. Wanneer 
blijkt dat Sri Lanka die condities onvol-
doende respecteert, kan de EU beslissen 
de overeenkomst op te schorten. Een der-
gelijke stap zou uiteraard enorm negatie-
ve consequenties hebben op de nu reeds 
precaire economische situatie in Sri Lanka. 
Hiermee krijgt de EU in theorie meer arm-
slag in haar pogingen om de overheid van 
Sri Lanka te overtuigen de mensenrechten 
meer te respecteren. Daarnaast wordt ook 
meer en meer opgeroepen tot gerichte 
sancties tegen hoge functionarissen van 
het Sri Lankaanse regime, in het bijzonder 
tegen Gotabhaya Rajapaksa, de minister 
van Defensie - door velen aangeduid als 

1 Tim Bogaert, Sri Lanka – Kroniek van een 
aangekondigde oorlog. Uitpers, nr. 89, 9de jg., 
september 2007.
2 Fragment uit “And then they came for me”, 
het postuum gepubliceerd opiniestuk van 
Lasantha Wickrematunga, de op 9 januari 2009 
vermoorde hoofdredacteur van de krant de “The 
Sunday Leader”. Voor de volledige versie: http://
www.thesundayleader.lk/20090111/editorial-.
htm
3 Twee rapporten van Human Rights Watch uit 
December 2008 zijn onmisbare literatuur voor 
wie een beter zicht wil krijgen op de manier 
waarop beide partijen omgaan met de eigen 
burgerbevolking. 'Besieged, Displaced, and 
Detained. The Plight of Civilians in Sri Lanka’s 
Vanni Region' en 'Trapped and mistreated. LTTE 
abuses against civilians in the Vanni'. Het meest 
recente rapport is 'War on the Displaced-Sri 
Lankan Army and LTTE Abuses against Civilians 
in the Vanni'. Al deze rapporten kunnen elektro-
nisch geraadpleegd worden via www.hrw.org
4 Ishaan Tharoor, How Sri Lanka Tamed its 
Tigers. Time, 3 februari 2009; www.time.com
5 Ronan Gunaratna, is directeur van het 
International Center for Political Violence and 
Terrorism Research in Singapore.
6 Tot voor kort werd het LTTE beschouwd als 
een van de best georganiseerde en meest mee-
dogenloze rebellenbewegingen ter wereld. Dit 
is de organisatie die het techniek van de zelf-
moordaanslagen indien niet uitgevonden dan 
wel geperfectioneerd heeft, onder andere door 
gebruik te maken van vrouwelijke zelfmoordter-
roristen en de gordel met explosieven.Het LTTE 
beschikte niet alleen over een geüniformiseerd 
leger, maar kon als enige rebellenorganisatie 
ter wereld ook rekenen op een eigen marine 
(zelfs met enkele onderzeeërs) en een eigen 
luchtmacht.
7 Fragment uit “And then they came for me”, 
het postuum gepubliceerd opiniestuk van  
Lasantha Wickrematunga, de op 9 januari 2009 
vermoorde hoofdredacteur van de krant de “The 
Sunday Leader”. Voor de volledige versie: http://
www.thesundayleader.lk/20090111/editorial-.
htm
8 Amnesty International, Sri Lanka: Media must 
be allowed to work freely and safely,  
23 January 2009
9 The Cost of War and the Price of Victory in Sri 
Lanka. www.telegraph.co.uk, 16 February 2009.
10 Bruce Fein, Genocide in Sri Lanka. The Boston 
Globe, op ed, 15 february 2009,  
http://www.boston.com/bostonglobe/ 
editorial_opinion/oped/articles/2009/02/15/
genocide_in_sri_lanka 

de zaak te onderzoeken.10  Uiteindelijk zal 
moeten blijken of het bewijsmateriaal vol-
doende sterk is om verdere stappen  
te ondernemen. Wordt ongetwijfeld  
vervolgd ...

Tim Bogaert is medewerker Dienst 
Geweldpreventie Pax Christi Vlaanderen



20

Vrede | nr. 396 | maart - april 2009

AZIË

De Cambodjaanse Rode Khmer 
voor de rechtbank

I Willy Van Damme I

In de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh is in februari eindelijk het proces van start gegaan tegen de beruchte Rode Khmer.  
Een politiek showproces dat vooral moet dienen om het Westerse geweten nog maar eens te sussen en te bewijzen hoezeer  

mensenrechten centraal staan in het beleid van de VN, de EU en de VS. Of de hypocrisie ten top gedreven.

Geschiedenis
Over de Rode Khmer en het moderne 
Cambodja is een ganse bibliotheek vol-
geschreven door een aantal degelijke 
wetenschappers en politieke specialisten, 
waaronder eminente namen als Raymond 
P. Chandler, Ben Kiernan, Milton Osborne, 
Serge Thion en ook de Belg Raoul Jennar. 

In 1975 greep de Rode Khmer onder lei-
ding van Pol Pot de macht in Cambodja. 

Hoeveel van de ongeveer 8 miljoen men-
sen die toen in het land leefden, er precies 
het leven lieten onder het Rode Khmer-
bewind, is niet geweten. Schattingen 
lopen veelal rond de 2 miljoen. De meeste 
slachtoffers  stierven door ontberingen 
veroorzaakt door het Rode Khmer-regime. 
Het was de meest extreme vorm van 
autarkie die de moderne geschiede-
nis ooit heeft gezien, beïnvloed als de 

Cambodjaans, moest en zou veroverd wor-
den op die ‘vuile’ Vietnamezen. Volledig 
uitgemoorde Vietnamese grensdorpen 
waren er het gevolg van. Pogingen in 
1978 van Vietnam om gesprekken aan 
te knopen met de Rode Khmer faalden 
wegens sabotage door Joegoslavië, China 
en de Verenigde Staten. Eind 1978 vielen 
Vietnamese troepen Cambodja dan maar 
binnen om het Rode Khmer regime op te 
rollen. Cambodja kon langzaamaan begin-
nen te herademen. Deze bevrijding werd 
in de Westerse media bijna onmiddellijk 
gevolgd door een haatcampagne tegen 
Vietnam.

Steun voor Rode Khmer  
in ballingschap
Onder de Amerikaanse president Jimmy 
Carter maakte men van de Rode Khmer 
een speerpunt in de strategie om Rusland 
via Vietnam te isoleren. Het gevolg was 
een voortdurende guerrilla en een blok-
kade die het herstel van Cambodja jaren-
lang vertraagde en zorgde voor veel extra 
miserie, die simpelweg vermeden had 
kunnen worden. Alsof Cambodja nog niet 
genoeg had geleden. Een strategie zonder 
enig succes bovendien, want uiteindelijk 
kwam Vietnam als grote overwinnaar uit 
het conflict te voorschijn. In 1981 wint een 
pro-Vietnamese partij de verkiezingen, 
maar de internationale gemeenschap wei-
gert de uitslag te erkennen. 

De regering in ballingschap (zijnde het 
Rode Khmer bestuur) behield zijn zetel 
in de Verenigde Naties. Tien jaar lang 
stemde onder meer België in de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties voor 
het behoud van de geloofsbrieven voor de 

leiders waren door de theorieën van de 
Egyptische econoom Samir Amin, het 
Maoïsme en de mentaliteit van de primi-
tieve bergvolkeren waar Pol Pot en zijn 
groep in de jaren 1960 naar toe waren 
gevlucht. Steden werden grotendeels 
ontvolkt; intellectuelen, behalve een hele 
kleine groep, werden veelal fysiek uitge-
schakeld en elk contact met de moderni-
teit (zelfs brillenglazen of de kennis van 
vreemde talen) werd verboden. Mensen 

moesten, onder het extreem xenofobe 
bewind, leven van wat het platteland hen 
te bieden had en in werkkampen zwoe-
gen aan allerlei nooit functionerende 
irrigatieprojecten. Het was een enorme 
economische en sociale ramp. Waarbij 
het ultranationalisme van de leiders 
ook zorgde voor militaire conflicten met 
Thailand en vooral Vietnam. Het zuiden 
van Vietnam, eeuwen voorheen ooit 

Met de VN is gemakshalve  
afgesproken dat alleen de 
periode toen Pol Pot & co 
daadwerkelijk aan de macht 
waren -van 1975 tot 1979-  
ter sprake mag komen in  
het Rode Khmer proces.
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Er is immers met de VN afgesproken dat 
alleen de periode van 1975 tot 1979, toen 
Pol Pot & Co daadwerkelijk aan de macht 
waren, ter sprake mag komen. 

Komen dus niet ter sprake: de periode 
voor 1975 toen de VS het land plat bom-
bardeerde (vanaf 1969) en op die manier 
destabiliseerde, en de periode na 1979 
toen de Rode Khmer gesteund werden 
door de VS. De adjunct-procureur van het 
Rode Khmer tribunaal, William Smith, 
komt van Australië, een land dat gekend is 
als een der trouwste bondgenoten van de 
VS. Ook in het dossier van de Rode Khmer 

en Cambodja. 

Uiteraard zijn de Rode Khmer 
toplui die hier terechtstaan 
zoals Ieng Sary, zijn echt-
genote Khieu Thirith, Khieu 
Samphan en Duch, baas van 
het folter- en executiecen-
trum Tuol Sleng, schuldig 
aan de grootste misdaden 
mogelijk. Discussie over het 
al of niet misdadig karakter 
van hun daden is in wezen 
een nutteloos tijdverdrijf en 
hun proces werd trouwens 
al in 1979 onder het door de 
Vietnamezen geïnstalleerd 
bewind gevoerd. Dat was mis-
schien ook een politiek show-
proces, maar de huidige versie 
is niet beter. 

In Cambodja is er trouwens 
maar weinig belangstelling 
voor de zaak. Daar is dit alles 
reeds lang begraven en werkt 
men aan de toekomst. Het 
proces werkt in die zin vooral 
contraproductief: het heropent 

de al gedeeltelijk geheelde wonden bij de 
oudere Cambodjanen die het gruwelbe-
wind overleefden. “Er wordt over dat pro-
ces in de kranten hier wel bericht, maar 
onder gewone Cambodjanen wordt die 
zaak amper of niet besproken. 

Ze zwijgen erover. In de scholen wordt 
die periode trouwens niet onderwezen 
en voor jonge Cambodjanen lijkt het 
wel alsof het nooit gebeurde. Een soort 

riep journalist Philippe Paquet van 'La 
Libre Belgique' toen mee op om de Rode 
Khmer terug aan de macht te brengen in 
Phnom Penh. 

Ongetwijfeld zal de krant dit hun lezers 
nu niet in herinnering brengen bij de 
huidige berichtgeving over de zaak. De 
Westerse media zwijgen allen als de dood 
over de tien jaar lang durende steun van 
de EU, VN, VS en bepaalde NGO’s voor de 
Rode Khmer. Exemplarisch was  de 'Irish 
Times' die op dinsdag 17 februari 2009, de 
historische rol van China besprak. Over de 
destijdse steun van de Ierse regering ech-

ter geen enkel woord. Wie zei daar weer 
dat er in het Westen geen perscensuur is?

Gerechtigheid voor wie?
En nu, na jarenlang ruziemaken tussen 
Cambodja en de Westerse mogendheden 
en de VN kan eindelijk het proces tegen 
de Rode Khmer van start gaan. Deels met 
door de VS en de EU aangeduide magi-
straten, kwestie van toch gedeeltelijke 
controle te houden over de zaak. 

ambassadeur van de Rode Khmer. En toen 
Leo Tindemans en Mark Eyskens minister 
van Buitenlandse Zaken waren, werd de 
steun nog opgevoerd. Patrick Nothomb, 
toen ambassadeur in Bangkok, was zelfs 
een graag geziene gast bij de bondgeno-
ten van de Rode Khmer. Ook Artsen zonder 
Grenzen, toen onder Bernard Kouchner, 
nu Frans minister van Buitenlandse Zaken, 
stond aan de zijde van de Rode Khmer. Zo 
weigerde de NGO tot in 1989 in Cambodja 
zelf actief te zijn, hoewel de noden er 
enorm waren en het verarmde Vietnam 
niet de middelen had om te helpen. 
Artsen zonder Grenzen beperkte haar hulp 
bewust tot de Thaise kampen 
van waaruit de Rode Khmer 
en hun bondgenoten actief 
waren. Daarbij nodigden 
zij regelmatig onder meer 
Belgische journalisten uit 
naar die kampen. Waar ze 
dan het verhaal van de Rode 
Khmer kregen opgelepeld. 
Dit werd daarna kritiekloos in 
onze media gepubliceerd. 

Over de gruwelijke wantoe-
standen in die kampen echter 
geen woord. Dat bepaalde 
‘vrijheidsstrijders’ gekend 
waren als serieverkrachters 
werd stilletjes verzwegen. 
Ook het gebruik van kind-
soldaten werd onder de 
mat geveegd. Zelfs Amnesty 
International verzweeg 
jarenlang de wantoestanden 
in die kampen en beperkte 
zich tot het rapporteren van 
feiten vastgesteld onder het 
door de Vietnamezen geïn-
stalleerde bewind. 
Toen de Sovjet-Unie in 1989 
in elkaar klapte en de Vietnamese troepen 
zich terugtrokken uit Cambodja, was het 
plotseling ook gedaan met de Westerse 
‘bevrijdingsstrijd’ rond het land. Wel eiste 
de VN onder invloed van de EU en de VS 
dat de Rode Khmer in Cambodja via een 
coalitieregering mee aan de macht zou-
den komen. Ook diende er een algemene 
amnestie gegeven te worden voor de Rode 
Khmer en hun bondgenoten. Typerend 
voor de Westerse houding uit die periode, 
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met als voornaamste reden dat hij een losbol 
was met een interesse voor Franse cultuur. 
Cambodja was tot 1953 een Franse kolonie.  
Later liet hij zich benoemen tot president en 
regeerde van 1953 tot 1970 als een dictator over 
het land.  Van 1975 tot 1979 was hij de gevan-
gene van de Rode Khmer. Na zijn terugkeer uit 
ballingschap in 1989 regeerde hij vanaf 1993 
opnieuw als koning zonder echter enige reële 
macht. Hij nam ontslag als koning op 6 oktober 
2004 ten voordele van Norodom Sihamoni, 
zoon van zijn zesde vrouw Monique Izzi met 
wie hij in 1953 huwde. Hij verblijft momen-
teel vooral in de Noord-Koreaanse hoofdstad 
Pyongyang. Noord Korea is een van de weinige 
landen die onder de Rode Khmer handelsbetrek-
kingen had met Cambodja. 

komt hierbij niet ter sprake. Daar tellen 
geen mensenrechten.

Willy Van Damme schreef in 1980 het boek 
‘De Cambodjanen als schietschijf’, over de 
geschiedenis van het land en interviewde 
onder meer Premier Hun Sen en 'koningva-
der' Norodom Sihanouk.

1 Norodom Sihanouk (1922) werd in 1941, in 
volle oorlog door de Franse Vichy-regering 
als koning op de Cambodjaanse troon gezet 

negationisme,” stelt een Belg die al jaren 
in een klein stadje in Cambodja leeft. De 
paar overgebleven leiders van de Rode 
Khmer slijten al jaren als verschoppelin-
gen hun oude dag in godvergeten plaat-
sen en zijn in die zin al zwaar gestraft. 
Wat de Cambodjanen nodig hebben is 
rust en vrede om die periode verder van 
zich af te kunnen schudden. In wezen is 
dit proces dan ook een zoveelste vorm van 
het Westers kolonialisme dat Cambodja in 
het verleden al zoveel leed bezorgde. 

Het Westen wil een proces tegen de 
Rode Khmer en dus moet het er komen 
en liefst zoveel mogelijk onder Westerse 
controle. Kwestie er zeker van te zijn dat 
de Cambodjanen niet beginnen te zeuren 
over Thailand, China of de VS, of dat de 
naam van bijvoorbeeld Henry Kissinger 
er niet valt. Had Kissinger de staatsgreep 
in 1970 van generaal Lon Nol tegen presi-
dent en koning Norodom Sihanouk niet 
gesteund1, dan was er hoogstwaarschijn-
lijk nooit sprake geweest van de Rode 
Khmer. Maar wat de simpele Cambodjaan 
over die periode denkt zal het Westen 
worst wezen. Tonen dat het Westen de 
strijd voor de mensenrechten serieus 
neemt, daar gaat het nu om.  Dat de 
mensen in bijvoorbeeld Gaza ondertus-
sen moeten overleven tussen hun door 
Westerse bommen vernielde woningen 

AZIË

Uiteraard zijn de Rode Khmer toplui die hier 
terechtstaan schuldig aan de grootste misda-
den mogelijk. Hun proces werd trouwens al  
in 1979 onder het door de Vietnamezen  
geïnstalleerd bewind gevoerd. Dat was mis-
schien ook een politiek showproces, maar de 
huidige versie is niet beter.
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Obama's nucleaire test
I Kate Hudson I

Het is interessant om te volgen hoe Obama zijn beleid zal uitstippelen. Voor het moment krijgen we enkele smakelijke  
voorgerechtjes op het vlak van nucleaire ontwapening, maar volgt er nog een feestelijke hoofdschotel? En moeten Parijs en  

Londen na de botsing van hun atoomduikboten niet eveneens hun politiek wijzigen? 

Tijdens de verkiezingscampagne stelde 
Obama duidelijk dat hij voorstander is van 
een globale eliminatie van het kernwapen. 
Hij besprak zelfs enkele specifieke stap-
pen om aan deze opdracht te beginnen. 
Dat was toen heel hoopgevend, en het is 
geruststellend dat Obama vandaag som-
mige van deze punten herhaalt.  Zo heeft 
het Witte Huis aangekondigd dat “Obama 
en Biden de ontwikkeling willen stoppen 
van nieuwe kernwapens, met Rusland 
zullen samenwerken om de Amerikaanse 
en Russische raketten uit hun statuut van 
permanente paraatheid te halen, zullen 
werken aan drastische verminderingen 
qua kernwapens en splijtstof, en doel-
gericht de Amerikaans-Russische ban op 
middellangeafstandsraketten willen uit-
breiden op wereldvlak.”
Dat klinkt als een goed vertrekpunt. 
Maar deze verklaring bevat een opval-
lend element: de samenwerking met 
Rusland. Logisch is het wel, aangezien de 
VS en Rusland het overgrote deel van het 
kernwapenarsenaal vertegenwoordigen. 
Het risico hieraan verbonden is, dat alles 
bepaald zal worden door het niveau van 
goede relaties tussen beide landen.
Voor het ogenblik staan deze relaties voor 
enkele hindernissen. Twee VS initiatie-
ven in het bijzonder geven Rusland het 
gevoel bedreigd te zijn. Een initiatief is 
de NAVO-uitbreiding. Het  andere is het 
VS-ruimteschild in Tsjechië en Polen. Met 
dit systeem verkrijgen de VS de moge-
lijkheid om andere landen aan te vallen 
zonder een tegenaanval te moeten vrezen.
Alles hangt dus af van welke positie de 
nieuwe president Obama zal innemen 
in deze dossiers, die cruciaal zijn voor de 
relatie tussen de twee grootste kernmach-
ten van de wereld. Wat het ruimteschild 
betreft is er wellicht reden tot voorzichtig 
optimisme. Sedert hij verkozen is heeft 
Obama al enige aarzeling getoond om 
met dit systeem verder te gaan. Alhoewel 

maar bovendien ook voor de wederin-
voering van het ABM-verdrag. Dat 'anti-
Ballistic Missile Treaty' -die de raketde-
fensie beperkt-, werd in 2002 door de VS 
opgezegd precies om in alle vrijheid een 
nieuw ruimteschild te kunnen uitbouwen. 
Schmidt en zijn medeschrijvers menen dat 
de Europese stabiliteit, die sterk genoeg 
was om de Duitse eenmaking en de ineen-
storting van Oost-Europa te verteren, nu 
voor het eerst wel zwaar onder druk zou 
komen door de installatie van delen van 
het Amerikaanse ruimteschild in Polen en 
Tsjechië aan de oostgrens van de NAVO.
De herinvoering van het ABM-verdrag is 
in hun ogen de sleutel om niet opnieuw 
tijden van zware confrontatie te moeten 
beleven. Dit is een absoluut interessante 
ontwikkeling en in Groot-Brittannië -dat 
twee ruimteschildstations huisvest met 
name Menwith Hill and Fylindales- zou 
men deze zaak ook best van zeer nabij 
opvolgen. 
Men zou eveneens moeten stoppen 
met nucleaire patrouilles. Zeker nadat 
onlangs bekend geraakte dat twee 
kernduikboten in de oceaan in botsing 
met elkaar kwamen: de Britse Trident-
duikboot HMS Vanguard met kernwa-
pens aan boord (16 raketten met 48 
kernkoppen) en zijn Franse evenknie Le 
Triomphant. De boten waren maar enkele 
seconden verwijderd van een totale cata-
strofe. Dit incident is een rechtstreeks 
gevolg van het koudeoorlogsbeleid om 
altijd minstens één kernduikboot op 
patrouille te hebben in de Atlantische 
oceaan, 365 dagen per jaar. De Britse 
regering zou deze politiek moeten stop-
zetten en zich inschrijven in de recente 
stappen van Obama om de alarmstatus 
van de kernwapens af te bouwen.

Kate Hudson is de voorzitster van CND, 
Campaign for Nuclear Disarmament, in 
Groot-Brittannië

hij er zich niet expliciet tegen verzet, 
komen de voorwaarden behoorlijk dicht 
bij een verbod, zeker als gesteld wordt dat 
het moet bewezen zijn dat het systeem 
effectief functioneert voor de mogelijke 
installatie ervan. Zover zijn we immers 
nog altijd niet. Vervolgens mag het ook 

niet te duur zijn. Ook dat is niet voor de 
hand liggend. Toen de Poolse president 
Kaszynski het gesprek met Obama becom-
mentarieerde en zei dat het ruimteschild 
er zou komen, haastte de omgeving van 
(toen nog) presidentskandidaat Obama 
zich om te ontkennen dat een dergelijk 
engagement was genomen.
Het valt op dat het ruimteschild niet 
alleen een onderwerp is van de vredes-
beweging. Heel wat mainstream-politici 
in Europa zijn ertegen gekant, zeker in 
sociaaldemocratische kringen (onder 
meer in Tsjechië, Polen en Duitsland), 
maar de oppositie tegen het ruimte-
schild doorkruist eigenlijk de partijlijnen. 
Belangrijke Duitse politieke figuren 
spraken hun afkeuring uit: de vroegere 
kanselier Helmut Schmidt (sociaalde-
mocraat), de vroegere president Richard 
von Weizsacker (christendemocraat), 
de vroegere minister Egon Bahr (soci-
aaldemocraat), en de vroegere minister 
van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich 
Genscher (Vrije Democraten)
In een verklaring aan de nieuwe regering 
van Obama pleitten deze Duitse ex-politici 
voor wereldwijde nucleaire ontwapening, 
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(de kracht om te verkrijgen wat je wil 
via coöptatie, diplomatie, economische 
hulp en communicatie, naast militaire 
slagkracht) omdat “de militairen niet 
op hun eentje de belangen van Amerika 
wereldwijd kunnen verdedigen”. Hij ver-
wees ook naar het budget van 500 miljard 
voor Defensie tegenover een budget voor 

Buitenlandse zaken van 36 miljard. 
“Ik pleit hier om onze soft power 
capaciteit te verhogen, te gebrui-
ken en ze beter te integreren in 
onze hard power.”
Vanuit dit perspectief bekeken 
heeft de toespraak van Joe Biden 
geen wezenlijke wijziging van het 
onderliggende beleid aangekon-
digd. De VS wil nog altijd leiding 
geven aan de wereld. De ploeg 
van Obama stapt (gelukkig) af van 
de werkwijze van Bush, maar niet 
van diens doelstellingen. De VS 
zijn nog steeds niet bereid om het 
begane onrecht in te zien en stop 
te zetten. Bidens toespraak was 
uitstekend geregisseerd, en moest 
de indruk wekken van een gron-
dige verandering. De verandering 
is er zeker niet gekomen in functie 
van het algemeen welzijn in de 
wereld, maar wel in functie van een 
harde belangenpolitiek en van een 
nieuwe NAVO-consensus over oor-
log. In München kondigde Joseph 
R. Biden een ander manier van 
optreden aan op de internationale 
wereldbühne, maar gelijktijdig liet 
hij duidelijk verstaan dat het alleen 

maar om een herdefiniëring ging van de 
Amerikaanse leidersrol. Het benoemen 
van Hillary Clinton op Buitenlandse Zaken 
wijst op een terugkeer naar- en een voort-
zetting van de Clinton periode.

sen zonder Amerika. We moeten smart 
power gebruiken, met het volledig scala 
aan middelen dat we daarbij ter beschik-
king hebben.” Deze smart power, deze 
nieuwe vorm van wereldmacht, wordt 
niet alleen in militaire termen uitgedacht, 
maar ook in termen van politieke ontwik-
keling, van politionele beveiliging en voor 

een deel ook in termen van culturele poli-
tiek. Minister van Defensie, Robert Gates, 
had de VS-regering ook al opgeroepen om 
meer geld en inspanningen te reserveren 
voor de instrumenten van 'soft power' 

Niet te snel 
een echte koerswijziging verwachten

I Antoine Uytterhaeghe I

De veiligheidsconferentie van München toonde dat Obama's beleidsverandering op internationaal vlak voornamelijk  
oude wijn in nieuwe zakken is. 

Smart power
De toespraak van de Amerikaanse vice-
president Joe Biden werd met spanning 
afgewacht op de veiligheidsconferentie 
van München, begin februari 2009. Bij 
menig toehoorder waren er hoge ver-
wachtingen. Zijn boodschap was duidelijk: 
de nieuwe regering van de Verenigde 
Staten zal de politieke werkwijze 
van de Bush-administratie niet 
voortzetten. Ze zal alles doen 
wat mogelijk is om het zware 
onrecht dat de VS andere volke-
ren heeft aangedaan, terug goed 
te maken.
Mocht deze retoriek de oprechte 
betrachting van de VS-regering 
weerspiegelen, dan zou er op 
deze conferentie in München 
een signaal zijn gegeven dat er 
daadwerkelijk een fundamentele 
wijziging in het Amerikaanse 
buitenlands beleid aan de gang 
is. Een keerpunt dat de mensen 
dringend nodig hebben opdat 
de wereld  zou kunnen herade-
men. De vrees is groot dat het 
echter hoofdzakelijk om een 
andere verpakking van dezelfde 
beleidsdoelstellingen gaat. In 
het team van president Obama 
staat het goed het begrip 'smart 
power' (verstandige macht) te 
hanteren. Het is een concept 
dat door professor Joseph S. Nye 
werd gebruikt om een andere 
wijze van machtsuitoefening 
te propageren1. In haar beves-
tigingshoorzitting voor de Senaat om 
minister van Buitenlandse Zaken te wor-
den zei Hillary Clinton: “Amerika kan de 
dringendste problemen niet langer alleen 
oplossen, en de wereld kan ze niet oplos-
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verloren. Door hun dagelijkse ervaringen 
met oorlog, geweld, corruptie en armoede, 
is het oorspronkelijke vertrouwen in de 
VS en de NAVO omgeslagen in berusting, 
afwijzing en groeiende haat. Na zeven 
jaar oorlog worden de VS en de NAVO ver-
antwoordelijk gesteld voor de vernietiging 
en de miserie van het land. De meeste 
Afghanen willen dat de buitenlandse troe-
pen hun land zo vlug mogelijk verlaten. 
In de zuidelijke en westelijke provincies 
is volgens de rondvraag 71 % van de 
bevolking gekant tegen de aanwezig-
heid van de Amerikaanse troepen en hun 
bondgenoten. In de provincies Kandahar 

en Helmand is er praktisch niemand voor-
stander van de troepenversterking door 
de Amerikanen en de NAVO.

Volgens professor Kishore Mahbubani 
is de enige essentiële verandering, de 
context waarin Amerika zijn Buitenlands 
beleid vorm moet geven. “We zijn aan het 
einde gekomen van de 200 jaar durende 
westerse dominantie over onze wereld. 
Alle nieuw opkomende machten zijn niet 
westers.” Nochtans houdt het Westen vast 
aan zijn overheersende vertegenwoordi-
ging in de internationale instellingen. De 
tot nu toe heersende grootmachten kun-
nen niet langer de wereldpolitiek bepalen 
en domineren zoals in de 19de en 20ste 
eeuw.  Maar toch houden ze vast aan hun 
suprematie waarvoor ze zich alle soorten 
instrumenten reserveren, één daarvan is 
de NAVO.

1 http://www.digitalnpq.org/articles/ 
global/329/01-14-2009/joseph_s._nye

Jaap de Hoop Scheffer gaf kritiek op 
Europese NAVO-lidstaten omdat ze te wei-
nig bijdragen voor de Amerikaanse inter-
venties. Voor hem is de westerse alliantie 
een tweebanenstraat. Men kan volgens 
Jaap de Hoop Scheffer niet verwachten 
inspraak te krijgen zonder adequaat mee 
oorlogsinspanningen te leveren. Een plei-
dooi dus voor de ontplooiing van duizen-
den nieuwe soldaten van de bondgenoten, 
die het dagelijks moorden kunnen gaan 
opdrijven. Hierbij wordt het thuisfront 
bestendig en openlijk belogen. Het optre-
den tegen boeren en de beschietingen van 
dorpen worden ons door bepaalde media 

verkocht als het uitsluitend uitschakelen 
van Taliban-strijders. Wanneer het niet 
anders kan, spreken de woordvoerders 
wel van burgerslachtoffers, maar die cata-
logeren ze dan systematisch en zonder 
veel spijtbetuiging als collaterale schade 
of een vergissing. Het tot nu toe enige 
concrete element in de aankondiging van 
de nieuwe strategie voor Buitenlandse 
Zaken van Obama is een verhoging van 
de troepensterkte in Afghanistan. De ver-
dubbeling van de VS-troepen met 30.000 
soldaten zal de toestand alleen maar 
explosiever maken.
Een opinie-onderzoek wou achterhalen 
wat de Afghanen zelf denken over de 
bezettingsmacht. Dit onderzoek van eind 
2008 werd bekend gemaakt op verschil-
lende tv-zenders. Uiteraard mogen er 
wel enige vragen gesteld worden bij 
een dergelijk onderzoek in een land dat 
in oorlog verkeert, maar wellicht geeft 
het toch enige trends aan. Zeven jaar na 
de val van het Taliban-regime heeft de 
meerderheid van de Afghaanse bevolking 
alle hoop op een vreedzame toekomst 

Transatlatisme
De VS kan de job niet langer alleen aan. 
Door de huidige zware economische 
crisis en een lege staatskas (Obama kon-
digde onlangs het grootste deficit op de 
begroting sinds de tweede wereldoor-
log aan voor het jaar 2009) kunnen de 
Amerikanen niet in hun eentje de kosten 
dragen van hun buitenlandse politiek. 
Hun bondgenoten zullen voor een deel 
van de kosten van de VS-wereldorde-
oorlogen moeten opdraaien: ze zullen dus 
meer geld en meer troepen (of kanonnen-
vlees) ter beschikking moeten stellen. Het 
dossier Afghanistan zal hier een centrale 
rol spelen: zijn de bondgenoten bereid 
nog meer troepen in te zetten en meer 
gevechtsoperaties aan te gaan? Zo ja, dan 
mogen de westerse bondgenoten mee-
praten over de strategie. De onderdanige 
Europese vazallen op de conferentie knik-
ten bemoedigend, maar deden geen al te 
grote beloften.
De Duitse bondskanselier, Angela Merkel, 
gedraagt zich sinds haar aanstelling tot 
bondskanselier als een transmissieriem 
voor de belangen en machtsaanspraken 
van de Verenigde Staten op het oude con-
tinent. Op de München-conferentie stelde 
ze dan ook dat we met tevredenheid kon-
den terugblikken op de voorbije decennia. 
“De hedendaagse conflicten kunnen niet 
langer meer door één land gedragen en 
opgelost worden. We hebben elkaar nodig. 
Onze samenwerking is het trans-Atlantisch 
fundament voor onze veiligheid”, is haar 
antwoord op de uitdagingen van de 21ste 
eeuw. Een nauwere samenwerking tussen 
de EU en de NAVO zal, volgens Merkel,  het 
wezenlijk stramien vormen van het nieuwe 
strategische concept van de NAVO. De 
verdere uitbouw van de Europese veilig-
heid en defensiepolitiek maakt de NAVO-
alliantie alleen maar sterker. Voor James 
Jones -voormalig militair hoofd van de 
NAVO en nu de veiligheidsadviseur van de 
nieuwe VS president - moeten we de NAVO 
'beweeglijker' maken, opdat er in de toe-
komst praktisch zou kunnen opgetreden 
worden. Merkel noemde in haar toespraak 
Afghanistan, als de plaats waar het net-
werk van de westerse veiligheidsdoelstel-
lingen het meest zichtbaar is. De NAVO 
kan zich niet permitteren in Afghanistan te 
mislukken, heet het. 

In München kondigde Joseph R. Biden 
een ander manier van optreden aan op 
de internationale wereldbühne, maar 
gelijktijdig liet hij duidelijk verstaan dat 
het alleen maar om een herdefiniëring 
ging van de Amerikaanse leidersrol.
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NAVO: 60 jaar volstaat!

Zestig jaar NAVO
Het kernwapenbeleid van de NAVO

De NAVO in een 'brutale wereld'

Georges Spriet, Pieter Teirlinck, Ludo De Brabander
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Transatlantisme
In 1941 zocht de Britse premier Churchill tevergeefs een manier 
om de Verenigde Staten in de oorlog tegen de asmogendheden 
(Duitsland, Italië en Japan) te doen stappen. De Japanse aanval 
op Pearl Harbor zou de Amerikaanse president Roosevelt daar 
enige tijd later echter wel toe dwingen: 
Londen bleef zichzelf na de Tweede Wereldoorlog als wereld-
macht inschatten, maar zag tevens wel in dat ze dit maar kon 
blijven, indien ze nauw zou aanleunen bij de nieuwe economi-
sche en militaire gigant, de Verenigde Staten. 
Het aandringen van Churchill om zich van Amerikaanse steun 
te verzekeren tijdens de oorlogsjaren werd uiteindelijk een 

open uitnodiging om de VS-economie volop van de Europese 
productie- en afzetmarkt te laten profiteren toen de oorlog 
voorbij was. Deze uitnodiging was in de Verenigde Staten trou-
wens bijzonder welgekomen vermits de bonanza van de oor-
logsproductie er tot een einde gekomen was. De VS-economie 
zag snel brood in de potentieel enorme consumentenmarkt en 
productieplaats West-Europa. Er waren al volop Amerikaanse 
investeringen in Europa in de jaren 1930, specifiek in het Duitse 
Ruhrgebied, en een open Europa zou de verdere ontwikkeling 
van deze industrieën ten goede komen. Bovendien heerste het 
groot gevaar dat de bevolking in Europa door de slechte levens-
omstandigheden in de richting van het communisme geduwd 
zou kunnen worden. De lokale economieën moesten dus van 
genoeg zuurstof voorzien worden om dit te voorkomen. 
Een echte blauwdruk voor de naoorlogse politieke relaties had 

de VS niet. Hun veiligheidsconcept bestond in essentie in de 
opbouw van een open-wereldorde zonder nationale economi-
sche grenzen en met vrije toegang voor iedereen tot markten, 
investeringen en grondstoffen.

Parijs deed in de eerste post-oorlogsmaanden een poging om 
de rol van bemiddelaar tussen Oost en West op zich te nemen, 
maar daar bleek niemand echt in geïnteresseerd. Frankrijk werd 
door Groot-Brittannië en de VS niet als een volwaardige mon-
diale speler erkend. Washington werd door Londen én vanaf 
1946 zeker ook door Parijs aangehaald als de rijke en militair 
superieure bondgenoot, die enerzijds nodig was om Europa uit 
zijn oorlogsruïnes te helpen opstaan en anderzijds hun landen 
de nodige veiligheidsgaranties moest bieden tegen een mili-
taire heropstanding van Duitsland, én tegen een gepercipieerd 
oprukken van de USSR. Dit resulteerde in de dubbele VS-politiek 
van het economische Marshallplan en het militair bondgenoot-
schap van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Achter 
het NAVO-schild konden de West-Europese naties met de kapi-
taalsinjecties van het Marshall-plan aan de slag om hun econo-
mieën opnieuw op te bouwen en te moderniseren. 

Koude Oorlog
Het wederzijds inspelen op gebeurtenissen en de politieke hou-
ding van de 'andere', leidden tot een spiraal van wantrouwen 
tussen Moskou en Washington. De gebeurtenissen in Polen, 
waar Moskou een bevriend regime installeerde, en zeker ook 
het beheer van de bezetting van Duitsland en vervolgens de 
opdeling ervan, waren belangrijke dossiers die vorm gaven aan 
de Koude Oorlog.

Uit een analyse van vrijgekomen Sovjet-documenten zou 
blijken dat Stalin voor de naoorlogse periode in de eerste 
plaats Londen vreesde, en in de Verenigde Staten zelfs een 
bondgenoot zag om Groot-Brittannië in te tomen. We mogen 
stellen dat Stalin zich blijkbaar had verkeken op de kracht en 
dynamiek van Groot-Brittannië. Hij dacht dat de tegenstellin-
gen tussen de twee kapitalistische machten zo groot zouden 
zijn, dat het oude grote Londen zich niet zou laten doen door 
het nieuwe dynamische Washington. Hij vergiste zich duide-
lijk in de kracht (of beter gezegd in de echte zwakte) van de 
Britse economie, en in de mondiale positionering van de VS. De 

Zestig jaar NAVO
I Georges Spriet I

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) zag officieel het licht op 4 april 1949. Zestig jaar later wordt dit feestelijk gevierd 
in Straatsburg en Kehl (4 april 2009). Dit artikel doet een poging tot synthese van een 60 jaar lang verhaal over verwevenheid van 
politiek, economie en militaire ontwikkelingen. Een uitgebreide versie van dit verhaal is terug te vinden in het boek ‘Als de Navo de 

passie preekt’, dat in april bij Uitgeverij EPO zal verschijnen. 

De spanning tussen 
VS-afhankelijkheid en 
Europese zelfstandigheid is 
een basisgegeven gedurende 
de ganse geschiedenis van de 
NAVO en is de dag van 
vandaag zeer pertinent.



28

Vrede | nr. 396 | maart - april 2009

DOSSIER

atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, op 6 en 9 augustus 
1945, verzetten de bakens in de machtsverhoudingen van toen. 
Het werd Moskou toen meteen duidelijk dat Washington niet 
de goedmenende bondgenoot was maar een op suprematie 
jagende vijand. De Sovjet-Unie begon onmiddellijk aan een 
nieuw gigantisch project 
om ook zo snel mogelijk 
een atoombom te verwer-
ven. De pogingen van het 
Westen om het nucleair 
dossier onder internatio-
nale controle te plaatsen 
werd gezien als het willen 
verwerven van een exclu-
sieve positie. De nucleaire 
bewapeningswedloop kon 
beginnen.

Het vijandbeeld dat men 
in het Westen van Moskou 
creëerde, was er mede op 
gericht om de klassente-
genstellingen in de eigen 
samenleving te kanaliseren 
naar beheersbare conflic-
ten, met overlegakkoorden, 
sociale afspraken en insti-
tutionele regelingen. De 
zogenaamde 'dreiging van-
uit Moskou' die hier bena-
drukt werd  had dus meer 
van doen met mogelijke 
steun voor de linkse poli-
tieke groeperingen en par-
tijen in West-Europa dan 
met een reëel gevaar om van daaruit aangevallen te worden. In 
theorie was de NAVO een veiligheidsinstrument tegen de ver-
meende expansionistische intenties van de Sovjet-Unie maar in 
de praktijk was het eerder een beschermer tegen interne sub-
versie in het Westen. In het Oosten werkte de blokkenvorming 
eveneens als een vorm van disciplinering, waarbij elke oppositie 
als het werk van de buitenlandse vijand werd beschouwd. 

Militaire alliantie
De Koude Oorlogstegenstellingen zouden de Verenigde Naties 
grotendeels verlammen. Met de oprichting van de NAVO werd 
het concept van gemeenschappelijke veiligheid, dat aan de basis 
lag van de VN, opzij geschoven. Het Westen koos voor een eigen 
defensiepact. 
De Koreaanse oorlog (1950-1953) zorgde ervoor dat VS presi-
dent Truman niet te veel tegenstand kreeg in het Amerikaanse 
Congres toen hij naar een permanente militaire aanwezigheid 
van het VS leger in Europa vroeg. Hij  kwam daarmee tegemoet 
aan de wensen van de Franse regering. Een tegengeste van 
Frankrijk kon niet uitblijven en Parijs zou de door de VS gewens-

te stappen zetten om Duitsland volwaardig op te nemen in de 
'westerse gemeenschap'. West-Duitsland werd uiteindelijk lid 
van de NAVO in 1955. 
Zowel voor Moskou als voor Parijs bleef West-Duitsland 
gedurende nog vele jaren een mogelijke vijand. Het Franse 

parlement verwierp in 
1954 nog de Europese 
Defensiegemeenschap 
(EDG) omdat men vreesde 
binnen deze structuur als 
enige westerse macht met 
militair gewicht tegenover 
een toekomstig militair 
sterk Duitsland komen te 
staan. De Franse troepen 
hadden het al moeilijk 
genoeg in Vietnam. En 
Groot-Brittannië keek meer 
naar zijn commonwealth-
gebieden dan naar Europa. 
Daarop zorgden de VS voor 
de opname van Duitsland 
in de NAVO. De Russen 
antwoordden met de cre-
atie van het Warschaupact 
(1955). 

Met de Suez-crisis van 
1956 werden de werkelijke 
machtsverhoudingen in 
het westerse kamp dui-
delijk. Toen de Egyptische 
president Nasser het Suez-
kanaal nationaliseerde brak 
een oorlog uit, met Egypte 

aan de ene kant en Israël, Groot-Brittannië en Frankrijk aan de 
andere kant. De VS, dat de oude koloniale machten duidelijk 
wou maken dat zij nu de lakens uitdeelden in het Midden-
Oosten, waren tegen de militaire actie van Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Israël gekant. In de VN-Veiligheidsraad kwam de 
VS dus tegenover de westerse bondgenoten te staan, en kreeg 
daarbij de steun van de Sovjet-Unie. Vooral voor de Britse elite 
was dit een ondubbelzinnig signaal dat Londen niet langer 
onafhankelijk in de wereld kon optreden zonder de Verenigde 
Staten. 

De Amerikaanse president Eisenhower (1953-1961) wilde een 
maximale militaire afschrikking behouden tegenover de Sovjet-
Unie maar mikte daarbij veel meer op het kernwapen dan op de 
aanwezigheid van grote conventionele troepen in West-Europa. 
Er kwamen dus Amerikaanse kernbommen op West-Europees 
grondgebied. Zijn afscheidsrede als president in januari 1961 
bracht voor het eerst het begrip militair-industrieel complex 
naar voor, dat omschreven werd als een radarwerk dat niet mak-
kelijk door de politieke wereld kan worden gecontroleerd.
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Frankrijk is nooit tevreden geweest met de 'gewone' plaats die 
de VS haar maar toebedeelde in het bondgenootschap. Reeds in 
1954 kregen wetenschappers van Mendes-France de opdracht 
om aan een eigen Franse atoombom te werken. Met de komst 
van De Gaulle in 1958 werd deze houding nog aangescherpt. Hij 
sloot uiteindelijk een vriendschapsverdrag met het Duitsland 
van Adenauer, maar dat vond VS-president Kennedy (1961-1963) 
maar niks, want voor de regering van JFK was Duitsland dé 
bondgenoot op het Europese vasteland. Toen de VS openlijk de 
toetreding van Groot-Brittannië tot de Europese Economische 
Gemeenschap steunde, (1963) verklaarde de Franse president 
onmiddellijk dat dit een economische greep zou worden van 
de VS over Europa, en dat hij vasthield aan een eigen militaire 
afschrikking. Frankrijk trok zich in 1966 dan ook misnoegd 
terug uit de militaire structuren van de NAVO. Dit zorgde er 
voor dat de macht van Duitsland -als grootste economie op het 
continent- binnen de NAVO aanzienlijk toenam. Bovendien zou 
de Europese defensie tegen de Sovjet-Unie nog meer van de 
VS gaan afhangen. Dit was ironisch genoeg net wat De Gaulle 
wilde vermijden.

De oorlog in Vietnam was een zaak van Washington. Het was 
een Koude Oorlogs-conflict dat politiek en ideologisch verant-
woord werd met de strijd tegen het communisme, maar dat 
zeker ook een economisch motief had. Een Amerikaanse ban-
kier zag het toen op deze manier: “In het verleden waren bui-
tenlandse investeerders enigszins terughoudend omwille van 
de algemene vooruitzichten van Zuid-Oost-Azië. Ik moet echter 
zeggen dat het optreden van de USA in Vietnam dit jaar [1965] 
de westerse en Aziatische investeerders behoorlijk heeft gerust 
gesteld. Eigenlijk is er een goede reden om te hopen dat een 
economische ontwikkeling zich kan realiseren in de vrije econo-
mieën van Azië, zoals dat zich heeft voorgedaan in Europa na 
de afkondiging van de Truman-doctrine1 en nadat de NAVO als 
beschermingsschild werd geïnstalleerd.”

Het dubbelbesluit
De spanning tussen VS-afhankelijkheid en Europese zelfstan-
digheid is eigenlijk een basisgegeven gedurende de ganse 
geschiedenis van de NAVO (en is vandaag zeer pertinent). 
Nadat Frankrijk zich had teruggetrokken uit het bondgenoot-
schap, werd de Harmel-lijn aangenomen2, waarin men blijvende 
militaire afschrikking koppelde aan ontspanning, recht op nati-
onale initiatieven en het dichten van de Oost-Westkloof op het 
Europese continent. De Harmel-lijn was wellicht ook de uiting 
van de groeiende macht en invloed van het Europese kapitaal, 
dat meer eigen politiek zeggenschap wilde hebben en minder 
afhankelijk wilde zijn van de Verenigde Staten. Al deze ontwik-
kelingen mondden in het begin van de jaren 1970 uit in het 
Europese Helsinki-proces met zijn drie korven: samenwerking, 
ontwapening, mensenrechten3. 
De Amerikaanse Senaat was steeds blijven aandringen op een 
grotere eigen Europese verantwoordelijkheid in de gezamen-
lijke westerse defensie tegen het Oostblok. Op de NAVO-top 
van mei 1978 dwong Washington de bondgenoten hun defen-

siebudget met 3% per jaar te doen stijgen. Om tegelijkertijd 
de blijvende Amerikaanse betrokkenheid bij de verdediging 
van West-Europa aan te tonen, werd gedacht aan de opstelling 
van nieuwe VS kernwapens in West-Europa: kruisraketten en 
Pershing II. Op voorstel van Duits bondskanselier Schmidt (1974-
1982) besliste de NAVO voor te stellen aan de Sovjet-Unie om 
over de beperking van atoomraketten in Europa te onderhande-
len: het dubbelbesluit kreeg vorm. Aan de ene kant kwamen er 
dus nieuwe raketten en aan de andere kant werd er een inspan-
ning gedaan om over een beperking te praten.
Deze nieuwe stap in de bewapeningswedloop valt samen met 
een aantal ontwikkelingen in de wereld die de almacht van 
de Verenigde Staten terugdrongen: de terugtrekking van de 

Amerikaanse troepen uit Vietnam, de Islamitische revolutie in 
Iran (1979), de Sandinistische revolutie in Nicaragua. 
De publieke opinie in Europa zag echter geen heil in deze 
nieuwe NAVO-raketten. De vredesbeweging in West-Europa 
slaagde erin om enorme massa's volk op de been te bren-
gen tegen de installatie ervan. Maar de politieke elite volgde 
gedwee de VS-lijn. In België werden de raketten op 14 maart 
1985 op de vliegbasis van Florennes geïnstalleerd. VS-president 
Ronald Reagan (1981-1989) had de defensieopbouw van zijn 
voorganger, de Democraat Carter, in een hogere versnelling 
geschakeld. Zijn regeringsploeg stond bijzonder sceptisch 
tegenover ontwapeningsverdragen. De economische politiek 
van Reagan was van het puurste neoliberale allooi, met als 
hoofddoelstelling de winstmarges van het kapitaal te verho-
gen: belastingsverlaging, minder overheid, deregulering, priva-
tisering. De militaire industrie beleefde gouden tijden met de 
bewapeningswedloop. 

In 1985 trad in Moskou een nieuwe leider aan, Michail 
Gorbatsjov. Hij was vooral bezorgd over de structurele econo-
mische stagnatie in de Sovjet-Unie en de groeiende technologi-
sche achterstand. Via transparantie (glasnost) en reconstructie 
(perestroïka) wilde hij het politieke, economische en sociale 
leven in de Sovjet-Unie moderniseren. Op internationaal vlak 

De oorlog tegen Irak werd 
gevoerd via een 'coalitie 
van welwillenden', waar-
door de holheid van het 
NAVO-bondgenootschap 
als collectieve veiligheids-
organisatie werd 
aangetoond.
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zette Gorbatsjov volledig in op ontspanning en ontwapening. 
Een reeks onderhandelingsrondes leidden uiteindelijk op 8 
december 1987 tot de ondertekening van het 'Intermediate 
Nuclear Forces' akkoord, waarbij alle middellangeafstandsra-
ketten vernietigd moesten worden. De vredesbeweging triom-
feerde. Het einde van de Koude Oorlog was in zicht.

De nieuwe NAVO
Het einde van de Koude Oorlog betekent 
echter niet dat de oorlogsdreiging vermin-
derde. Washington en zijn bondgenoten 
profiteerden van een militaire actie van 
Irak, dat Koeweit was binnengevallen, 
om een nooit geziene militaire opbouw 
in het Midden-Oosten te realiseren, die 
uitmondde in wekenlange allesvernieti-
gende luchtaanvallen op Irak. Het leverde 
de VS een permanente militaire aanwezig-
heid op in deze olierijke regio.

Met het verdwijnen van de Sovjet-Unie ver-
dween ook de officiële bestaansreden van de NAVO. 
Maar het westers bondgenootschap slaagde erin zichzelf 
her uit te vinden: in eerste instantie werden alle mogelijke 
aspecten van de samenleving die tot een conflict konden leiden 
als internationale veiligheidsbedreigingen gecatalogiseerd, 
die met militaire middelen (militaire interventies ter plaatste) 
moesten worden aangepakt. Dit gebeurde op een ogenblik dat 
de economische mondiale spelers hun activiteiten geografisch 
geweldig konden uitbreiden nu de landen van de voormalige 
Comecon (het economisch wereldsamenwerkingsverband van 
de 'socialistische' landen) hun grenzen openden. Vervolgens 
bereidde de NAVO een uitbreiding voor naar Oost-Europa en 
Azië via het  Partnerschap  voor vrede-programma ('Partnership 
for peace'). De problemen in voormalig Joegoslavië waren een 
uitstekende gelegenheid om de later officieel gemaakte nieuwe 
NAVO-doctrine van militaire interventie in de praktijk te bren-
gen: tweeënhalve maand luchtbombardementen op Servië. De 
frustratie in Europese hoofdsteden over de eigengereide tactie-
ken van het Pentagon binnen de NAVO, deden de Europese Unie 
in december 1999 beslissen tot de oprichting van een eigen 
Europees interventieleger. De band tussen de EU en de NAVO 
zal echter in alle documenten onderstreept blijven worden.

Met komst van G. W. Bush als president van de Verenigde 
Staten kregen we dat deel van de Amerikaanse elite aan de 
macht dat erop uit was haar mondiale economische belangen 
voornamelijk op militaire wijze veilig te stellen.  Vice-president 
Dick Cheney maakte van energiebevoorrading een 'nationaal 
belang' dat militair moest worden gegarandeerd, onder meer 
via de NAVO. De terreuraanslag op de Twin Towers van New 
York (11 september 2001) werd het gedroomde vehikel om de 
wereld een 'oorlog tegen het terrorisme' op te dringen (de 
oorlogen tegen Afghanistan en tegen Irak duren voort tot van-

1  President Truman stelde in 1947 dat alle landen die zich door de com-
munistische expansie bedreigd voelden steun konden krijgen van de 
Verenigde Staten.

2  Pierre Harmel was Belgisch christendemocratisch premier in 
1965-1966 en minister van Buitenlandse Zaken van 1966 tot 1973.

3  Dit Helsinki-proces mondde uit in de slotverklaring van de Conferen-
tie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (in 1995 herdoopt als 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa of OVSE). 
De Helsinki-akkoorden werden ondertekend door Europese landen uit 
de beide militaire machtsblokken.   

daag). Afghanistan was eerst een puur Amerikaans-Britse zaak, 
maar werd vrij snel ook door de NAVO opgenomen. De oorlog 
tegen Irak werd gevoerd via een 'coalitie van welwillenden', 
waarbij de holheid van het NAVO-bondgenootschap als collec-
tieve veiligheidsorganisatie werd aangetoond. 

In de jaren 1990 was Rusland op weg een derdewe-
reldland te worden. Een belangrijk deel van zijn 

industrieel potentieel uit de Sovjetperiode 
werd ontmanteld. Er ontstond een casino-

kapitalisme en de voornaamste econo-
mische grondslag lag nog enkel in de 
ontginning en uitvoer van grondstoffen, 
waar de westerse multinationals toe-
gang toe kregen. Toen Vladimir Poetin, 
Boris Jeltsin als president opvolgde, 

zocht Rusland uit een welbegrepen 
eigenbelang naar meer economische zelf-

standigheid en politieke invloed. De relaties 
met China werden fundamenteel verbeterd. 

Met het Westen groeide de kloof via disputen 
over olie- en gasleveringen en over de uitbreiding 

van Amerikaanse militaire installaties van de NAVO in voor-
malige oostbloklanden, met name de ruimteschildelementen 
in Polen en Tsjechië. Deze installaties passen perfect in de 
strategie van de 'nieuwe NAVO', dat ingeschakeld wordt in 
het verwezenlijken van de geopolitieke doelstellingen van de 
Verenigde Staten. Amerikaans veiligheidsspecialist Brzezinski 
legde in zijn boek 'The grand Chessboard' uit 1997 al uit dat 
Eurazië het strijdtoneel wordt van de machtsstrijd voor de glo-
bale overheersing in de toekomst. Wie de macht over Eurazië 
heeft, heeft de ganse wereld in zijn mach, dit om de eenvoudi-
ge reden dat op dit gebied 75 procent van de wereldbevolking 
leeft en drie vierden van de wereldwijde energievoorraden te 
vinden zijn. Hij spreekt in dit verband van een trans-Europees 
veiligheidssysteem, dat zijn grenzen verlegt naar Centraal-Azië 
via de uitbreiding van de  NAVO. Door een vorm van coöperatie 
tussen de NAVO en China, Rusland en Japan, kunnen deze lan-
den in het systeem geïncorporeerd worden. Europa kan hierbij 
de hoeksteen vormen, onder de beschermende heerschappij 
van Washington. En dit is exact wat de NAVO probeert uit te 
voeren. Op de zestigste verjaardag zal de mondiale rol van het 
bondgenootschap, alsook de banden met Japan en Australië 
(en Israël) centraal staan. 
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Het betreft hier thermonucleaire kernbommen van het type 
B-61 (instelbaar tussen 0,7 en 130 kiloton, of potentieel 14 maal 
de kracht van de kernbom die Hiroshima verwoestte). Deze 
kernbom is in feite een verouderd en niet zo nauwkeurig type, 
want het wordt met bommenwerpers (F-16’s in België) boven 
het doelwit afgeleverd. De kernwapens worden door de betref-
fende landen beheerd in het kader van het ‘delen van de nucle-
aire lasten’ binnen de NAVO. Dit ‘delen der lasten’ vormt een 
belangrijk principe binnen de NAVO. Het gaat niet alleen over 
het stationeren van kernwapens, maar ook over bijdragen aan 
de gemeenschappelijke kosten voor de infrastructuur. 

Strategisch Concept
De NAVO-kernwapenstrategie is vastgelegd in verschillende 
officiële documenten zoals het Nieuw Strategisch Concept 
(NSC) van de NAVO (april 1999). “De aanwezigheid van 
Amerikaanse conventionele en nucleaire strijdkrachten in 
Europa blijft van vitaal belang voor de veiligheid van Europa… 
(paragraaf 42)” en  vereist “… een grootschalige deelname van 

de Europese bondgenoten betrokken bij de collectieve defensie-
plannen voor nucleaire taken, het plaatsen van nucleaire strijd-
krachten op hun grondgebied  …” (paragraaf 63). 

Ten tijde van de Koude Oorlog moesten de NAVO-kernwapens 
voornamelijk dienen als afschrikking voor de Sovjet-Unie. Op 
het hoogtepunt waren er 7.300 Amerikaanse kernwapens in 
Europa (1971). Na de implosie van de Sovjet-Unie werd dat aan-
tal teruggebracht tot 700 (1991). Maar welk nut dient de hui-
dige aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op Europees 
grondgebied nu nog?  Volgens het NSC uit 1999 voorziet die 

aanwezigheid “een essentiële politieke en militaire band tus-
sen de Europese en de Noord-Amerikaanse NAVO-leden” en 
blijven ze “onontbeerlijk voor het behoud van de vrede”. De 
NAVO heeft nog steeds geen afstand gedaan van het 'first-
strike'-principe, het idee om een nucleaire macht te vernietigen 
door zelf als eerste kernwapens in te zetten. Integendeel, waar 
vroeger het afschrikkingsprincipe enkel geldig was tegenover 
andere kernwapenstaten, kunnen nu ook landen waarvan de 
NAVO vermoedt dat ze over massavernietigingswapens zoals 
biologische of chemische wapens beschikken, bedreigd worden 
met kernwapens. 

Internationaal Recht
Het principe van het ‘delen van de nucleaire lasten’ binnen 
de NAVO is niet in overeenstemming met het Internationaal 
Recht. Het vormt een manifeste overschrijding van de regels 
van het Non-Proliferatie Verdrag (NPT) en druist in tegen de 
uitspraak van het Internationaal gerechtshof in Den Haag uit 
1996 over de legaliteit van kernwapens, waaruit geconcludeerd 
kan worden dat alle kernwapens illegaal zijn. Het eerste artikel 
van het NPT, (dat geldt voor al haar ondertekenaars, waaron-
der alle NAVO-staten) stelt uitdrukkelijk dat elke kernwapen-
mogendheid (zoals de VS) “afziet van de directe of indirecte 
transfer van kernwapens of het beheer over zulke wapens [...] 
naar eender welke andere partij”. Het tweede artikel koppelt 
daaraan de consequentie dat elke niet-kernwapenstaat (zoals 
België, Nederland, Turkije, Duitsland en Italië) “op directe, noch 
indirecte wijze kernwapens zal ontvangen of dergelijke wapens 
zal beheren…”. België stelt een luchtmachtbasis (Kleine Brogel) 
ter beschikking om Amerikaanse kernbommen te stockeren 
in ondergrondse bunkers, biedt materiaal om te bombarderen 
(F-16’s) en traint z’n piloten in nucleaire bombardementen. 
Wanneer een nucleaire NAVO-missie van start gaat, verwerft 
het Belgisch leger effectief de controle om met een Belgische 
F-16 een Amerikaanse kernbom te droppen. België zit ook in 
de Nucleaire Planninggroep van de NAVO, een orgaan waarin 
alle NAVO-leden zetelen en dat alle beslissingen omtrent het 
nucleair beleid van de NAVO neemt. Dit is op zich een duidelijke 
overschrijding van de eerste twee artikels van het NPT. Maar 
niet volgens de juristen van de NAVO. Die stellen dat het slechts 
om ‘het stationeren’ van kernwapens gaat, terwijl de VS  de 
controle behoudt. Bovendien gelden de NPT-afspraken volgens 
de NAVO pas sinds haar inwerkingtreding (1970), terwijl de 
Amerikaanse kernwapens reeds voor die datum ontplooid zijn 
(België, 1963).

Het kernwapenbeleid van de NAVO
I Pieter Teirlinck I

Binnen de NAVO zijn er drie kernwapenmogendheden: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Nochtans zijn er vijf 
andere Europese landen die ook kernwapens stockeren, Amerikaanse kernwapens welteverstaan. België, Nederland, Duitsland, Italië 

en Turkije beheren samen vermoedelijk tussen de 150 en 240 Amerikaanse kernwapens. 

Land Luchtmachtbasis Geschat 
aantal wapens

België Kleine Brogel 10-20

Duitsland Büchel 10-20

Nederland Volkel 10-20

Italië Aviano (VS-basis) 50
Ghedi Torre 20-40

Turkije Incirlik (VS-basis) 50-90

Totaal 150-240 
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Afbouw?
De jongste jaren werden in alle stilte een aantal Amerikaanse 
kernwapens uit Europa verwijderd (zie vorig vrede-magazine). 
Van de VS-luchtmachtbasis te Ramstein (Duitsland), werd dit 
in 2005 al vermoed en in 2007 bevestigd toen bleek dat deze 
luchtmachtbasis plotseling geschrapt was van de lijst met te 
controleren nucleaire wapensites. 

In 2008 werd een veiligheidsrapport (Air Force Blue Ribbon 
Review of Nuclear Weapons Policies and Procedures) opge-
steld van alle Amerikaanse nucleaire wapensites ter wereld. 
Aanleiding was een incident in augustus 2007, waarbij zes 
VS-kernbommen 36 uur vermist waren terwijl ze over het 
Amerikaans grondgebied getransporteerd werden zonder dat 
de bevoegde instanties op de hoogte waren hiervan. Dit ‘Blue 
Ribbon Review’-rapport stelt dat niet aan alle veiligheidsvereis-
ten voldaan wordt op de Europese gast-luchtmachtbasissen. 
Waarnemers vermoeden dat er in het licht van dit onderzoek 
nog geschoven zal worden met de kernkop-
pen. Zo zou men de kernbommen op de 
luchtmachtbasis van Ghedi Torre (Italië) in 
de nabije toekomst naar de Amerikaanse 
luchtmachtbasis in Aviano (eveneens Italië) 
overbrengen. Eind juni 2008 raakte bekend 
dat de VS  de laatste jaren (vermoedelijk 
110) Amerikaanse kernbommen terugtrok 
uit de Lakenheath RAF-luchtmachtbasis 
van Groot-Brittannië. Maar dat zou niet om 
veiligheidsredenen gebeurd zijn. De Britse 
luchtmachtbasis zal in de toekomst waar-
schijnlijk deel uitmaken van het door de Amerikanen geplande 
rakettenschild in Europa. Naast de radarinstallatie in Flyingdales, 
zou Lakenheath een interceptiebasis worden die vijandige bal-
listische raketten moet onderscheppen. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat de terugtrekking van 
Amerikaanse kernwapens uit Europa, of toch zeker uit het noor-
den van Europa, zich verder zal doorzetten. De 'vijand' bevindt 
zich immers niet langer binnen het vliegbereik van de Belgische 
of Nederlandse gevechtsvliegtuigen (vliegbereik van een F-16 
bedraagt 2.700 km). De veiligheidsproblemen spelen zich vol-
gens de NAVO eerder af aan de zuidelijke grenzen van Europa, 
met name in het Midden-Oosten (bedreiging Iran) en Centraal-
Azië. Een herschikking van de nucleaire eenheden in dit opzicht 
lijkt zich nu te voltrekken, want driekwart van de resterende 
VS-kernwapens in Europa, bevindt zich nu in Italië en Turkije. 

Een ander element dat ook kan meespelen in de terugtrek-
king van de B-61 kernbommen, is de verouderde vloot van 
jachtbommenwerpers in Europa, die nu bestaat uit Tornado’s 
(Duitsland en Italië) en F-16’s (België, Turkije) die tegen 2012 
aan vervanging toe zijn. Duitsland zal zijn Tornado’s vervangen 
door de Eurofighter, en niet de Joint Strike Fighter (F-35), noch-
tans het toestel dat door de VS  geprefereerd wordt omdat hun 
technologie om kernbommen af te werpen er gemakkelijk in 

geïntegreerd kan worden. De F-35 toestellen worden immers 
geproduceerd door het Amerikaanse Lockheed-Martin en het 
Britse BAE. Gevoelige technologie hoeft dus niet te worden vrij-
gegeven aan concurrenten en de commerciële belangen wor-
den ook gediend. Nederland zal voor de F-35 kiezen, Italië vindt 
niet langer de financiële middelen voor de aankoop van de 
F-35's, Turkije heeft nog niet beslist en het Belgisch parlement 
nam in het verleden een resolutie aan die stelt dat de F-16’s 
niet vervangen zullen worden door vliegtuigen die én conventi-
onele- én kernbommen kan afwerpen (zoals de F-35's). Naar alle 
waarschijnlijkheid zou België ook de middelen niet vinden om 
F-35's aan te schaffen.

Op het moment dat de Amerikaanse kernwapens uit het hart 
van Europa lijken te verdwijnen komt het kernwapenarsenaal 
van de Europese kernwapenmachten echter meer op de voor-
grond. Vooral Frankrijk lijkt last te hebben van  profilerings-
drang. Het is waarschijnlijk niet toevallig samen met Duitsland 

het gastland voor de belangrijke NAVO-top 
in Strasbourg-Kehl van april 2009. Tijdens 
die top wordt het derde Nieuw Strategisch 
Concept uitgetekend, dat de bakens voor de 
NAVO moet uittekenen voor de volgende 10 
jaar. Frankrijk, dat onder president De Gaulle 
besliste om uit de commandostructuur van 
de NAVO te stappen (1966), zou in de nabije 
toekomst wel eens opnieuw kunnen toe-
treden tot de Nucleaire Planningsgroep van 
het Atlantische bondgenootschap. President 
Sarkozy herkent in ieder geval dezelfde 

vijanden als de NAVO (Iran) en uitte in 2007 een nucleair drei-
gement aan het adres van Iran. Frankrijk is ondertussen bezig 
met een sterke modernisering van haar kernwapenarsenaal, 
maar pleit terzelfdertijd voor een wereldwijde nucleaire ontwa-
pening. Frankrijks kernwapenarsenaal bestaat uit onderzeeërs 
bewapend met kernraketten en uit kernbommen die met 
vliegtuigen afgeleverd kunnen worden. De modernisering van 
het arsenaal zal gepaard gaan met een vermindering van het 
aantal Franse kernwapens tot een totaal van 300.

Hoe past het rakettenschild in dit plaatje? 
De VS is een nationaal rakettenschild (NMD) aan het bou-
wen en heeft daarvoor radar- en interceptiebasissen nodig in 
Europa. In Groot-Brittannië, Denemarken (Groenland), Tsjechië 
en Polen komen er installaties. Ook binnen de NAVO bestaan 
er verschillende plannen om een dergelijk rakettenschild uit te 
bouwen die de NAVO-troepen op missie en over het grondge-
bied van alle NAVO-leden zouden moeten kunnen beschermen 
(Theatre Missile Defence). Het Strategisch Concept uit 1999 
spreekt van de noodzaak van rakettenschilden om “de Alliantie 
beter te beschermen tegen de potentiële gevaren van nucleaire, 
biologische en chemische wapens” (paragraaf 56). Verschillende 
haalbaarheidsstudies werden reeds uitgevoerd en de eerste 
contracten zijn getekend om een NAVO-rakettenschild te ont-
wikkelen. Op de laatste NAVO-top in Boekarest (2008) werd 
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gekeken hoe de Europese onderdelen van het VS-rakettenschild 
geïntegreerd kunnen worden in een allesomvattend NAVO 
rakettenschild.  Op politiek vlak vernauwt het rakettenschild 
de banden tussen de nieuwe NAVO-lidstaten Tsjechië en Polen 
(NAVO-lidmaatschap sedert 1999), en de VS. Op strategisch vlak 
zou het rakettenschild de NAVO-kernwapens zelfs overbodig 
maken en een einde maken aan de idee van nucleaire afschrik-
king. Immers de nood en het gevaar voor nucleaire represailles 
verdwijnen wanneer een aanval met massavernietigingswa-
pens verhinderd kan worden en aanleiding kan geven tot een 
directe tegenaanval met conventionele wapens (Prompt Global 
Strike). 

Op de top in Straatsburg, waar het Nieuw Strategisch Concept 
aangenomen moet worden, zal de Amerikaans president 
Obama ook aanwezig zijn. De eis tot kernontwapening werd 
recent reeds door verschillende vooraanstaande politici geuit 

(waaronder Obama). Het lijkt er dus sterk op dat het aantal 
Amerikaanse kernwapens in Europa verder afgebouwd zal 
worden, zeker in het licht van de vele publieke campagnes 
vanuit de vredesbeweging en van de geplande herzienings-
conferentie van het Non-proliferatie Verdrag in 2010. Obama 
zal in Straatsburg publiek maken wat we reeds wisten: de 
Amerikaanse kernwapens uit Ramstein en Lakenheath zijn 
verdwenen. Maar we mogen niet zo naïef zijn te denken dat 
de NAVO ook meteen haar nucleaire doctrine zal schrappen. 
De Europese kernwapenarsenalen zullen in de toekomst meer 
op de voorgrond treden en het ‘delen der lasten’ onder NAVO-
leden, zal verschuiven van een nucleaire last naar het slikken 
van een nieuw offensief wapen: het rakettenschild. 

Bronnen: 
Les armes nucléaires de l’Otan: fin de partie ou redéploiement? 
Jean-Marie Collin, GRIP, 2009/1 – www.nato.int

WAT HEEFT BELGIË MET DE NAVO TE MAKEN?
Het Belgische veiligheidsbeleid wordt in grote mate bepaald door het Belgische lidmaatschap van de NAVO. Kernwapens 
in België, Belgische militairen in Afghanistan, Amerikaanse militaire transporten door België, Belgische militairen samen 
met Israëlische in dezelfde militaire oefening, ... het zijn allemaal gevolgen van ons NAVO-lidmaatschap. Ons NAVO-
lidmaatschap laat nauwelijks ruimte voor een niet-militair veiligheidsbeleid. Wie fundamentele veranderingen wil, loopt 
altijd weer tegen de NAVO aan.

Aan welke NAVO-interventies neemt België deel?
Afghanistan
Zou België troepen hebben in Afghanistan als het geen lid was van de NAVO? Het valt te betwijfelen. Als lid van de NAVO 
schrijven we ons mee in in een wereldwijde, militaire interventiepolitiek. In oktober 2001 begonnen de VS en Groot-
Brittannië met bombardementen op Afghanistan. De Taliban werden van de macht verjaagd. Maar daarmee was de klus 
niet geklaard. In 2003 werd de hulp van de NAVO ingeroepen. Die nam het commando van de internationale troepen over 
onder de naam ISAF( International  Security Assistance Force) . Daarnaast blijven VS-troepen onder eigen bevel actief. Met 
de bewaking van de luchthaven van Kaboel namen de Belgen aanvankelijk een relatief veilige rol op zich. Dat is intussen 
veranderd. De druk op lidstaten om meer troepen te sturen werd voortdurend opgevoerd. Minister De Crem wil ons land 
opnieuw als betrouwbare NAVO-partner op de kaart zetten. Op 1 september 2008 stuurde ons land 120 extra manschap-
pen en 4 F-16's naar het woelige Zuidoosten van het land. Ons land stapt mee in een uitzichtloos militair avontuur. Zeven 
jaar na de eerste bommen is er geen enkele vooruitgang. Schrijnend is het gebrek aan publiek debat en parlementaire 
controle. De Crem gaat bewust elk debat uit de weg. De Belgische F'16-missie zou aanvankelijk vier maanden duren. Nog 
voor ze vertrokken waren, was dat al verlengd tot een half jaar. In oktober 2008 werd dat uitgebreid tot bijna een jaar. De 
westerse troepen krijgen de opstand niet onder controle, en om slachtoffers in eigen rangen te vermijden, vallen ze steeds 
meer terug op luchtbombardementen. Daarbij vallen onvermijdelijk burgerslachtoffers. De Belgische bijdrage aan de door 
de NAVO geleide ISAF-troepenmacht in Afghanistan kost in 2009 zo'n 42,336 miljoen euro. Van een uitstapscenario is ner-
gens sprake. België levert ook haar bijdrage aan de 'NATO Response Force', de snelle reactiemacht van de NAVO. De NRF 
werkt met een rotatieschema: elke zes maanden stellen lidstaten andere eenheden en materiaal ter beschikking. Die staan 
dan stand-by om in NAVO-kader op te treden en draaien in gezamenlijke oefeningen mee. Tegelijk wordt geïnvesteerd in 
technologie, infrastructuur, communicatie,... allemaal met het oog op militaire samenwerking in NAVO-verband. In 2009 
stelt België onder andere zes F-16's, een fregat en een mijnenveger ter beschikking, plus tussen de 250 (eerste semester) en 
435 manschappen (tweede semester). 
Kosovo
Al sinds 1999 nemen Belgische militairen deel aan KFOR, de NAVO-operatie in Kosovo – momenteel een 200-tal. In totaal 
zijn in Kosovo meer dan 15.000 soldaten onder NAVO-commando actief. Ze moeten er instaan voor stabiliteit en veiligheid. 
Ook na de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo is een duurzame oplossing nog ver af. De economie ligt in duigen, van 
een multi-etnische staat is geen sprake: de Servische minderheden in Kosovo leven in een onzekere situatie. Het is maar 
de vraag of de militaire aanwezigheid een duurzame oplossing dichterbij brengt. Volgens Amnesty International werkt de 
internationale aanwezigheid de seksindustrie en mensenhandel in de hand.
Dit is een uittreksel uit de brochure van Vredesactie 'NAVO, 60 jaar is genoeg'. Deze is te vinden op vredesactie.be of te verkrijgen 
via info@vredesactie.be
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Het huidige Strategische Concept van de NAVO werd opgesteld 
op de topbijeenkomst in Washington 10 jaar geleden, waar de 
transformatie van de NAVO van defensie- tot interventiemacht 
definitief werd vastgelegd. Het NAVO-verdrag uit 1949 spreekt 
enkel over defensieopdrachten (artikel 5). Sinds het Strategisch 
Concept van 1999 wordt gesproken van niet-artikel 5 opdrach-
ten, namelijk een reeks van mogelijke interventie-opdrachten 
buiten het grondgebied van de NAVO. Toen daartoe beslist 
werd was de oorlog om Kosovo begonnen, een interventie 
die geheel paste binnen dit nieuw strategisch concept, maar 
waarvoor evenwel geen mandaat van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties bestond.

Op de komende top in Straatsburg en Kehl wil de NAVO nu ver-
der gaan en het bondgenootschap tot een mondiale alliantie 
omvormen. Toch wordt dit binnen de NAVO zelf hardnekkig 
ontkend. De Hoop Scheffer stelt het keer op keer: “We hebben 
geen globale NAVO nodig. Daarover gaat onze transformatie 
niet.” Als je er evenwel de opeenvolgende teksten en toespra-
ken van NAVO-leiders grondig op naleest, kan je niet anders 
dan concluderen dat de NAVO wel degelijk mondiale ambities 
koestert. Op de top van Riga (november 2006) aanvaardden de 
NAVO-leiders al een ‘Beknopte politieke Handleiding’ die “poli-
tieke richting moet geven aan de continue transformatie van de 
NAVO voor de komende 10 à 15 jaar…” Daarin staat onder punt 
16 a. dat de NAVO operaties moet kunnen opzetten “ver van het 
thuislandterritorium”.

Maar niet alleen in woord, maar ook in daad is de NAVO nu al 
volop bezig om die mondiale rol te spelen. Zoals Will Marshall, 
directeur van een Amerikaanse politieke denktank begin janu-
ari 2009 zei: “Het lijkt een radicale sprong om de NAVO naar 
het globale niveau te tillen, maar in de feiten is dat al aan 
het gebeuren”. Na de NAVO-operaties in de Balkan in de jaren 
negentig is de actieradius van de NAVO alsmaar verbreed. De 
alliantie voert oorlog tegen de Taliban in Afghanistan, traint de 
Iraakse politie en veiligheidsdiensten in en buiten Irak, is of was 
actief in de Kaukasus, Soedan en Somalië, voert marine-ope-
raties uit in de Middellandse Zee en voor de Somalische kust, 
haalt de banden aan met ‘gelijkgezinden’ als Japan, Australië 
en Nieuw-Zeeland en heeft samenwerkingsprogramma’s lopen 
met een hele reeks landen in Centraal-Azië, de mediterrane 
regio (‘Mediterranean Dialogue’) en de Golfstaten (Istanbul 
Cooperation Initiative), etc… Er zijn maar weinig plaatsen waar 
de NAVO niet actief is of geen ambities daartoe vertoont. 

Volgens de Hoop Scheffer gaat het enkel over een alliantie die 
“zijn leden verdedigt tegen mondiale dreigingen…”. Op een 
van de jaarlijkse NAVO-conferenties in München (2007) zei de 
Australische minister van Buitenlandse Zaken: “De consensus 
lijkt nu te zijn dat de NAVO niet een globale alliantie zal zijn, 
maar een alliantie met globale partners. (…) Dit is een erken-
ning dat nieuwe dreigingen niet regionaal moeten aangepakt 
worden,… maar mondiaal.” Uiteraard gaat het er niet om een 
Alliantie te krijgen waar iedereen lid van is (‘globale alliantie’). 
Dat zou niet wenselijk zijn, want tegenstrijdige belangen 
zouden dan verlammend werken. Wat de NAVO wel graag ziet 
gebeuren is een Alliantie die zoveel mogelijk mondiale invloed 
heeft zonder formele geografische limieten in de uitvoering 
van haar operaties. Dat kan door ‘partnerschappen’ aan te 
gaan of samenwerkingsakkoorden af te sluiten met individue-
le lidstaten, of afspraken te maken met regionale en mondiale 
organisaties om daarbinnen een centrale, zoniet dominante 
rol te spelen. Julian Lindley-French van het Duitse ‘Centrum 
voor toegepaste politiek’ in München zegt het zo: “Een actief 
mondiaal partnerschap moet noodzakelijkerwijs de NAVO in 
het centrum plaatsen van een wereldwijd netwerk van gelijk-
gezinde staten, zodat de invloed van de Alliantie uitbreidt en 
die staten kunnen geïntegreerd worden die bereid zijn om 
samen met de NAVO mee te werken bij strategische 
stabiliseringsmissies”.

De NAVO in een ‘brutale wereld’
I Ludo De Brabander I

“We hebben een gestructureerde samenwerking nodig met de VN en de EU op het strategische niveau. 
En we moeten eveneens veel enger coördineren op het tactische niveau. (…) Een nieuw strategisch concept zou dit punt rechtaan en 

krachtig moeten stellen: in de huidige veiligheidsomgeving is de NAVO niet langer een solospeler.” 
(Jaap de Hoop Scheffer op het Brusselse Forum 15 maart 2008) 

Rusland kijkt met 
argusogen naar de opeen-
volgende uitbreidingsrondes 
van de NAVO, waardoor de 
grenzen van het bondge-
nootschap alsmaar meer 
naar het oosten zijn 
opgeschoven.
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Lindley-French is niet de eerste de beste. Hij is een belang-
rijk transatlantische denker en kreeg in 1999 de NAVO-
onderscheiding voor buitengewone diensten. In het NAVO-
tijdschrift, NATO Review, schreef Lindley-French een artikel 
onder de titel: ‘Big world, big future, big NATO’. Daarin legt 
hij uit dat de Alliantie haar eurocentrische focus van het 
Strategisch Concept moet verlaten om zich op mondiaal niveau 
te positioneren. Lindly-French vindt dat Europa onvoorwaarde-
lijk moet kiezen voor zo’n mondiale NAVO om te vermijden dat 
het strategisch op de achtergrond wordt geduwd. De NAVO kan 
dan vervolgens streven naar een ‘actief mondiaal partnerschap’ 
en banden creëren met democratieën verspreid over de wereld 
zoals Australië, Japan, Brazilië, India en Zuid-Afrika. De auteur 
beschrijft ook waarom: de machtsbalans lijkt gevaarlijk over te 
hellen naar Azië en meer bepaald China waarvan drie dreigin-
gen uitgaan. Ten eerste investeert China in offensieve elektro-
nische oorlogsvoering. Ten tweede bouwt Beijing aan een mari-
ne-capaciteit die tot doel heeft de Amerikaanse marine tijdelijk 
te weren uit de Japanse zee. Tenslotte zijn de Chinese defensie-
uitgaven wellicht twee tot drie keer hoger dan verklaard.

De ideeën van Lindley-French werden aan de vooravond van 
de NAVO-top in Boekarest nog eens herhaald in een rapport 
van vijf voormalige topofficieren. Daarin worden de ‘complexe 
opkomende mondiale veiligheidsuitdagingen’ onder de loep 
genomen. Zij stellen dat een getransformeerde NAVO, in nauwe 
samenwerking met de EU, moet fungeren als de centrale instel-
ling voor de toekomstige veiligheidsarchitectuur, een democra-

tische alliantie die het moet opnemen tegen dreigingen van 
een “in stijgende mate brutale wereld”. Op lange termijn moet 
er een ‘directoraat’ komen bestaande uit de VS, de EU en de 
NAVO, dat de samenwerking moet coördineren in de gemeen-
schappelijke transatlantische belangensfeer. Wat de Verenigde 
Naties betreft is “het gebruik van geweld zonder toestemming 
van de VN-veiligheidsraad” soms ook noodzakelijk omdat 
“onmiddellijke actie nodig is voor de bescherming van een 
groot aantal mensen”. Dat is het bekende refrein dat we al ken-
nen van Kosovo of Irak.

Die mondiale NAVO-strategie is nu volop in ontwikkeling. In 
Afrika zoekt de NAVO toenadering met de Afrikaanse Unie. In 
september 2008 lekte ook het akkoord uit dat de NAVO met de 
VN sloot om de “internationale veiligheid te helpen garande-
ren”. Dat lokte boze reacties uit vanuit Rusland dat bij monde 
van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej 
Lavrov, heftig protesteerde omdat de andere lidstaten niet op 
de hoogte werden gebracht en het akkoord in het geheim was 
ondertekend. Rusland en China maken zich ongerust over de 
mondiale ambities van de NAVO. Na de top van Boekarest (april 
2008) stelde Lavrov dat de NAVO de rol en de functie van de 
Verenigde Naties wil overnemen en wil functioneren als een 
“globale unie met westerse kern”. China maakt zich zorgen om 
verschillende redenen. Ten eerste is er de groeiende aanwezig-
heid van de NAVO in Centraal- en Oost-Azië, meer bepaald in 
Afghanistan. Op zich is China niet persé gekant tegen de strijd 
die de NAVO voert tegen de Taliban, op voorwaarde dat daar 
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een positieve invloed van uitgaat op de stabiliteit in het wes-
telijke deel van het eigen land, waar Beijing kampt met een 
groeiende onrust onder islamitische Oeigoeren. Maar de aan-
wezigheid van de VS zorgt tegelijk voor een militaire rivaliteit. 
Buitenlanddeskundigen in China geloven dat de Amerikanen 
de opkomst van hun land proberen tegen te gaan. Ten tweede 
is er de samenwerking tussen de NAVO en Japan. Japan levert 
troepen en ondersteunende diensten voor de NAVO-operatie 
in Afghanistan. Sindsdien zijn de contacten uitgebreid en de 
belangstelling daarvoor is wederzijds. Een versterking van 
dat bondgenootschap vormt een potentiële bedreiging voor 
China, want het komt opnieuw neer op een versterking van de 
Amerikaanse hegemonie in de regio. Daar komt sinds maart 
2007 ook het veiligheidsverdrag bij dat Japan en Australië met 
elkaar sloten, wat een eerste stap zou zijn in de institutiona-
lisering van de relaties tussen Amerika’s bondgenoten in de 
regio, met opnieuw een versterking van de NAVO tot gevolg. 
Ten derde is er de groeiende NAVO-belangstelling voor Afrika, 
waar China al enkele jaren actief is. Daarbij spelen de toegang 
tot olie en grondstoffen een belangrijke rol en dat brengt China 
in een strategische rivaliteit met de VS. In het olierijke Soedan 
kwamen beide grootmachten elkaar al tegen. China en Soedan 
hebben nauwe banden ontwikkeld met inbegrip van een 
akkoord voor militaire samenwerking. Die Chinese steun aan 
het regime in Khartoum leidt tot veel kritiek uit het Westen.

Energieveiligheid
Rusland kijkt met argusogen naar de opeenvolgende uitbrei-
dingsrondes van de NAVO, waardoor de grenzen van het bond-
genootschap alsmaar meer naar het oosten zijn opgeschoven. 
De NAVO verkoopt de uitbreiding als elementair in het versprei-
den van stabiliteit richting Centraal- en Oost-Europa. Maar er 
zit veel meer achter die uitbreiding. Vooral vanaf de tweede 
uitbreidingsronde begonnen welbepaalde geostrategische 
overwegingen een belangrijke rol te spelen en daar was het 
Washington vooral om te doen. Zo houden de recente hard-
nekkige Amerikaanse pogingen om Georgië en Oekraïne aan 
boord van het NAVO-schip te hijsen, verband met wat in NAVO-
termen “energieveiligheid” wordt genoemd, een onderwerp 
dat sinds de top van Riga prominent op de voorgrond is getre-
den. “De zoektocht naar het beveiligen van de gegarandeerde 
bevoorrading zou in stijgende mate de buitenlandse politiek en 
de prioriteiten van de NAVO-leden en anderen wereldwijd kun-
nen bepalen”, zo verwoordde NAVO-directeur beleidsplanning, 
Jamie Shea, de kopzorgen van het bondgenootschap.

De Euro-Aziatische regio is rijk aan petroleum- en gasbronnen, 
maar ligt ook in een interessante strategische positie ten aan-
zien van het olierijke Midden-Oosten. Niet minder belangrijk is 
het transport van deze hulpbronnen. Volgens Shea “spelen heel 
wat van onze partnerschapslanden ofwel een belangrijke rol 
in de bevoorrading van olie en gas of zijn het belangrijke door-
voerlanden, die nauw betrokken zijn bij de huidige discussies 
over bestaande projecten van pijplijnroutes. Energieveiligheid is 

dus een evident onderwerp voor de versterkte Euro-Atlantische 
Partnerschapsraad beraadslagingen.”

In de VS publiceerde de door vice-president Dick Cheney geleide 
'National Energy Policy Development Group' in 2001 een rap-
port dat een antwoord moest geven op het probleem van de 
steeds hogere energienoden in de komende jaren. Een van 
de beleidsvoorstellen was de geografische spreiding van de 
olie-import uit onder meer de regio van de Kaspische Zee. Een 
andere indicatie voor het energiebelang in de regio was de ‘Silk 
Road Strategy Act’ (SRSA) uit 1999, met daarin een pleidooi 
voor stabiliteit, democratie en een oost-west corridor voor 
Amerikaanse investeringen langs de Kaukasus en Centraal-Azië. 
Na de aanslagen van 9/11 startten de VS een militaire bilaterale 
samenwerking op met de staten in deze regio.

Bij de projecten die op stapel staan of reeds uitgevoerd zijn 
om deze rijkdommen te transporteren, speelden verschillende 
landen van de NAVO-uitbreiding of geplande uitbreiding een 
belangrijke rol. Het bekendste en populairste project is de Baku-
Tblisi-Ceyhan (BTC) pijplijn (grondgebied Azerbeidzjan, Georgië 
en Turkije). Deze pijplijn is duidelijk bedoeld om de afhankelijk-
heid van het Westen van zowel Rusland als Iran te verminderen 

voor de energietransporten richting Middellandse Zee. Net 
als de kortere pijplijn Baku-Tblisi-Supsa (BTS) (Azerbeidzjan 
en Georgië) die rechtstreeks naar de Zwarte Zee loopt, speelt 
Georgië een cruciale rol. Niet toevallig vormde de BTS het doel-
wit van de Russische militaire tegenreactie op het Georgische 
offensief in Zuid-Ossetië in de zomer van 2008, waarna de 
pijplijn werd drooggelegd. Rusland stuurt ongeveer 40 procent 
van zijn petroleumexport naar Europa via de Druzhba-pijplijn 
die achtereenvolgens door Wit-Rusland, Oekraïne, Polen en 
Hongarije loopt om uiteindelijk via Kroatië in de Adriatische 
Zee uit te monden. De Russische export naar Europa kreeg con-
currentie van een Westerse pijplijn uit de haven van Odessa aan 
de Zwarte Zee door Oekraïne richting Europa.
De Amerikaanse (en NAVO-) belangstelling voor de regio bracht 
Washington in rechtstreekse concurrentie met Rusland, dat zijn 

Bij de projecten die op stapel 
staan of reeds uitgevoerd 
zijn om de energierijkdom-
men te transporteren, speel-
den verschillende landen 
van de NAVO-uitbreiding of 
geplande uitbreiding een 
belangrijke rol
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de Georgisch-Russische oorlog hielden beide landen gezamen-
lijke manoeuvres.24 De Russische reactie op de Georgische mili-
taire campagne in de zomer van 2008 was mee ingegeven van-
uit het ongenoegen over de groeiende aanwezigheid van de VS 
en de NAVO aan de zuidflank. De scherpe NAVO-reacties tegen 
Rusland tijdens diens opmars en bezetting van Zuid-Ossetië 
spreken evenzeer boekdelen. 

Nieuw strategisch concept
In een toespraak op de veiligheidsconferentie te München 
begin februari 2009 liet de Hoop Scheffer even in zijn kaarten 
kijken. Een eerste punt is het paaien van Rusland. De uitbrei-
ding gaat door zoals de NAVO dat wenst, maar de politieke 
relaties via de NAVO-Rusland Raad worden in ruil daarvoor ver-
der verbeterd. Vraag is of Rusland daar veel zin in heeft. Tweede 
uitdaging is de verbetering van de relaties tussen de NAVO en 
de EU. Op het terrein zoals in Kosovo of Afghanistan zijn deze in 
de woorden van de Hoop Scheffer “soms surrealistisch”, wegens 
duplicatie en verspilling van middelen. Het ziet er naar uit dat 
de tenoren (o.a. Washington) binnen de Alliantie, de NAVO 
sterker willen koppelen aan de EU. Derde zaak is de samenwer-
king met andere grote instellingen, vooral de Verenigde Naties, 
maar ook de Afrikaanse Unie. Verder noemt de Hoop Scheffer 
'stabiliteit verlenen aan de Euro-Atlantische zone' en 'ener-
gieveiligheid' als de belangrijke elementen in het vernieuwde 
strategische concept, naast het 'zich klaarmaken voor de gevol-
gen van de klimaatswijzigingen’. Alles samengevoegd moet het 
resultaat er voor zorgen dat de NAVO nog meer in de diepte en 
ruimte wordt uitgewerkt. Het zijn allemaal stappen in de rich-
ting van een mondiale NAVO met een steeds breder inhoudelijk 
actieterrein.

positie in het transport van de fossiele grondstoffen minstens 
gehandhaafd wilde zien. De vele pijplijnprojecten dreigen op 
termijn Rusland op een zijspoor te zetten. 

Op de NAVO-top van Istanbul ( juni 2004) werd een belangrijke 
beslissing genomen die te maken had met het strategisch 
belang van de Kaukasus en Centraal-Aziatische regio’s.22 De lan-
den die al een samenwerking hadden onder het Partnerschap 
voor Vrede-programma (PfP), konden naar een hechtere samen-
werking evolueren op basis van individuele actieprogramma’s. 
In december 2005 tekenden Armenië en Georgië en later ook 
Azerbeidzjan een Individueel Partnerschap Actieplan (IPAP). 
Kazachstan dat verderop in de geopolitiek belangrijke Kaspische 
regio ligt, sloot eveneens een individueel partnerschap af met 
de NAVO. Het bondgenootschap zegt dat de IPAP's, het PfP 
“geschikt maken om belangrijke thema’s aan te pakken en aan 
te passen aan de behoeften en vermogens van individuele part-
ners”.23 De niet-NAVO-landen die in het AMBO-project figureren, 
Albanië en Macedonië, werden toegelaten tot het Membership 
Action Plan, om in de volgende NAVO-uitbreidingsronde te 
worden opgenomen. De transatlantische Alliantie had ook mis-
sies in Albanië, Kosovo en Macedonië.  Bulgarije dat als nieuw 
NAVO-lid een belangrijke strategische functie kreeg wegens zijn 
toegang tot de Zwarte Zee, gaf toestemming voor de komst van 
een aantal VS-basissen op zijn grondgebied waar gezamenlijke 
NAVO-oefeningen plaatsvinden.
Oekraïne (Odessa-Brody pijpleiding) en Georgië (BTC en BTS 
pijpleidingen) zouden ook hun kandidatuur voor lidmaatschap 
indienen. In dat laatste land toonden de VS en de NAVO zich 
bijzonder actief. Het Georgische leger werd met de hulp van 
Amerikaanse instructeurs volledig gemoderniseerd. Vlak voor 

WAAR IS DE NAVO ACTIEF?
✔ 1995:  De NAVO intervenieert in de oorlog in Joegoslavië en bombardeert Bosnisch-Servische troepen. Nadat het Dayton akkoord onderte-

kend is, ontplooit de NAVO troepen in Bosnië-Herzegovina.

✔ 1999:  De NAVO bombardeert Servische doelwitten nadat Servië weigerde om het Rambouillet-akkoord dat een terugtrekking van Servische 
troepen uit Kosovo en de toegang van internationale troepen tot heel Servië inhield, te aanvaarden. Na 3 maanden van bombar-
dementen trekt het Servische leger zich terug uit Kosovo. De NAVO ontplooit daarna troepen in Kosovo (KFOR) en Macedonië. Nog 
steeds zijn ca. 15.000 NAVO-soldaten actief in Kosovo. De missie in Macedonië werd in 2003 overgedragen aan de EU.

✔ 2001:  Na de aanslagen van 11 september treedt, voor de eerste keer in de geschiedenis van de NAVO, artikel 5 van het Noord-Atlantisch 
Verdrag in werking: de aanslagen worden beschouwd als een aanval op de alliantie als geheel. De NAVO ontplooit vliegtuigen voor 
luchtruimbewaking. Vervolgens wordt Operation Active Endeavour gelanceerd, grootscheepse bewakingsoperaties, voornamelijk 
in het Middellandse Zee-gebied.

✔ 2003:  De NAVO ondersteunt Polen, dat deel uitmaakt van de coalitie van welwillenden in de oorlog in Irak. De NAVO biedt steun op het 
vlak van logistiek, communicatie en transport. Daarnaast stelt de NAVO vliegtuigen ter beschikking voor bewaking van het lucht-
ruim in Turkije, voor het geval dat land meegesleept wordt in de oorlog in Irak. Na de val van Saddam Hoessein en de installatie 
van een overgangsbewind door de VS, biedt de NAVO training en logistieke en technische ondersteuning aan het Irakese leger.

✔ 2003:  De NAVO neemt het commando van ISAF (International Security Assistance Force) in Afghanistan van de VS over. Aanvankelijk 
wezen de VS de hulp van de NAVO af en deden een beroep op individueel door hen uitgekozen landen. Toen de oorlog in Irak de 
verkeerde richting uitging, riepen de VS toch de hulp van de NAVO in. Op dit moment vechten in 'Operation Enduring Freedom' ca. 
50.000 militairen van de 26 lidstaten en van 12 niet-leden onder NAVO-vlag, naast ca. 20.000 Amerikaanse soldaten.

Dit is een uittreksel uit de brochure van Vredesactie 'NAVO, 60 jaar is genoeg'. Te verkrijgen via info@vredesactie.be
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ACTIE! 
NAVO-TOP

BUSVERVOER BELGIE - STRAATSBURG 

I. Manifestatie Straatsburg 4 april 2009

Prijs per persoon: 31 € (bus voor 49 personen) 
Rekeningnr. Vrede vzw 000-0956015-80 en ‘Bus 4 
april + naam’ 
Reistijd rond de 5 uur, 500 km enkele richting 
• Vertrek in Gent 5u45 stipt, Gent Sint Pietersstation 
• Vertrek in Brussel 6u45 stipt, Brussel Noord-Station 
• Aankomst voorzien Straatsburg rond 12u00 
• Terug in Brussel rond middernacht 
Belangrijk: de bus zal stipt vertrekken om tijdig te 
kunnen aankomen voor de manifestatie! Gelieve dan 
ook zeker een kwartier vroeger aanwezig te zijn aan 
de opstapplaats. Het precieze tijdstip voor vertrek kan 
nog veranderen! 
Contact Pieter@vrede.be of 09/233.46.88 
Meer praktische info op www.vrede.be/nato 

II. Actiekamp Straatsburg 1-5 april 2009 

Richtprijs per persoon : 30 € 
Vertrek 31 maart vanuit Antwerpen-Berchem 
Contact: Inez@vredesactie.be 
Meer praktische info op www.vredesactie.be

T-shirt te koop voor 13 euro
Te bestellen bij julie@vrede.be

(Verschillende maten,
mannen- en vrouwenmodel)

➩  Als de NAVO de passie preekt / Ludo De Brabander & Georges Spriet / Uitgeverij 
EPO, Berchem i.s.m. Vrede vzw, Gent / Isbn 978 90 6445 510 0 / Paperback 15 x 
22,5 cm / ca. 240 pagina’s / ca € 20,00.

➩  Het boek verschijnt in april 2009. Het is verkrijgbaar in de boekhandel. U kunt 
het ook bestellen bij uitgeverij EPO per e-mail: uitgeverij@epo.be; per fax: 03 218 
46 04; per telefoon: 03 239 68 74; via de website: www.epo.be.

➩  Ludo De Brabander en Georges Spriet zijn beschikbaar voor lezingen, debatten en 
conferenties. U kunt hen contacteren via e-mail: Ludo De Brabander: ludo@vrede.
be – gsm: 0473 51 64 62 / Georges Spriet: georges@vrede.be – tel: 09 233 46 88.

➩  Meer info: www.epo.be en www.vrede.be
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Van zand goud maken: 
marktgerichte herschaling in Aqaba

I Pascal Debruyne I

De reconfiguratie van globaal kapitaal hertekent in het Midden-Oosten en de Noord-Afrikaanse landen (de zogenaamde  
MENA-regio), de stedelijke en regionale geografie op fundamentele wijze. Regio’s en steden zijn lokale laboratoria voor een  

amalgaam van neoliberale beleidsexperimenten, institutionele en bestuurlijke hervormingen en politiek-ideologische projecten.  
Een artikel over marktgerichte herschaling in de Zuid-Jordaanse stad Aqaba en de politiek-economische transformatie van Jordanië. 

De stad Aqaba vormt het hart van een 
bredere regionale 'Speciale Economische 
Zone'. Historisch gezien ligt die havenstad 
op een handelsroute tussen Afrika en het 
Verre Oosten. De stadsregio ligt in het 
centrum van de 'De Gouden Driehoek', 
van de Rode Zee in het zuiden, naar het 
prachtige woestijnlandschap van Wadi 
Rum, naar de Wadi Araba en de oude roze 
stad van de Noord-Arabische Nabateërs, 
Petra, in het noorden. Aqaba is sinds 2001-
2004 ingrijpend veranderd. Megalomane 
stadsprojecten en luxeresorts, bekende 
Amerikaanse ketens en dubieuze ‘massa-
gesalons’ waar Zuidoost-Aziatische vrou-
wen hun ding doen, tekenen de nieuwe 
globale morfologie van de stad. 

Belangrijker echter is dat grootschalige 
stadsontwikkelingsprojecten, logistieke 
centra en allerlei toeristisch exploiteer-
bare plaatsen - zoals natuurreservaten, 
cultureel of archeologisch erfgoed en tra-
ditionele gemeenschappen - functioneren 
als ruimtelijke knooppunten, waarrond 
zich nieuwe ondemocratische bestuurlijke 
configuraties vormen, louter in het voor-
deel van binnenlandse en buitenlandse 
elites. Ondanks de breedsprakige belof-
tes van algemene sociaal-economische 
vooruitgang en democratisering zien we 
in de praktijk een toenemende ongelijke 
ontwikkeling en een verregaande depoli-
tisering. 

Het einde van de semirente-
nierstaat en de  
staatsgeleide ontwikkeling
De Hashemitische monarchie in Jordanië 
heeft altijd gedeeltelijk overleefd door 
het zoeken naar inkomsten uit buiten-
landse hulp en rente (rentenier-staat). Die 
inkomsten werden aangewend om in het 

om de enorme opgebouwde schuldenlast 
(200% van het BNP of 6 miljard dollar) 
te verminderen, zette Koning Hussein in 
1989 het land op het spoor van de poli-
tieke en economische liberalisering. De 
economie werd gestructureerd volgens de 
neoliberale triade van liberalisering, dere-
gulering en privatisering. Een reeks eco-
nomische ‘gezondheidskuren’ volgens de 
bekende IMF-recepten, luidden het einde 
van de semirentenierstaat in. 

De bredere economische liberalisering zou 
herhaaldelijk rellen uitlokken in steden als 
Ma’an, Tafileh en Kerak omdat de verde-
ling van inkomsten en bestaansmiddelen 
via de (vroegere) patrimoniale netwerken 
werden aangetast. De overheid redu-
ceerde dat verzet al vlug tot acties van 
'gewapende boeven en smokkelaars'2. 
Het terugtrekken van overheidssubsidies 
voor olie, opgelegd door het IMF, deed de 
prijs van de olie met 30% stijgen. Ma’an, 
een truckerstad die sterk afhankelijk was 
van de transporteconomie, werd hierdoor 
bijvoorbeeld sterk aangetast. Hoewel het 
patrimoniaal sociaal contract van de ren-
tenierstaat geenszins een ideaal burger-
schapsmodel was, verliep de allocatie van 
middelen onder andere via voedsel- en 
oliesubsidies, via de uitbouw van publieke 
voorzieningen en via sociale steun. Na de 
economische liberalisering nam de armoe-
de- en achterstellingsgraad geleidelijk toe 
tot 15 à 30% in 2008.

CEO Abdullah II en de  
uitbouw van de  
competitiestaat
Tijdens de opening van het parlement 
op 1 november 1999 stelde de kersverse 
koning Abdullah II dat 'de democrati-
sche richting van Jordanië een nationale 

binnenland een legitieme basis voor haar 
macht uit te bouwen1. Het Hashemitische 
regime kreeg aanvankelijk subsidies van 
de Britse staat. Later kreeg het steun van 
de Verenigde Staten en verschillende 
Arabische staten, die het kon overtuigen 
van het strategische belang van Jordanië 
voor het bewaren van de veiligheid en 
de stabiliteit in de regio. De allocatie 
van die niet-productieve inkomsten uit 
buitenlandse hulp en steun, werd in de 
semirentenierstaat vooral verdeeld langs 
tribale, etnische en familiale breuklijnen. 
Financiële steun werd verstrekt aan tri-
bale - of clanelites, traditionele groepen 
werden binnengehaald in de admini-
stratie en het staatsapparaat, publieke 
diensten werden uitgebouwd en er kwam 
overheidssteun voor landbouwprojecten, 
bvb. voor het aanleggen van irrigatiekana-
len. Abdullah I (1921-1951), de zoon van de 
Hashemitische koning Hussein, baseerde 
zijn macht op een coalitie van tribale lei-
ders (nakomelingen van de bedoeïenen 
uit Arabië), christenen, Tsjetsjenen die 
uit de Kaukasus kwamen en Circassiërs. 
Koning Talal (1951-52) en Koning Hussein 
(1952-1999) zetten die praktijken verder. 

Vanaf 1980 werd die semirentenierstra-
tegie diepgaand aangetast. De externe 
inkomsten gingen achteruit, zowel door 
een terugval van Amerikaanse steun 
(omdat Hussein weigerde mee te stap-
pen in een vredesakkoord met Israël en 
Egypte) als door de aantasting van de 
geldstromen uit de Arabische landen, die 
hun middelen en steun verlegden naar 
Irak dat in oorlog was met Iran. Door de 
crisis in de olie-industrie was er ook een 
terugval van de overschrijvingen naar het 
thuisland vanwege Jordaanse gastarbei-
ders in de Perzische Golf. In een poging 
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leggen buiten de geijkte democratische 
arena’s. Dergelijke bestuursnetwerken 
buiten de staat om, beperken zich niet tot 
de Jordaanse elites, maar vormen institu-
tionele kernen waarrond zich een amal-
gaam van binnenlandse en buitenlandse 
statelijke en niet-statelijke actoren verza-
melen4. Vooral actoren als de Wereldbank, 
allerlei management- en planningbureaus 
(Bearing Point Inc., de Planning Alliance, 
TSG), lokale, regionale en internationale 
private ondernemers, en USAID (de quasi-
ngo van de VS) spelen allen een cruciale 
rol in de heroriëntering van de Jordaanse 
politieke economie. De gedeelde noemer 
in die bestuursnetwerken is de over-
tuiging dat democratische transitie via 
marktgerichte ontwikkeling verloopt. 

Aqaba als gedecentraliseer-
de competitieregio buiten de 
geijkte democratische arena 
Net zoals overal ter wereld, relativeert de 
globale herstructurering van kapitaal en 
arbeid, het belang van de nationale schaal 
ten voordele van sub- en supranationale 
vormen van organisatie. Steden, regio’s 
en exclusieve 'zones' met marktpotentieel 

zijn uitgegroeid 
tot institutionele 
machtscentra, die 
steeds vaker zelf 
(zullen) kunnen 
beschikken over 
het economische 
surplus die ze 
genereren. Die 
trend werd in 
Jordanië versterkt 
door verschillende 
decentralisatie-
rondes (in 1995, 
2001, 2003, 2005, 
2007 en 2009), 
waarbij specifieke 
bevoegdheden 
die vroeger op 
nationaal niveau 
werden beheerd, 

werden getrans-
fereerd naar lagere bestuursechelons. 
Lokale besturen zouden hierdoor leren om 
zelf investeringen aan te trekken om zo 
hun plaats op de wereldmarkt te kunnen 
opeisen. Tegelijkertijd kregen allerlei tech-

positie te behouden, werden subsidies 
opgezegd in verschillende sectoren zoals 
de landbouw en de sociale voorzieningen. 
De prijsregulatie werd verlaten en het 
monetair beleid werd geliberaliseerd. Er 
vonden fiscale hervormingen plaats, de 
handel werd geliberaliseerd en de finan-
ciële markt werd geopend om buitenland-
se en binnenlandse private investeringen 
aan te trekken. Er werden ook enkele com-
petitievriendelijke wetten opgesteld.

Die competitieve omwenteling had 
ook zijn institutionele effecten. De 
Hashemitische koning omringde zich met 
technocratische getrouwen. Zij kregen een 
zitje in de nieuwe bestuursnetwerken die 
de publiek-private samenwerking moes-
ten stimuleren. Een voorbeeld van een 
dergelijk schaduwkabinet was de ‘Royal 
Economic Consultative Council’ (ECC), 
waarvan zestien van de twintig leden 
uit verschillende Jordaanse topbedrijven 
kwamen (zoals de Nuqul Group, Taameer, 
Aramex, de CEO van Citybank Jordan, en 
de TAG Group). De ECC moest Abdullah II 
adviseren over verdere privatiserings- en 
liberaliseringsbehoeften. 

Rond de opeenvolgende nationale hervor-
mingsplannen vormden zich ook allerlei 
comités en stuurgroepen waarin actoren 
van de publieke en de private sector (PPS-
constructies) met elkaar kunnen over-

keuze zou blijven waar niet van afgewe-
ken wordt'. Toch namen economische 
hervormingen, stabiliteit en veiligheid 
de jaren daarop weer de bovenhand op 
de ‘prioriteit van politieke hervorming’. 
Meer zelfs, de Jordaanse competitiestaat, 
waarbij de nadruk gelegd werd op het 
aantrekken van buitenlandse investerin-
gen en het verhogen van exportgeleide 
productie, werd een hegemonisch project. 
De competitietrend kreeg meteen een 
institutionele inbedding: in 2000 onder-
tekende Jordanië het Vrijhandelsakkoord 
van het Midden Oosten met de Verenigde 
Staten en in 2001 trad het land toe tot 
de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het 
vredesakkoord met Israël uit 1994 (Wadi 
Araba Agreement) mondde uit in de cre-
atie van zogenaamde 'Gekwalificeerde 
Industriële Zones' (QIZ’s). QIZ’s zijn ‘vrij-
handelszones’ voor assemblage en textiel-
productie waarvoor een tarief- en taksvrije 
export van goederen naar de Verenigde 
Staten wordt gegarandeerd. De arbeid 
wordt vooral verricht door Bangladeshi, 
Sri-Lankanen, Egyptenaren en Filipijnen 
die in erbarmelijke omstandigheden en 
tegen lage lonen werken. 

Jordanië werd één van 
de meest competitie-
ve, geprivatiseerde en 
geliberaliseerde staten 
in de hele MENA-regio. 
IMF, USAID en de 
Wereldbank bevestig-
den dat in een rapport 
van 1996. Voor die 
instellingen is Jordanië 
hét model bij uitstek 
van een moderne 
liberale staat. Ook het 
Wereldbankrapport 
van 20053 stelt dat 
van alle landen in de 
MENA-regio, Jordanië 
de meeste inspan-
ningen heeft geleverd 
om de private sector 
ruimte te bieden en dat 
door de bescherming van investeerders, 
de registratie van eigendomsrechten, 
flexibele ontslag- en aanwervingsregels 
voor arbeiders en kredietverstrekkingen 
aan investeerders. Om die concurrentiële 

Aqaba (foto: C. Parker)
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ruimtelijk selectief en vergroten ze de 
onderverdeling van de stadsregio in encla-
ves. De grondprijs in Aqaba is in enkele 
jaren met meer dan 300% toegenomen, 
waardoor ze voor de armste categorieën 
van Jordaanse burgers onbetaalbaar is 
geworden. Alle informele zones, zoals 
woonzones of restaurants en bars op het 
strand, worden bedreigd. Volgens ASEZA 
zullen de informele restaurants en bars op 
termijn vervangen worden door officiële 
en esthetisch meer verantwoorde drank- 
en eetgelegenheden.10 De armste infor-
mele buurt ‘Shallalah’, waar zo’n 17.000 
achtergestelde groepen leven (voorna-
melijk arbeidsmigranten en Palestijnse 
vluchtelingen uit Gaza), wordt sinds 2008 
onder het mom van maatschappelijke 
overlast (drugstrafiek, prostitutie en soci-
ale problemen) bedreigd met ontruiming. 
Het achtergestelde gebied ligt toevallig 
op een strategische locatie dichtbij het 
strand, waar een residentiële buurt - lees: 
‘omheinde gemeenschap’- zou komen. 
De helft van de bevolking die eigendoms-
rechten heeft in Shallalah zou 'vervang-
woningen' krijgen (die op termijn moeten 
afbetaald worden) aan de rand van de 
woestijn, op een locatie die ‘Al-Karameh’ 
werd gedoopt. 
Al-Karameh (dat letterlijk ‘waardigheid' 
betekent) bevindt zich aan de rand van 
Aqaba tussen twee industriële zones in, 
alsof men goedkope productie-eenheden 
(personeel) zover mogelijk van de toeris-
tische hotspots wil verwijderen. Karameh 
zou ruimte bieden aan circa 830 gezinnen, 
meer dan ontoereikend voor de hele oor-
spronkelijke bevolking. De huizen zelf zijn 
nochtans gebouwd door een van de groot-
ste Jordaanse architecten, Jafar Toukan. 
Hij beweert dat hij de reële leefpraktijken 
en fysieke ruimtes uit Shallalah heeft 
gekopieerd in het Al-Karamehproject11. 
Volgens Mohammed Hassan, die al jaren 
in Shallalah woont, werpen de bewoners 
verschillende bezwaren op: de kosten 
voor water, elektriciteit en vervoer naar de 
stad zouden allemaal stijgen, er is geen 
mogelijkheid om dieren te houden en het 
bestaande gemeenschapsweefsel wordt 
opgebroken. De mogelijke gedwongen 
verhuis zal ook allerlei ondernemingskan-
sen doorkruisen. Zo zal er bvb. een meer-
kost zijn voor het werken met toeristen 

aandelen in ADC en ASEZA de andere 50%. 
De ruim 100.000 inwoners van de Aqaba 
SEZ, vallen allen onder de autoriteit van 
ASEZA en ADC, die het beiden ontbreekt 
aan elke vorm van democratische legitimi-
teit. In een interview met het ministerie 
van Gemeentes in april 2007 zei de hoofd-
ingenieur verwonderd: “Aqaba is geen 
gemeente of stad meer, het is een privaat 
bedrijf.”6 Gevraagd naar onder wiens 
gezag de mensen van Aqaba leefden, kre-
gen we bij ASEZA het volgende antwoord: 
“Er is slechts één bestuur in Aqaba en 
dat is ASEZA.”7 Nog volgens ASEZA zou 
Aqaba via een centraal knooppunt voor 
investeerders een vlaktaks van 5%, geen 
tarieven op import, geen land- en eigen-
domstaksen en het recht op volledige 
repatriëring van winsten, een topbestem-
ming voor toerisme en een toplocatie voor 
wereldwijde investeringen worden. De 
vrijhandelsenclave trok sinds 2001 al voor 
acht miljard dollar aan investeringen aan, 
voornamelijk via vastgoedprojecten met 
exotische namen zoals ‘Ayla Oasis’, 'Tala 
Bay Resort Complex' en ‘Saraya Aqaba’.  
Saraya Aqaba is een megalomaan toeris-
tisch project (van 12 hectare groot en 600 
miljoen dollar) dat centraal staat in de 
ontwikkeling van de Speciale Economische 
Zone van Aqaba. MAWARED, een quasi 
staatsinstantie, bouwt dat luxeresort uit 
samen met Saudi Oger van de Libanese 
Hariri-familie, dat in het project stapte 
omdat het zich naar eigen zeggen 'aan-
getrokken voelde tot Jordanië's liberale 
wetten en zijn bloeiende vastgoedmarkt'. 
Daarnaast is de uitbouw van de haven 
cruciaal voor het economische succes van 
ASEZA. De havengronden zijn momenteel 
in handen van een Zweeds bedrijf, AP 
Müller, die de haven privaat reguleert. 

De Speciale Economische Zones hebben 
officieel 'het verlichten van de armoede en 
de werkloosheid in de regio' tot doel8. Het 
hele SEZ-beleid wordt dan ook vakkun-
dig ondersteund door USAID, dat via een 
aantal projecten een totale investering 
van vijftien miljoen dollar voorziet voor 
Aqaba/ASEZA9. Ook de EU steunt met een 
slordige tien miljoen euro. Ondanks de 
retoriek rond algemene economische ont-
wikkeling, armoedebestrijding en jobcre-
atie zijn die ontwikkelingsprojecten echter 

nocraten een toenemende macht in lokale 
en regionale administraties. 

Dat competitieve decentralisatiebe-
leid kreeg in een doorgedreven vorm 
gestalte in de havenstad Aqaba. De 
Jordaanse overheid creëerde er vanaf 
2000 namelijk enkele zogenaamde 
‘Speciale Economische Zones’ (SEZ) via de 
zogenaamde ‘wet Nr. (32)'. Ondanks dat 
Aqaba reeds in 1973 een kleinere vrijhan-
delszone kende en vanaf 1983 bestuurd 
werd door de Regionale Autoriteit Aqaba 
(ARA) - een min of meer autonome enti-
teit die de gemeente en de provincie 
overkoepelde - was de uitbouw van Aqaba 
als Speciale Economische Zone een kan-
telmoment wat decentralisatie betreft. 
Na een belangrijke vergadering met 
Koning Hussein in 1997 en een financiële 
interventie van de Wereldbank, waarmee 
een internationale adviseur (The Service 
Group) werd betaald, werd er een 'master-
plan' (2001-2020) opgesteld voor Aqaba. 
Omdat hierover onenigheid bestond bij de 
regering van eerste minister Abdurra’ouf 
Rawabdeh, werd de reële doorsteek en 
implementatie ervan naar de buitenpar-
lementaire arena van de Royal Economic 
Consultative Counsil gebracht. Onder 
leiding van ex-minister van Handel, Ali 
Aburragheb, richtte het ECC meteen een 
'task force' op om het masterplan verder 
uit te werken. Het onmiddellijke gevolg 
was het ontslag van eerste minister 
Rawabdeh. Hij werd vervangen door de 
ondernemende Aburragheb, die uiteinde-
lijk de uiterst gevoelige ‘wet Nr. (32)’ door 
het parlement kreeg5. 

Sinds 17 mei 2001 is de Speciale 
Economische Zone van Aqaba een auto-
nome vrijhandelszone, met financiële, 
fiscale en administratieve onafhankelijk-
heid, uitgebaat door de Aqaba Speciale 
Economische Zone Autoriteit (ASEZA). 
ASEZA bestaat uit een team van techno-
craten, waaronder vijf commissarissen 
en een hoofdcommissaris, benoemd 
door de eerste minister. Het dagelijks 
bestuur van die economische enclave 
is sinds 2004 volledig in handen van de 
private aandeelhoudersmaatschappij 
'Aqaba Development Corporation' (ADC). 
De Jordaanse overheid bezit 50% van de 
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onder SABEQ (het neoliberale businessplan 
van USAID).  

Besluit
Het mag duidelijk zijn dat er in Jordanië 
een politiek gestuurde, institutionele 
transformatie aan de gang is, die de 
machtsverhoudingen tussen de beleids-
niveaus en een reeks van beleidsactoren 
wijzigt via een regulatieve dumping op 
lokaal niveau. Ondanks de beloftes van 
algemene ontwikkeling creëert die plaats-
gebonden  en selectieve ontwikkeling 
‘gedepolitiseerde marktruimtes’. Die nieu-
we marktruimtes renderen vooral voor 
nieuwe kapitaalkrachtige gemeenschap-
pen die binnenstromen in gesimuleerde 
traditionele omgevingen, ten nadele van 
de zittende bevolking die van zijn traditio-
nele grond wordt losgerukt en naar belie-
ven verplaatst kan worden. 

gekregen van Koning Abdullah II om die 
Ontwikkelingszones in Jordanië te creëren. 
Niet de nationale regering zal de verant-
woordelijkheid dragen, maar vier nog op 
te richten commissies zullen het kader en 
de standaarden uitzetten voor de toekom-
stige regionale ontwikkeling. Die com-
missies zullen binnen de grenzen van de 
‘ontwikkelingsregio’ alle taken van de tra-
ditionele lokale en democratisch verkozen 
besturen overnemen. Dat buiten de orde 
van de bestaande democratische geplo-
genheden om, zoals verkiezingen, verte-
genwoordiging, burgerschap, sociale rech-
ten enzovoort. Net zoals de SEZ in Aqaba 
zullen dat belastingvrije of belastingmilde 
zones zijn die gemanaged worden door 
een team van benoemde technocraten. 
Het is niet ondenkbaar dat men binnen 50 
jaar in Jordanië van de ene naar de andere 
soort 'uitzonderingszone' kan lopen. Tot op 
zekere hoogte komt dat nieuwe decentra-
lisatiebeleid neer op het creëren van een 
nieuw soort Speciale Economische Zone of 
Gekwalificeerde Industriële Zone, maar het 
is niet zomaar de bedoeling om in compe-
titie te treden met de SEZ's en QIZ's.  In de 

Ontwikkelingszones moet geen belasting 
betaald worden op de export naar het bui-
tenland, maar wel op de 'export' naar de 
lokale markten. Die nieuwe regio’s worden 
‘Ontwikkelingszones’ genoemd omdat ze 
dan de WTO-standaarden niet als bijbel 
moeten hanteren, wat concreet betekent 
dat ze  iets meer vrijheid hebben in zaken 
van sociale en ecologische regulatie13. De 
leidende mantra’s worden: 'ontwikkeling 
gebaseerd op de lokale gemeenschap-
pen' en 'milieuverantwoord ondernemen'. 
Voorlopig wordt dat decentralisatiebeleid, 
zoals steeds, gesponsord en voortgedreven 
door zowel de overheid als door USAID 

door de grotere afstand naar het centrum 
of zullen de bestaande smokkelnetwerken 
voor goedkope olie uit Saudi-Arabië door-
geknipt worden (bewoners smokkelen olie 
in grote tanks onder hun auto) enz12. 
De sociaal-economische vooruitzichten 
voor die onderklassen in Aqaba worden 
toenemend bepaald door allerlei klein-
schalige gemeenschapsprojecten, die 
officieel gebaseerd zijn op het principe 
van 'maatschappelijk verantwoord onder-
nemen' (of corporate social responsibility-
CRS). Onder leiding van de Jordan River 
Foundation, een reeks ngo’s en enkele 
CSR-departmenten van projectontwik-
kelaars moeten de armsten binnen het 
keurslijf van de formele (toeristen)markt 
gebracht worden. 

Van Speciale 
Economische Zones naar 
‘Ontwikkelingszones’. 
Het beleid rond de Speciale Economische 
Zones werd intussen uitgebreid na het 
experiment in Aqaba. Niet alleen zal 
Aqaba als SEZ zelf worden uitgebreid 
naar het noorden toe, in 2006 werd ook 

in Mafraq een soort SEZ geïnstalleerd 
(vooral een transport- en logistiek cen-
trum) en sinds mei 2007 in Irbid (vooral 
private ziekenhuizen en medische centra). 
Toch bleven politieke en economische 
elites gedeeltelijk op hun honger zit-
ten wat betreft economische groei. 
Om dat te verhelpen, werd het reeds 
oudere idee gelanceerd om een aantal 
'Ontwikkelingszones' in te voeren in 
enkele regio’s van het land. Heel recent, 
in 2009, werd de Ontwikkelingszones 
Commissie (DZC) opgericht, waarvan het 
volledige legale kader af moet zijn tegen 
juni 2009. De DZC heeft een mandaat 

1 Brand, E., L., Jordan’s Inter-Arab Relations: The 
Political Economy of Alliance Making., New York: 
Columbia University Press, 1994.
2 Schwedler, J.,Occupied Maan. Jordan's Closed 
Military Zone., Middle East Report, 3 december 
2002.
3 Doing Business in 2005: Removing obstacles 
to Growth.
4 Parker, C., (2009), Tunnel bypasses and 
Minarets of capitalism. Amman as neoliberal 
assemblage. Political Geography. In press.
5 Marwan Kardoosh, (2005), The Aqaba 
Special Economic Zone, Jordan. A Case 
Study of Governance. Zentrum für 
Entwickelingsforshung. Universität Bonn.
6 Interview door Pascal Debruyne en Maartje 
Deschutter met ministerie van Municipalities, in 
april 2007 in Amman (Jordanië).
7 Interview met ASEZA door Christopher Parker 
& Pascal Debruyne, Januari 2009.
8 Jordan Times 2 mei 2007.
9 'Aqaba Community and Economic 
Development Program' (ACED) en 'Aqaba Zone 
Economic Mobilization Project' (AZEM)
10 Interview met ASEZA door Christopher Parker 
& Pascal Debruyne, Januari 2009.
11 Nicolas Seeley & Kate Washington, A Simple 
Plan. Jo Magazine, August 2007.
12 'Interview met Mohammed Hassan (bewoner 
van Shallalah) door Christopher Parker & Pascal 
Debruyne.
13 Interview door Sylvie Janssens met Ruba 
A. Al-Zu'bi (Development Zones Commission), 
januari 2009

Voor instellingen als het IMF, 
USAID en de Wereldbank is 
Jordanië hét model bij uitstek van 
een moderne liberale staat in de 
MENA-regio. 
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Extreemrechts in Israël aan zet
I Ludo De Brabander I

Extreemrechts is de grote overwinnaar van de verkiezingen in Israël. Samen halen de Israëlische extreemrechtse partijen 49 zetels 
op een totaal van 120. Een coalitie tussen extreemrechts en religieus rechts behoort nu tot het meest waarschijnlijke scenario.  

Maar ook een ‘grote coalitie’ van Likoed met minstens Kadima en een derde partij zoals de Arbeiderspartij en/of Yisrael Beiteinu 
behoort nog tot de mogelijkheden.

De verwachting dat extreemrechts de 
verkiezingen zou winnen is uitgekomen. 
Likoed dat naar de verkiezingen trok met 
een programma waarin er geen plaats is 
voor een Palestijnse staat, haalde met 21 % 
van de stemmen 27 van de 120 zetels bin-
nen. Het racistische Yisrael Beiteinu van 
Avigdor Lieberman, die er geen doekjes 
om windt en openlijk zegt dat Israël moet 
gezuiverd worden van het Arabische deel 
van de bevolking, sleepte met 12 % van de 
stemmen, 15 zetels in de wacht. Hoewel 
hij een zetel minder haalde dan Kadima is 
Likoedleider Benjamin Netanyahu aan zet 
om een regering te vormen. Netanyahu 
wedt op twee paarden. Zijn belangrijkste 
gesprekspartners voor de vorming van een 
nieuwe regering zijn de extreemrechtse 

partijen, die hij zijn ‘natuurlijke partners’ 
heeft genoemd. Maar hij hoopt ook nog 
altijd minister van Buitenlandse Zaken 
Tzipi Livni te overtuigen om een coalitie 
van ‘nationale eenheid’ te vormen. Haar 
partij, Kadima, sleepte weliswaar een 
zetel meer in de wacht dan Likoed (28 
zetels met 23 % van de stemmen), maar 
haar belangrijkste huidige coalitiepartner, 
Avoda (de Arbeiderspartij), haalde een 
desastreuze uitslag. Livni weet dat een 
extreemrechtse coalitie internationaal 
moeilijker zal liggen en zegt vooralsnog 
voor de oppositie te kiezen. 

Kadima is de partij die door Ariel Sharon is 
opgericht na zijn vertrek uit Likoed. Deze 
duidelijk rechtse partij wordt in de media 
steevast als ‘centrumrechts’ omschreven. 

regering. Een aantal van de extreemrechtse 
figuren uit deze partijtjes is overigens 
overgestapt naar Likoed. Een van hen is Effi 
Eitam, een ex-minister onder Ariel Sharon, 
die de Arabische inwoners van zijn land als 
een kanker heeft omschreven en opriep 
om de Arabische parlementsleden uit de 
Knesset te zetten en naar Gaza te sturen.

Ter rechterzijde bevinden zich verder 
nog de religieuze partijen. De grootste is 
Shas, met 11 gewonnen zetels (dat komt 
overeen met 9 % van de stemmen). Deze 
partij spreekt zich uit voor Eretz Israël 
(dat betekent groot Israël, dus inclusief de 
Palestijnse gebieden), maar blijft  tegelij-
kertijd dubbelzinnig door niet expliciet te 
zeggen dat er nooit een Palestijnse staat 
zou kunnen komen. Het kleinere 'Verenigd 
Torah Judaïsme' (5 zetels en 4 % van de 
stemmen) is een ultraorthodoxe partij die 
een vurig voorstander is van de uitbreiding 
van de illegale joodse nederzettingen op de 
Westelijke Jordaanoever. 

Alles opgeteld verzamelde extreemrechts 
dus 49 zetels (een stijging met 17 zetels) 
in de nieuwe Knesset en stelde religieus 
rechts 16 zetels veilig (min 2 zetels). Deze 
partijen kunnen samen een coalitie vormen 
met een comfortabele meerderheid en het 
‘gewone’ rechtse Kadima (verlies met een 
zetel) in de oppositie houden.

Links verval
Ter linkerzijde is het kommer en kwel. 
Avoda (de Arbeiderspartij), haalt met nog 
amper 10 % slechts 13 zetels binnen (een 
verlies van 6 zetels) en kan overigens nog 
bezwaarlijk tot het centrum linkse kamp 
worden gerekend. De partij is onder Ehud 
Barak verder naar rechts opgeschoven en 
stelt zich alsmaar zionistischer op. Barak 
was als minister van Defensie de belang-

Sharon zelf wordt politiek verantwoor-
delijk geacht voor de slachtpartijen in 
de Palestijnse kampen Sabra en Shatila 
(Libanon, 1982). Verder heeft Sharon met 
zijn ‘unilateraal’ 'disengagement'-plan 
niet alleen gezorgd voor de ontruiming 
van de Gaza-strook in de zomer van 2005, 
maar ook voor de consolidatie en de uit-
breiding van de illegale nederzettingen 
op de Westelijke Jordaanoever. Het was 
het plan om Gaza te ontruimen dat leidde 
tot de interne breuk met Likoed. Sharon 
was premier van Israel van 2001 tot 2006. 
Het was onder zijn bewind dat er  zware 
repressie plaatsvond tegen de tweede 
Palestijnse intifada (volksopstand), uitge-
broken na diens provocatief bezoek aan de 
Tempelberg. Zijn Kadima is nu verantwoor-

delijk voor de uithongerings- en oorlogs-
campagne tegen de bevolking van Gaza.

Een mogelijke kandidaat voor een 
regeringscoalitie met Netnayahu en 
Lieberman is de extreemrechtse Nationale 
Unie (4 zetels), een coalitie van verschil-
lende kleine partijen die met elkaar 
gemeen hebben dat ze alle Palestijnse 
gebieden willen annexeren, vinden dat er 
te weinig militair wordt opgetreden tegen 
het ‘terrorisme’ en die net als Liebermans 
partij Israël etnisch willen zuiveren van de 
‘Arabieren’ (Palestijnen en Bedoeïenen). 
Daarmee verwant is een andere extreem-
rechtse coalitie, Joods Tehuis (Habayit 
Hayehudi) die als nieuwe partij 3 zetels 
binnenhaalt en mogelijks ook voorkomt 
in het scenario van een extreemrechtse 

Met de extreemrechtse partijen aan  
zet is er tenminste het voordeel van  
de duidelijkheid. 
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over het luchtruim of de controle over de 
Jordaanvallei, een grote strook Palestijns 
bezet gebied dat grenst aan Jordanië. Met 
de internationale schijnwerpers op Israël 
gericht, werpt Livni zich in deze discus-
sie nu op als een echte vredesduif. Zij 
zegt dat Kadima de gesprekken met de 
Palestijnen wil verderzetten met als uit-
eindelijk resultaat de oprichting van een 
Palestijnse staat. In werkelijkheid hanteert 
ze de oude en beproefde strategie: naar 
de buitenwereld de schijn ophouden door 
te onderhandelen en zelfs akkoorden af 
te sluiten, maar op het terrein de poli-
tiek van voldongen feiten voortzetten 
door nieuwe annexaties en uitbreidingen 
van de nederzettingen. In de lente van 
2008 gaf premier Olmert (haar voorgan-
ger bij Kadima) ondanks de afspraken 
in Annapolis, de toestemming voor de 
bouw van 750 nieuwe woningen in Givat 
Ze’ev, een nederzetting op de Westelijke 
Jordaanoever, wat zelfs de zeldzame kri-
tiek opleverde van de VS. In de coalitiege-
sprekken claimen de ultraorthodoxe par-
tijen Shas en het Verenigd Torah Judaïsme 
de ministerpost voor ‘huisvesting en con-
structie’. Zij willen voor de snelgroeiende 
Haredi-gemeenschap (een zeer orthodoxe 
religieuze joodse strekking) ‘duizenden’ 
nieuwe wooneenheden bouwen op de 
Westelijke Jordaanoever. Netanyahu wil 
echter dat die post bij de premier komt. 

Vredesproces?
Opeenvolgende regeringen hebben het 
‘vredesproces’ gebruikt als een dekmantel, 
want sinds Oslo in 1993 is de uitbreiding 
van het aantal nederzettingen juist sterk 
toegenomen, ook in de 'vredesjaren', de 
Oslo-periode tussen de twee intifada’s in. 
Met de extreemrechtse partijen aan zet is 
er tenminste het voordeel van de duide-
lijkheid. Zij spreken zich niet alleen open-
lijk uit tegen de komst van een Palestijnse 
soevereine staat, maar stellen ook duide-
lijk dat ze de discriminatiepolitiek tegen 
de Arabische inwoners in Israël zelf willen 
versterken. Dat kan ook internationaal zijn 
gevolgen hebben. De nieuwe Amerikaanse 
president, Barak Obama, beweert alvast 
voluit voor de vrede te gaan, wie er ook 
aan de macht komt in Israël. Hij heeft 
weliswaar zijn steun toegekend aan Israël, 
maar of hij dat nog zo uitgesproken zal 

de 20 % van de totale bevolking in Israël) 
lieten de verkiezingen zoals gewoonlijk 
grotendeels links liggen. Hadash (acro-
niem voor ‘Democratisch Front voor Vrede 
en Gelijkheid’, behaalde 4 zetels en is 
een Joods-Arabische partij ontstaan uit 
een samengaan van de Israëlische com-
munistische partij Rakah (later: Maki) en 
progressieve niet-parlementaire groepen. 
Ze noemt zichzelf marxistisch en niet-
zionistisch en streeft naar de ontruiming 
van de nederzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever, het recht op terugkeer van 
de Palestijnse vluchtelingen en de erken-
ning van de Israëlische Arabieren als nati-
onale minderheid.

Coalitiegesprekken
Hoewel Kadima vooralsnog blijft kiezen 
voor de oppositie laat ze toch een ope-
ning. De partij heeft laten verstaan dat 
een coalitie van Likoed, Kadima en Yisrael 
Beiteinu niet onmogelijk is, zij het zonder 
de andere extreemrechtse partijen erbij. 
Een van de obstakels voor een vergelijk 
tussen Likoed en Kadima is de politiek 
ten aanzien van de bezette Palestijnse 
gebieden. Het Charter van Likoed uit 1999 
verwerpt de oprichting van een Palestijnse 
staat. Tijdens de kiescampagne sprak 
Netanyahu enkel over een regeling die 
hij ‘economische vrede’ noemde, wat dat 
ook moge betekenen. Hij blijft herhalen 
dat de Palestijnen geen recht hebben 
op zaken als een eigen leger, controle 

rijkste architect van de recente slachting 
in Gaza. Als premier (1999-2001) zorgde 
hij weliswaar voor de ontruiming van 
zuid-Libanon, maar op jaarbasis gezien 
ook voor het grootst aantal vergunningen 
ooit toegekend voor de bouw van nieuwe 
wooneenheden in de joodse nederzet-
tingen op de Westelijke Jordaanoever. 
Barak is een gedecoreerde generaal – dat 
is eerder regel dan uitzondering in de 
Israëlische politiek – en leidt als succesvol 
bedrijfsleider niet meteen het leven van 
een sociaal-democraat die voeling heeft 
met arbeiders. 

Wat is er dan nog wel ter linkerzijde? De 
enige partij die met veel goede wil nog 
aanspraak zou kunnen maken op het label 
‘links’ is Meretz, dat zichzelf omschrijft als 
een 'linkse zionistische partij'. Maar ook 
met die partij is het slecht gesteld. Net als 
Avoda verliest het keer op keer de verkie-
zingen. Nu haalt Meretz nog maar 3 zetels 
(3 procent), dat is 2 zetels minder dan in 
de afgelopen legislatuur. 

Het enige echte andere geluid in het door 
extreemrechts gedomineerde politieke 
landschap komt van de Arabische partijen 
(Balad en de Verenigde Arabische lijst 
Ta’al) en de gemengde partij Hadash, die 
allemaal samen op 11 zetels uitkomen, 
een stijging met 1 zetel in vergelijking 
met de vorige verkiezingen. De Arabieren 
met Israëlisch staatsburgerschap (rond 
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doen met extreemrechts aan de macht is 
een vraagteken. Dat is wellicht de reden 
waarom Netanyahu graag een grote 
coalitie wil (met Kadima erbij dus). Maar 
een politiek die streeft naar de verwezen-
lijking van de belangrijkste Palestijnse 
rechten, moeten we van de volgende 
Israëlische regering al zeker niet verwach-
ten en van de VS evenmin. 
Ook voor Europa blijft de belangrijke 
vraag welke invloed het kiesresultaat zal 
hebben op de tot nu toe uitstekende rela-
ties met de EU? Zal de opwaardering van 
het associatieakkoord nu definitief in de 
koelkast belanden? Of meer, zal het asso-
ciatieakkoord, dat voor Israël belangrijke 
handelsvoordelen oplevert, zelf ter dis-
cussie komen te staan? De EU is immers 
veruit de belangrijkste handelspartner van 
Israël en beschikt dus over een potentieel 
krachtig wapen. Veel zal afhangen van 
landen als Duitsland, Nederland en huidig 
voorzitter Tsjechië, die zich traditioneel 
altijd zeer pro-Israël opstellen.
En Israël zelf? De explosie van extreem-
rechts zal het ‘democratisch’ gehalte van 
het land geen goed doen. De afgelopen 
jaren hebben we kunnen zien hoe negatief 
de impact kan zijn van het bezettingscon-
flict op het Israëlische politieke systeem. 
De discriminatie van de Palestijnse Israëli’s 
is altijd al een smet geweest op het 
systeem en een logisch gevolg van het zio-
nisme dat Israël als een joodse staat defi-
nieert. De tolerantie en steun voor men-
senrechtenschendingen (zoals de langdu-
rige administratieve detenties) groeit, de 
beperkingen op de vrije meningsuiting 
wordt stringenter en de zware inbreu-
ken op het internationaal recht stapelen 
zich op. Ook vanuit sociaal-economisch 
standpunt is de extreemrechtse regering 
geen zegen voor de Israëlische bevolking. 
Hoewel Israël jaarlijks een miljardensteun 
ontvangt van de Verenigde Staten zijn de 
kosten van oorlog, de bezettingsinfractruc-
tuur en het defensieapparaat zeer hoog. 
Alleen al het bouwen van de apartheids-
muur kost een fortuin. Geld dat men, 
indien er een vredesakkoord was met de 
Palestijnen en de Arabische buurlanden, 
in de ontwikkeling zou kunnen steken van 
de eigen maatschappij, waar ook verschil-
lende joodse bevolkingsgroepen het zeker 
niet breed hebben. 

BOYCOT ISRAËL
In het licht van de gebeurtenissen in de Gaza-strook klinkt de roep om een 
boycot van Israëlische producten opeens veel luider. Waar dit vroeger nog 
een obscuur idee was, dat in vele kringen al gauw werd afgedaan als veel te 
extreem, lijkt een consumentenboycot nu voor veel mensen een zeer aan-
vaardbare actie. 

De vraag gericht aan de EU (de belangrijkste handelspartner van Israël) om de 
geprivilegieerde relaties van Israël met Europa af te schaffen vallen in dove-
mansoren. Dit ondanks het feit dat hier zelfs nog geen sprake zou zijn van 
sancties, maar van een terugbrenging van de status van Israël naar de status 
die andere landen buiten de EU genieten. Over een echte boycot (sancties dus) 
of zelfs een wapenembargo valt helemaal niet te praten in Europa. Bizar, want 
de Israëlische schendingen van de mensenrechten en de oorlogsmisdaden 
stapelen zich al jaren op, met als triest hoogtepunt het bombarderen van 1,5 
miljoen Palestijnen die als ratten in de val zaten op een afgesloten strook land 
van amper 360km2 (Gaza). 

Waar vroeger vaak nog moeite gedaan werd door de Israëlische leiders om  
te ontkennen dat er mensenrechtenschendingen gepleegd werden en er  
geargumenteerd werd dat het beveiligen van de Joodse staat helaas vereist 
dat er soms geweld gebruikt moet worden, waarschuwde Olmert op  
1 februari schaamteloos dat er een 'buitenproportioneel antwoord' zal komen 
op beschietingen vanuit de Gaza. Volgens de vierde Conventie van Genève 
-het onderdeel van het internationaal recht dat geldt in oorlogstijd- moeten 
burgers die niets te maken hebben met de strijdkrachten, beschermd worden 
tegen het gebruik van alle geweld. Als dan nog eens openlijk toegegeven 
wordt dat het om disproportioneel geweld gaat, dan is er ondubbelzinnig 
sprake van een oorlogsmisdaad. 

Vele burgers vinden het gebrek aan reacties en sancties vanwege hun nati-
onale en bij uitbreiding Europese vertegenwoordigers schandalig en vragen 
zich af wat ze zelf kunnen doen. Hier komt het idee van een consumenten-
boycot bovendrijven. Een idee waar vele Palestijnen en NGO's al lang voor 
pleiten en dat een meer dan duidelijk signaal kan geven aan de Israëlische en 
Europese autoriteiten. 

Ook in Israël zelf zijn er vredesstemmen van burgers die oproepen tot een 
boycot, omdat ze maar niet kunnen begrijpen dat hun regering zomaar vrij 
spel krijgt in de Palestijnse Gebieden. Meer nog, de Israëlische Coalitie van 
Vrouwen voor Vrede stelde een lijst op met alle bedrijven die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de bezetting. Deze lijst is te vinden op www.whoprofits.
org. Welke producten worden geproduceerd in de illegale nederzettingen? 
Welke bedrijven investeren geld in de Israëlische bezettingsmachine? Deze 
lijst maakt het abstracte idee van een boycot plots zeer concreet. De belang-
rijkste Belgische investeerder blijft de Dexia-bank. Haal uw geld dus mas-
saal weg uit de Dexia-groep of confronteer uw bank met deze bevindingen. 
Aandeelhoudersvergaderingen zijn een uitstekende plaats om uw stem te 
laten horen. Veel succes!
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Zuid-Afrikaanse verkiezingen: 
ANC versus COPE. Of is het links tegen rechts?

I Paul Vanlerberghe I

Op 22 april gaat Zuid-Afrika naar de stembus om provinciale en parlementaire vertegenwoordigers te kiezen.  
De meerderheidsfractie mag een nieuwe president aanduiden en daar gaat het hem vooral om. Naast een grondig vernieuwd 
Afrikaans Nationaal Congres (ANC), treedt de nieuwe liberale partij COPE tegen het ANC in de arena. De gebruikelijke andere  

oppositiepartijen, zoals de (blanke) Democratic Alliance en de PAC, spelen een marginale rol.

De krachtsverhoudingen binnen het ANC 
zijn de laatste jaren grondig verschoven 
ten gunste van een meer progressieve alli-
antie, gedomineerd door de vakbondskoe-
pel Cosatu en de communistische partij 
(SACP), en gesteund door de oude oppo-
santen Cyril Ramaphosa en Tokio Sexwale. 
Sinds de beruchte 'Polokwane'-conferentie 
van 16 tot 20 december 2007 is er een 
nieuw ANC in de maak. De stormachtige 
verkiezing van Jacob Zuma tot voorzitter 
van het ANC op de 20ste nationale par-
tijconferentie in Polokwane (het vroegere 
Pietersburg) in december 2007, deed heel 
wat stof opwaaien in Zuid-Afrika. Meteen 

werd er over alles -de media, de economie 
en de maatschappij- gepraat in termen 
van voor en post-Polokwane.
In Polokwane werd niet alleen de figuur 
Jacob Zuma verkozen. Een hele reeks sterk-
houders van de vakbondskoepel Cosatu 
('Congress of South African Trade Unions') 
en van de 'South African Communist Party' 
(SAPC) werden verkozen in het hoogste 
beleidsorgaan van het ANC, de 'National 
Executive Committee' (NEC).

ontsloeg Zuma zonder raadpleging van 
de partijstructuren uit al zijn functies. 
Zuma verdween in de politieke wildernis. 
Diverse rechtszaken werden tegen hem 
aangespannen, maar zijn populariteit 
bleef ongeschonden. Hij werd vanaf 2007 
de charismatische figuur waarrond de 
opposanten tegen het beleid van Mbeki 
zich groepeerden.

Politieke ommezwaai
De grondige politieke ommezwaai bin-
nen het ANC was het slotakkoord van de 
nieuwe machtsverhoudingen die gedu-
rende de voorafgaande jaren en maanden 
gestalte kregen. En die waren dan weer 
het resultaat van een intense sociale en 
politieke strijd waarin de SAPC en de vak-
bondskoepel Cosatu een belangrijke rol 
speelden.

Het echte startschot voor de verande-
ring kwam er met de algemene staking 
van het overheidspersoneel in juni 2007. 
Meer dan een miljoen werkers uit de 
publieke sector -onder stevig impuls van 
de gezondheidssector en het onderwijs- 
legden het hele openbare leven en bij 
momenten het hele land lam. Er werd 
gestaakt voor betere voorzieningen in de 
gezondheidssector en in het onderwijs, 
voor meer loon en huisvesting, maar ook 
voor politieke veranderingen in het beleid. 
Steevast doken er bij die gelegenheden 
steunbetuigingen op voor Jacob Zuma, 
die toen onder vuur lag van gerechtelijke 
onderzoeken wegens corruptie. De sta-
kingsgolf werd nog eens overgedaan door 
de mijnsector in december 2007 uit pro-
test tegen de onveilige werkomstandighe-
den. Er waren in de voorafgaande maan-

Corruptie of politieke  
processen?
Jacob Zuma werd in 2005 nog onceremo-
nieel van de macht verwijderd door Thabo 
Mbeki, toen voorzitter van het ANC en ook 
staatspresident. Zuma was op dat ogen-
blik de nummer twee: vice-voorzitter van 
het ANC en vice-president van het land. 
Zuma stond niet alleen hoog op de hië-
rarchische ladder, hij was ook erg populair 
omwille van zijn verleden als strijder van 
'Umkhonto we Siswe' (het bevrijdings-
leger van het ANC) en werd nog meer 
aanbeden omdat hij de bloedige rivaliteit 
die was uitgebroken na de ontmanteling 

van het apartheidsregime (1994) tus-
sen Inkatha en het ANC, in de provincie 
KwaZulu-Natal, tot een vreedzaam einde 
had gebracht. In 2000 kwam er een 
gerechtelijk onderzoek op gang rond een 
enorm contract voor wapenleveringen 
aan Zuid-Afrika door Europese concerns. 
Zuma werd vernoemd in een zaak van 
corruptie met de Franse wapenleverancier 
Thomson-CSF, en diens Zuid-Afrikaanse 
arm Thint (Thales International). Mbeki 

De beleidsverklaringen van het  
52ste ANC-congres in Polokwane lieten 
een verschuiving zien naar een ANC van 
het volk, met duidelijke klemtonen op de 
strijd tegen armoede en inkomensonge-
lijkheid en met oproepen voor een nieuw 
economisch beleid.
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december van 2007. In eerste instantie 
kwamen de de oude rivalen van Mbeki, 
die door hem de voorbije jaren uit de 
beslissingsorganen van de partij ver-
wijderd waren, al direct in het voetlicht. 
Het ging om Tokio Sexwale, een radicale 
vrijheidsstrijder die 'businesstycoon' 
geworden was, en Cyril Ramaphosa, de 
legendarische leider van de mijnvakbond 
en ondertussen al evengoed in de 'big 
business' geworteld. Maar de krachtver-
houdingen werden gauw duidelijk: het 
zou Mbeki versus Zuma worden. Tijdens 
een heftige stakingsgolf van de mijnwer-
kers, hadden de demonstranten maar 
één kreet: ''Zuma!” In alle afdelingen en 
provinciale structuren van het ANC werd 
gedebatteerd over de lijsten van afge-
vaardigden voor het Polokwane-congres: 
overal was het Mbeki versus Zuma. Of 

'behoud' versus 
'verandering'. 
Grote delen van 
het middenveld 
en alle media 
gaven de voor-
keur aan Mbeki. 
Ze vonden Zuma 
'ongeschikt' voor 
het leiderschap, 
aangetast door 
gerechtszaken en 
bovendien niet 
gediplomeerd 
(Zuma is een 
boerenjongen 
die nooit school 
gelopen heeft 
en zijn belang-
rijkste vorming 
kreeg van mede-

gedetineerden tijdens zijn verblijf in de 
gevangenis op Robbeneiland). Officieel 
Zuid-Afrika gaf hem kortom geen kans bij 
de verkiezingen voor het leiderschap van 
het ANC. Tot grote consternatie van allen 
werd Zuma toch met glans verkozen tot 
partijleider. Nog voor de stemmen geteld 
waren, veranderde het congresterrein in 
een dansfestival ter ere van Zuma. De 
beleidsverklaringen van het 52ste ANC-
congres in Polokwane lieten een verschui-
ving zien naar een ANC van het volk, met 
duidelijke klemtonen op de strijd tegen 
armoede en inkomensongelijkheid en 

raciale ongelijkheid, de inkomensonge-
lijkheid, en vooral een totaal gebrek aan 
doorstroming van zwarte vakmensen op 
de ladder van het (blanke) bedrijfsleven 
waren een doorn in het oog van vele 
Zuid-Afrikanen. De privatisering van grote 
delen van het openbaar bedrijfsleven, 
die gepaard ging met een liberaal beleid 
van onderaanneming, uitbesteding en 
onzekere jobs, leidden tot hevige pro-
testen. In 2007 maakte Cosatu zijn plan 
bekend voor een nieuw, op nationale 
ontwikkeling geïnspireerd, economisch 
beleid. Cosatu wilde de privatiseringen 
terugschroeven, meer investeringen in 
de openbare dienstverlening, betere 
gezondheidszorg en openbare scholen. 
Het monetaire en industriële beleid moet 
mikken op de ontwikkeling van de eigen 
industriële sectoren waar uitbreiding 

van de tewerkstelling mogelijk is, en niet 
op het multinationale bedrijfsleven. Op 
haar congres van juli 2007 legde ook de 
SACP de klemtoon op de strijd tegen de 
armoede, tegen inkomensongelijkheid 
en voor goede scholen en hospitalen. Er 
kwam een duidelijk pleidooi voor een 
nationaal geïnspireerd industrieel beleid, 
gelijkaardig aan de prioriteiten die Cosatu 
gesteld had.

Toen kwam Polokwane
De toon was gezet. Er moest een nieuwe 
leiding van het ANC verkozen worden in 

den enkele spectaculaire mijnongevallen 
gebeurd, waarbij de mijneigenaars en de 
overheid geen oren hadden naar de roep 
om betere veiligheidsvoorzieningen. Het 
ging om een strijd tegen de levensduurte 
en er kwamen regelmatig politieke eisen 
om het 'bedrijfsvriendelijke' regeringsbe-
leid om te buigen. Overal betuigden de 
stakers hun steun aan Zuma uit protest 
tegen de “politiek geïnspireerde gerechte-
lijke procedures” die tegen hem gevoerd 
werden “om te beletten dat hij de leiding 
van het land zou nemen”.

Het was echter de coalitie van Cosatu en 
SACP die inhoud gaf aan die oppositie. Zij 
lieten al jaren horen dat ze ontevreden 
waren over de werking van de Tripartite 
Alliance  -een hecht samenwerkings-
verband tussen ANC, Cosatu en SACP. 
De twee linkse 
partners vonden 
dat zij wel loyaal 
meewerkten aan 
de mobilisering 
om het ANC een 
ruime meerder-
heid te bezorgen 
in de verkiezingen 
en dat ze veel 
inhoudelijk werk 
leverden om het 
beleid voor te 
bereiden. Maar 
ze bekloegen zich 
erover dat ze door 
de leiding van het 
ANC steevast aan 
de zijlijn werden 
gehouden bij de 
uitoefening van 
de macht en het uitvoeren van beleid. De 
coalitie had al jaren kritiek op het 'Class 
Project', de roepnaam voor een sterk 
liberaal geïnspireerd sociaal en econo-
misch beleid, dat sinds 1994 in het ANC 
en Zuid-Afrika hoogtij viert. Direct na de 
overwinning op de Apartheid, had het 
ANC zich sterk laten beïnvloeden door 
de Wereldbank en het IMF, wat leidde 
tot een economisch, monetair en soci-
aal beleid, dat vooral oog had voor een 
bedrijfsvriendelijk klimaat met monetaire 
stabiliteit (een beleid van een harde munt 
met hoge rentevoeten). De sociale en 

Zuma
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een document waaruit blijkt dat Mbeki 
en anderen evenzeer vernoemd worden 
in de vermeende corruptie door Thomson-
CSF en Thint. Twee dagen later, op 21 
september 2008, bood Mbeki zijn ontslag 
aan, aan de voorzitter van het parlement. 
De dag erop werd Khalema Motlanthe, 
secretaris-generaal van het ANC, als 
nieuwe interim-president voorgedragen. 
Het zou tot begin januari 2009 duren voor 
hij officieel het ambt zou opnemen. De 
verliezers van Polokwane, de nauwe cirkel 
van Mbeki-getrouwen, hadden al een 
klein jaar geruchten laten circuleren dat 
ze het ANC zouden verlaten en een nieu-
we partij zouden stichten. Na het ontslag 
van Mbeki kwam die beweging op kruis-
snelheid. Onder impuls van voormalig 
defensie-minister, Mosiuoa Lekota, richt-
ten de ontevredenen in december 2008, 
een jaar na Polokwane, een nieuwe partij 
op: Congress of the People (COPE). Het 
oprichtingsmanifest van COPE laat geen 
duidelijk maatschappelijk project zien. 
Het heeft het vooral over ''de jeugd ver-
sterken'', ''de families en het familieleven 
in eer herstellen'' en ''de natie herenigen''. 
Een deel van het oude bedrijfsvriendelijke 
establishment heeft het ANC verlaten 
voor de nieuwe stal van COPE en daarmee 
is er voor de eerste keer een liberaal geïn-
spireerde zwarte partij geboren.

In die constellatie gaat Zuid-Afrika op 22 
april naar de stembus voor een nieuw 
parlement, waarvan de meerderheids-
fractie de president zal aanduiden. Het 
wordt een competitie tussen het ANC, de 
oude oppositiepartij Democratic Alliance 
die haar publiek vooral betrekt uit het 
blanke electoraat, en de nieuwe partij 
COPE. Daarnaast zijn er nog een hele 
resem kleine partijen die slechts enkele 
vertegenwoordigers halen. Sinds de 
overwinning op de Apartheid en de invoe-
ring van het algemeen kiesrecht in 1994 
haalde het ANC steeds een comfortabele 
meerderheid van om en bij de 70 procent, 
soms bijna een tweederde meerderheid. 
De werkelijke inzet is dus de vraag of het 
vernieuwde ANC een even grote of gro-
tere meerderheid kan mobiliseren rond dit 
nieuwe beleid. En of het met dat mandaat 
ook voldoende slagkracht wint om dat 
nieuwe beleid waar te maken.

verstaan we ook China, hebben gemikt 
op kleinschalige en familiale landbouw, 
waarbij het land in bezit is van hen die 
het bewerken.'' Het nieuwe beleid wil op 
vijf jaar tijd 30 procent van het beschik-
bare land (nu nog altijd grotendeels in 
handen van grote blanke landeigenaren) 
herverdelen naar kleinschalige zwarte 
boeren. ''Onteigeningen zullen daarbij 
onvermijdelijk zijn. Het oude model 
van de 'willing seller, willing buyer' 
is gedoemd om te verdwijnen'', zegt 

Radebe. Dergelijke opties doen sterk den-
ken aan de principes van de landhervor-
ming die de voorbije jaren in Zimbabwe 
werd doorgevoerd.

Exit Mbeki en de geboorte 
van COPE
Ondertussen ging het politieke leven ver-
der zijn gang. In september 2008 oordeel-
de rechter Nicholson uit Pietermaritzburg 
in een uitspraak dat de rechtszaken tegen 
Jacob Zuma politiek gemotiveerd waren 
en dat er duidelijk politieke inmenging 
was geweest in de beïnvloeding van het 
juridisch apparaat. Verschillende minis-
ters en hoge ambtenaren van de regering 
Mbeki werden met naam en met datum 
vernoemd.

Een week later kwam de NEC, het hoog-
ste beleidsorgaan van het ANC gedu-
rende twee dagen bijeen, en besloot het 
ontslag te vragen van president Mbeki. 
Ondertussen werd ook bekend dat de 
leden van de NEC op die bewuste bijeen-
komst voor het eerst inzage kregen van 

met oproepen voor een nieuw econo-
misch beleid.

Welk beleid?
Gedurende 2008 werkte 'de coalitie' 
haar nieuwe sociaal-economisch beleid 
verder uit. Het '10-stappenplan naar een 
nieuwe economie' werd in september 
2008 door Cosatu-leider Vavi openbaar 
gemaakt. Het centrale punt van het plan: 
''Gelijk welke economische maatregel 
moet getoetst worden aan onze doelstel-

lingen van meer  jobs, grotere gelijkheid 
in de samenleving en het uitroeien van 
de armoede. Alles wat daar niet aan 
beantwoordt, is geen goed economisch 
beleid. Economische groei die enkel ten 
goede komt aan enkele sectoren of alleen 
maar aan de bourgeoisie of aan de mid-
denklasse in de samenleving, is niet waar 
wij voor strijden.'' Het stappenplan wil 
een nieuw industrieel beleid ten gunste 
van de binnenlandse sectoren, die niet 
enkel voor de export moeten werken 
maar vooral voor de noden van de eigen 
bevolking. Dat betekent meer interventie 
van de overheid in strategische sectoren 
zoals voedselvoorziening, staal en mijnen. 
Het fiscaal- en monetair beleid moeten 
afgestemd worden op de objectieven 
van het ontwikkelingsplan. Er moet ook 
meer land gaan naar de zwarte bevol-
king. Ondertussen is het ANC in januari 
2009 nog enkele stappen verder gegaan. 
Op een conferentie begin januari 2009 
verklaarde de leider van het onderzoeks-
bureau van het ANC, Jef Radebe: ''De vele 
landen die het goed deden, en daaronder 

Direct na de overwinning op de 
Apartheid, had het ANC zich sterk laten 
beïnvloeden door de Wereldbank en 
het IMF, wat leidde tot een economisch, 
monetair en sociaal beleid, dat vooral 
oog had voor een bedrijfsvriendelijk  
klimaat met monetaire stabiliteit.
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door stuwdammen en grootschalige 
industriële projecten. Het is iets beter dan 
tien jaar geleden onder Cardoso. Die wou 
ons buiten de wet stellen. Maar ook deze 
regering doet veel te weinig voor ons.” 
Hoe dit komt moeten ze weten op de 
INCRA, een staatsorganisatie die zowat de 
bevoegdheid heeft van de Administratie 
Ruimtelijke Ordening in België. Luciano 
Brunet is directeur van deze dienst in de 
stad Santarém: “Er is hier gewoon geen 
traditie van overheidsoptreden. Dit land 
komt sinds 1988 uit een dictatuur. Tevoren 
was het woud het speeltje van de mili-
tairen. Een Gewestplan of zo is men hier 
nu pas aan het maken. Men weet nog 
altijd niet wat democratische publieke 
aanwezigheid is. Ik heb een tachtigtal per-
soneelsleden voor de ganse staat Para. Die 
is 1, 2 miljoen vierkante kilometer groot en 
er wonen naar schatting 7 miljoen men-
sen. Er zijn vrij goede wetten -het is ver-
boden kastanje te kappen, tachtig procent 
van de grond mag niet bewerkt worden, 
enzovoort- maar we kunnen ze niet doen 
toepassen.”
Zijn stelling wordt bevestigd door Raul 
Pont, leider van 'Democracia Socialista', 
de linkervleugel van de regeringspartij 
'Partido dos Trabalhadores' (PT): “Dit 
land is zeer complex. Er is een nationale 
regering met Lula, die geen meerderheid 
heeft in het parlement. Als de kiezers in 
de deelstaat of het gemeentebestuur 
voor een andere optie gekozen hebben, 
dan heb je al problemen. De rechterzijde 
is zelf volop betrokken bij het versjache-
ren van het woud. In Para is nu ook de 
gouverneur in handen van de PT. Zo heb-
ben we daar op een jaar tijd tweeduizend 
extra agenten kunnen aanwerven en 
duizenden hectares kunnen terugnemen 
die illegaal bezet werden door multina-
tionals.”

gestructureerd zijn, laten het afweten: 
ze hebben hun netwerken al of werken 
meestal met lang op voorhand vastgeleg-
de campagnes. Bij hen is het duidelijk niet 
meer hip om afgevaardigden te sturen.
De belangstelling van de pers was groot, 
al is België daar een droeve uitzondering 
op. Over het algemeen waren er ook niet 
zo veel Belgen, op een uitgebreide ACV en 
FGTB delegatie na. België heeft iets raars 
met sociale fora. Het Belgisch Sociaal 
Forum dankte dit jaar zijn enige twee 
werknemers af. Vakbonden en een aantal 
grote NGO’s beslisten blijkbaar om het 
Belgisch Forum minder steun te geven. 
Je vraagt je af of de loonkost van twee 
mensen dan zo spectaculair is, dat ze niet 
meer door een tiental grote Belgische 
organisaties gedragen kan worden. Te 
vrezen valt dat ook in dit landje de nei-
ging tot samenwerking wat vermindert 
ten voordele van het opnieuw lanceren 
van eigen campagnes die de organisaties 
beter op de voorgrond moeten brengen.

Brazilië
Het WSF brengt telkens het meeste op 
voor de activisten van het land en bij uit-
breiding het continent waar het doorgaat. 
Ook hier zijn het de Brazilianen die het 
meest van de gelegenheid gebruik heb-
ben gemaakt om nationale congressen 
samen te roepen, samenwerkingsver-
banden te smeden, afspraken te maken, 
acties in the picture te zetten,... Vooral de 
indianen hebben niet geaarzeld deze kans 
te benutten om hun eisen kracht bij te 
zetten. Ze protesteerden tegen het vernie-
tigen van het regenwoud. Akjaboro, een 
sjamaan (cacique) bij de Kayapo-indianen: 
“In sommige streken, als Matto Grosso, 
schiet er niets meer over van het woud. 
De blanke kwam en nam ons alles af. In 
andere gebieden worden we bedreigd 

Wereld sociaal forum 
moet zijn mond open doen

I Filip de Bodt I

Het WSF in Belém (Brazilië) zit erop. Het stof is gaan liggen, de tenten zijn opgerold. Volgens het organiserend comité namen  
een honderddertigduizend mensen aan de bijeenkomst deel. Ze verzetten zich tegen de vrijemarktlogica van het Wereld 

Economisch Forum in Davos en zoeken naar alternatieven én samenwerkingsvormen om die te verwezenlijken. Intern groeit  
de groep mensen die vindt dat het WSF ook zijn mond moet durven open doen rond concrete thema’s.

Organisatie
Volgens het organiserend comité was het 
WSF een gigantisch succes: een uit de 
hand lopend deelnemersaantal, vertegen-
woordiging van Indianenvolkeren én een 
nooit geziene horde (zij het vooral lokale) 
persmensen. Dat klopt allemaal. Er waren 
ook originele zaken te zien, eminente 
sprekers te horen (Waldon Bello, Ignacio 
Ramonet,…) en initiatieven groeiden weer 
als paddenstoelen uit de grond. Toch zijn 
er ook wat kanttekeningen te plaatsen. 
Op praktisch vlak kan het allemaal veel 
beter door de zaak verder te decentralise-
ren in een aantal wijken. De volkstoeloop 
zorgt er momenteel voor dat je soms uren 
onderweg bent om dan voor een lege tent 
te staan met een afgeschafte workshop 
op het programma. Wie in de hotels in de 
omgeving van het centrale WSF-punt ver-
bleef en met de taxi rondreisde, had hier 
allemaal niet zoveel last van. Als je afhing 
van bus en/of je eigen voeten, dan word 
je het sneller beu om na een uurtje rijden 
nog een kilometer of vijf te stappen tot je 
het doel bereikt hebt.  Er zou meer aan-
dacht mogen komen voor het modereren 
van de debatten. Modereren, dat is méér 
dan iedereen een gelijke spreektijd geven. 
Dat is het beste puren uit wat gezegd 
wordt, meningen confronteren en er voor 
zorgen dat er na afloop geen stoet komt 
van dertig deelnemers uit de zaal die 
allemaal hetzelfde komen vertellen of de 
geschiedenis van hun land uit de doeken 
komen doen, beginnend bij de inval van 
de zeshonderd Franchimontezen!
Je kon ook vaststellen dat het aantal deel-
nemende West-Europeanen en Afrikanen 
aan het dalen is. Vallen de agenda’s van 
de NGO’s niet meer automatisch samen 
met deze van het Forum? De grote inter-
nationale netwerken (Oxfam, kerken) zijn 
er nog. Diegenen die op nationaal vlak 
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Milieubewegingen, kleine boeren en 
indianen zijn het er ginds over eens dat 
het hele Amazonegebied ook niet voor 
de volle honderd procent kan uitgeroe-
pen worden tot natuurreservaat. In het 
woud wonen miljoenen mensen die zelf 
wensen aan de bak te komen en wiens 
lokale en duurzame productie mogelijk 
moet blijven. De rijkdommen moeten de 
lokale bevolking in plaats van de multina-
tionals ten goede komen. Wie dat anders 
ziet moet die mensen maar ander werk 
bezorgen. 

Mond open doen
Door de verhalen van Brazilië en Latijns-
Amerika boven te halen, komen we bijna 
onvermijdelijk op het zwakste punt van 
het Wereld Sociaal Forum: het onvermo-
gen om stelling in te nemen. De soci-
ale onrechtvaardigheid op wereldvlak 
schreeuwt om aandacht. Het verande-
ringsproces in Zuid-Amerika kan je voelen 
en zien op elke straathoek. Door te zwij-
gen hypothekeer je de kans om via een 
uitbreiding van dit veranderingsproces 
aan dit immense onrecht te werken. Maar 
het is moeilijke materie voor een forum 
waarvan het organiserend comité altijd 
in consensus moet werken. Het blijft een 
horizontaal overleg, waarbij alles vrij traag 
gaat. Binnen het WSF worden een aantal 
mensen ongeduldig en kritisch rond het 
uitblijven van daadwerkelijke standpun-
ten en internationale acties. Maar de 
meerderheid binnen het internationaal 
comité heeft daar voorlopig geen oren 
naar. Tijdens een twee dagen durende 
slot-evaluatie raakte men niet verder dan 
de afspraak om binnen vier maanden de 
knoop door te hakken over het al dan niet 
doorgaan van volgende edities.

Filip De Bodt is coördinator van t' Uilekot

Dat de PT er ook niet in geslaagd is om 
de wetteloosheid uit te schakelen stuit 
heel wat mensen tegen de borst. William 
Malheiros (van de boerenvakbond Fetagri): 
“De laatste tien jaar zijn méér dan dui-
zend militanten vermoord en daarvan 
is welgeteld één proces gekomen dat 
gewonnen is! De rechterlijke macht en 
een deel van de politie zijn ronduit cor-
rupt en blijkbaar slaagt men er niet in dit 
om te buigen. Maar ja, we mogen in geen 
geval terug naar rechts, dat is nog altijd 
de opvolger van de dictatuur.”

Milieu
Tussen al deze discussies door, ontmoet-
ten we de mensen van Greenpeace. Zij 
hadden net campagne gevoerd in Brazilië 
en kwamen in de stad Santarém oog 
in oog met de multinational Cargill te 
staan. Dit bedrijf heeft er een soya-haven 
aangelegd, wat uiteraard grote boeren 
aantrekt en de vernietiging van het 
regenwoud verder bevordert. Ze hebben 
er Cargill uiteindelijk gedeeltelijk op de 
knietjes gekregen: een deel van de haven 
wordt niet meer gebruikt, de multina-
tional wil nu werken met kleine boeren 
en draagt bij tot de ontwikkeling van de 
streek. Dit is echter een uitzondering. 
Elders worden multinationals allerminst 
in de verdediging gedrongen. In Juruti 
bvb. verdreef de Noord-Amerikaanse mul-
tinational Alcoa de plaatselijke bevolking 
van zijn gronden om er een bauxiet-
ontginning te starten. Het conflict sleept 
al jaren aan en raakt niet opgelost. Om 
een halt te kunnen toeroepen aan al deze 
mistoestanden in Brazilië, zal de klem-
toon moeten liggen op de uitbouw van 
het begrip 'staat'. Latijns-Amerika was de 
speeltuin van de eerste neoliberalen in 
de jaren tachtig en draagt daar nu nog 
de gevolgen van. 

Lula
De Braziliaanse PT-president blijft populair 
maar krijgt ook veel kritiek te slikken. Door 
de 'Bolsa Familiar' in te voeren (een toela-
ge van een kleine 23 reais [8 €] per maand 
voor iedereen die zijn kinderen naar school 
stuurt), heeft hij het inkomen van miljoe-
nen mensen in krottenwijken verdubbeld 
zonder de middenklasse of de rijken te 
raken. Een minimumloon van ongeveer 
450 reais (150 €) werd wettelijk gemaakt 
en wordt ook als uitkering ter beschik-
king gesteld voor sommige werklozen. In 
de arme wijken dragen ze Lula nog altijd 
op handen. Maar een deel van zijn mili-
tante aanhang haakt af. Er is niet alleen 
de dissidentie binnen de PT. Een aantal 
parlementsleden onder aanvoering van 
Heloïsa Helena werd eruit gegooid omdat 
ze tegen de begroting stemden. Heloïsa 
Helena begon prompt de PSOL, een partij 
links van de PT, die een vijf procent van 
de stemmen haalt, maar veel problemen 
heeft met interne twisten. Binnen de PT 
zelf had Lula moeite om zijn kandidaat 
(Ricardo Berzoini) voor het voorzitterschap 
te handhaven tegenover de linkervleugel: 
het scheelde in 2006 geen procent of de 
PT was een radicalere koers ingeslagen.
Ulisses Manaças van de nationale MST-
leiding (de beweging van landloze boeren) 
zegt dat zijn beweging bij de presidents-
verkiezing in 2010 geen stemadvies zal 
meegeven: “Wat de regering gepresteerd 
heeft rond landhervorming is te mager. 
Men heeft niets gedaan, buiten wat 
publieke gronden verdeeld en daarmee 
het regenwoud verder kapotgemaakt. 
Men raakt niet aan de grootgrondbezit-
ters en Brazilië blijft de staat met het 
grootste landprobleem in gans Zuid-
Amerika.” De MST is een radicale sociale 
beweging met anderhalf miljoen leden 
in Brazilië en een nog veel grotere achter-
ban. De MST liet dat ook merken tijdens 
het Wereld Sociaal Forum in Belém. De 
vijf linkse presidenten uit Latijns-Amerika 
(Lula van Brazilië, Lugo van Paraguay, 
Morales van Bolivia, Chavez van Venezuela 
en Correa van Ecuador) hadden mekaar 
rendez-vous gegeven voor een avondde-
bat. In de namiddag nodigde de MST vier 
van hen alvast uit voor een discussie met 
de sociale beweging. Lula was er niet bij 
en dat was niet toevallig. 
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Democratie voor de elite
I Tom Tytens I

De Verenigde Staten van Amerika, de grootste en machtigste natie ter wereld, 'land of the free and home of the brave',  
met zijn alom geprezen grondwet, is volgens Michael Parenti, doctor in de politieke wetenschappen en in 2003 genomineerd  

voor de Pulitzer Prize, een bolwerk van deceptie, een democratisch rookgordijn.
 

De wetten zien er op papier billijk uit voor 
elke burger. Ze vormen in theorie een 
beschermende paraplu waaronder ieder-
een, arm of rijk, blank of zwart, man of 
vrouw, diep religieuze of atheïst,  patriot 
of dissident, kan schuilen. In de praktijk 
worden de wetten echter zeer discrimine-
rend toegepast. De VS is het land van de 
democratie voor de elite. Parenti tracht 
met zijn boek meer inzicht te geven in de 
politieke realiteit van de VS en de politieke 
economie van het overheidsbeleid. Het 
beeld dat hij schetst is een pak grauwer 
dan wat de leiders ons voorhouden. Het is 
de waarheid die de megalomane macht-
hebbers liever verborgen houden, de ver-
sie van de feiten die je niet op school leert.

De meeste auteurs die schrijven over het 
machtsbestel in de VS gaan ervan uit dat 
de  politieke instellingen goed werken, dat 
de machtsconcentratie niet te groot is, 

dat de machtsbalans niet te veel overhelt 
naar de kant van de superrijken, dat de 
staat een neutrale entiteit is en geen spe-
ciale banden onderhoudt met grootgrond-
bezitters, vooraanstaande technocraten 
of kapitalisten. Zij verdedigen het twee-
partijenstelsel en de centralisering van de 
macht onder het mom van een mogelijke 
fragmentatie van de natie. Ze gaan ervan 
uit dat  de president in het algemeen 

belang werkt en niet voor belangengroe-
pen,  mits hij democratisch verkozen is. 
Parenti beweert het tegenovergestelde.  
Het land is in de ban van een machtige 
reactionaire stroom, waardoor linkse 
maatschappijcritici en andere groepen 
buitenspel staan. De verkiezingsstrijd gaat 
nergens over, burgerlijke vrijheden zijn 
een lege huls, programma's voor de armen 
betekenen weinig of niks en bovenal is er 
een duidelijk verband tussen de politieke 
en de economische macht. Politiek en 
economie zijn twee kanten van dezelfde 
medaille.

Zogenaamd onafhankelijke democrati-
sche instellingen als het Congress, het 
presidentschap, de bureaucratie, het 
Hooggerechtshof, de politieke partijen, 
de verkiezingen, het rechtssysteem etc. 
zijn in werkelijkheid nauw verweven en 
worden gecontroleerd door een sociale 

klasse die zijn eigen fundamentele belan-
gen beschermt via de media, lobbyen, 
het gerechtelijk apparaat, buitenlandse 
interventies en noem maar op.  Het land 
zit in de houdgreep van een kleine elitaire 
kliek geprivilegieerden die door de rege-
ring bevoordeeld wordt. De macht van 
'Corporate America' en het militair-indu-
strieel complex, dat veel verder reikt dan 
de Amerikaanse landsgrenzen en dat baat 

heeft bij een klimaat van angst en een 
oorloggerichte politiek met een accent 
op nationale veiligheid, moet aan banden 
gelegd worden. 

Volgens Parenti moeten we tevens het 
idee loslaten dat samenzweringen (een 
geheim, bewust georganiseerd plan 
van hooggeplaatste personen) niet 
bestaan en moeten we beseffen dat de 
Amerikaanse leidende klasse niet werkt 
in het algemeen belang van de VS-burger, 
maar om zijn eigen macht te behouden 
en te bevorderen. We moeten inzien 
dat Amerika geleid wordt door mensen 
die bewuste doelen nastreven en daar-
bij allerlei machtsmiddelen gebruiken, 
waaronder propaganda, overreding, ver-
kiezingen, fraude, bedrog, angst en zelfs 
geweldpleging en andere misdrijven met 
voorbedachten rade. Samenzweringen zijn 
gewoon een deel van het wapenarsenaal 
dat de machthebbers kunnen inzetten 
en ze zijn zo oud als de beschaving zelf: 
de moord op Caesar, het Buskruitverraad 
in 1605, de 'Balfour Declaration' in 1917 ... 
allemaal samenzweringen op hoog niveau 
met verstrekkende gevolgen. Ze komen 
ook voor in Amerika, een natie in crisis. 
Recessie of crisis betekent niet dat de rijk-
dom verloren gaat, het betekent veeleer 
een herverdeling van de rijkdom, waarbij 
de rijken rijker en de armen armer wor-
den. Het bedrijfsleven is ondemocratisch, 
de vrije markt is niet vrij. Niet de behoefte, 
maar de vraag bepaalt de aanwending 
van bestaansmiddelen.  

Door een concentratie van de macht zijn 
de prijzen makkelijker manipuleerbaar. De 
heersende oligarchie kan op die manier 
kunstmatig de prijzen hoog houden. 
In 2005  heerste een zogenaamde olie-
schaarste, maar vanaf het moment dat de 

Een select clubje superrijken 
bepaalt het reilen en zeilen 
van Amerika en heeft de natie 
in zijn macht.
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gere manier op de korrel, maar slaagt er 
tegelijk wonderwel in de vaak technische 
materie op een aangename, vlot leesbare 
manier neer te pennen. Tegenstanders 
verwijten hem dat hij enkel kritiek spuit 
en geen alternatieve oplossingen aan-
biedt, maar in het laatste deel van het 
boek doet hij dat wel degelijk. Die kritiek 

van de tegenstanders weerlegt hij 
netjes met een van zijn leuke meta-
foren: “Een dokter moet ook niet 
wachten tot het perfecte genees-
middel uitgevonden is om een diag-
nose te stellen.” Kritiek geven is dus 
wel degelijk legitiem, in dit geval 
zelfs nodig want er valt heel wat 
negatiefs te lezen tussen de lijntjes 
van de rood-blauw-witte vlag.

Songwriter Tim McIlrath zei het ons 
al voor: “Als wij, het Westen, het 
vlaggenschip zijn van vrede, voor-
spoed en democratie, dan zitten 
we met een lek en staan we op het 
punt om te zinken. Niemand lijkt 
het te merken, niemand verpinkt. 
De bemanning heeft de passagiers 
in de steek gelaten om te sterven in 
volle zee.”

Parenti schetst met Democratie 
voor de elite een ontluisterend 
beeld van een wereldmacht, 
gekaapt door een nietsontziende 
elitaire kliek die winstbejag voor 
menselijk welzijn plaatst. Hij gaat 
daarbij op zoek naar échte demo-

cratie, wat voor hem meer betekent dan 
enkel de strijd binnen het systeem, maar 
ook de strijd om het systeem te verande-
ren en te verbeteren, alternatieven voor de 
falende, misleidende politieke en econo-
mische structuren  te zoeken en ze door te 
voeren. Er is werk aan de winkel, of in de 
woorden van Parenti: “Aan al degenen die 
strijden voor vrede, sociale rechtvaardig-
heid en echte democratie. Dat hun aantal 
mag blijven groeien.”

grote olieconcerns de gewenste prijsstij-
ging afdwongen verdween de schaarste 
op mysterieuze wijze en inden ze record-
winsten.

De kloof tussen arm en rijk Amerika 
blijft groeien en Parenti zet zijn stel-
lingen kracht bij met cijfermateriaal dat 
de ogen opent. De 200 grootste 
transnationale bedrijven staan 
in voor 25 procent van de globale 
economische activiteit, maar heb-
ben slechts één procent van de 
werknemers in dienst. Eén procent 
van de VS-bevolking bezit tussen 
40 procent en 50 procent van de 
rijkdom, dat is meer dan de armste 
90 procent. In die één procent zit-
ten ongeveer 145.000 superrijken, 
imperiums als de Rockefellers, die 
in zo goed als elk land ter wereld 
een vinger in de pap hebben. De 
Rockefellers controleren enkele van 
de grootste banken en oliemaat-
schappijen ter wereld, bekleden 
sleutelposities of hebben bond-
genoten in het Witte Huis, bij de 
Federal Reserve, de inlichtingen-
diensten en overal elders waar de 
macht ligt. Hun liquide middelen 
deponeren ze veelal in belasting-
vrije stichtingen. 

Het selecte clubje superrijken 
bepaalt het reilen en zeilen van 
Amerika en heeft de natie in zijn 
macht. Desondanks houden ze de 
massa voor dat er niks aan de hand is, dat 
alles op wieltjes loopt, dat Amerika de 
ultieme democratie is en dat het nergens 
beter leven is. De cijfers spreken dat echter 
tegen. Van de twintig meest geïndustria-
liseerde landen heeft Amerika de hoogste 
kindersterfte, het hoogste aantal gevan-
genen per capita en de hoogste armoe-
degraad. Elk jaar telt de VS 30.000 zelf-
moordenaars en worden 17.000 mensen 
doodgeschoten. Op vlak van alfabetisering 
bekleedt de VS slechts de 49ste plaats in 
de wereld, op vlak van gezondheidszorg de 
37ste. Door de lage lonen en de hoge kos-
ten voor levensonderhoud leefden in de VS 
in 2005, 13 miljoen kinderen in armoede 
en in 2003 leefde 25 procent van de bevol-
king onder de armoedegrens (in de jaren 

PARENTI, Michael, 
Democratie voor de elite, 

Uitgeverij EPO, 2008, 432 p.
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1980 was dat nog dertien procent). Als het 
minimumloon sinds de jaren 1970 even-
redig gestegen was met de productiviteit 
bedroeg het nu $ 14,5 per uur i.p.v. $ 5,5. 
Parenti plaatst bij het behandelen van het 
cijfermateriaal ook de nodige nuances bij 
bepaalde verbloemde 'officiële' statistie-
ken.

De Amerikaanse burgers voelen wat 
Parenti schrijft tot op zekere hoogte aan, 
maar zijn niet bij machte om er wat aan 
te doen. Steeds meer Amerikanen laten 
het beeld varen van de politicus als idea-
list die verbetering wil voor volk en vader-
land. Ze zien hem meer en meer als de 
gewiekste manipulator die zich verkoopt 
als een hoer. Het geloof van de gewone 
burger in de politiek is al een tijdje zoek 
en de voorbije acht jaar trouwe dienst 
van de Bush-junta hebben dat fenomeen 
alleen maar exponentieel doen groeien. 
Dat het vertrouwen zoek is, is niet alleen 
de schuld van specifieke corrupte staats-
ambtenaren, maar van het hele politiek-
economische systeem. Parenti neemt de 
bestaande staatsstructuren op een inte-
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AGENDA

Vanaf 02-03-2009
Tentoonstelling : 
cartoons en vredesaffiches
Plaats: Gents Ecologisch Centrum, 
Koningin Maria-Hendrikaplein 5-6, Gent. 

12-03-2009
Red het geld! 
20u. Debatavond met politici en mensen 
uit de bankwereld. 
Plaats: Vooruit, Gent. Gratis toegang.

17-03-2009
Palestina, een literaire en muzikale ver-
kenning – benefiet voor Gaza.
20u30. Ramsey Nasr & Trio Aswat. 
Plaats: 
De Roma, Antwerpen, 4 euro inkom. 

20-03-2009
Welke toekomst voor Irak?
20u. Rondetafel met Irakese personali-
teiten 6 jaar na het begin van de oorlog. 
Plaats: Beurschouwburg, Brussel.

21-03-2009
Benefietfestival: Gent voor Gaza!
14-24u. Met debat, documentaires, optre-
dens, keuken, etc. Plaats: De Centrale, Gent. 

21-03-2009
NATO Game Over.
10u30. Actie van burgerlijke ongehoor-
zaamheid: sluiting NAVO-hoofdkwartier. 
Plaats van afspraak: 
De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, Schaarbeek.

26-03-2009
NAVO debat i.s.m. met MO-magazine
20u. Debat met politici, academici en de 
vredesbeweging naar aanleiding van de 
NATO- top op 4 april in Straatsburg. 
Plaats: Geuzenhuis, Gent.

04-04-2009
60 jaar NAVO te Straatsburg.
Vredesmanifestatie, conferentie en 
acties naar aanleiding van NAVO-top te 
Straatsburg.

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.

di. 17 maart ‘09
Org.: De Antwerpse Oxfam-Wereldwinkels ism De Roma

VU: Jan Holvoet, Vosstraat 7, Borgerhout 
tel & fax: 03/366.08.91 e-mail:deurne@oww.be

meer info: www.oww.be/educatie
Met steun van stad Antwerpen

De Roma Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
Inkom e4 • Aanvang 20u30

 Ramsey Nasr 
& Trio Aswat

Palestina, een literaire 
en muzikale verkenningen muzikale verkenning

Ramsey Nasr met poëzie van 
zichzelf en van Palestijnse 
dichters, en met eigen essays 
over de Palestijnse kwestie.

Trio Aswat brengt ons 
met liedjes in de wereld van 
Palestijnse vrouwen 
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Steun onze vrede – prk 000-0956015-80 
Hartelijk dank voor deze financiële riem onder het hart.
De financiële steun die veel lezers ons geven is van bijzonder belang voor onze beweging. Ze stelt ons in staat om onze activiteiten beter te organiseren, 
en verhoogt dus de kansen op sensibilisering bij grote en kleine sociale organisaties of beïnvloeding van palrelmentairen en beleidsmensen. Misschien 
wil je ook wel een domiciliëring invullen voor en klein maandelijks storting¸Tel 09 2334688 of pieter@vrede.be

Steunfonds december 2008 en januari 2009
EA Schilde 20,-; LM A’pen 10; PC Hertsberge 10,-; WC Brussel 10,-; JV Izegem 10,-; FD Deune 10,-; WDB Aalst 10,-; DL A’pen 10,-; RW St Niklaas 5,-; PC Gent 10,-; RC Gent 10,-; 
ER St Niklaas 10,-; NVB St Amandsberg 10,-; JV Kemmel 10,-; JT Deurne 10,-; EW Gent 10,-; EB Hasselt 10,-; IV A’pen 10,-; MV A’pen 10,-; RB Gent 10,-; TH Deurne 10,-; AU 
Gent 20,-; MB Kapellen 10,-; MV Deurne 10,-; HV Ohain 10,-; LD Harelbeke 10,-; ND St Niklaas 10,-; MB Comines 6,-; VC A’pen 10,-; Amicitia Brugge 1500,-; JD Oostende 
10,-; FM Brussel 15,-; LG Vosselaar 10,-; VV Aalst 10,-; PC A’pen 10,-; FVL St Amandsberg 10,-; CV St Niklaas 30,-; GE Gent 10,-; WW Ruiselede 385,-; MVDG Kessel-Lo 145,-; 
HVM Gent 10,-; WDV Oostende 10,-; LV A’pen 10,-; PVDP 10,-; RP Turnhout 12,50; KB Gent 10,-; KS Gent 250,-; SF Merelbeke 10,-; GVV Bornem 10,-; EM Putte 10,-; PC A’pen 
20,-; JH Willebroek 10,-; PC Hoboken 30,-; DDZ Nieuwpoort 10,-; DD Boom 10,-; LU Machelen 10,-; AV Westerlo 10,-; LV Iddergem 10,-; JR Kessel-Lo 10,-; PM Wetteren 10,-; 
LVG Laeken 10,-; WIB Leuven 20,-; JFC A’pen 10,-; GDW Geerbergen 10,-; JVH Zomergem 25,-; JDR Mariakerke 10,-; JJ Wolvertem 10,-; LDG St Niklaas 10,-; CH Oudenaarde 
10,-; DB Eeklo 10,-; JW A’pen 10,-; DDW St Ankelinks 10,-; JS A’pen 10,-; KDL A’pen 10,-; MD Deerlijk 25,-; FR Vilvoorde 10,-; TC Oostende 5,-; AVB Gent 10,-; GC Kluizen 10,-; NB 
A’pen 20,-; LB St-Eloois-Vijve 19,92; LB Wilrijk 4,96; UC Torhout 5,-; MC Bredene 2,49; AC Mariakerke 24,-; EDB St Michiels 4,96; JDL Aalst 15,20; WDR ’s Gravenwezel 12,40; 
JDS Luik 4,96; CDS Aalst 5,-; HDS Assebroek 8,-;CDS Gent 4,96; ED Veldegem 4,96; JPE Gent 20,-; YG Hoevenen 4,96; SL Oostende 4,96; KL Gentbrugge 5,-; EM Gent 4,96; 
RM Oostende 30,-; LM Drongen 24,78; BP Oostende 9,92; GR Kontich 10,-; FVZ Bornem 4,96; MV Gent 5,-; RV Ranst 4,96; MLV Pollare 12,-; DW Assebroek 12,40; LV A’pen 
9,92; WW Kortrijk 4,96; LV Gent 25.
Totaal: 3494,09 
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