
tezotomlostelopen

‘I have a dream’. Acht jaar na de vorige VN 
conferentie tegen racisme in Durban, Zuid-

Afrika (2001) werd er afgelopen april een 
vervolgconferentie georganiseerd in Genève, 
Zwitserland. De vorige conferentie werd nog 
expliciet geboycot door de Amerikaanse rege-
ring Bush, die ze afdeed als anti-Israëlisch. 
Maar van de huidige president Obama, de 
eerste zwarte president van Amerika, had 
de wereld toch wel een demarche verwacht. 
Tijdens zijn inwijdingsceremonie tot pre-
sident in januari 2009 bleef immers geen 
enkele moeite gespaard om de strijd van 
de Amerikaanse burgerrechtenbeweging 
en in het bijzonder Martin Luther King de 
nodige eer te bewijzen. Is het niet dankzij 
deze burgerrechtenstrijd dat Obama nu het 
machtigste ambt ter wereld kan bekleden? 
Verbijsterend toch, dat precies een antira-
cisme conferentie nu geboycot werd door 
de Obama-administratie, daarin trouwens 
gevolgd door tal van andere ‘westerse’ 
landen zoals Duitsland, Italië, Nederland, 
Polen, Australië en Nieuw-Zeeland. Hoewel 
alle verwijzingen in de openingstekst naar 
Israël en Palestina op expliciete vraag van 
de VS geschrapt werden, besloot de Obama-
administratie uiteindelijk toch maar de confe-
rentie te boycotten. De reden daarvoor is dat 
de eindverklaring van de vorige conferentie 
opnieuw bevestigd werd in de openingstekst. 
En die eindverklaring werd als anti-Israëlisch 
bestempeld, waarom precies is echter niet 
duidelijk. In het 61 pagina’s tellend document 
is er één verwijzing te vinden naar het “lot 
van het Palestijnse volk onder een buiten-
landse bezetting” dat onmiddellijk gevolgd 
wordt door “het recht op veiligheid voor alle 
staten in de regio, met inbegrip van Israël”. 
Een welgeslaagde propaganda campagne dus, 
opnieuw ten koste van de geloofwaardigheid 
van de VN. Obama doet de droom van Martin 
Luther King helaas geen eer aan.

Tal van wereldproblemen teisteren de 
aarde: van financiële crisis over energie-

crisis tot klimaatcrisis, het collectieve falen 
om de millenniumdoelstellingen te bereiken, 
de oorlogen en gewapende conflicten in Irak, 
Afghanistan, Sri Lanka, enzovoort. Nooit was 
er meer nood aan een organisatie die gecoör-
dineerd en in overleg de wereldwijde proble-
men kan aanpakken. Helaas komen we niet 
veel verder dan ondemocratische, ongecoör-
dineerde en gefragmenteerde ‘toppen’ van de 
NAVO, de G20, de G8, het Wereld Economisch 
Forum,... Kan iemand misschien de Verenigde 
Naties ergens voor gebruiken, eventueel een 
beetje hervormd, met de nodige middelen en 
meer representatief?

Voor de NAVO-top in Straatsburg en Kehl 
hadden de autoriteiten naar verluidt zo’n 

30.000 veiligheidsmensen ingeschakeld om 
de circa 30.000 anti-NAVO demonstranten in 
het gareel te houden op 4 april. Tezelfdertijd 
werd op de NAVO-top beslist om in totaal 
zo’n 26.000 extra troepen te sturen naar 
Afghanistan: 17.000 extra Amerikaanse 
troepen, 4.000 instructeurs en 5.000 extra 
Europese troepen. Daar waar 30.000 vei-
ligheidstroepen er niet in slaagden om de 
brandstichting van een hotel te voorkomen 
in Straatsburg, zullen 26.000 extra troepen 
zeker de beslissende slag toebrengen in de 
strijd tegen het terrorisme, Afghanistan paci-
ficeren, de infrastructuur heropbouwen, het 
Afghaanse leger trainen én instaan voor het 
democratische verloop van de Afghaanse ver-
kiezingen deze zomer. Dat beloofd.

De laatste jaren heeft de Britse nucleaire 
vloot de veiligheidsvoorschriften ver-

schillende keren ernstig overtreden. Het is 
gebleken dat er herhaaldelijk radioactief afval 
weglekte via kapotte pijpleidingen en afval-
tanks op de militaire basis van Faslane aan de 
Schotse riviermonding Clyde. In een vertrou-
welijk rapport dat moest worden vrijgegeven 
onder de 'Freedom of Information Act', geeft 
het ministerie van Defensie toe dat er in 
Faslane regelmatig veiligheidstekorten wor-
den vastgesteld. Er is sprake van drie lekken 
van radioactieve koelstof van atoomduikbo-
ten (in 2004, 2007, 2008) in de baai van Clyde. 
Deze inbreuken op de veiligheid zijn zo ern-
stig dat het Schotse 'Scottish Environtmental 
Protection Agency' (SEPA) gewaarschuwd 
heeft dat ze de basis zou sluiten. Officieel is 
het Britse ministerie van Defensie vrijgesteld 
van de regels die SEPA oplegt, maar Defensie 
heeft in het verleden meermaals beloofd vrij-
willig de wettelijke normen te zullen naleven. 
Daar is het dan kennelijk niet in geslaagd. 
(The Guardian Weekly 1 mei 2009)

In alle buitenlandse kranten stond te lezen 
hoe de Italiaanse premier Berlusconi het 

opvangkamp voor de slachtoffers van de 
aardbeving in de Abruzen doodleuk vergeleek 
met een vakantiecamping. In Italië stond 
dit tamelijk beschamende incident alleen te 
lezen in de progressieve Il Manifesto. Al de 
andere media deden er het zwijgen toe. Dit 
heeft alles van doen met het feit dat de helft 
van de journalisten in Italië voor Berlusconi 
werken en de andere helft weet dat ze dat 
misschien ooit zullen moeten doen. Mediaset, 
een mediagroep in handen van de familie 
Berlusconi, controleert drie nationale privé-
televisiekanalen, twee dagbladen, een brede 
waaier aan magazines, het grootste bioscoop-
circuit van Italië en de grootste uitgeverij. 
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Nigeria, land van de immer brandende gasfakkels

FMLN aan de macht in El Salvador

De oorlogsmisdaden van Israël

Berlusconi heeft in het parlement wetten 
laten goedkeuren waarmee hij elke aanklacht 
van belangenconflict kan pareren. Hij legali-
seerde eigenlijk zijn virtueel persmonopolie 
en consolideerde tegelijkertijd zijn absolute 
politieke controle over de openbare zenders 
van de RAI. De pers als democratische waak-
hond. Zijn wij in het verheven Europa niet de 
eersten om niet-Europese regimes te wijzen 
op hun gebrek aan persvrijheid? Dat er bin-
nen de constructie van de Unie ongegeneerd 
een staatsleider vertoeft die menig dictator 
nog heel wat zou kunnen bijleren wat de 
totale controle van de media betreft, wordt 
daarbij vakkundig genegeerd.    
(The Guardian Weekly 17 april 2009)

In de commissie defensie van het federaal 
parlement heeft minister van Defensie 

De Crem moeten bevestigen dat een 'edu-
catief' reisje naar China van 50 Belgische 
majoors meer dan 300.000 euro heeft 
gekost. Bovendien blijft het onduidelijk of in 
dit bedrag ook de kosten van de brandstof, 
de bemanning en de crew van de gebruikte 
airbus zijn meegerekend. Op het uitputtende 
programma van de militairen stond onder 
meer een bezoek aan de Verboden Stad, de 
tempel van de hemelse vrede, het zomerpa-
leis, de Chinese muur, een kungfu show, het 
terracottaleger, de Shangaise tuinen, een 
boottochtje op de Huang Pu, enzovoort. Niet 
dat een mens zich tussen de activiteiten ter 
bevordering van de verdediging des vader-
lands niet een keertje mag ontspannen, maar 
moet dat zoveel kosten? Ter vergelijking 
300.000 euro komt overeen met het geza-
menlijk jaarbudget (lonen inbegrepen) van  
2 Belgische vredesorganisaties.  

                                                                                                                                         'Navo-top in Straatsburg, 4 april' (foto: Ellen de Coster)

Afrika:

Latijns-Amerika:

Midden-Oosten:

LENTE
Kwakende kikkers
springlevend in mijn vijver
de reiger hapt toe

Vier mereljongen
verlaten tjilpend het nest
de grote tuin wenkt

Felle hagelbuien
op een gure lentedag
het decor wisselt

Jozef Vandromme
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Blijf van ons zaad af!
I Lieven De Cauter I

Er is een samenzwering aan de gang tegen de boeren, tegen de vrijheid van landbouwers om de zaden te zaaien die  
zij generaties lang hebben gebruikt.  

Monsanto en andere transnationale bedrijven proberen de voedsel-
productie van de planeet te monopoliseren. Niets minder. Fraai busi-
nessplan. De weerstand tegen dit plan is letterlijk van levensbelang. 
Europa laat begaan, maar in Duitsland is de poging van Monsanto 
om maïs te monopoliseren onlangs door de overheid verworpen (DS 
16.04). De Duitse minister 
van Landbouw heeft een 
moedige daad gesteld. 
Zij heeft beslist om het 
monopolie op maïs van 
Monsanto (gepatenteerd 
als Mon 810) af te wij-
zen. Dit monopolie zou 
betekend hebben dat 
boeren niet alleen hun 
zaden moeten kopen 
bij Monsanto, maar dat 
elk jaar opnieuw zou-
den moeten doen, want 
Monsanto blijft eigenaar 
van de genetische code 
van dat maïs. Dat geeft 
Monsanto het recht om 
zelfs velden te komen 
controleren en de moge-
lijkheid om ook de bijho-
rende pesticiden te slijten 
(Monsanto was eertijds producent van Agent Orange, dus ze zijn daar 
goed in). Landen als Duitsland kunnen zich nog verdedigen tegen reu-
zen als Monsanto, maar arme of zwakkere landen niet.  
Die zijn een gemakkelijke prooi. Neem Irak. 

De landbouwers in Irak hebben generaties lang, zoals alle boeren 
ter wereld, in een informeel systeem hun zaaigoed verworven. 
Landbouwbedrijven bewaarden zaden en de vrije uitwisseling van 
plantenmateriaal onder landbouwers was zoals overal gebruikelijk. 
Het is sinds mensenheugenis de basis van alle landbouw. De Iraakse 
grondwet belette de eigendom van biologische grondstoffen. Maar 
dat is nu verleden tijd. Op 26 April 2004, ondertekende Paul Bremer 
the third, toen baas van Irak (herinner u de 'Coalition Provisional 
Authority') Order 81, die landbouwers verbiedt zaden van nieuwe 

genetisch gemanipuleerde variëteiten die in het kader van de wet 
worden geregistreerd, opnieuw te gebruiken. Ze mogen geen zaden 
meer bijhouden en moeten betalen aan de zogenaamde zaadei-
genaar. Order 81, dat kadert in het USAID-programma voor Irak, 
bevestigt dat de Amerikaanse (zoals de meeste) buitenlandse hulp-

verleningsprogramma's 
hoofdzakelijk moeten die-
nen om de bedrijven in de 
V.S. en Europa een handje 
te helpen. Order 81 kent 
de bedrijven volledige 
controle over de zaden toe 
voor maar liefst 20 jaar. 
De wet maakt niet alleen 
het opnieuw gebruiken 
van zaden onwettig maar 
ook “gelijkaardige“ zaad-
aanplanting strafbaar. 

De transnationale 
bedrijven van de agro-
industrie willen datzelfde 
spel overal spelen. Denk 
aan Duitsland. En wat 
Monsanto doet met maïs, 
doet Bayer met rijst. De 
privatisering van het 

zaaigoed is een misdaad, niet alleen tegen landbouwers, maar een 
misdaad tegen de mensheid en tegen de planeet. Zoals water en 
lucht, zijn ook zaden van iedereen. Een mens zou er gotverdikke eco-
terrorist van worden. Dood aan Monsanto! Blijf van ons zaad af!

Lieven De Cauter is cultuurfilosoof en  
initiatiefnemer van het BRussells Tribunal

Dit stuk werd geschreven naar aanleiding van de internationale dag 
van het zaad op zondag 26 april, een initiatief van INEAS. 
Meer info: www.ineas.org/events.htm. Bekijk de video: 
www.youtube.com/watch?v=IB1yU278zk, 
zie ook: www.Brusselstribunal.org
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EDITORIAAL

Begin april bracht de Amerikaanse president Obama zijn eerste 
bezoek aan de Europese Unie sinds zijn verkiezing tot president. 
De G20-top in London, daarna de NAVO-top in Straatburg en 
Kehl, een officieel bezoek aan Turkije en de EU-VS-top in Praag 
vormden de achtereenvolgende aanleidingen voor de voorname 
visite. Enkele werelduitdagingen werden er op een goede week 
tijd doorgejaagd: de financiële crisis, de toekomst van de NAVO 
en de oorlog in Afghanistan, het afbrokke-
lende wereldleiderschap en de imagocrisis 
van de VS en de toekomst van kernwapens in 
de 21ste eeuw. 
Het beste nieuws viel te vernemen in Praag 
inzake de kernwapenproblematiek. Obama 
had het reeds aangekondigd in de aanloop 
naar de presidentsverkiezingen, maar in 
Praag werd het nog eens duidelijk herbe-
vestigd: de Verenigde Staten engageren zich 
om veiligheid en vrede na te streven in een 
kernwapenvrije wereld. De weg die de VS 
daarvoor uitstippelt voert langs internatio-
nale dialoog, nieuwe en oude verdragen, de 
reductie van het belang van kernwapens in 
het nationale veiligheidsbeleid en internatio-
nale civiele nucleaire samenwerking. 
Concreet werkt de VS met Rusland aan een 
nieuw akkoord omtrent de afbouw van stra-
tegische wapens (START) voor het einde van 
2009, wanneer het vorige START-akkoord afloopt. Een nieuw 
verdrag omtrent het stoppen van de productie van splijtstof-
fen bruikbaar voor kernwapens (FMCT) wordt aangekon-
digd. En het Amerikaanse Congres -nu het door Democraten 
gedomineerd wordt- zou het allesomvattend verdrag dat 
kernproeven verbiedt (CTBT) eindelijk kunnen ratificeren na 
de weigering in 1999. Het belang van het bestaande Non-
proliferatieverdrag (NPT) met haar tweesporenbeleid wordt 
door Obama opnieuw onderschreven: kernwapenstaten redu-
ceren effectief hun kernwapens, niet-kernwapenstaten streven 
geen kernwapens na en mogen in ruil daarvoor civiele kern-
energie uitbouwen. Verder wordt in 2009 in de VS een her-
ziening van de nucleaire militaire strategie verwacht (Nuclear 
Posture Review) en er wordt een internationale top voorbereid 
over nucleaire veiligheid.
De vredesbeweging kan niet anders dan dit hoopvolle nieuws 
toejuichen. Immers de grootste kernwapenmacht neemt zijn 
verantwoordelijkheid en stelt concrete stappen voor in de 
goede richting. Maar we moeten onderstrepen dat de buit nog 
lang niet binnen is en dat de gevaren voor non-proliferatie 
daarmee zeker niet van de baan zijn. Er blijven immers heel veel 
open vragen. 

De intenties zijn er in ieder geval, maar zal Obama zijn tegen-
standers binnen de VS en binnen zijn partij kunnen overwin-
nen? Binnen zijn eigen administratie pleitte de Amerikaanse 
minister van defensie Gates eind 2008 nog onomwonden voor 
de ontwikkeling van een nieuwe generatie kernwapens, ten-
einde de Amerikaanse nucleaire afschrikking geloofwaardig te 
houden. Ook vanuit het Amerikaanse militair-industriële com-

plex bestaat er grote tegenstand.
Welke garanties zullen de nieuwe verdra-
gen bieden? Zal een verbod op kernproeven 
effectief zijn voor alle partijen? Sommige 
waarnemers waarschuwen er immers voor 
dat landen met geavanceerde technolo-
gieën nieuwe kernwapens kunnen testen 
binnen de laboratoria, zonder ze effectief 
tot ontploffing te brengen. En hoe zal het 
Non-proliferatieverdrag terug geloofwaardig 
gemaakt worden nadat het vakkundig onder-
graven werd door de VS-India deal van 2008.  
Maakt de herziening van de rol van nucleaire 
wapens in het veiligheidsbeleid een defini-
tief einde aan het principe van de nucleaire 
afschrikking? De NAVO-top in Straatsburg 
bracht in ieder geval geen hoopvolle geluiden 
over het verdwijnen van het afschrikking-
beleid uit het nieuw Strategisch Concept. 
Zal Rusland overtuigd kunnen worden haar 

veiligheidsbeleid te denucleariseren, zolang de meer dan 200 
Amerikaanse tactische kernwapens in de Europese NAVO-
landen blijven liggen (zoals in Kleine Brogel) en zolang Obama 
geen duidelijkheid schept omtrent het Amerikaanse anti-raket-
tenschild dat in Europa verder ontplooid wordt? 
Een goede zaak is het Amerikaanse budget van 1,5 miljard 
dollar dat voor 2010 vrijgemaakt wordt voor non-proliferatie-
maatregelen. Maar wat zijn de plannen met de tonnen hoog 
verrijkt uranium en plutonium die vrijkomen indien duizenden 
kernkoppen in de VS en Rusland ontmanteld zouden worden? 
Zullen die, zoals de tot nu toe ontmantelde Russische kernkop-
pen, herwerkt worden tot brandstof voor kerncentrales? En wat 
zijn Obama’s plannen met het controversiële Globale Nucleaire 
Energie Partnerschap (GNEP) dat meer dan 25 landen bijeen 
brengt om kernenergie te promoten op basis van herwerkt 
kernafval, wat de kansen doet toenemen dat gevoelige tech-
nologie en tonnen plutonium op grote schaal zullen verspreid 
worden. Valt een verdere ontwikkeling van civiele kernenergie 
überhaupt wel te rijmen met de doelstellingen van non prolife-
ratie, denken we maar aan de argwaan rond het Iraanse kern-
energieprogramma? .

editoriaal
I Pieter Teirlinck I

Vrede en veiligheid in een kernwapenvrije wereld
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INTERVIEW

“Het gaat over het overleven van Irakezen 
en dat is politiek, geen commercie” 

Interview met de Iraakse olie-expert 
Faleh Al-Khayat 

I Hana al-Bayaty en Ludo De Brabander I

Dr Faleh Al-Khayat was 37 jaar lang als ingenieur werkzaam in de Iraakse olie-industrie, waarvan de laatste 13 jaar in diverse  
directiefuncties van belangrijke petroleumbedrijven en -hoofdkwartieren. Vijf jaar geleden ging hij met pensioen.  

Sinds juni 2006 woont hij in de Jordaanse hoofdstad Amman, waar hij werkzaam is als analist en adviseur, voornamelijk  
met betrekking tot Iraakse olie- en gasindustrie.

Mijnheer Al-Khayat, u spreekt over Iraakse 
petroleumbedrijven maar we dachten dat 
er maar één nationaal petroleumbedrijf 
was? Vergissen we ons?

Neen. Toen ik in de jaren 1960 mijn car-
rière in de sector startte, stond de Iraakse 
petroleum onder controle van de Iraq 
Petroleum Company (IPC) en de daarmee 
verbonden bedrijven. Deze bedrijven 
waren in handen van de zogenaamde 
‘Zeven Zusters’, waaronder Shell, Exxon-
Mobil en BP. Na de nationaliseringen van 

het noordelijke IPC in 1972 en de Basra 
Petroleum Company in 1975 zou de Iraqi 
National Petroleum Company (INPC), een 
bedrijf in staatseigendom, de controle 
over de Iraakse olie verwerven. Ik werkte 
in beide: de IPC en de INPC. Je zou kunnen 
stellen dat Irak in historisch opzicht het 
meest radicale olieland was.”

Wat bedoel je met radicaal?

Wel, aan de nationaliseringen ging een 
lange strijd vooraf tussen diverse Iraakse 

regeringen en de eigenaars van de IPC, 
de ‘Zeven Zusters’. Vergeet ook niet dat 
Bagdad de geboorteplaats was van de 
OPEC (de organisatie van olie-exporteren-
de naties, nvdr.). Irak nam het initiatief tot 
de oprichting ervan om zo de belangen 
van de producenten beter te kunnen ver-
dedigen.

Zorgde de nationalisering voor een vol-
ledige onafhankelijkheid van de olie-indu-
strie ten aanzien van het buitenland? 

Kijk, alles kwam onder het beheer van de 
Irakezen, ook al liepen er contracten met 
internationale dienstverlenende bedrijven, 
met producenten van uitrusting, met 
fabrikanten, met kennis- en adviesver-
lenende bedrijven, enz… maar dat was 
allemaal op bilaterale contractuele basis 
zonder dat er van buitenaf aanspraak kon 
worden gemaakt op het olie-eigenaar-
schap. Het werk dat op die manier werd 
verzet was vele malen hoger dan het IPC 
-dat in buitenlandse handen was- ooit 
heeft uitgevoerd.

En dat was onder het beheer van…?

Onder het beheer en de controle van de 
INPC. Door de nationalisering kwamen 
de inkomsten ten goede aan het Iraakse 
overheidsbudget en vloeiden er winsten 
naar het Iraakse volk. De bedrijven waar-
mee een contract was aangegaan werden 
dan weer betaald voor hun diensten. Zoals 
het hoort.

Na de Golfoorlog van 1991 veranderde de 
situatie drastisch. Wat waren de gevolgen 
voor de Iraakse olie-industrie?

Na de oorlog van begin 1991, wat wij de 
tweede Golfoorlog noemden (de oorlog 
tussen Iran en Irak van 1980 tot 1988 was 
de eerste Golfoorlog, nvdr), kwam Irak 
onder strenge sancties te staan en kwam 
er een eind aan de olie-export. De produc-
tie diende dus enkel nog de lokale behoef-
ten en dat zorgde voor een drastische 
daling van de olieproductie. Het land kon 
ook geen materiaal of uitrusting kopen 
gerelateerd aan de olieontginning. Het 
kon dus geen inkomen, noch investerin-
gen verwerven. Dit zorgde ervoor dat de 
expansie van de olie-industrie stilgelegd 
werd. Deze situatie hield aan, tot in 1998 
het olie-voor-voedsel-programma werd 
opgestart. De Verenigde Naties (VN) ston-
den ons land toe om een zekere hoeveel-
heid petroleum te exporteren. De inkom-
sten werden in een speciaal VN-fonds 
gestort waar Irak uit moest putten voor 
de aankoop van voedsel, medicijnen en 

Hoe kun je nu een democratie 
hebben onder een bezetting en in 
een omgeving die geterroriseerd 
wordt door sektarisch geweld?
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humanitaire goederen. We bekriti-
seerden het systeem omdat het niet 
de noodzakelijke investeringen toeliet 
die de petro- 
leumindustrie draaiende konden hou-
den. In een latere fase van het olie-
voor-voedsel-programma kwam daar 
enige verandering in. De INPC bleef in 
overheidshanden, maar zoals gezegd, 
gingen de inkomsten gedurende de 
periode van het embargo tot 2003 
naar een VN-fonds.

Maar startten de problemen eigenlijk 
niet al met het uitbreken van de eer-
ste Golfoorlog (1980-1988), die vooral 
een hypotheek legde op de exploratie 
van petroleum?

Ja, dat klopt. Na de nationalisering van de 
petroleumindustrie en de daaropvolgende 
stijgende prijzen vanaf 1973-74 kwamen er 
heel wat fondsen ter beschikking waarvan 
Irak een groot deel opnieuw investeerde 
in de expansie van de olie-industrie. In 
1979 produceerden we drie keer meer dan 
in 1972 en we exploreerden drie keer meer 
als de IPC dat deed in heel haar zeven-
tigjarig bestaan. Maar met de Iran-Irak-
oorlog kwam daar een einde aan omdat 
de investeringen werden afgeleid naar 
de financiering van de oorlogsinspannin-
gen. Bovendien ging de oorlog gepaard 
met heel wat schade aan de petroleum-
installaties. Na de oorlog bevond de olie-
industrie zich in een belabberde toestand 
en waren de inkomsten te laag om de 
petroleumproductie terug tot op het oude 
niveau te krijgen. Desondanks produceer-
den we voor de invasie van Koeweit (in de 
zomer van 1990, nvdr.), alweer 3 miljoen 
vaten per dag wat tweemaal meer was 
dan tijdens de Iran-Irak-oorlog. Dat toont 
aan dat wanneer de Irakezen de verant-
woordelijkheid krijgen om hun land te 
leiden, hun petroleumbronnen te behe-
ren en daarvoor over voldoende budget 
beschikken, ze vlug en gemakkelijk de pro-
ductie kunnen optrekken, de olie-industrie 
moderniseren en hun reserves verhogen.

Hoe dan ook komt er toch eens een eind 
aan de olie-ontginning. Wereldwijd is er 
sprake van wat men de ‘peak oil’ noemt, 
wat betekent dat de petroleumproductie 

over enkele jaren over haar hoogtepunt 
heen zal zijn, waarna een periode van 
dalende productie volgt...
Wel, deze theorie is in elk geval in Irak 
nog lang niet aan de orde. Ons land heeft 
de grootste werkelijke oliereserves in de 
wereld. Daarbij twee dingen. Ten eerste is 
er momenteel sprake van onderexploratie. 
Dat betekent dat de 115 miljard vaten aan 
reserves niet het ware potentieel vormen. 
Ten tweede wordt slechts een gedeelte 
van wat is ontdekt ook daadwerkelijk 
ontgonnen als gevolg van oorlogen en 
onderinvestering. Met wat er vandaag al 
aan olievelden is ontdekt kan Irak zeer 
vlug tot 3 miljoen vaten per dag produ-
ceren. En het gaat dan om velden met 
een laag risico en hoog rendement. Veel 
Irakezen zijn er trouwens van overtuigd 
dat de exploitatie van dit potentieel een 
van de hoofdredenen vormde voor de 
buitenlandse invasie. Ons land beschikte 
toen, mits goed management en voldoen-
de kapitaal, over een capaciteit om de 
productie met gemak naar 6 tot 7 miljoen 
vaten per dag op te trekken.

Er ligt een nieuw ontwerp van oliewet 
op tafel, maar door het hevige verzet in 
het Iraakse parlement, geraakt die niet 
gestemd. Wat is de reden daarvoor?

Wel, laat me eerst zeggen dat ik blij ben 
dat de oliewet nog niet is gestemd, omdat 
dit door een parlement zou gebeuren dat 
in mijn ogen onvoldoende representatief 
is en omdat de wet de ontginning van de 
olievelden voor een zeer lange periode 

zou toevertrouwen aan buitenlandse 
investeerders. Weet dat de oliewet is 
opgesteld op basis van een grondwet 
die gecontesteerd wordt door grote 
delen van het Iraakse volk. Er rees 
verzet tegen vanwege twee belang-
rijke krachten. De Koerden vonden 
dat de oliewet te weinig bood aan de 
internationale petroleumbedrijven, 
terwijl de nationalistische krachten er 
om tegenovergestelde redenen tegen 
gekant waren.

Wat staat er juist in de  
oliewet. Zorgt het voor  
de privatisering van de  
olierijkdommen?

In Iran, een veel minder radicaal land als 
het over de olie-exploratie en -ontginning 
gaat, staat in de grondwet duidelijk inge-
schreven dat geen enkele buitenlandse 
organisatie eigenaar kan worden van de 
petroleum. In de Iraakse wet is zo’n stand-
punt niet terug te vinden. De oliewet 
stelt de vorming van een Federale Olie- en 
Gasraad voor. Het zou gaan om een uit-
voerende instantie onder voorzitterschap 
van de eerste minister en waarin verder 
nog enkele experts en andere ministers 
zouden zetelen. Deze raad heeft het recht 
om contracten met buitenlandse inves-
teerders aan te gaan van gelijk welk allooi 
en voor een zeer lange periode. De gevol-
gen laten zich gemakkelijk raden als we 
een niet-representatieve regering hebben 
die niet erg zorgzaam is in het verdedigen 
van de Iraakse belangen. Irakezen kunnen 
niet elke generatie opnieuw de strijd aan-
gaan tegen de internationale petroleum-
industrie en overgaan tot een hernationa-
lisering. Het was uitermate moeilijk om 
de contracten met internationale oliebe-
drijven te veranderen. Bovendien worden 
de bedrijven geruggensteund door hun 
regeringen, doorgaans van supermach-
ten. En vergeet niet dat volgens deze wet 
disputen tussen Irak en de internationale 
petroleumbedrijven niet in Irak worden 
uitgevochten, maar in de Parijse Kamer 
van Koophandel, die oordeelt op basis  
van de commerciële wetgeving en com-
merciële argumenten. Politieke argumen-
ten zijn daar van generlei waarde. Maar 
het gaat toch over het overleven van de 
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Irakezen, of niet soms? En dat is politiek, 
geen commercie.

Zijn er pogingen ondernomen om de 
Iraakse economie te diversifiëren, weg 
van de concentratie op olieproductie?

De enorme groei aan inkomsten na de 
nationaliseringen van de jaren 1970 maak-
ten grote investeringen in landbouw, 
industrie en infrastructuur mogelijk. Een 
van de principiële doelstellingen van de 
regering was immers om zo de afhanke-
lijkheid van olie-inkomsten te verminde-
ren. En effectief, aan de vooravond van 
de Iran-Irak-oorlog waren we niet alleen 
op weg een welvarende natie te worden, 
maar vertegenwoordigden olie-inkomsten 
niet meer dan 55 procent van het Iraakse 
inkomen. Maar oorlogen, sancties, vernie-
tigingen en bezetting hebben daar grote 
verandering in gebracht. De huidige rege-
ring is nu voor 95 procent van zijn inkom-
sten afhankelijk van olie omdat landbouw 
en industrie zijn vernietigd. De regering 
zag zich al 5 keer verplicht om de begro-
ting voor 2009 te herzien als gevolg van 
onstabiele olieprijzen. De huidige minister 
van Financiën zei zelfs dat als deze situ-
atie aanhoudt, er problemen zullen rijzen 
in het uitbetalen van de lonen.

In welke mate is het huidige ontwerp van 
oliewet een product van de Amerikaanse 
bezetter?

Wel, in het eerste jaar van de bezetting 
werd Irak bestuurd door Bremer en zijn 
Voorlopige Autoriteit. Alle ministeries 
stonden onder zijn controle en in het 
bijzonder ook de petroleumindustrie. 
Nadien overhandigde Bremer de macht 
aan de Iraakse regering en waren er ver-
kiezingen. Maar in elk ministerie zit nog 
steeds een Amerikaanse vertegenwoor-
diger die advies geeft en hulp verleent, 
maar tegelijk ook het beleid beïnvloedt. 
Hoewel de olie- en gaswet in origine door 
Irakezen is geschreven, is ze sterk beïn-
vloed door het Amerikaanse en Westerse 
denken over hoe de olie-industrie ont-
wikkeld moet worden. Ze kiezen niet de 
nationale weg maar wat genoemd wordt 
'het openen' van de Iraakse olie-industrie 
voor internationale petroleumbedrijven 

en investeringen. En zelfs in de grondwet 
staat er dat de toekomstige ontwikkeling 
van de olievelden moet gedaan worden 
volgens marktprincipes. Iedereen kan 
het begrip 'marktprincipes' op verschil-
lende manieren invullen, maar niemand 
zal marktprincipes definiëren als onder 
de controle van de INPC. Men heeft dus 
een kader gecreëerd dat de Irakezen 
afhankelijk maakt van buitenlandse 
bedrijven. Waarom de Irakezen zelf niet 
laten bepalen hoe zij de olie-industrie 
willen ontwikkelen? Dat kan best volgens 
een mengvorm waarbij het ene veld 
ontgonnen wordt door de Irakezen en 
een ander veld in samenwerking met de 
internationale petroleumbedrijven. Nu de 
veiligheidssituatie aan het verbeteren is, 
worden internationale petroleumbedrij-
ven gelokt met langetermijncontracten 
voor 19 olie- en gasvelden. En ze zetten 
niet alleen onontgonnen olievelden, maar 
ook bestaande productievelden in de 
aanbieding.

Als we het goed hebben begrepen, dan 
verbiedt het internationaal recht een 
bezettende macht om het economische 
systeem te veranderen? Dat wil zeggen, 
zolang er geen nieuwe wet is, moet men 
terugvallen op de oude wetten.

Volgens het Iraakse Olieministerie is het 
zo dat zolang er geen nieuwe wet is, men 
terug moet vallen op dezelfde wetten als 
onder het regime van Saddam Hoessein. 
En deze wetten staan Iraakse oliemaat-
schappijen wel toe contracten te sluiten 
met buitenlandse bedrijven, maar tege-
lijkertijd zeggen deze wetten dat deze 
samenwerking alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden kan. Bovendien moet 
in zo'n geval langs het parlement gepas-
seerd worden.

Met andere woorden, de contracten die 
sinds de bezetting worden afgesloten zijn 
niet legaal volgens het internationaal 
recht, en ook niet conform met de natio-
nale wetgeving. Welke legale basis heb-
ben ze dan nog?
Er is geen legale basis. Als je uitgangspunt 
is, ‘ik ben afhankelijk van bestaande wet-
ten’, dan heb je de instemming nodig van 
het parlement. Er is een andere wet, de 

Wet op de Bedrijven of ‘Wet 22’ uit 1997 
die danig geïnterpreteerd wordt dat het 
de regering toestaat om de contracten af 
te sluiten. Maar dat is fout. De wet geldt 
niet voor petroleuminvesteringen. De 
regering moet naar het parlement gaan 
en een wet laten stemmen.

Waarom zet men dan geen haast achter 
de goedkeuring van de nieuwe wet?

Wel, zoals ik al zei, volgens het ministerie 
van Olie kan het op basis van de bestaan-
de wetgeving dergelijke contracten 
sluiten. Nochtans zeggen heel wat leden 
van het parlement dat dit niet zo is. Dan 
zeg ik: stap er dan mee naar het Federaal 
Hof, zodat de discussie beslecht kan wor-
den. Naar buiten uit zeggen bepaalde 
internationale petroleumbedrijven dat ze 
niet naar Irak zullen gaan zolang er geen 
duidelijke wetgeving is. Maar in werke-
lijkheid azen ze allemaal op de Iraakse 
olievelden. Toen de Iraakse regering de 
kwalificatieprocedure opstartte om te 
kunnen deelnemen aan de bidrondes, 
zonder de goedkeuring van de olie- en 
gaswet af te wachten, stelden 120 olie-
bedrijven zich kandidaat. 55 onder hen 
zijn weerhouden en kunnen een offerte 
indienen. Volgens mij zullen internatio-
nale oliebedrijven met of zonder wet en 
in welke vorm dan ook naar Irak trekken 
omdat ons land wereldwijd nu eenmaal 
over de grootste mogelijkheden beschikt. 
De productie kan vlug worden opgestart 
met de laagste kosten. De succesratio 
bij het aanboren van een oliebron is 70 
procent. Aan de top van de Golf is het 
land bijzonder geschikt gelegen. En de 
kwaliteit van de olie is goed. Met andere 
woorden. Irak bevindt zich in een goede 
onderhandelingspositie en zou zelf als 
volgt moeten redeneren: “Goed, deze lui 
zijn hoe dan ook bereid om onder gelijk 
welke voorwaarden naar Irak te komen. 
Waarom zorgen we er niet voor dat zij 
ons helpen in plaats van omgekeerd, 
en dat op een eerlijke basis?” Jammer 
genoeg gebeurt dit niet. De Koerdische 
Regionale Regering (KRR) heeft 22 ‘pro-
duction sharing contracts’ getekend, 
waarvan enkele in veelbelovende regio’s 
met hoge winstmarges voor de betref-
fende bedrijven.
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Getekend, maar wordt er ook al daadwer-
kelijk ontgonnen?

In een aantal gevallen wel. Maar er is een 
dispuut tussen de KRR en de federale 
regering omdat deze laatste geen toe-
stemming wil geven voor de export van 
de olie. En het moet gezegd, de minister 
van Olie houdt het been stijf omdat deze 
contracten illegaal zijn en omdat de olie 
alleen verkocht mag worden via nationale 
agentschappen.

Volgens de KRR is -in tegenstelling tot de 
ontginning van oude olievelden- de ont-
ginning van nieuwe velden een bevoegd-
heid van de regio’s.

Dat is ook de reden waarom ik stel dat 
eerst parlementaire stappen moeten 
gezet worden, vooraleer we opgescheept 
zitten met bindende langetermijncon-
tracten. En een daarvan is het amenderen 
van de grondwet zodat geen verschil-
lende interpretaties meer mogelijk zijn. 
Zopas gaf je de Koerdische interpretatie, 
het federale ministerie van Olie ziet dat 
compleet anders. De huidige omstandig-
heden, de regering, de grondwet, het hele 
verkiezingsproces, dat allemaal zijn zaken 
die in Irak grote discussie teweeg bren-
gen. Daarom gaan er heel wat stemmen 
op voor een grondige herziening van het 
politieke systeem. Hoe dan ook, we zitten 
nog altijd in een overgangsperiode en 
dan ga je geen engagementen op lange 
termijn aan, wel korte termijnplanning en 
acties. Wat ik hier nu probeer te zeggen 
is dat grondwet, regering, wetten, enzo-
voort over onvoldoende representativiteit 
beschikken. Laat ons dit probleem eerst 
oplossen. Wanneer daar een voldoende 
consensus over is, zal zich dat uiten in 
meer stabiliteit, betere dienstverlening, en 
dan kan er gepraat worden over de ont-
wikkeling van de olie-industrie. Persoonlijk 
vind ik het systeem van ‘production 
sharing agreements’ niet noodzakelijk 
slecht. Maar de contracten moeten op een 
zo goed mogelijke manier onderhandeld 
worden onder de controle van het Iraakse 
volk.

Volgens sommigen is het feit dat het 
centrale gedeelte van het land geen olie 

heeft de belangrijkste reden waarom het 
verzet daar zo groot is. Door de federali-
sering zou dit gebied immers een ernstig 
inkomensverlies kunnen lijden.

Het doet er niet toe of er olie zit in Basra 
of in Anbar, want de Irakezen hebben al 
getoond dat zij een land willen vormen. In 
de laatste poging om van Basra een regio 
te maken slaagde men er zelfs niet in om 
de nodige 10.000 handtekeningen te ver-
zamelen, en dat in een stad van 2 miljoen 
inwoners. Vergeet niet dat zich in Basra 

ongeveer 75 % van de olie bevindt. De 
meeste Irakezen willen geen separatisme 
of zelfs federalisme zoals dat door veel 
vijanden van Irak wordt gepropageerd. 
Het sektarisme zoals we dat via de buiten-
landse media kennen, is een creatie van 
de Amerikaanse bezetter. 

Europees Parlementslid, Barones 
Nicholson of Winterbourne, die voorzit-
ster is van de Europese Delegatie voor de 
Relaties met Irak, zei onlangs dat in Irak 
sprake is van een ‘bloeiende democratie’.

Dan moet ze zich de volgende keer maar 
eens buiten de zwaar bewaakte zone 
van Bagdad begeven om te zien hoe 
'bloeiend' die democratie is. Hoe kun je 
nu een democratie hebben onder bezet-
ting en sektarisch geweld? In de laatste 
verkiezingen spraken regering en inter-
nationale waarnemers fier over het vrije 

verloop ervan. Maar voor mij en veel 
andere Irakezen was dat niet het geval. 
De Centrale Kiescommissie schrapte 
5.000 van de 20.000 kandidaten onder 
het voorwendsel dat ze supporters waren 
van het zes jaar geleden gevallen regime. 
Een dergelijke filtering op basis van 
politieke verledens of opinies kan onmo-
gelijk democratisch worden genoemd. 
Democratie stopt ook niet bij de stembus. 
Als je 35 jaar je land hebt gediend en de 
wet zegt dat je dan recht hebt op een 
pensioen, dan is dat ook een recht dat 

niemand van je zou mogen afnemen. 
Duizenden voormalige Irakese legerof-
ficieren en ambtenaren moeten het tot 
vandaag zonder pensioen stellen omdat 
ze zes jaar eerder als ‘Baathist’ bekend 
stonden. Dus laat ons voorzichtig zijn met 
het gebruik van het begrip 'democratie' 
als het over Irak gaat.

Ik ben blij dat de oliewet nog niet 
is gestemd, omdat dit door een 
parlement zou gebeuren dat in 
mijn ogen onvoldoende repre-
sentatief is en omdat de wet de 
ontginning van de olievelden 
voor een zeer lange periode zou 
toevertrouwen aan buitenlandse 
investeerders.
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Israël: een lange lijst met belachelijke  
en nutteloze ministeries

I Ludo De Brabander I

De partijleider van de Israëlische partij Likoed, Benjamin Netanyahu, is er op de valreep, zes weken na de verkiezingen,  
in geslaagd om een nieuwe regering te vormen. Zijn land zal in de komende periode bestuurd worden door maar liefst  

30 ministers en 7 adjunct-ministers.

De regerende coalitie heeft de controle 
over 69 van de 120 zetels in de Knesset, 
het Israëlische parlement: 27 zetels voor 
Likoed, 15 voor Yisrael Beiteinu, 13 voor 
de Arbeiderspartij, 11 voor Shas en 3 voor 
het Joodse Huis. Het had heel wat voeten 
in de aarde om de nieuwe regering te 
vormen. Een opportunistisch ingestelde 
Netanyahu heeft er alles aan gedaan om 
te vermijden dat zijn formatie een louter 
extreemrechts etiket zou opgekleefd 
krijgen en probeerde daarom lange tijd 
Kadima aan boord te hijsen. Tzipi Livni, 
de leidster van Kadima eiste evenwel zelf 
het premierschap op en wilde bovendien 
dat Netanyahu zich inschreef voor een 
tweestatenoplossing met de Palestijnen, 
iets wat laatstgenoemde categoriek wei-
gerde. De politiek getalenteerde Benjamin 
Netanyahu toverde dan maar een oplos-
sing uit de mouw door de Arbeiderspartij 
aan boord te hijsen.

De meeste media zagen de toetreding 
van de Arbeiderspartij, die voor de tweede 
maal op rij de grote verliezer was van 
de verkiezingen, als dé grote verrassing. 
Maar de Arbeiderspartij kon het in de 
vorige regering al uitstekend vinden met 
het rechtse Kadima, een partij die na een 
intern meningsverschil over de ontmante-
ling van de nederzettingen in Gaza door 
Ariel Sharon, was afgesplitst van Likoed. 
Sharon liet zich in zijn militaire en poli-
tieke loopbaan kenmerken door zijn harde 
aanpak van de Palestijnen en smoorde 
de tweede Palestijnse opstand of intifada 
in bloed. Tijdens 'Operation Cast Lead', 
de recente oorlog tegen Gaza, liet boeg-
beeld van de Arbeiderspartij, Ehud Barak, 
zich in de hoedanigheid van minister 
van Defensie kennen als minstens even 
meedogenloos als Sharon. Beiden heb-

kans groot dat ze voortijdig uit de coalitie 
moet stappen. Dat is trouwens ook het 
geval voor Likoed zelf, waar een deel van 
de partijtop ontevreden is over de gulle 
hand waarmee Netanyahu belangrijke 
ministerposten verdeelde onder de andere 
partijen (Buitenlandse Zaken, Defensie, 
Binnenlandse Zaken, Handel en Industrie, 
Publieke Veiligheid,…). Netanyahu's grote 
rivaal binnen Likoed en zijn voormalig 
uitdager, Silvan Shalom, uitte publiekelijk 
zijn ongenoegen over het weggeven van 
Buitenlandse Zaken, een post die hij zelf 
ambieerde. Netanyahu kon de rangen 
vooralsnog gesloten houden door Shalom 
op te nemen als vice-minister in het 'keu-

kenkabinet' (een selecte bijeenkomst van 
enkele topministers).

Avigdor Lieberman van het extreem-
rechtse Yisrael Beiteinu heeft de belang-
rijke sleutelpost van Buitenlandse Zaken 
binnengerijfd. Zijn partij bezet eveneens 
vijf ministerposten. In de vorige regering 
Olmert zat deze virulent anti-Arabische 
partij ook al in de coalitie naast de 
Arbeiderspartij, wat er op wijst dat deze 
laatste geen grote problemen maakt van 
een samenwerking met extreemrechts. 
Lieberman vormt de tweede achilleshiel 
van de nieuwe regering. In de vorige 

ben voorts hun lange militaire carrière 
gemeen. Op economisch vlak heeft Barak 
zijn partij al langer een rechtsere koers 
laten varen. De kloof met het zeer rechtse 
Likoed is dan ook minder groot dan dat 
je ideologisch van een arbeiderspartij zou 
mogen verwachten.

Achilleshiel
Ehud Barak eiste in de nieuwe regering 
opnieuw het ministerie van Defensie op 
voor zichzelf. Uiteindelijk kreeg zijn partij 
met amper 13 zetels in de Knesset, vijf 
ministerposten. Dat lijkt heel wat, maar 
op een totaal van 30 ministers, is de kans 
uitermate klein dat de partij veel gewicht 

in de schaal zal kunnen leggen. Barak had 
na de forse verkiezingsnederlaag heel 
veel moeite om zijn partijleden ervan te 
overtuigen om ook nog eens in een zeer 
rechtse regering te stappen. De intrede 
van de Arbeiderspartij ging dan ook niet 
zonder slag of stoot. Op een partijcongres 
bleek maar een krappe meerderheid voor 
regeringsdeelname (680 leden tegenover 
507 leden). De Arbeiderspartij is daarmee 
meteen de eerste zwakke schakel van de 
regering Netanyahu. Die zal meteen eco-
nomische en politieke resultaten moeten 
neerleggen. Zoniet dreigt de onvrede 
binnen Baraks partij te groeien en is de 

Met de extreemrechtse  
Avigdor Lieberman als minister  
van Buitenlandse Zaken ziet het er 
niet naar uit dat de relaties tussen 
Israël en Washington gesmeerd  
zullen lopen.
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weinig enthousiasme te bestaan onder 
de Israëliërs voor de nieuwe regering.4 
Maar liefst 54 procent van de bevolking 
zegt ontevreden te zijn. Minder dan een 
derde zegt wel tevreden te zijn met de 
regering Netanyahu. Een editoriaal in 
dezelfde krant haalde hard uit naar deze 
32ste regering “met een totaal gebrek aan 
visie, aan moed en aan praktisch door-
zicht” en die bovendien “gemaakt is om 
te falen”. Volgens de krant vormt niet het 
lot de bestaansreden van Israël, maar “het 
verlangen naar macht van een handvol 
politici”. Het resultaat is “een minister van 
Financiën met geen enkele bekwaam-
heid in economie, een minister van 
Buitenlandse Zaken die in het buitenland 
gemeden wordt, een Defensieminister 
die al eens gefaald heeft voor de job, een 
minister van Onderwijs zonder enige erva-
ring in het onderwijs, een gezondheidsmi-
nisterie zonder minister en een lange lijst 
van belachelijke en nutteloze ministeries”, 
aldus nog het harde oordeel van Haaretz.

landen een bevriezing voorstaan van de 
geplande opwaardering van de relaties 
met Israël, indien de nieuwe regering 
zich niet achter een tweestatenoplossing 
schaart. Tot zo’n opwaardering werd vorig 
jaar beslist en ze zou inhouden dat er 
meerdere keren per jaar bijeenkomsten 
worden gehouden op het niveau van rege-
ringsleiders of ministers van Buitenlandse 
Zaken. Verder betekent een opwaardering 
dat Israël, meer nog dan nu al het geval 
is, kan participeren in programma’s en 
agentschappen van de Europese Unie. Om 
deze opwaardering te laten doorgaan is 
er Europese unanimiteit vereist, maar in 
Europa zijn verschillende regeringen niet 
al te gelukkig met de tandem Netanyahu-
Lieberman. In een onderhoud met de 
Tsjechische premier Mirek Topolánek 
gooide Netanyahu olie op het vuur door 
de Palestijnse gebieden nog maar eens 
als ‘betwiste gebieden’ te bestempelen in 
plaats van het internationaal rechterlijk 
erkende ‘bezette gebieden’.3 Hij zei ook 
dat hij geen problemen zag in de bouw 
van nieuwe Israëlische nederzettingen op 
de Westelijke Jordaanoever.

Publieke opinie
De laatste bedreiging voor Netanyahu 
komt van zijn eigen publieke opinie. 
Uit een peiling van de Israëlische krant 
Haaretz die meteen na de vorming 
van de regering werd gehouden, blijkt 

coalitie stapte Lieberman immers op uit 
onvrede over de Israëlische ‘toegevin-
gen’ op de Conferentie van Annapolis 
(november 2007). De Amerikaanse en 
Europese druk om werk te maken van een 
tweestatenoplossing zullen Netanyahu 
in een lastig parket brengen. Zelf lijkt hij 
als opportunistisch machtspoliticus niet 
al te strikt te willen vasthouden aan zijn 
verkiezingsslogan van een ‘economische 
vrede’. Lieberman loste voorlopig wel de 
verwachtingen in van de sceptici door 
tijdens de overdrachtceremonie op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken te 
verklaren dat zijn land zich niet gebonden 
acht door Annapolis, waarin sprake is van 
een Palestijnse staat. “Deze conferentie 
heeft geen waarde” aldus Lieberman en: 
“de regering heeft Annapolis nooit gerati-
ficeerd, net zo min als het parlement”.1

Relaties met de VS
Een derde tere plek binnen de nieuwe 
regering zijn de relaties met Washington. 
Niet dat president Obama zich al heeft 
laten opmerken als een fel criticus van 
Israël. In de VS heerst er in de main-
stream politiek (republikeinen en demo-
craten) een algemene consensus over de 
politiek ten aanzien van Israël en wil nie-
mand de geprivilegieerde relaties op de 
helling zetten. Maar dat neemt niet weg 
dat Obama toch andere accenten legt. Zo 
reageerde het Witte Huis ontstemd toen 
Netanyahu voorwaarden koppelde aan 
onderhandelingen met de Palestijnen in 
de vorm van een erkenning van Israël. 
George Mitchell, Obama’s gezant voor 
het Midden-Oosten, verzekerde dat de 
tweestatenoplossing de hoeksteen is 
van het Amerikaanse beleid en dat de 
oprichting van een Palestijnse staat 
de Amerikaanse belangen dient. Met 
Lieberman als minister van Buitenlandse 
Zaken ziet het er niet naar uit dat de 
relaties tussen Israël en Washington 
gesmeerd zullen lopen.

Hetzelfde geldt voor de relaties met de 
Europese Unie. Na inzage in een intern 
document van Buitenlandse Zaken, con-
cludeerde de Israëlische krant Haaretz 
dat de relaties met de Europese Unie nu 
reeds ‘beschadigd’ zijn.2 Uit het document 
zou namelijk blijken dat vier Europese 

MIDDEN-OOSTEN

1 Gad, Emad. ‘Collision course’ in: Al Ahram,  
2-8 april 2009.
2 Eldar, Akiva. ‘Netanyahu’s Mideast Policy 
damaging EU ties’ in : Haaretz, 23 april 2009.
3 http://www.miftah.org
4 Verter, Yossi. ‘Haaretz Poll: 54 % of public  
dissatisfied with new government’ in: Haaretz, 
1 april 2009.
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De oorlogsmisdaden van Israël
I Richard Falk I

De staat Israël vergoelijkte al haar vorige oorlogen als een reactie op de bedreiging van haar veiligheid, zelfs de oorlog tegen 
Libanon in 1982. De Israëlische aanvallen op Gaza waren echter niet te rechtvaardigen, daarom hoort men meer en meer de oproep 

tot een onderzoek. Maar bestaat de politieke wil om Israël verantwoording te doen afleggen?

Voor het eerst sinds de oprichting van 
de staat Israël in 1948, wordt de regering 
vanuit verschillende hoeken in de wereld 
geconfronteerd met de serieuze beschul-
diging van het plegen van oorlogsmis-
daden. Zelfs secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties Ban Ki-moon, die altijd 
op zijn tenen loopt om geen soevereine 
staten te beledigen -zeker de bondgeno-
ten van de meest invloedrijke lidstaat de 
VS niet- steunt nu de oproep naar een 
onderzoek en potentiële aansprakelijk-
heid. 

De Israëli's en hun vrienden spreken 
ivm Gaza van 'vergelding' en 'het recht 
van Israël om zich te verdedigen'. Critici 
beschreven de aanvallen als 'een bloed-

bad', 'een oorlogsmisdaad' of 'misdaden 
tegen de menselijkheid'. In het verleden 
is het gebruik van geweld door Israël al 
vaak veroordeeld, vooral door Arabische 
regeringen, net zoals de staat eerder al 
beschuldigd werd van het schenden van 
het VN-charter, maar er was een impli-
ciete erkenning dat Israël dit alles deed in 
een oorlogscontext. De beschuldiging van 
oorlogsmisdaden (voor zover die er waren) 
kwamen uitsluitend van radicale regerin-
gen en uit extreem-linkse hoek.  

De vroege Israëlische oorlogen werden 
uitgevochten tegen Arabische buurlan-

2006, waarin de geviseerde vijand de 
Hezbollah was. Het oorlogsterrein waarin 
Hezbollah bestreden moest worden over-
lapte onvermijdelijk met plaatsen waar 
gewone Libanese burgers woonden. Israël 
maakte in de oorlog volop gebruik van 
hoogtechnologische snufjes en er rezen 
vragen over de relevantie van de militaire 
optie voor de vooropgestelde politieke 
doelstellingen van Israël. Hezbollah kwam 
immers sterker uit de oorlog en het enige 
echte resultaat was een beschadiging van 
de reputatie van het Israëlisch leger (IDF) 
als te duchten strijdkracht en de volledige 
vernietiging van Zuid Libanon. De Gaza-
operatie bracht dezelfde bezorgdheden op 
de voorgrond.

Disproportioneel geweld?
Israël is er voor een groot deel in 
geslaagd om de percepties en de discus-
sies in de media zo te beïnvloeden dat 
er vooral gefocust werd op de vraag of 
het gebruik van geweld door Israël al 
dan niet 'disproportioneel' was. Deze 
manier van kijken naar Israëls toevlucht 
tot geweld, negeert echter de funda-
mentele kwestie: waren deze aanvallen 
in enige wettelijke betekenis 'defensief' 
van karakter? Een onderzoek naar de 
omringende omstandigheden toont aan 
dat er een afwezigheid is van elke moge-
lijke defensieve noodzaak: een tijdelijk 
bestand tussen Israël en Hamas dat van 
kracht was sinds 19 juli 2008, was erin 
geslaagd om het geweld over de grenzen 
heen te herleiden tot bijna onbestaand. 
Hamas bleef bovendien aanbieden om 
het staakt-het-vuren te verlengen, zelfs 
voor een langere periode van 10 jaar. Het 
einde van het staakt-het-vuren is niet op 
de eerste plaats te wijten aan de raket-
lanceringen van Hamas, maar kwam er 
voornamelijk naar aanleiding van een 
Israëlische luchtaanval op 4 november 

den die tamelijk letterlijk het bestaans-
recht van Israël als een soevereine staat 
contesteerden. Het geweld was van 
intergouvernementele aard. Maar vanaf 
de Libanon-oorlog in 1982 begon dit te 
veranderen. Het belangrijkste doelwit 
van Israël was de aanwezigheid van de 
'Palestine Liberation Organisation' (PLO) 
in het Zuiden van Libanon. De oorlog 
wordt nu voornamelijk herinnerd voor 
haar einde, de afslachting van honderden 
ongewapende Palestijnse burgers in de 
vluchtelingenkampen Sabra en Shatila. 
Deze wreedheid was eigenlijk het werk 
van de Libanese christelijke milities, 
maar Israëlische instemming, controle 
en medeplichtigheid maakten duidelijk 
deel uit van het groter verhaal. Toch was 

dit weliswaar alarmerende incident zeker 
geen doel op zich van de militaire ope-
ratie van Israël. Interventie werd nodig 
geacht omdat de Libanese regering niet 
kon beletten dat zijn territorium gebruikt 
werd om Israël te bedreigen. De erfenis 
van de oorlog van 1982 was de Israëlische 
bezetting van het Zuiden van Libanon 
en het ontstaan van Hezbollah in een 
reactie hierop. Deze organiseerde een 
gewapend verzet dat er uiteindelijk in 
1998 toe leidde dat Israël zich met de 
staart tussen de benen moest terugtrek-
ken uit Libanon. Dit alles effende dan 
weer het pad voor de Libanon-oorlog van 

Ondanks de roep voor een onderzoek 
naar oorlogsmisdaden en voor verant-
woording ontbreekt de politieke wil om 
te procederen tegen Israël op het inter-
gouvernementeel niveau, dit zowel bin-
nen als buiten het VN-kader.
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Israëlische praktijken op het terrein. De 
beschuldigingen, gebaseerd op bewijs-
materiaal verzameld door mensenrech-
tengroepen, bestaan onder meer uit: het 
IDF dat op burgerdoelwitten schiet, het 
weigeren van medische hulp aan gewon-
de Palestijnen door militair personeel, 
ambulances die belet worden om op hun 
bestemming te geraken. Er zijn 20 gedo-
cumenteerde gevallen van Israëlisch mili-
tair personeel dat op vrouwen en kinderen 
schoot die witte vlaggen bij zich droegen. 

Er zijn ook vele meldingen van het gebruik 
van fosforbommen in residentiële wijken 
in Gaza, net zoals gerechtelijke klachten 
tegen het gebruik van een nieuw wreed 
wapen, gekend als DIME, dat met zo'n 
kracht explodeert dat het ledematen in 
stukken reet.
Er kan alleen maar via feitelijke ophelde-
ring uitgezocht worden of er een basis 
bestaat voor mogelijke vervolging van de 
rechtstreekse daders, van hun oversten 
en van de politieke leiders indien blijkt 
dat criminele tactieken en -wapentuig 
geautoriseerd werden in het kader van 
een Israëlisch beleid. Dit geldt ook voor de 
Israëlische beweringen dat Hamas bewust 
raketten afvuurt op burgers, dat het 

schending van het internationaal huma-
nitair recht.  

De blokkade resulteerde in serieuze voed-
seltekorten en wijdverspreide mentale 
problemen bij de volledige bevolking 
van Gaza, waardoor het extra gevoelig 
was aan de 'shock and awe'-aanval die 
Israël inzette over land, lucht en zee. Deze 
kwetsbaarheid werd nog versterkt door 
de weigering van Israël om de burgers 
de toestemming te geven om zich in vei-

ligheid te brengen terwijl de miniscule 
strook onder vuur lag. 200 niet-Palestijnse 
vrouwen kregen wel de toestemming om 
het gebied te verlaten, wat de criminali-
teit van het insluiten van kinderen, vrou-
wen, zieken, ouderen en minder-validen 
in de oorlogszone nog extra in de verf zet. 
Bovendien toont het het etnisch discri-
minerend karakter van de actie aan. Dit 
is de eerste keer dat een burgerbevolking 
die zich in oorlogscondities bevindt, niet 
de mogelijkheid krijgt om 'vluchteling' te 
worden.  

Naast deze grotere kwesties zijn er nog 
een hele resem vermeende oorlogsmis-
daden die geassocieerd worden met de 

2008, waarbij 6 Hamas-strijders gedood 
werden in Gaza.          

Er was met andere woorden geen grond 
om te beweren dat dit zelfverdediging 
was. Er waren bovendien diplomatieke 
alternatieven voorhanden, die perfect 
haalbaar waren. De focus van het wet-
telijk debat zou dus niet moeten liggen 
op de vraag of Israëls reactie al dan niet 
buiten proportie was. Uiteraard was dit 
het geval. De nadruk zou moeten liggen 
op de vraag of Israëls aan-
vallen een niet-defensief 
gebruik van geweld waren, 
wat verboden is door het 
VN-charter en eigenlijk 
neer komt op een daad van 
agressie. In die hoedanig-
heid zijn de acties van Israël 
dus een misdaad tegen de 
vrede. 

De twee zijden zouden niet 
elk even verantwoordelijk 
geacht mogen worden 
voor de recente gebeur-
tenissen. Israël heeft de 
Gaza-campagne geïnitieerd 
zonder adequate wettelijke 
basis of zonder grondige 
reden en is verantwoorde-
lijk voor de overweldigende 
graad van vernietiging 
en al het lijden van de 
burgerbevolking. Een 
militaire aanpak om Gaza 
op de knieën te krijgen 
of te 'straffen' was intrinsiek 'misdadig' 
en daarom een schending van zowel de 
VN-oorlogswetgeving als de commissie 
van misdaden tegen de menselijkheid. Er 
is nog een element dat de beschuldiging 
van agressie staaft. De bevolking van Gaza 
was al voor 18 maanden onderworpen 
aan een blokkade toen Israël zijn aanvals-
campagne lanceerde. Deze blokkade werd 
algemeen (en correct) beschouwd als een 
collectieve straf, zoals die verboden is door 
artikels 33 en 55 van de Vierde Conventie 
van Genève (die handelt over het gedrag 
van een bezettende macht tegenover een 
burgerbevolking die onder de bezetting 
leeft) en werd veroordeeld als een mis-
daad tegen de menselijkheid en een grove 

MIDDEN-OOSTEN
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gerechtshoven om bepaalde categorieën 
van oorlogsmisdaden te vervolgen, afhan-
kelijk van de nationale wetgeving. Zulke 
wetgeving bestaat onder verschillende 
vormen in onder meer Spanje, België, 
Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië 
en de Verenigde Staten. Spanje heeft al 
verschillende Israëlische militaire leiders 
aangeklaagd, hoewel er veel politieke 
druk is op de Spaanse regering om zijn 
misdaadwetgeving aan te passen zodat 
het niet meer mogelijk is om personen 
strafbaar te stellen die niet aanwezig zijn 
op het grondgebied.

Of de universele jurisdictie een praktische 
manier aanbiedt om te reageren op de 
aanklacht van oorlogsmisdaden gepleegd 
in Gaza, is twijfelachtig. Nationale pro-
cedures worden vaak beïnvloed door 
politieke druk. Bovendien zijn gerechte-
lijke procedures gebaseerd op universele 
jurisdictie tamelijk willekeurig, en hangen 

ze af van de medewerking van andere 
regeringen bij het uitleveren van verdach-
ten of van de toevallige aanwezigheid van 
een mogelijke beschuldigde op het ter-
ritorium van de staat waar de aanklacht is 
ingediend.  

Toch is het niet onmogelijk dat zo'n proce-
dure opgestart wordt. Het zou alleszins de 
aandacht trekken op de oorlogsmisdaden 
in kwestie. Universele jurisdictie is daarom 
waarschijnlijk de meest veelbelovende 
optie om de aansprakelijkheid van Israël 
aan te kaarten. Zelfs als er geen veroorde-
ling uit volgt (er zijn geen precedenten 
voor gelijkaardige beschuldigingen), is de 
loutere dreiging van een mogelijke opslui-
ting en vervolging genoeg om de reisplan-
nen te belemmeren van individuen die in 
aanmerking komen voor zo'n procedure. 
Het zou ook politieke relevantie hebben 
wat de internationale reputatie van de 
Israëlische regering betreft

elkaar vallen van Joegoslavië en met de 
bloedbaden van 1994 in Rwanda. Maar 
ook deze optie lijkt geblokkeerd wat 
Israël betreft, want de Verenigde Staten 
en zeer waarschijnlijk ook de Europese 
permanente leden van de Veiligheidsraad 
zouden hun veto gebruiken tegen zo'n 
voorstel. In theorie zou de Algemene 
Vergadering haar parallelle autoriteit 
kunnen laten gelden, want 'mensen-
rechten' valt binnen haar werkveld en 
het is toegestaan door artikel 22 van 
het VN-charter om “zulke subsidiaire 
organen op te richten die het nodig acht 
om haar functies te kunnen uitvoeren”. 
Maar de geopolitieke realiteit binnen 
de VN maakt deze optie zeer onwaar-
schijnlijk (hoewel het onderzocht wordt). 
Momenteel lijkt er niet voldoende inter-
gouvernementele politieke wil te bestaan 
om zo'n controversiële weg in te slaan, 
maar aanhoudende druk van de interna-
tionale civiele maatschappij zou dit ooit 

nog een plausibele optie kunnen maken. 
Zeker als Israël vasthoudt aan zijn totaal 
onwettelijke blokkade van Gaza, de wijd-
verspreide oproepen negerend -onder 
meer van president Obama- om de grens-
overgangen met Gaza te openen. Maar 
zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat 
zo'n ad hoc tribunaal opgericht wordt, zal 
ook dit niet ordentelijk kunnen functio-
neren zonder een hoge graad van samen-
werking met de regering waarvan de 
leiders en de soldaten aangeklaagd wor-
den. Anders dan in voormalig Joegoslavië 
en Rwanda zullen de politieke leiders in 
Israël hun uiterste best doen om de acti-
viteiten te belemmeren van gelijk welke 
internationale instelling die belast is met 
het vervolgen van de Israëlische oorlogs-
misdaden     

Universele jurisdictie
Men zou ook kunnen terugvallen op 
de universele jurisdictie van nationale 

burgers gebruikt als menselijk schild of 
dat het opzettelijk aanvalt vanuit civiele 
gebieden.

Juridische mechanismen
Maar als er al gepraat zou worden over 
het opstarten van concrete procedures 
om verantwoording op te eisen, zijn er 
dan ook vooruitzichten? Er zijn verschil-
lende potentieel bruikbare juridische 
mechanismen, maar zullen die ook in de 
praktijk beschikbaar zijn? Deze kwestie 
is uiteraard al besproken op het hoogste 
niveau van de Israëlische regering. Er zijn 
officiële engagementen aangegaan om 
de Israëlische soldaten af te schermen van 
mogelijke aanklachten wegens het plegen 
van oorlogsmisdaden. 

De meest voor de hand liggende weg 
om Israël te verplichten rekenschap af 
te leggen voor haar oorlogsmisdaden, is 
het inroepen van de jurisdictie van het 
Internationaal Strafhof (ICC), opgericht 
in 2002. Hoewel de aanklager effectief 
gevraagd is om te kijken naar de moge-
lijkheden van het opstarten van zo'n pro-
cedure, is het zeer onwaarschijnlijk dat dit 
werkelijk tot iets zal leiden. Israël erkent 
dit hof immers niet en Palestina is volgens 
de meeste analyses nog geen staat en 
geen lid van het ICC. Enigszins verrassend 
zocht de Palestijnse Autoriteit na het 
staakt-het vuren van 19 januari 2009 aan-
sluiting bij het Verdrag van Rome, dat het 
ICC in het leven riep. Maar zelfs al zou dit 
lidmaatschap aanvaard worden -wat zeer 
onwaarschijnlijk is- dan zouden er toch 
geen gerechtelijke stappen gezet kunnen 
worden tegen misdaden begaan vooraf-
gaandelijk aan de toetreding, zoals het 
militair offensief in Gaza. En het staat ook 
vast dat Israël niet zou meewerken met 
het ICC wat het verzamelen van bewijs-
materiaal en getuigen betreft. Dit zou het 
uiteraard zeer moeilijk maken om te wer-
ken, zelfs al konden alle andere obstakels 
overwonnen worden. 

De volgende meest voor de hand lig-
gende mogelijkheid is het pad kiezen 
dat de VN-Veiligheidsraad in de jaren 
1990 insloeg: het installeren van ad hoc 
tribunalen. Dit is gebeurd voor de mis-
daden die gepaard gingen met het uit 

MIDDEN-OOSTEN

De legitimiteitsoorlog is vaak nog  
meer dan de eindbalans van de oorlogs-
activiteiten, beslissend voor het politieke 
resultaat. 
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Het is mijn mening dat het opduiken 
van criminele beschuldigingen tegen 
Israël tijdens en na de aanvallen op 
Gaza, resulteerde in grote vooruitgang 
op het vlak van de legitimiteit voor de 
Palestijnen. De wijdverspreide perceptie 
van Israëls criminaliteit, zeker het gevoel 
dat deze staat een oorlog uitvocht met 
hypermodern wapentuig tegen een onbe-
schermde bevolking, heeft mensen over 
de hele wereld er toe aangezet om boy-
cots, desinvesteringen en sancties voor 
te stellen. Deze mobilisatie legt druk op 
regeringen en bedrijven om af te zien van 
relaties met Israël, en doet denken aan de 
wereldwijde anti-apartheidscampagnes 
die zoveel betekent hebben voor de ver-
andering van het politieke landschap in 
Zuid-Afrika. De legitimiteitsoorlog win-
nen is geen garantie dat de Palestijnse 

zelfdeterminatie in de komende jaren 
bewerkstelligd zal worden, maar het 
verandert wel het politieke evenwicht 
op een manier die we nu nog niet 
kunnen inschatten.

De globale context voorziet een wet-
telijk kader waarin internationaal 
strafrecht opgelegd kan worden, 
maar het zal niet geïmplementeerd 
worden zolang er geen politieke wil 
bestaat. Het is zeer waarschijnlijk dat 
Israël afgeschermd zal worden van 
formele gerechtelijke initiatieven die 
aanklachten van oorlogsmisdaden 
behandelen, maar het land zal wel de 
gevolgen voelen van de geloofwaar-
digheid die deze beschuldigingen 
hebben bij de wereldwijde publieke 
opinie. Deze bijwerkingen hertekenen 

de onderliggende strijd tussen Israël en 
Palestina en vergroten het gewicht van 
de legitimiteitsoorlog, die op het globale 
politieke toneel gestreden wordt. 

Richard Falk is professor emeritus 
Internationaal Recht aan de universi-
teit van Princeton. In 2008 werd hij de 
Speciale Rapporteur van de Palestijnse 
Mensenrechten voor de VN

Bron:  
Le Monde Diplomatique, 3 maart 2009

ding om Saddam Hoessein te vervolgen 
of Slobodan Milosovic, maar het is een 
heel andere zaak om tegen George W. 
Bush of Ehud Olmert in te gaan. Sinds 
de Nuremberg-rechtzaken na de tweede 
wereldoorlog, bestaat er straffeloosheid 
voor diegenen die handelen in naam van 
de sterke en zegevierende staten, en het 
lijkt er niet op dat deze internationale 
gang van zaken snel zal veranderen. Dit 
werpt wel een serieuze smet op de status 
van het internationaal recht als consi-
stent middel om globale gerechtigheid te 
bewerkstelligen.

De oorlog voor legitimiteit
Uiteindelijk kan men zich de vraag stellen 
of de oorlogsmisdaden-kwestie die nu op 
de voorgrond is geschoven door Israëls 
gedrag in Gaza wel relevant is, vermits 

ze hoogstwaarschijnlijk geen juridisch 
staartje zal krijgen. Ik geloof dat ze zeer 
relevant is in wat men de 'tweede oorlog' 
zou kunnen noemen, nl. de legitimiteits-
oorlog. Vaak nog meer dan de eindbalans 
van de oorlogsactiviteiten, is de legitimi-
teitsoorlog beslissend voor het politieke 
resultaat. De Verenigde Staten wonnen 
elke slag in Vietnam, maar verloren toch 
de oorlog, hetzelfde geldt voor Frankrijk in 
Indochina en Algerije, en de Sovjet-Unie 
in Afghanistan. Ook de Shah van Iran en 
het apartheidsregime in Zuid-Afrika vielen 
door het verliezen van de legitimiteits-
oorlog.

Er is natuurlijk ook altijd de theoretische 
mogelijkheid dat het tot vervolgingen 
komt -ten minste voor praktijken zoals 
het schieten op burgers die zich aan het 
overgeven zijn- in de Israëlische rechtban-
ken zelf. Gerespecteerde Israëlische men-
senrechtenorganisaties zoals B’Tselem 
zijn volop bezig met het verzamelen van 
bewijsmateriaal voor zulke gerechtelijke 
acties. Ze schuiven het argument naar 
voor dat een Israëlisch initiatief het 
nationale voordeel heeft, de internatio-
nale oproepen voor gerechtelijke actie te 
ondermijnen. Zo'n Israëlisch initiatief zou 
een grote betekenis hebben, zelfs al zou 
dit niet leiden tot effectieve gerechtelijke 
actie -wat bijna een zekerheid is wegens 
politieke bezwaren. 

Als de politiek de gerechtelijke werking 
blokkeert in Israël, dan hangt de 
implementatie van het internationaal 
recht af van eender welk gerechtelijk 
initiatief dat mogelijk is in een inter-
nationale rechtbank of in een buiten-
lands nationaal tribunaal. En als dit 
onmogelijk blijkt kan de civiele  maat-
schappij een niet-gouvernementeel 
tribunaal samenbrengen met symbo-
lische strafrechtelijke autoriteit. Het 
is zeer waarschijnlijk dat initiatieven 
vanuit de civiele maatschappij zullen 
leiden tot de oprichting van één of 
meerdere Gaza-tribunalen. Maar zij 
zullen opereren zonder het voordeel 
van de gouvernementele goedkeuring. 
Deze informele initiatieven worden 
vaak aangevallen door de media, 
onder meer omdat ze eenzijdig zou-
den zijn, of ze worden gewoon gene-
geerd omdat ze geen juridisch gewicht 
hebben. Maar bij gebrek aan enig formeel 
initiatief vullen ze een juridisch vacuüm, 
ten minste symbolisch, en geven ze legiti-
miteit aan geweldloze anti-oorlogsacties.  

Het lijkt duidelijk dat ondanks de roep 
voor een onderzoek naar oorlogsmisda-
den en voor verantwoording, de politieke 
wil om te procederen tegen Israël op het 
inter-gouvernementeel niveau ontbreekt, 
dit zowel binnen als buiten het VN-kader. 
De realiteit van de geopolitiek is opge-
bouwd rond dubbele standaarden, ook 
wat oorlogsmisdaden betreft. Het is één 

MIDDEN-OOSTEN
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Wie zijn de echte psychopaten in Afghanistan?
I Chris Hedges I

De lichamen van tientallen, wellicht meer dan honderd vrouwen, kinderen en mannen, uiteengereten door Amerikaanse fragmen-
tatiebommen in de westelijke provincie Farah, tonen het ware gezicht van de Afghaanse oorlog.

In plaats van democratie, vrijheid of ont-
wikkeling, leveren we een ingewikkelde 
industriële slachting af. Omdat we een 
brute en gruwelijke oorlog zijn gestart 
in een land waarover we weinig kennis 
bezitten, zijn we de belichaming gewor-
den van het barbarisme dat we beweren 
te willen bestrijden. Moreel gezien is er 
geen verschil tussen ons en de Taliban 
van wie de Afghanen zich herinneren dat 
we ze hebben bewapend en gefinancierd 
tijdens de 10 jaar durende oorlog met de 
Sovjet-Unie.
Eerstdaags zullen 21.000 bijkomende 
VS-militairen naar Afghanistan worden 
gestuurd voor het verwachte zomerof-
fensief. Dat zal gepaard gaan met meer 
gewapende confrontaties, luchtaanvallen 
en doden, en wanhoop en boosheid van zij 
die hun ouders, zusters, broers en kinde-
ren dienen te begraven. We zijn het beste 
rekruteringswapen waarover de Taliban 
beschikken. En nu verspreidt de oorlog 
zich ook als een virus naar Pakistan.
Enkele dagen geleden sprak ik met Dr. 
Juliette Fournot, die als tiener met haar 
ouders in Afghanistan woonde, Dari 
spreekt en tijdens de oorlog met de 
Sovjets de leiding had over Franse medi-
sche teams van Artsen zonder Grenzen. 
“De Amerikaanse regering besliste in 
de periode 1984-85 om de Mujahedeen 
militair te steunen. USAID, dat politieke 
en militaire doelen dient, zorgde voor 
humanitaire hulp, maar deelde die zeer 
selectief uit. De meeste hulp ging naar 
Islamistische groepen. Ik heb nooit een 
plan gezien om het land opnieuw op te 
bouwen of vrede te brengen. Afghanistan 
was voor de VS in de eerste plaats een 
middel om de Sovjet-Unie te verzwakken. 
Het werd aan de Pakistaanse inlichtingen-
diensten overgelaten om te beslissen hoe 
dit het best kon gebeuren en hoe ze er 
zelf versterkt uit konden komen.”
Pakistan ontwikkelde een intense rela-

Hoewel Pakistan de Taliban bestrijdt, ziet 
het land hen niet als de belangrijkste 
tegenstander. Dat was en is nog altijd 
India. Het machtsevenwicht met India 
vereist van de Pakistaanse autoriteiten 
dat ze op goede voet staan met om 
het even welke Afghaanse regering. Ze 
kunnen de Pathanen dus niet al te zeer 
onder druk zetten. Dit kat-en-muis-spel 
tussen de Pakistaanse autoriteiten en de 
Pathanen, dat Washington tot wanhoop 
drijft, zal nooit stoppen want Islamabad 
heeft de Pathanen in Pakistan en 
Afghanistan meer nodig dan omgekeerd 
het geval is.
De VS gieten olie op het oorlogsvuur. Hoe 
meer troepen we naar Afghanistan sturen, 
hoe meer 'drones' (onbemande vlieg-
tuigen) over Pakistan vliegen, hoe meer 
luchtaanvallen we uitvoeren, des te ramp-
zaliger zal de ontknoping zijn. De VS heeft 
dit jaar dubbel zoveel burgers gedood als 
de Taliban en dat aantal zal in de komen-
de maanden zeker nog stijgen. 
We kunnen kiezen: terugtrekken en 
onderhandelingen aanknopen met de 
Taliban of de oorlog verder doen uitbrei-
den tot we worden verdreven. De cor-
rupte en onpopulaire regimes van Hamid 
Karzai in Afghanistan en Asif Ali Zardari 
in Pakistan zijn impotente bondgenoten. 
Hoe langer ze aan Washington blijven 
vastgeketend, hoe zwakker ze zullen wor-
den. En naarmate ze zwakker worden, hoe 
luider de roep zal volgen voor een inter-
ventie in Pakistan om het toevluchtsoord 
en de bevoorradingslijnen van de rebellen 
door te snijden. Als de Amerikanen de 
oorlog opvoeren in Afghanistan, zullen ze 
onvermijdelijk in het Pakistaanse moeras 
meegezogen worden.

Amerikaans journalist Chris Hedges won in 
2002 de Pulitzer prijs. Dit is de vertaalde en 
ingekorte versie van een artikel (11 mei) te 
vinden op http://www.alternet.org

tie met Saoedi-Arabië. Net zoals de 
Amerikanen, overspoelden de Saoedi’s 
het land met geld. Ze stuurden ook vaak 
radicale Wahabistische clerici. Washington 
keek de andere kant op. De Amerikanen 
trainden, bewapenden en verstrekten de 
militanten die hen nu vermoorden
Volgens Fournot vroegen de meeste 
Afghanen zich af waarom de Amerikaanse 
hulp niet voor gematigde seculiere ver-
zetsbewegingen bestemd was. Terwijl de 
radicale islamisten overspoeld werden 
met wapens, was wat de mensen in de 
provincies kregen, minuscuul en irrele-
vant. De aanvankelijke hoop sloeg om in 
ontgoocheling en bitterheid. Ze voelden 
zich verraden. Dit legde de basis voor het 

huidige wantrouwen en de ontgoocheling 
in de VS en de NAVO.
Dr. Fournot benadrukte de rampzalige 
gevolgen van jaren van oorlog. “Er is 
zoveel persoonlijke en mentale vernieti-
ging. Meer dan 70 procent van de bevol-
king heeft nooit iets anders dan oorlog 
gekend”. 
De Pathanen sloten een alliantie met 
de Taliban om de verloren macht van 
de Pathanen na de invasie van 2001 te 
herstellen. De grens tussen Pakistan en 
Afghanistan is voor de Pathanen een bete-
kenisloze demarcatielijn die de imperiale 
machten midden door hun tribale gebied 
hebben getrokken. Er leven 13 miljoen 
Pathanen in Afghanistan en 28 miljoen 
Pathanen in Pakistan. Zij zien weinig 
verschil tussen de Pakistaanse militairen, 
Amerikaanse troepen en het Afghaanse 
leger.



15

Vrede | nr. 397 | mei - juni 2009

VREDESBEWEGING

Straatsburg, 
toonbeeld van een democratisch Europa?

Verslag van de acties tegen de NATO-top

I Ellen de Coster I

In het Duitse Baden-Baden en het Franse Straatsburg kwamen op 3 en 4 april 2009 de 28 staats- en regeringsleiders samen van de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Veel nieuws viel er op de top niet te rapen. Wel vierde de militaire organisatie uitgebreid 
haar zestigste verjaardag. Ook Vrede vzw was aanwezig in Straatsburg. Al was dit uiteraard om uiting te geven aan ons gevoel  

dat er maar weinig redenen zijn om deze verjaardag te vieren.

Dichtgelaste rioleringen, gesloten musea 
en zelfs een potdichte universiteit. Dat 
was het Straatsburg waar de Navo-top 
plaatsvond. Het centrum van de stad was 
opgedeeld in verschillende zones: rood, 
oranje en geel. De rode zones waren ver-
boden toegang. De oranje zones waren 
enkel toegelaten voor bewoners, die 
bovendien een pasje moesten hebben 
dat ze enkele dagen voordien konden 
afhalen. In de gele zones mocht iedereen 
komen, maar het was wel verboden zich 
er te groeperen en/of te demonstreren. 
Straatsburg hing vol met affiches die de 
nakende top aankondigden. Het was om 
de bewoners te 'informeren'. Gelukkig 
sierde ook hier en daar een vredesvlag 
het straatbeeld, met daarop ‘Peace, No to 
Nato’. Dit zeer tegen de zin van de Franse 
politie, die volgens inwoners zeker bij  
een drietal gezinnen binnenviel met 
de eis de vlaggen weg te halen. Ook 
de Duitse politie liet zich gelden. 
Volgens Andreas Speck (War Resisters 
International) werden verschillende 
Duitse activisten verplicht zich dagelijks 
te komen melden in hun lokaal politie-
kantoor. Zo voorkwam men dat deze acti-
visten zouden deelnemen aan het actie-
kamp en de betoging, beiden gepland 
door de vredesbeweging. In de strijd 
tegen de activisten werd eveneens  
gretig gebruik gemaakt van de media.  
Zo verscheen in de Figaro op maandag  
30 maart dat er een vijf- à zesduizend 
herrieschoppers verwacht werden. De top 
werd aangekondigd als “gevaarlijk”.

laatste bedoelden de Duitse autoriteiten 
de keukenmessen die in de bus lagen. 
Een bus vanuit het Verenigd Koninkrijk 
wachtte solidair met de Duitse bus aan 
de grens. Demonstranten van het actie-
kamp trokken op 1 april samen naar de 
Europabrug om er geweldloos weder-
woord te bieden aan de pesterijen van 
de Duitse autoriteiten. Politieagenten te 
paard stonden langs de weg de activisten 
op te wachten maar lieten hen wel pas-

seren. Op de brug stonden enkele rijen 
zwaar gepantserde politieagenten klaar, 
achter hen een hoop politiebusjes. Met 
dit machtsvertoon poogde de politie de 
actievoerders af te schrikken. De actie 
verliep geweldloos. Het oorspronkelijke 
plan om via een mensenketting sym-
bolisch het voedsel en het materiaal de 
grens over te brengen bleek onmogelijk 
omwille van een politieblokkade, dus 
trachtte men via overleg de bus en alle 
inzittenden over de grens te krijgen. Eerst 
mocht enkel de bus, zonder de inzitten-
den de grens over. Maar hoe kan een bus 

Anti-Navo actiekamp
Het internationale actiekamp lag ten 
zuiden van Straatsburg. Een groot aantal 
mensen van verschillende nationalitei-
ten, van pacifisten tot de anarchisten van 
het zogenaamde 'Black Block' (die overi-
gens veel diverser zijn dan in de media 
wordt voorgesteld), kwamen er samen 
met slechts één boodschap: “No to 
Nato!”. Zo ook een bus met Nederlandse 
en Belgische actievoerders, die op de 

avond van 31 maart in het kamp arri-
veerde. Hoewel het kamp voldoende was 
uitgerust om heel wat mensen in hun 
basisbehoeften te voorzien, deed de poli-
tie er toch alles aan om het zoveel moge-
lijk te boycotten. De Duitse autoriteiten 
weigerden bvb. om een vijftal mensen 
van de Duitse kookploeg 'Le Sabot' en 
hun bus met keukenmateriaal de grens 
over te laten aan de Europabrug (die Kehl 
met Straatsburg verbindt)1. De beschuldi-
gingen van de politie tegen de kookploeg 
gingen van contacten met extreemlinkse 
groeperingen tot wapenbezit. Met dit 

Obama stuurt meer troepen naar 
Afghanistan en het engagement van ver-
scheidene Europese landen, waaronder 
België, vergroot. Als we verder doen met 
deze politiek, maken we ons schuldig aan 
oorlogsmisdaden.
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war. 60 years are enough!' opende op 
vrijdag 3 april met een onvolledig panel. 
De kleppers Tariq Ali en Bianca Jagger 
werden opgehouden in de luchthaven. 
De Amerikaanse president Obama kwam 
namelijk omtrent hetzelfde tijdstip aan, 
waardoor alle reizigers voor onbepaalde 
tijd vast zaten. 
Phyllis Bennis van het Transnational 
Institute en deel van het openingspa-
nel, vertelde dat in de Verenigde Staten 
het volgende wordt gezegd over de 
Amerikaanse president: “Met president 
Obama is alles anders maar niets is veran-
derd.” En hoewel ze hier niet volledig mee 
akkoord ging over het binnenlands beleid, 
vond ze dat het waar was qua buitenlands 
beleid. “In landen zoals Afghanistan of 
Irak is er niets veranderd,” vertelde ze. Ze 
vervolgde haar rede over het zogenaamde 
bevrijden van de vrouwen en de strijd 
voor hun rechten. “En nu kunnen ze als 
gelijken sterven door de bombardemen-
ten,” merkte ze cynisch op. Ze was ook 
kritisch voor de vredesbeweging. “We 
moeten Obama niet proberen overtuigen, 
maar de publieke opinie. Zodat de druk op, 
rond en tegen Obama zo groot wordt dat 
het beleid ineen stuikt.” Tot slot merkte 
ze op dat Obama steeds spreekt over het 
terugtrekken van de gevechtstroepen. 
“Maar hoe wordt dit gedefinieerd?”, vroeg 
Bennis zich af. Want dezelfde troepen 
kunnen evengoed ingezet worden onder 
een andere noemer. “Er moet een pleidooi 
worden gehouden om een eind te maken 
aan de bezetting.”

Malalai Joya, een jonge Afghaanse vrouw, 
nam ook het woord op de alternatieve 

uit solidariteit met de man die de dag 
voordien gestorven was in Londen tijdens 
betogingen tegen de G20. Hoewel de 
manifestatie geweldloos begon, lieten de 
demonstranten na enige tijd een spoor 
van vernieling achter doorheen de stad. 
Het eindigde in een zware confrontatie 
met de politie. De activisten blokkeerden 
een kruispunt, maar werden door de 
autoriteiten ingesloten. De demonstran-
ten probeerden te ontkomen. Uiteindelijk 
werden ze ingesloten in een bos niet ver 
van het actiekamp. Een 200 à 300-tal 
demonstranten werden gearresteerd. 
In het kamp werd de sfeer grimmig. Zo 
waren er gewelddadige rellen tussen 
de politie en activisten die vanuit het 
kamp naar het bos trokken om de inge-
sloten activisten te steunen. Een tweetal 
helikopters cirkelden continu boven het 
kamp. Met felle lichten leken ze het kamp 
te doorzoeken. Volgens de borden geïn-
stalleerd in het infopunt van het kamp, 
was Straatsburg ondertussen hermetisch 
afgesloten. Activisten die net in het kamp 
arriveerden, meldden de eerste moeilijk-
heden om tot aan het kamp te geraken. 
Identiteitscontroles werden met de 
regelmaat van de klok uitgevoerd. Allerlei 
geruchten zorgden voor spanningen in 
het kamp, maar vele geruchten bleken 
eerder paniekzaaierij te zijn. Tijdens de 
nacht keerde de rust in het kamp terug. 
Maar de toon was gezet voor de komende 
dagen.

Alternatieve  
Navo-top
De internationale alternatieve confe-
rentie onder de titel: ‘No to Nato, no to 

zichzelf besturen? Uiteindelijk mocht, 
op drie personen na, iedereen dan toch 
de grens oversteken. De bussen met de 
Duitse en Engels actievoerders beslisten 
echter dat ofwel iedereen ofwel niemand 
de grens overging. Het plan was om via 
het gerecht te proberen de toelating te 
krijgen om Frankrijk alsnog binnen te 
mogen rijden. Later volgde het bericht 
dat Le Sabot hun keuken opzette in Kehl 
voor al wie de grens niet over mocht.

Diezelfde dag vonden in het centrum 
van Straatsburg nog enkele andere acties 
plaats. Zo was er in de zogenaamde ‘gele 
zone’ een die-in. Ook het 'Clandestine 
Insurgent Rebel Clown Army', kortweg 
CIRCA of ook wel Clown-leger genaamd, 
trok richting centrum. De als clowns 
verklede activisten toonden, met humor 
als hun enigste wapen, aan wat voor een 
circus de Navo eigenlijk wel is. Bovendien 
hielpen ze met hun ludiek protest heel 
wat emoties (frustratie, woede,...) kana-
liseren (ook later tijdens de betoging), 
zowel bij politieagenten als bij activisten.

Op donderdag 2 april begon de 'Nato  
Zu'-groep, waarbij activisten al dagenlang 
trainingen konden volgen over geweld-
loos actievoeren, concrete plannen te 
maken voor de blokkades op zaterdag. 
De Nato Zu-groep was een gelegenheids-
samenwerking tussen activisten van 
verschillende nationaliteiten waaronder 
Duitsers, Belgen, Engelsen, Zweden en 
Finnen. Een duizendtal anarchistische 
activisten (oa. Black Blockers) vertrok-
ken in de namiddag van het actiekamp 
naar het centrum. Ze demonstreerden 
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het. De huidige Afghaanse regering lijkt 
volgens Malalai Joya trouwens nergens 
naar: de vrouwenrechten zijn nog steeds 
niet veel verbeterd nu de Taliban van het 
bestuur verdreven is, de opiumteelt bloeit 
volop,... De buurlanden van Afghanistan 
moeten stoppen met steun te verlenen 
aan partijen betrokken in het conflict. De 
Westerse troepen moeten zich terugtrek-
ken zodat de Afghanen zelf kunnen afre-
kenen met hun interne vijand. Er moet 
niet gezocht worden naar een gematigde 
Taliban om mee te onderhandelen, want 
die bestaat gewoonweg niet. Het zijn 
intellectuelen, goede parlementairen, 
echte democraten en moedige vrouwen 
die we moeten steunen. Maar meestal 
horen we pas van hen als ze al vermoord 
zijn. Malalai Joya vertelde een schrijnend 
verhaal, maar desondanks gelooft ze in de 
toekomst van haar land. Een inspirerende 
vrouw. 

Blokkades en betoging
Op het einde van de dag bleek er geen 
openbaar vervoer te zijn. Alweer een 
manier om de vele activisten in de weg te 
staan. Vlakbij het kamp waren er enkele 
rellen met de politie die zonder enige 
aanleiding een groep van het Clown-leger 
had tegengehouden voor een identiteits-
controle. Die avond vertrokken drie blok-
kadegroepen waaronder 'Nato Zu' naar 
de plaatsen waar de blokkades zouden 
doorgaan. Een grote groep die zich geza-
menlijk verplaatste, werd tegengehou-
den met traangas, maar slaagde erin te 
ontkomen. Binnen 'Nato Zu' hadden zo’n 
tweehonderd activisten zich opgesplitst 
in kleinere groepjes die relatief gemak-
kelijk op de verzamelplaats geraakten 
waar ze in het noorden van Straatsburg 
op zaterdag 4 april een toegangsweg tot 
de top blokkeerden. In het totaal namen 
een duizendtal mensen deel aan de blok-
kades. Ondanks de aankondigingen van 
de politie om geen geweld te schuwen om 
blokkades te verwijderen, verliepen alles 
relatief rustig. De blokkades werden uit-
eindelijk door de activisten zelf opgehe-
ven om de grote internationale betoging 
te kunnen vervoegen die later op die dag 
gepland was. Maar de politie gebruikte 
pepperspray en blokkeerde alle toegangs-
wegen tot de betoging, waardoor de 

ast over Obama’s kernwapenbeleid, dat 
in contrast staat met zijn retoriek. De 
Verenigde Staten zijn ondanks enkele her-
zieningen onder Clinton en Bush nog lang 
niet afgeweken van de idee van nucle-
aire afschrikking en van het 'first strike'-
principe, ook (nog) niet onder Obama. 
En hoewel ze Obama zelf het voordeel 
van de twijfel gaf, maakte ze enkele rake 
kanttekeningen bij zijn beleid. Zo is zijn 
administratie gevuld met mensen die 
de oude ideeën blijven aanhangen en 
wordt er zwaar gelobbyd voor het behoud 
van de kernwapens. Anderzijds was ze 
hoopvol gestemd over de toenadering 
tussen de Verenigde Staten en Rusland, 
die eind 2009 een nieuw akkoord teken-
den omtrent kernontwapening. Maar 
onderhandelen over verdere kernontwa-
pening staat het principe van de nucleaire 
afschrikking geenszins in de weg. Ook lijkt 

het budget voor kernwapens van 52,8 mil-
jard dollar niet af te nemen onder Obama. 
Villard was eveneens zeer behoedzaam 
over het Franse kernwapenbeleid. De 
Franse president Sarkozy mag dan nog 
zijn kernwapenarsenaal afbouwen, er 
blijft nog steeds genoeg over om de 
wereld op te blazen.
Wie nog niet overtuigd was dat de Navo’s 
aanwezigheid in Afghanistan enkel bij-
draagt aan het verergeren van de situatie, 
moest vooral zijn oor te luisteren leggen 
bij Malalai Joya. Ze vertelde hoe de bui-
tenlandse troepen geen haar beter zijn 
dan diegenen die ze bevechten, wat overi-
gens blijkt uit de rapporten van Amnesty 
International en Human Rigths Watch. Het 
aantal burgerslachtoffers steeg in 2008 
met meer dan 40%. Ondertussen stuurt 
Obama meer troepen en vergroot ook het 
engagement van verscheidene Europese 
landen, waaronder België. Als we verder 
doen met deze politiek, maken we ons 
schuldig aan oorlogsmisdaden, luidt 

conferentie. Ze was lid van het Afghaans 
parlement maar werd eruit gesmeten 
omdat ze het gewaagd had om het fun-
damentalistische verleden van enkele 
parlementsleden op de korrel te nemen. 
Nu staat ze nog steeds continu onder 
bescherming. Met “bevrijding, geen bezet-
ting,” volgde ze het betoog van Bennis. 
“Want,” zei ze, “momenteel zit mijn volk 
tussen twee vijanden, de Navo en de vele 
warlords die Afghanistan telt.” 
Na het zegje van het openingspanel volg-
den allerlei workshops. Droit Solidarité 
en IALANA organiseerden samen bvb. 
een workshop over hoe de Navo zich tot 
het internationaal recht verhoudt. De 
Verenigde Naties zijn gecreëerd om het 
navolgen van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (het Charter) 
te controleren en te garanderen. De 
Universele Verklaring is niet enkel de 

eerste internationale wetgeving, maar 
het geeft ook de macht aan het volk. 
Momenteel spreekt men van een samen-
werking tussen de VN en de Navo, maar 
zo neem je het instituut weg van het 
Charter, terwijl de VN zonder het Charter 
geen enkele grond tot bestaan heeft. De 
Navo, in feite een militaire arm van een 
economisch blok, treedt het Charter met 
de voeten. De Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens geeft ons niet enkel 
rechten maar ook de verantwoordelijkheid 
om indien nodig tegen onze regeringen 
te ageren en hen het Charter te doen res-
pecteren. Door lid te zijn van de Navo of 
er mee samen te werken, respecteert een 
land het Charter niet. En dus hebben we 
de verantwoordelijkheid erop te reageren, 
aldus Droit Solidarité en IALANA.
Jackie Cabasso (coördinatrice Mayors for 
Peace Noord-Amerika) en Pierre Villard 
(Movement de la Paix) spraken in een 
workshop over de kernwapenstrategie van 
de Navo. Cabasso was niet erg enthousi-

Het recht om samen te komen, het recht 
op vrije meningsuiting en het recht op 
demonstreren, het werd allemaal met de 
voeten getreden in Straatsburg.
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de voeten getreden. Beter nog, de Franse 
president Sarkozy, zichtbaar tevreden 
omwille van de terugkeer van Frankrijk in 
de hoge militaire structuren van de Navo, 
had er zelfs zo’n 150 miljoen dollar voor 
over. Dat is het prijskaartje van een demo-
cratisch Europa.

Besluit
Daags na de betoging vond het laatste 
deel van de alternatieve conferentie 
plaats. Ondanks enkele interessante spre-
kers, waaronder John Rees (Stop the War 
Coalition), was dit gedeelte van de confe-
rentie niet erg boeiend. John rees pleitte 
voor een radicale beweging. “Ik keur de 
acties van het Black Block niet goed. Ik 
keur geen vernieling goed van tramsta-
tions of telefooncellen in een arbeiders-
kwartier,” vertelde hij. “Maar we moeten 
wel een radicale beweging zijn. Wij tole-
reren de Navo niet, wij tolereren oorlog 
niet!” bepleitte hij vurig. De organisatoren 
maakten van de conferentie gebruik om 
nogmaals het gewelddadig optreden van 
een groep actievoerders en van de politie 
te veroordelen. De vredesbeweging heeft 
wel enkele harde lessen geleerd. Men had 
meer moeten hameren op het geweldloze 
karakter van zowel het actiekamp, als 
van de betoging, zodat het voor Navo-

groepen die de blokkades georganiseerd 
hadden, de grote manifestatie nooit 
bereikten. Zeshonderd organisaties uit 33 
landen hadden opgeroepen om deel te 
nemen aan wat een geweldloze betoging 
moest worden. Vrede vzw liep samen met 
andere Belgische vredesbewegingen mee 
onder de banner “Belgium says no to war, 
no to Nato”.
De betoging werd echter geboycot door 
provocaties van de politie, gewelddadige 
betogers en een keiharde repressieve hou-
ding van de autoriteiten. Helikopters cir-
kelden continu over de massa heen, waar-
door de oproep van de organisatoren voor 
geweldloosheid amper te verstaan was. 
Een hotel liet men volledig uitbranden 
terwijl de brandweer er onverrichterzake 
op stond te kijken. 
De betogende menigte, waaronder zich 
ook kinderen en ouderen bevonden, werd 
ingesloten in een nauwer wordende straat 
die geblokkeerd werd door een politie-
bataljon aan de kop van de betoging en 
een stel treinwagons aan de staart. De 
politie gebruikte massaal traangas. Een 
Fransman stond aan de kant te huilen, 
beschaamd om de houding van de autori-
teiten. Het recht om samen te komen, het 
recht op vrije meningsuiting en het recht 
op demonstreren, het werd allemaal met 

1 De Schengenakkoorden die het vrij verkeer 
van goederen, diensten en personen garande-
ren tussen ondertekenende EU-landen waar-
onder Frankrijk en Duitsland, waren tijdelijk 
opgeschort.

voorstanders en de media moeilijker was 
om de hele vredesbeweging te vereenzel-
vigen met het geweld van een beperkte 
groep. Verder was de conferentie meer een 
ventileren van emoties dan een inhoude-
lijk interessant debat of panelgesprek.

Heeft het actiekamp en de betoging zijn 
nut gehad? Ja, we moeten niet aflatend 
blijven protesteren en geloven dat elke 
druppel de emmer vult. Hopelijk hoeven 
we nooit de slogan “70 years is enough!” 
te scanderen want na zestig jaar is het 
meer dan welletjes geweest. Maar mocht 
het nodig zijn, zullen we er terug staan. 
Wij verkopen onze democratie niet!

Ellen de Coster is stagiaire bij Vrede vzw.
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Criminalisering van de vredesbeweging in 
Straatsburg is onaanvaardbaar

I Pieter Teirlinck I

Zoals verwacht is er slechts één beeld de wereld rondgegaan: dat van zware rellen en brandende gebouwen. De vele duizenden 
betogers uit tientallen verschillende landen, met een duidelijke boodschap aan de regeringsleiders kwamen niet echt in beeld.  

Wat niet kan gezegd worden van diezelfde wereldleiders die in grote kameraadschappelijkheid samen over de Europabrug  
flaneerden, onder het geraas van een aantal gevechtsvliegtuigen die de Franse driekleur in de lucht tekenden.

Goed doordachte propaganda, maar ten 
koste van wat? Ten koste van de belasting-
betaler die zowat 150 miljoen dollar lichter 
gemaakt werd door de overweldigende 

veiligheidsmaatregelen. Maar ook ten 
koste van de democratische basisprin-
cipes. In het buitenland gaat de NAVO 
de 'westerse waarden' gaan verdedigen, 
maar in de eigen NAVO-landen worden ze 
ondertussen overboord gegooid. 
Over de grote betoging van zaterdag  
4 april -de uiting van het democratisch 
recht op protest- werd reeds maanden 
onderhandeld tussen de internationale 
stuurgroep van de vredesbeweging en 
de Franse autoriteiten. Die laatsten 
weigerden categoriek een betoging in 
Straatsburg-stad te laten doorgaan. Als er 
al betoogd moest worden, kon dit alleen 
ver buiten de stad gebeuren. Uiteindelijk 
werd het een manifestatie die passeerde 
aan de Europabrug. De route die werd 
uitgestippeld liep volledig buiten de oude 
stad, langs een grote industrielaan en 
langs een eilandje op de Rijn. Een perfecte 
route om door niemand gehoord te wor-
den, maar tenminste toch nog een route 
en een betoging. Maar ook voor het vlotte 
verloop van deze geautoriseerde betoging 
werd uiteindelijk een stokje gestoken door 
de Franse autoriteiten. Het eilandje op de 

extra uur wandelen. Eens aangekomen 
zagen we daar al een tweeduizendtal 
betogers wachten aan het podium onder 
het gebulder van laag overcirkelende heli-
kopters. De Franse autoriteiten openden 
de brug uiteindelijk rond één uur waar-
door alle wachtende betogers de plaats 
van afspraak konden bereiken. Honderden 
gemaskerde betogers trokken onmiddel-
lijk verder door naar de Europabrug om 
hun woede te bekoelen. Aan de andere 
kant van de Europabrug, in Duitsland, 
stonden nog zo'n zevenduizend Duitse 
manifestanten te wachten om de vreed-
zame internationale betoging te vervoe-
gen. Maar de Duitse politie liet hen niet 
door. Een eerste gebouw werd in brand 
gestoken, het oud douanegebouw aan 
de Europabrug. Enkele brandweerwagens 
stonden een paar honderd meter verder 
opgesteld, maar kwamen bizar genoeg 
niet blussen. Ook de politie greep niet in. 

Rijn is toegankelijk via twee bruggen aan 
de Franse kant en een brug aan Duitse 
zijde. De brug vanuit Frankrijk, waarlangs 
alle betogers naar het eilandje wilden 

gaan, werd reeds afgesloten in de voor-
middag (om de legendarische wandeling 
met Obama over de Europabrug mogelijk 
te maken). Met een eerste confrontatie 
tussen de politie en een aantal betogers 
tot gevolg. 
Wij trokken dan maar via de tweede brug 
naar het eilandje, een omweg van een 

In het buitenland gaat de NAVO  
de democratische basisprincipes gaan 
verdedigen, maar in de eigen  
NAVO-landen worden ze ondertussen  
overboord gegooid. 
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gehaald: de NAVO-tegenbeweging werd 
met veel succes gecriminaliseerd. Maar 
de bevolking in Straatsburg weet wel-
licht wel beter. Duizenden manifestanten 
trokken vreedzaam door de straten met 
kleurrijke vlaggen en accurate beschuldi-
gingen aan het adres van onze regerings-
leiders. Manifestanten van alle leeftijden 
en van een zeer divers pluimage, die zich 
bovendien veel moeite getroost had-
den om in Straatsburg te geraken: uren 
onderweg, pesterige politiecontroles en 
ontelbare wegversperringen en blokka-
des. Sommigen zullen na deze geweldda-
dige ervaring wellicht afgeschrikt zijn om 
in de toekomst nog te participeren aan 
dergelijke manifestaties. Maar voor vele 
betogers en observatoren is het masker 
van de NAVO -en bij uitbreiding van onze 
regeringsleiders die richting en middelen 
geven aan die NAVO- finaal afgevallen. 
Niet alleen orkestreren onze regeringslei-
ders ongevraagde en onwettige oorlogen 
in het buitenland, maar zij beschouwen 
en behandelen ook de eigen kritische 
bevolking als criminelen. Hoe lang kan 
onze westerse maatschappij dergelijke 
ondemocratische praktijken nog verder 
verdragen zonder zelf wezenlijk te veran-
deren in een totalitaire politiestaat?  
Het is werkelijk niet teveel gevraagd:  
60 jaar NAVO is genoeg geweest. 
Afschaffen die handel!

midden in een buurt waar de 
stenen voor het rapen lagen. 
Een uitnodiging voor geweld 
zeg maar. En dat geweld liet 
niet lang op zich wachten. 
Traangas, politiecharges, stenen-
regens, verdere vernieling van 
gebouwen en duizenden men-
sen die in paniek van links naar 
rechts holden met tranen in de 
ogen. Het was een waanzinnig 
schouwspel en het mag bijna 
een wonder heten dat er in de 
totale chaos geen zwaarge-
wonden of doden zijn gevallen. 
Het had er alle schijn van dat 
dit absurde tafereel goed geor-
kestreerd werd door de Franse 
veiligheidsdiensten. Zij waren 
immers in massale getale aan-
wezig en vlogen zelfs met een 
viertal (!) helikopters over de 
klem gezette betoging. Konden 
jaren van voorbereidingen en 
dertigduizend veiligheidstroe-

pen deze chaos dan niet voorkomen? Dit 
betekent ofwel dat de Franse autoriteiten 
totaal incompetent zijn, ofwel dat dit 
apocalyptisch schouwspel totaal in scene 
werd gezet, met de vele leden van de vre-
desbeweging als ongevraagde figuranten.
De Franse president Sarkozy heeft in ieder 
geval op korte termijn zijn slag thuis 

Daarna werd er brand gesticht in een apo-
theek, de enige die deze arme buitenwijk 
van Straatsburg rijk is, en daarna volgde 
het Ibis-hotel. En nog duurde het zeer 
lang voor de politie tussenbeide kwam. 
Zeer vreemd, want ze stonden nochtans 
massaal te wachten aan de zijlijn. 
Uiteindelijk kon de betoging vertrekken, 
zij het met zeker een uur vertraging, maar 
ondertussen was ook de brug aan de 
Franse zijde opnieuw afgesloten door de 
politie. Absurd. De vooropgestelde route 
kon op die manier niet afgelegd worden. 
De betoging, toch enkele tienduizen-
den mensen groot, werd noordwaarts 
gedreven, in de richting van een buurt 
met veel industriële gebouwen en altijd 
maar smaller wordende straatjes, en in de 
richting van de door brandweerwagens 
geblokkeerde straat waar het hotel aan 
het uitbranden was.  Zoals te verwachten 
viel, liep de betoging dood op een blok-
kade van de politie, terwijl de achterkant 
van de betoging ingesloten werd door 
het rangeren van twee goederenwagons 
over de toegangsweg. Een gevaarlijke en 
totaal onverantwoorde situatie: duizen-
den vreedzame betogers werden samen 
met vele honderden gemaskerde en met 
stenen gewapende militanten klem gezet 
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Balans van de NAVO-top in Straatsburg/Kehl
I Ludo De Brabander I

De NAVO vierde in Straatsburg/Kehl haar 60ste verjaardag. Als we het straatspektakel buiten beschouwing laten, viel er weinig 
revolutionairs te beleven op een top die meer dan 100 miljoen dollar heeft gekost. 

Als de afgelopen NAVO-top in 
Straatsburg/Kehl al enige historische 
betekenis zou kunnen hebben, dan is dat 
te danken aan de Franse terugkeer in de 
militaire structuren van het bondgenoot-
schap. Daar kunnen we misschien ook 
nog het optreden met groot showgehalte 
van de Amerikaanse president Obama 
bijtellen, waarbij hij alvast Bush’ retoriek 
van de permanente oorlog heeft laten 
vallen. Voor het overige had deze groots 
aangekondigde top weinig revolutionairs 
te bieden. NAVO-secretaris-generaal Jaap 
de Hoop Scheffer durfde maanden voor 
de top nochtans nog dromen van een 
heus nieuw NAVO-Charter. Maar dat leek 
veel te hoog gegrepen: het werd een vage 
verklaring om te werken aan een nieuw 
strategisch concept. Het aanvankelijke 
Turkse veto tegen de aanstelling van de 
huidige Deense premier Rasmussen als 
opvolger voor de Hoop Scheffer, heeft er 
alsnog voor gezorgd dat de media toch 
nog wat spektakel konden serveren. Dat 

was mede dankzij de Duitse Kanselier 
Merkel en de Franse president Sarkozy 
die absoluut wilden dat hun poulain op 
deze top groen licht zou krijgen, ook al 
was daar in de weken erna nog wel wat 

en conventionele capaciteiten, blijft de 
hoeksteen van onze algemene strategie”. 
Ook de plannen voor de installatie van 
een rakettenschild in Tsjechië (radars) en 
Polen (interceptoren) blijven vooralsnog 
ongewijzigd en dat, aldus Obama, zolang 
Iran een dreiging vormt. Niets lijkt er 
ook op te wijzen dat op korte termijn 
een einde wordt gemaakt aan de groei-
ende bewapening van de bondgenoten. 
Nu al zijn de NAVO-lidstaten goed voor 
driekwart van de militaire uitgaven in de 
wereld, die in 2007 op 1,2 miljard dollar 
zijn geraamd. De VS alleen al nemen de 
helft daarvan voor hun rekening. In de 
NAVO-slotverklaring staat de bewape-
ning op verschillende plaatsten verhuld 
als 'verbeteren van de capaciteiten’, 
‘gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
kosten’ of ‘voorzien in de financiële mid-
delen noodzakelijk om de operationele 
en transformatiekosten te dragen'. 

Nieuw strategisch concept
De Verklaring over de Veiligheid van de 
Alliantie moet de algemene missie van 
de NAVO bevestigen vertrekkende van 
de oorspronkelijk collectieve defensieop-
dracht en gaande tot wat genoemd wordt 
het ‘uitdragen van de stabiliteit’ buiten 
de verdragszone. Tegelijk vormt deze 
verklaring het startsein voor een nieuw 
strategisch concept -het derde al sinds 
de val van de muur- waarin de rol van de 
Alliantie voor de 21ste eeuw duidelijk moet 
worden. Dat proces maakt deel uit van 
de blijvende zoektocht, sinds de val van 
de muur, naar de ‘raison d’être’ van het 
bondgenootschap. De volgende top in 
Portugal moet dan dit nieuw strategisch 
concept baren om, aldus de slotverkla-
ring, “te verzekeren dat de NAVO suc-
cesvol kan doordoen met het verdedigen 
van de vrede, democratie en veiligheid in 
de Euro-Atlantische regio en daarbuiten.” 

tijd voor. Met de steun van Obama lukte 
dat, ook al is niet duidelijk wat Turkije 
daarvoor allemaal in ruil is beloofd. In de 
pers lezen we dat er wel eens maatrege-
len kunnen volgen tegen het Koerdische 
TV-station Roj-TV dat vanuit Denemarken 
uitzendt. Het echte spektakel viel te rapen 
in de omgeving van het hermetisch afge-
sloten Straatsburg, waar de massaal opge-
trommelde politie alles leek in het werk te 
stellen om de anti-NAVO-manifestaties in 
geweld te doen ontsporen. 

Ontwapening?
Veel aandacht ging er ook naar de 
toespraak van President Obama op de 
EU-NAVO bijeenkomst in Praag daags 
na de NAVO-top. Daar kondigde hij een 
internationale top (in Washington) aan 
met een agenda die zou moeten leiden 
tot een sterke reductie van het aan-
tal atoomwapens. Hij kreeg daarvoor 
uit heel wat hoeken lof toegezwaaid. 
Minder aandacht kreeg een passage uit 

de Verklaring over de Veiligheid van de 
NAVO-Alliantie, een van de drie slotdocu-
menten van de top met een veel minder 
fraaie boodschap: “Afschrikking, geba-
seerd op een gepaste mix van nucleaire 

De nieuwe NAVO-strategie, die Obama 
al een week voor de bijeenkomst in 
Straatsburg had bekendgemaakt, kreeg 
veel lof van de Europese NAVO-leden, 
maar dat werd niet gevolgd door over-
dreven enthousiasme in de militaire 
tegemoetkomingen
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Vorig jaar, op 23 september 2008, sloten 
de secretarissen-generaal van de VN en 
de NAVO, Ban Ki Moon en Jaap de Hoop 
Scheffer, een akkoord voor uitgebreid 
overleg en operationele samenwer-
king. Daar ging, zoals men zou kun-
nen verwachten, geen overleg binnen 
de VN-Veiligheidsraad aan vooraf. De 
NAVO-slotverklaring zegt nu dat dit een 
belangrijke stap vormt voor de verdere 
samenwerking tussen beide organisa-
ties. De voormalige VN-topdiplomaat 
Hans-Christof von Sponeck denkt daar 
anders over en stelt in een opiniestuk 
in de Duitse Frankfurter Rundschau (6 
april) dat dit de neutraliteit van het 
secretariaat van de VN in het gedrang 
brengt, wat bevestigd wordt met de 
boze Russische reactie op dit akkoord. 
Hij oppert de bedenking of een dergelijk 
akkoord wel verenigbaar is met artikel 
2 uit het VN-Handvest dat stelt dat con-
flicten met vreedzame middelen moeten 
worden aangepakt. Een andere vraag is 
of een organisatie met beperkt lidmaat-
schap, dat onder het mom van ener-
gieveiligheid streeft naar controle over 
de energievoorraden, zich zomaar kan 

blijft de bijdrage van de Europese NAVO-
lidstaten beperkt tot 5.000 soldaten, 
van wie iets meer dan de helft tijdelijk 
ontplooid werd om de goede afloop van 
de Afghaanse presidentsverkiezingen 
komende zomer te verzekeren.

De Alliantie verheft de operatie in 
Afghanistan al enkele jaren tot een abso-
lute topprioriteit. De NAVO-lidstaten 
beseffen maar al te goed dat de toe-
komst en de geloofwaardigheid van 
het hele bondgenootschap afhankelijk 
is van het welslagen in Afghanistan, de 
eerste grootschalige operatie buiten de 
Euro-Atlantische ruimte. En die toekomst 
wordt almaar duidelijker een mondiale 
toekomst: “De goeddraaiende transfor-
matie van de NAVO zal de capaciteit van 
de Alliantie versterken om bestaande en 
komende veiligheidsuitdagingen aan te 
gaan in de 21ste eeuw; met inbegrip van 
de maatregel om volledig voorbereide en 
ontplooibare troepen te voorzien, die in 
staat zijn om het volledige gamma van 
militaire operaties en missies uit te voeren 
op en buiten haar grondgebied, in haar 
periferie en op een strategische afstand.” 
(punt 3 van de slotverklaring)

Op het ogenblik dat deze woorden de 
conferentiezaal verlieten, vielen 13 doden  
op een NAVO-doelwit in Noord-Pakistan, 
waaronder naast een belangrijke Taliban-
verbindingsman en enkele strijders, ook 
vrouwen en kinderen. Een paar dagen 
eerder vielen er bij een andere aanval 
ook al 14 slachtoffers. De luchtaanvallen 
vormen niet alleen een inbreuk op de 
Pakistaanse soevereiniteit maar zijn een 
uiting van de verdere escalatie van de 
oorlog in Afghanistan.

Afghanistan en Pakistan
De NAVO toont zich zichtbaar nerveus 
over de situatie in Afghanistan en 
Pakistan. In een aparte verklaring spreken 
de NAVO-leiders over ‘ernstige uitdagin-
gen’ en de nood aan het ontwikkelen van 
een lange termijn relatie tussen de NAVO 
en Pakistan. De nieuwe NAVO-strategie, 
die Obama al een week voor de bijeen-
komst in Straatsburg had bekendgemaakt, 
kreeg veel lof van de Europese NAVO-
leden, maar dat werd niet gevolgd door 
overdreven enthousiasme in de militaire 
tegemoetkomingen. Terwijl de VS aan-
kondigden 17.000 extra manschappen 
en 4.000 instructeurs te zullen sturen, 

NAVO
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Bovendien krijgt Rusland in de slotver-
klaring een harde veeg uit de pan omdat 
het zijn troepen niet uit Zuid-Ossetië en 
Abchazië terugtrekt en de onafhankelijk-
heid van beide opstandige Georgische 
regio’s heeft erkend. Dat de koude oorlog 
tussen de NAVO en Rusland nog lang niet 
ten einde is blijkt ook uit de Russische 
reactie op de NAVO-manoeuvres in 
Georgië die op 6 mei zijn gestart en tot 
1 juni voortduren. Rusland bestempelde 
deze als ‘provocatief’. Nadat de NAVO ook 
nog eens twee Russische diplomaten de 
deur wees als reactie op een spionage-
zaak, was het hek helemaal van de dam 
en kondigde de Russische minister van 
Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, aan 
dat Rusland zijn kat stuurt naar de NAVO-
Rusland Raad. 

Tot slot
Volgens diverse berichten zou de NAVO-
top in Straatsburg/Kehl zo'n slordige  
150 miljoen dollar hebben gekost. Het 
gros ging naar ‘veiligheidsmaatre-
gelen’. Ter vergelijking: minister van 
Buitenlandse Zaken De Gucht verklaarde 
op een conferentie over Afghanistan 
begin april in Den Haag dat de Belgische 
niet-militaire steun aan het land tegen 
2010 moet worden opgetrokken naar 
14 miljoen euro. Daarmee kennen we 
onmiddellijk de prioriteiten.

Obama rekent op de Russische steun 
met betrekking tot Afghanistan en Iran, 
alsook in een aantal ontwapeningsdos-
siers. De NAVO-ministers voorzien nog 
in de lente van dit jaar een bijeenkomst 
van de NAVO-Rusland Raad en hopen zo 
een punt te zetten achter de verslech-
terde relaties als gevolg van het conflict 
in Georgië in de zomer van 2008. Maar 
dat lijkt al op voorhand een misluk-
king te worden omdat de Alliantie zich 
niet geneigd toont om echt rekening te 

houden met de Russische gevoelighe-
den. Zo zal de NAVO de samenwerking 
met Georgië en Oekraïne opdrijven en 
komt er een versterking van de NAVO-
verbindingskantoren in Tbilisi en Kiev. 

opwerpen als de militaire 
arm van de VN. Deze top 
viel bovendien samen met 
de 10de verjaardag van de 
NAVO-bombardementen 
op Servië en Kosovo, 
die uitgevoerd werden 
zonder mandaat van 
de Veiligheidsraad van 
de VN. De inleiding van 
de Verklaring over de 
Veiligheid van de Alliantie 
staat trouwens symbool 
voor hoe de NAVO haar 
relaties met de VN ziet. 
Daarin “bevestigen” de 
NAVO-bondgenoten “de 
waarden, objectieven en 
verplichtingen van het 
Verdrag van Washington” 
(het verdrag dat de NAVO 
in het leven riep op 2 
april 1949) en bevestigen ze tevens hun 
gehechtheid aan “de doelstellingen 
en principes van het Handvest van de 
Verenigde Naties”. Van verplichtingen is 
hier geen sprake meer.

NAVO-Rusland
De oostwaartse uitbreiding van de NAVO 
heeft opnieuw een hoofdstukje gekregen 
met de toetreding van Albanië en Kroatië 
waardoor de Alliantie voortaan 28 leden 
telt. Het door voormalig president Bush 

zo gewilde lidmaatschap van Oekraïne 
en Georgië blijft vooralsnog in de koel-
kast met de herhaling van de boodschap 
dat beiden ooit lid ‘zullen worden’. Dit 
dossier ligt te gevoelig in Moskou en 

NAVO

“Afschrikking, gebaseerd op een gepas-
te mix van nucleaire en conventionele 
capaciteiten, blijft de hoeksteen van 
onze algemene strategie”, aldus de 
Verklaring over de Veiligheid van de 
NAVO-Alliantie, opgesteld op de afge-
lopen NAVO-top. 
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De Navo en vrouwenhandel
I Sian Jones I

Vrouwen kunnen een veelheid aan relaties hebben met het leger: ze voeren bevel over regimenten, ze nemen dienst als soldaten, 
werken in de militaire industrie, kuisen de keukens en toiletten van de militaire basissen...of verzetten zich tegen het leger en nemen 

deel aan vredesacties. Sommige vrouwen hebben maar weinig keuze in het bepalen van hun relatie met het leger: ze worden 
gedood, gewond, van hun thuis verdreven en van familieleden beroofd door gewapende conflicten. Anderen worden gerecruteerd, 

soms 'vrijwillig', maar vaker onder dwang, om seksuele diensten te verlenen aan mannelijk militair personeel. Velen van deze  
vrouwen of meisjes worden zelfs verhandeld, met als enige doel gedwongen prostitutie.

Vrouwenhandel in de 
Balkan
Het conflict in het voormalige Joegoslavië 
resulteerde in 1995 in de aanwezigheid 
van ongeveer 30.000 man Navo-personeel 
in Bosnië-Herzegovina. Een paar jaar later 
zouden er 40.000 militairen in Kosovo 
gestationeerd zijn. Om deze mannen te 
dienen werd in deze landen en Macedonië 

(waar de rust- en recuperatievoorzienin-
gen van de troepen gevestigd waren) een 
extensieve sex-industrie en -handel gecre-
eerd, gebaseerd op dwang. 
Daar waar de infrastructuur volledig ver-
nietigd is, waar er massale werkloosheid 
heerst en waar de economie amper functi-
oneert, biedt vrouwenhandel een gemak-
kelijke manier voor de georganiseerde 
misdaad en 'ondernemende individuen' 
om de 'vrije markt' te betreden. De Navo 
creëert de vraag: er wordt geschat dat de 
Navo-troepen in de Balkan meer dan  
40 miljoen dollar per maand spendeerden 
tussen 24 maart en 10 juni 1999 alleen. De 

'schuld' van de vrouwen af te lossen (voor 
kleren en make-up bijvoorbeeld) of sim-
pelweg om er voor te zorgen dat ze niet 
zouden kunnen ontsnappen.    

Betrokkenheid
Zowel in Bosnië als in Kosovo waren 
individuele soldaten, samen met Navo-
contractanten en VN politieagenten 
actief betrokken bij de vrouwenhandel. Ze 
ontvingen de vrouwen en meisjes aan de 
grenzen, smokkelden ze in militaire basis-
sen binnen en fungeerden zelfs als hun 
pooiers. Jarenlang negeerde de Navo wat 
er gaande was en werd er gesuggereerd 
dat het slechts om enkele 'rotte appels' 
ging. Maar het negeren van het probleem 
kan beschouwd worden als medeplichtig-
heid, zeker toen Navo-personeel in 2002 
besliste een onderzoek stil te leggen rond 
het misbruik van Oekraïense en Russische 
vrouwen door Russische soldaten in 
Kosovo. Die soldaten werden trouwens 
ook verdacht van vrouwenhandel. Het 
onderzoek werd stopgezet om de relaties 
van de Navo met Rusland niet in gevaar te 
brengen. 

Misschien omdat ze al een palmares van 
beschuldigingen van seksueel misbruik 
verzameld hadden op andere plaatsen, 
probeerde de Verenigde Staten de betrok-
kenheid van Amerikaanse troepen in 
vrouwenhandel en de uitbuiting van 
verhandelde vrouwen te voorkomen in 
Bosnië en Kosovo. Het was verboden voor 
het VS-personeel om de militaire basis te 
verlaten, tenzij voor officiële opdrachten. 
Maar dit belette niet dat vrouwen de 
basis binnengesmokkeld werden, noch 
belette dit het ontstaan en de ontwikke-

nabij gelegen post-communistische Oost-
Europese landen in economische moeilijk-
heden zoals Bulgarije, Oekraïne, Rusland, 
Roemenië en Moldavië, leverden de han-
delswaren -de vrouwen en meisjes.
Sommige vrouwen waren maar al te 
bereid om naar 'het westen' te reizen met 
de belofte van een goede job als dienster, 
barpersoneel of danseres, tegen een loon 

waar ze thuis alleen maar van konden 
dromen. Terwijl sommigen verstonden 
dat ze illegaal de Balkan binnengesmok-
keld moesten worden, was geen van hen 
voorbereid op het geweld en de seksuele 
uitbuiting die hen te wachten stonden. 
Tijdens het hele traject werden de vrou-
wen onderdrukt, bedreigd, geslagen en 
verkracht door de vrouwenhandelaars 
om hen onderdanig te houden. Hun 
documenten werden afgenomen, hun 
bewegingen gecontroleerd en ze werden 
vaak gevangen gehouden. De vooropge-
stelde lonen werden zelden afgeleverd. Ze 
worden weerhouden om de zogenaamde 

Daar waar de infrastructuur volledig 
vernietigd is, waar er massale werk-
loosheid heerst en waar de economie 
amper functioneert, biedt vrouwen-
handel een gemakkelijke manier voor 
de georganiseerde misdaad en 'onder-
nemende individuen' om de 'vrije 
markt' te betreden.
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ling van een seksindustrie gebaseerd op 
vrouwenhandel in Ferizaj, een Kosovaars 
stadje gelegen vlakbij het Bondsteel kamp 
-de grootste Amerikaanse militaire basis 
in Oost-Europa. 

Navo richtlijnen
Op de Navo-top van 2004 in Istanbul werd 
een 'Beleidsnota Tegen Mensenhandel' 
aangenomen, waarin vrouwenhandel 
omschreven wordt als een misdaad, een 
schending van de mensenrechten en een 
“hedendaagse slavenhandel die corruptie 
en georganiseerde misdaad in de hand 
werkt”. Maar voor de Navo is mensenhan-
del voornamelijk een veiligheidskwestie. 
De nota vervolgt dan ook met te stellen 
dat vrouwenhandel het potentieel heeft 
om “fragiele overheden te destabiliseren”. 
De nota erkent dat de Navo-troepen een 
deel van het probleem vormen en voorziet 
“veiligheidsstandaarden voor het individu-
eel gedrag” van het Navo-personeel, maar 
verbiedt de troepen niet expliciet om zich 
in te laten met mensenhandel, het te faci-
literen of om seks te hebben met voor de 
prostitutie verhandelde vrouwen. Private 
contractanten, aangenomen door de Navo, 
kunnen gestraft worden voor de betrok-
kenheid in vrouwenhandel, maar in de 
weinige gerapporteerde gevallen zijn de 
schuldigen slechts gerepatrieerd.   
Theoretisch krijgen alle Navo-troepen 
een bewustmakingstraining rond “het 

probleem van vrouwenhandel en hoe deze 
moderne slavenhandel de mensenrechten, 
de stabiliteit en de veiligheid beïnvloedt”. 
Ze krijgen eveneens richtlijnen waarin 

de betrokkenheid in vrouwenhandel 
verboden wordt. In Kosovo was het ver-
boden voor de troepen om clubs en bars 
te frequenteren waar slachtoffers van 

vrouwenhandel tewerkgesteld werden. In 
de praktijk heeft dit beleid van richtlijnen 
gefaald, want elke Navo-lidstaat is vrij om 
de richtlijnen naar eigen goeddunken te 

interpreteren. Terwijl een of twee lidsta-
ten al disciplinaire maatregelen troffen 
tegen soldaten omwille van hun betrok-
kenheid bij vrouwenhandel, zorgde de 
immuniteit voor vervolging toegekend 
aan Navo-personeel ervoor dat er nog 
nooit een verdachte effectief berecht is.        
Echte veiligheid betekent dat vrouwen 
en meisjes kunnen leven zonder geweld, 
zonder onderdrukking en bevrijdt van de 
armoede die hen in de armen van men-
senhandelaars drijft. De Navo zou zijn 
beleidsnota tegen vrouwenhandel ernstig 
moeten beginnen nemen en maatregelen 
moeten nemen om de veiligheid van vrou-
wen echt te kunnen verzekeren. 

Sian Jones is lid van de Engelse afdeling 
van de internationale feministische en 
anti-militaristische beweging 'Women in 
Black'.

Bron:
'NATO and the Trafficking of Women', 
Broken Rifle, wri-irg.org

Een of twee lidstaten troffen al  
disciplinaire maatregelen tegen solda-
ten omwille van hun betrokkenheid 
bij vrouwenhandel, maar de immuni-
teit voor vervolging, toegekend 
aan Navo-personeel, zorgde ervoor 
dat er nog nooit een verdachte  
effectief berecht is.

NAVO
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DOSSIER
europese verkiezingen

Waarom is het Europees niveau van belang?
Europese verkiezingen, wat nu?

Wat zeggen de partijen?

Georges Spriet, Francine Mestrum
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Schaalvergroting
We vertrekken daarbij van een fundamentele vaststelling. De 
economie is al lang de nationale grenzen ontgroeid, zeker ook 
in België. Kijk maar even naar de tien grootste bedrijven in 
België volgens omzet: Exxon Mobil, Toyota, Petrofina (petro-
chemie), Electrabel, Total Belgium, Distrigas, BASF, Electrabel 
Customer solutions, Arcelor-mittal, Mazda. Het gaat hier 
om de Belgische poten van internationale groepen uit de 
Verenigde Staten, Japan, Frankrijk, India, Duitsland en Italië. 
ING is Nederlands, Fortis is Frans en Stella Artois is Amerikaans-
Braziliaans. 

Als de economie geïnternationaliseerd is met grote supraregi-
onale spelers dan moet de samenleving zich eveneens supra-
regionaal organiseren, wil ze ooit enige invloed uitoefenen op 
megabedrijven of enige economische regulering bewerkstel-
ligen. Als de beslissingscentra van de economie niet meer nati-
onaal zijn, moeten we onze strijd voor een socialere wereld zon-
der oorlogen, ook boven het nationale kunnen laten uitstijgen. 

We zullen in een defensieve houding gedwongen blijven als 
we sociale en andere problemen (bvb. klimaat) toch nationaal 
zouden willen blijven aanpakken. Kijk bijvoorbeeld maar naar 
de verdediging van de arbeiders van Audi in Vorst-Brussel tegen 
die van Volkswagen Augsburg. Het politieke niveau moet dus 
naar een hoger en breder echelon getild worden. De politieke 
entiteit ‘Europese Unie’ zouden we moeten uitvinden, mocht 
het kapitaal dat al niet gedaan hebben. Een vredesbeweging 
als de onze kan dus niet anders dan zich interesseren voor wat 
er zich afspeelt op het vlak van de Unie. Ze moet trachten aan 
bewustmaking te doen bij de bevolking opdat ze het Europees 
beleid zou kennen, zou reageren tegen het neoliberale basis-
beleid en tegen ontwikkelingen die nefast zijn voor de meer-
derheid van de mensen, zowel binnen als buiten het Unie-
grondgebied, om ze om te buigen naar een structurele sociale 
rechtvaardigheid.

Of we het nu willen of niet, de Unie speelt een belangrijke rol in 
het organiseren van onze samenleving. Er worden beslissingen 
genomen die ons rechtstreeks aanbelangen. Onze vredesbe-
weging heeft zich in het verleden sterk uitgesproken tegen de 
Europese Grondwet voornamelijk op basis van het 'betonneren' 
van het neoliberalisme, wegens te weinig vooruitgang qua 
democratische controle, wegens de ontwikkeling van militaire 
instellingen en wegens de verplichting voor elke lidstaat om 
de militaire vermogens te verbeteren. Met het Verdrag van 
Lissabon krijgen deze kritieken geen antwoord. Het is belangrijk 
te benadrukken dat de in het Verdrag voorziene verbetering 
qua parlementaire inspraak veel te klein is tegenover de ver-
dragsrechtelijke verplichting tot verhoging van de militaire ver-
mogens. Maar we moeten onze analyse ook politiek vertalen. 
We moeten de politieke instellingen bewerken om het beleid 
aan te klagen, om fundamenteel een andere visie op Europese 
samenwerking te verspreiden, om tegenvoorstellen te lanceren 
en de bevolking in de Unie te trachten te mobiliseren voor onze 
standpunten. 

Waarom is het Europees niveau van belang?
I Georges Spriet I

Vrede vzw ijvert er al jaren voor opdat burgers meer interesse zouden hebben voor wat er op het niveau van de Unie gebeurt. 
Samen met het Masereelfonds en Imavo hebben we al verschillende campagnes rond Europa uitgewerkt. 

We hadden voor enkele jaren een website rond de Europese grondwet, we organiseerden debatten, lezingen, 
we deden straatsacties (waarbij we de grondwet aan de voorbijgangers uitdeelden op voorwaarde dat ze beloofden 

hem te zullen lezen). We ijverden voor een referendum in België omdat we daardoor hoopten meer politieke aandacht 
te kunnen creëren voor de Unie en de zaken die op dat niveau beslist worden. We gingen pleiten tegen de grondwet tijdens 

een officiële hoorzitting in het Vlaams Parlement, een studiedag werd georganiseerd onder de titel ‘de moeilijke relatie van links 
met de Unie’ en we gingen zelfs de popularisatie-toer op met een stand-up-comedian programma rond Europa. 

Dit alles onder de leuze: “als jij je niet met de Unie bezighoudt, houdt de Unie zich in elk geval met jou bezig”.

De in het Verdrag van 
Lissabon voorziene verbe-
teringen qua parlemen-
taire inspraak zijn veel te 
klein tegenover de ver-
dragsrechtelijke verplich-
ting tot verhoging van de 
militaire vermogens.
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Protest op Europees niveau
Uiteraard moeten we niet naïef zijn. Wat is de kracht van een 
sociale beweging die een structurele koersverandering wil 
tegenover een leger van lobbyisten, dat in detail zoekt naar 
het verbeteren van de wettelijke richtlijnen ten voordele van 
de eigen transnationale onderneming? Er is inderdaad sprake 
van een groot aantal (15.000?) ondernemingslobbyisten die 
ijveren opdat de bedrijven een bevoorrechte toegang zouden 
hebben tot beleidsmakers. Ze zoeken naar opportuniteiten om 
de wetgeving en het beleid te beïnvloeden ter bevordering van 
de eigen winst, dikwijls ten nadele van het algemeen belang. 
Ondernemingen komen hun directe belangen bepleiten zon-
der rekening te houden met sociale of milieubekommernis-
sen. Maximale winst en minimale kost domineren de agenda. 
Duurzaamheid is bij hen van geen tel. Kunnen de sociale bewe-
gingen hier voldoende het verzet organiseren?

Het is een hele uitdaging voor elke sociale of sociaal-culturele 
beweging om het nationale terrein te trachten te overstijgen. 
Het is niet altijd even makkelijk om bepaalde activiteiten, 
acties, strijdmomenten of betogingen te organiseren op 
supranationaal, Europees vlak. Het blijft een probleem om de 
afstand te overbruggen, logement te betalen, extra tijd en 
middelen uit te trekken. Niet alles moet centraal plaats grij-
pen natuurlijk, er kan ook perfect een Europese actie worden 
gevoerd in elk land afzonderlijk, het voornaamste is dat bewe-

gingen overal een actieve partner kunnen vinden om dezelfde 
boodschap, actievoorstellen en politieke eisen naar voor te 
schuiven. Zeker in een hybride structuur als de Europese Unie 
waar de verschillende niveaus andere verantwoordelijkheden 

hebben die gevolgen hebben voor alle lidstaten. De Raad van 
regeringsvertegenwoordigers beslist, de Commissie werkt 
uit en neemt initiatieven en doet voorstellen, het Parlement 
mag maar op bepaalde terreinen mee beslissen. Een klassiek 
geval is dat de nationale politici zich verschuilen achter de 
collegialiteit met de andere staten: “We kunnen een moeilijk 
bereikte consensus toch niet onderuit halen”. Om deze (drog)
reden weg te kunnen nemen is het dan inderdaad van belang 
om in alle lidstaten een gelijkaardige politieke druk te zetten 
op de beleidsmakers. Maar het is uiteraard ook van belang om 
dezelfde politieke druk naar het Europarlement over te bren-
gen. Op die manier kan men het debat stimuleren, kan men 
trachten een klimaat te creëren waarin bepaalde beslissingen 
mogelijk zijn. 

De Europese Unie is dus een institutioneel niveau waar de poli-
tieke confrontatie moet plaats grijpen, waar het georganiseer-
de middenveld zijn beïnvloeding moet trachten te realiseren. 
Vandaag is de Unie bij uitstek het niveau waar het neolibera-
lisme floreert en dicteert. Maar de achtereenvolgende Europese 
Verdragen die daarvoor hebben gezorgd, werden steeds door de 
nationale regeringen in elkaar gestoken en goedgekeurd. Het 
zijn dus onze politieke leiders die verantwoordelijk zijn voor het 
beleid dat de EU propageert en oplegt aan de lidstaten. Het zijn 

Als de economie geïn-
ternationaliseerd is met 
grote supraregionale spe-
lers dan moet de samen-
leving zich eveneens 
supraregionaal organi-
seren, wil ze ooit enige 
invloed uitoefenen op 
megabedrijven of enige 
economische regulering 
bewerkstelligen.
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onze politieke leiders die mee aan de grondslag liggen van het 
democratisch deficit, waar Europa mee kampt. Het Europees 
Parlement heeft nog altijd veel te weinig controle en beslis-
singsmacht en de nationale parlementen kunnen dit euvel niet 
opvullen. Het zijn onze politieke leiders die afspraken maken 
om delen van hun legers samen te voegen tot een interventie-
macht, en afspreken dat elke lidstaat zijn militaire vermogens 
moet uitbreiden.

Militair Europa
Laat me even op dit laatste punt ingaan. Vrede vzw is niet 
ten absolute titel gekant tegen het bestaan van een leger 
zelf. Vrede meent dat de militaire strategie moet berusten op 
de doctrine van defensieve defensie op een zo laag mogelijk 
niveau. Dit wil zeggen dat er slechts een beperkte bewapening 
kan zijn, en zeker geen militair materieel dat aanvallen en 
bezettingen mogelijk maakt. We hebben daarbij geen gedetail-
leerd wapenoverzicht maar het is duidelijk dat er in dit concept 
geen plaats is voor jachtvliegtuigen of oorlogsschepen. De 
doctrine van defensieve defensie stoelt tegelijkertijd op een 
politiek van bilaterale en multilaterale niet-aanvalspacten, van 
controleerbare wapenverminderingsakkoorden, het bannen 
van het atoomwapen, het aan banden leggen van de wapen-
handel, kortom op een beleid dat naar samenwerking zoekt 
en niet naar confrontatie. Dat er dus aan een Europees leger 

wordt getimmerd is op zich niet het probleem, voor ons ligt het 
probleem bij de interventiedoctrine en te weinig democratische 
controle. Wij verzetten ons tegen het veiligheidsbeeld van de 
leidende kringen die de brede oorzaken van conflicten aangrij-
pen om toch maar militair te kunnen interveniëren. Wij zijn ver-
der van oordeel dat de militaire interventie zeker niet bepaald 
wordt door bezorgdheid om het lot van mensen, maar ten dien-
ste staat van economische en geostrategische belangen. Dit is 
het kader waarin we ons uitspreken tegen een Europees leger.

Die politiek van verzet moeten we naar onze eigen nationale 
(federale) beleidsmensen richten, maar ook naar het hoger 
gelegen terrein van de Unie, want daar worden beslissingen 
genomen. Europese verkiezingen belangen ons dus aan. 
Ook al heeft het Parlement geen beslissingsrecht om het 
gemeenschappelijk Europees buitenlands en defensiebeleid te 
bepalen, deze assemblee blijft een mogelijkheid om politieke 
strijd te voeren, en mee te helpen aan het creëren van een 
voldoende politiek soortelijk gewicht om de machtspolitiek 
van bepaalde nationale en Europese elites tegen te gaan. We 
hebben er alle belang bij dat er een 'progressief', een 'links' 
parlement komt. 

Daarom gaan we in dit dossier van het tijdschrift even dieper in 
op de verkiezingen van 7 juni 2009.
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De afgelopen dertig jaar hebben er inderdaad niet voor gezorgd 
dat de Europese Unie echt democratisch werd. Zeker, verdrag 
na verdrag kreeg het Europees Parlement (EP) meer bevoegd-
heden en werden er strengere eisen gesteld aan de Europese 
Commissie, maar het democratisch tekort is nog steeds niet 
weggewerkt en de Raad, of zeg maar de afgevaardigden van 
de nu 27 Lidstaten van de Unie, blijft het hoge en laatste woord 
hebben. De wetgevende macht in de Europese Unie ligt bij het 
Europees Parlement en bij de Raad van ministers, maar geen 
van beide kan wetgevende initiatieven nemen. Dat initiatief-
recht blijft bij de Europese Commissie. Voor sommige beleids-
sectoren heeft het EP bovendien nog steeds hoegenaamd niets 
te zeggen, zoals voor het buitenlands en defensiebeleid en 

voor de zogenaamde ‘derde pijler’, dit is alles wat met justitie 
en binnenlandse zaken te maken heeft. Dat eerste punt is niet 
zo uitzonderlijk -ook de nationale parlementen hebben geen 
volwaardige bevoegdheden over het buitenlands beleid- het 
tweede punt is wel zeer belangrijk. Voor de bepaling van het 
asiel- en migratiebeleid bvb. kan de Raad alles alleen beslissen. 
Het Verdrag van Lissabon maakte daar wel een eind aan, maar 
dat Verdrag is nog niet unaniem goedgekeurd en wordt door 
een bepaalde linkerzijde nog altijd betwist. Hoe dan ook is het 
wel belangrijk vast te stellen dat wanneer het beleid in de EU 

neoliberaal en vaak conservatief is, dit minder heeft te maken 
met de ontbrekende bevoegdheden van het EP dan wel met de 
krachtsverhoudingen. Zeker na de toetreding van de landen uit 
Midden-Europa is de meerderheid rechts en ook de eurosceptici 
worden talrijker. Dat is dan ook de werkelijke inzet van deze 
verkiezingen.

De crisis van de representativiteit
De Europese Economische Gemeenschap werd meer dan vijftig 
jaar geleden opgericht met de vastberadenheid ‘de grondslagen 
te leggen voor een steeds hechter verbond tussen de Europese 
volkeren’. Het is een ambiguïteit die ook de Verenigde Naties 
kenmerkt (‘We, the peoples…’), aangezien het niet zozeer de 
volkeren dan wel de staten en hun regeringen zijn die de beslis-
singen nemen. In de ‘Gemeenschap’, die bezig is met ‘Unie’ 
worden, is dat mede door de rechtstreekse verkiezing van het 
Europees Parlement een beetje veranderd, maar de grote pro-
blemen blijven bestaan. Voor de bevolking is ‘Brussel’ veraf, het 
democratisch leven blijft overal vooral gefocust op de nationale 
politiek, sociale bewegingen werken hoofdzakelijk in een nati-
onale context en het is vaak een minderheid die ook weet hoe 
de Europese instellingen werken. Of met andere woorden, de 
crisis van de representativiteit die zich ook in de nationale poli-
tiek alsmaar sterker aftekent -de ‘kloof’ tussen burger en poli-
tiek- wordt Europees nog uitvergroot. Slechts weinig mensen 
kennen het Europese beleid, de pers heeft er nauwelijks aan-
dacht voor en als er al over bericht wordt, gebeurt dat in een 
nationale omkadering. De Europese afgevaardigden die in grote 
meerderheid hard en goed werken, hebben weinig contact met 
hun kiezers. 

De heibel rond de jongste verdragen -het grondwettelijk ver-
drag dat in een referendum werd afgewezen in Frankrijk en 
Nederland, gevolgd door het Verdrag van Lissabon dat in een 
Iers referendum werd verworpen- heeft de aandacht wel op het 
Europese beleid gevestigd, maar niet in positieve zin. Sociale 
bewegingen zijn de teksten beginnen uitpluizen en hebben 
er allerhande neoliberale principes in ontdekt en hebben nog 
meer redenen dan vroeger om het beleid, en in een ruk door 
ook de Europese instellingen, af te wijzen. 

Dit alles brengt mee dat de representativiteit van het Europees 
Parlement zelf op de helling komt te staan. Enkel België en 

Europese verkiezingen: wat nu?
I Francine Mestrum I

Het zal de zevende keer zijn dat de Europese burgers rechtstreeks een parlement voor de Europese Unie kunnen verkiezen. Wie in 
deze tijd van vergaande mondialisering even rond kijkt naar de bestaande internationale instellingen, zal merken dat dit een uniek 
verschijnsel is. Als sommige instellingen al een parlementaire assemblee hebben, zoals de Navo of de Raad van Europa, dan gaat het 
hooguit om afgevaardigden van nationale parlementen die deze taak er bovenop nemen met een zuiver raadgevende stem. In dat 

opzicht is de Europese Unie dus zeer uitzonderlijk, hoewel lang niet volmaakt.

Hoe onbevredigend het 
Verdrag van Lissabon ook is, 
het is beter dan het Verdrag 
van Nice en door het af te 
wijzen snijdt men in eigen 
vlees, want men heeft dan 
minder mogelijkheden om 
op een democratische manier 
te proberen het beleid te 
beïnvloeden.
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Griekenland kennen een stemplicht, elders zijn mensen vrij al 
dan niet te gaan stemmen. Bij de vorige verkiezingen  van 2004 
was de participatie tot een triest dieptepunt gedaald: minder 
dan 50 % van de kiezers ging naar de stembus! Volgens som-
mige peilingen kan het dit keer tot onder de 30 % zakken. Wat 
is de legitimiteit van een parlement dat door slechts een derde 
van zijn burgers werd verkozen?

Een institutioneel kluwen
Doordat het Verdrag van Lissabon nog steeds niet is goedge-
keurd zitten de Europese instellingen ook serieus in de knoei. 
We vallen logischerwijs terug op het Verdrag van Nice waarvan 
iedereen in 2001 al zei dat het niet deugde. Bovendien wil 
het huidige Parlement wel dat de bevoegdheden die door het 
Verdrag van Lissabon werden toegekend op zijn minst ‘in de 
geest’ worden gerespecteerd. Wat betekent dit allemaal?

Het huidige EP telt 785 leden (24 voor België). Volgens het 
Verdrag van Lissabon zouden dat er 751 worden. Maar volgens 
het Verdrag van Nice 736 (en België 22). De Europese Raad van 
december 2008 heeft daarom beslist dat er nu een Parlement 
met 736 leden 
wordt verkozen, 
en dat, wanneer 
het Verdrag van 
Lissabon alsnog 
in 2010 van kracht 
zou worden, de 
landen die volgens 
dat verdrag zetels 
moeten afstaan 
dat toch niet moe-
ten doen tot 2014, 
terwijl de landen 
die meer zetels 
krijgen die wel 
mogen toevoegen. 
Het betekent dat 
het  Parlement in 
de overgangsfase 
tot 2014, 754 leden 
kan tellen.

Volgens het Verdrag van Nice zou de Europese Commissie niet 
langer één lid per Lidstaat kennen (niet alle landen zouden er 
in vertegenwoordigd blijven), maar juist dat verminderde aan-
tal was voor de Ieren een reden om ook nee te zeggen tegen 
het Verdrag van Lissabon, waarin die regel bevestigd werd. De 
Europese Raad van december 2008 besloot daarom dat alle 
landen verder vertegenwoordigd zullen blijven in de Europese 
Commissie. Hoe de voorzitter van die Commissie moet worden 
verkozen is weer een andere zaak. Volgens het Verdrag van 
Lissabon moet het EP daarbij betrokken worden, maar volgens 
het Verdrag van Nice moet de Europese Raad in juni -op het 
einde van het huidige Tsjechische voorzitterschap- een voor-

zitter aanduiden. Op dat ogenblik is het nieuwe EP nog niet 
samen geweest en het kan dus niets te zeggen hebben. In een 
rapport voor de Constitutionele Commissie van het EP stelt J-L. 
Dehaene nu voor om te wachten tot juli, zodat het nieuwe EP 
wel kan geraadpleegd worden. Dit verslag moet eind april nog 
worden goedgekeurd door de plenaire vergadering van het EP.

Als het Verdrag van Lissabon in 2010 wordt aangenomen, moe-
ten ook alle andere aanpassingen worden doorgevoerd in het 
midden van een mandaat: het aanstellen van een hoge verte-
genwoordiger voor buitenlands beleid die ook vice-voorzitter 
wordt van de Commissie, het benoemen van een permanent 
voorzitter van de Europese Raad, enz. Makkelijk is anders.

Het tweede kluwen van ‘Lissabon’
Het afgekeurde Verdrag van Lissabon gooit nog meer roet in 
het eten. Vooral de linkerzijde die voor een verwerping van het 
Verdrag is en blijft, staat voor een dilemma. Zij pleit immers 
voor een verdergaande democratisering van de instellingen, 
maar het Verdrag dat een stap in die richting zet, willen ze niet. 
Volgens mij wordt daarmee een strategische fout gemaakt en 

draagt dit juist bij 
tot een apolitieke 
of antipolitieke 
houding t.a.v. 
de Europese 
verkiezingen. 
De verschillende 
problemen die de 
Ieren hebben aan-
gegeven om het 
Verdrag te verwer-
pen zijn allemaal 
opgenomen in de 
besluiten van de 
Europese Raad 
van december 
2008. Zeker, 
dat moet nog 
juridisch gega-
randeerd wor-
den, maar de 
staatshoofden en 

regeringsleiders hebben alvast aangegeven dat ze bereid zijn 
rekening te houden met de vragen van de Ieren. In die omstan-
digheden is een tweede referendum dus niet ‘ondemocratisch’ 
zoals zo vaak wordt gezegd1. Net zoals met het Verdrag van 
Maastricht in Denemarken werden er concessies gedaan, en 
het is binnen die nieuwe voorwaarden volkomen legitiem om 
opnieuw de mening van de Ieren te vragen. 

Het Verdrag van Lissabon is allesbehalve een parel en net zoals 
met het grondwettelijk verdrag kan men zeer goede redenen 
bedenken om het verdrag af te wijzen. Er staan inderdaad 
verschillende bepalingen in die hetzij niet thuishoren in een 
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verdrag dat enkel met eenparigheid kan worden gewijzigd, 
hetzij het beleid neoliberaal inkleuren. Het probleem is dat de 
meeste van die bepalingen ook in het Verdrag van Nice staan 
en we er dus allesbehalve van bevrijd zijn door het Verdrag van 
Lissabon af te keuren. Met een afkeuring verliezen we wel de 
stapjes vooruit die worden gezet, zoals de juridische grondslag 
voor wetgeving op openbare diensten, de verdere democra-
tisering van de instellingen, de sociale toets op alle beleids-
voorstellen, de inspraak voor de nationale parlementen, enz. 
Of met andere woorden, hoe onbevredigend het Verdrag van 
Lissabon ook is, het is beter dan het Verdrag van Nice en door 
het af te wijzen snijdt men in eigen vlees, want men heeft dan 
minder mogelijkheden om op een democratische manier te 
proberen het beleid te beïnvloeden. Het is in elk geval duidelijk 
dat de staats- en regeringsleiders van dit ogenblik geenszins 
bereid zijn meer toegevingen te doen op sociaal vlak. Met de 
huidige crisis is de neiging om het nationale beleid voorrang 
te geven op een gezamenlijk, Europees optreden, alleen maar 
toegenomen.

Kortom, de linkerzijde van ‘neen’ zal het moeilijk hebben in 
deze verkiezingscampagne. Oproepen om te stemmen voor 

een parlement dat men geen bijkomende bevoegdheden wil 
geven, voor instellingen waar men niet in gelooft, is niet mak-
kelijk. Wat de eventuele verkozenen van deze partijen in het 
Parlement gaan doen, is evenmin duidelijk. Constructief mee-
werken aan het tot stand komen van de wetgeving, amende-
ren waar het kan en afwijzen waar het moet, lijkt me de enig 
juiste strategie. Het is een strategie van het ‘minste kwaad’ 
zoals Wallerstein dat noemt. Het is ook een goede manier 
om de bevolking beter te betrekken bij het beleid en vanuit 
het parlement ook meer en meer sociale bewegingen bij de 
Europese instellingen te betrekken. Maar om dat werk goed en 
beter te kunnen doen, zijn extra bevoegdheden ook meer dan 
welkom.

En het nieuwe parlement?
België verkiest dus 22 parlementsleden, waaronder 13 
Vlamingen. Van de huidige 24 leden zijn er telkens drie voor 

CD&V, Sp.a, VLD en Vlaams Blok. NVA en Groen hebben er elk 
één. Vooruit kijken is altijd moeilijk, maar de derde zetel van de 
SPa staat zeker op de helling. Ook voor de zetel van Groen zal 
hard moeten gevochten worden. Het is waarschijnlijk dat het 
Blok stemmen verliest aan Lijst De Decker. Bij de Franstaligen 
zal Ecolo wellicht stemmen afpakken van de PS.  Met het toe-
nemend euroscepticisme is het zorgwekkend dat het Vlaams 
Blok zichzelf als enige ‘anti-EU-partij’ bestempelt. Ook dat wijst 
op de moeilijke evenwichtsoefening die kleinlinks zal moeten 
doen.

Vandaag heeft het Europees Parlement een rechtse meerder-
heid en is de christen-democratische familie de grootste. Het 
rommelt er echter constant. De Britse conservatieven en één 
van de Ierse partijen heeft al laten weten dat ze de fractie 
verlaten. De groep van Berlusconi zal wel worden vergroot 
met de postfascisten van Fini,  voorwaar geen mooi vooruit-
zicht voor voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP) Wilfried 
Martens2. De socialisten zullen wellicht niet veel verliezen, 
hoewel de Italiaanse ‘democraten’ het moeilijk hebben met 
een ‘socialistische’ fractie. De linkse fractie kan min of meer 
even groot blijven maar zal eurosceptischer worden. De libe-
ralen kunnen nog wat groeien. Het risico is echter groot dat 
het rechtse eurosceptische kamp erg veel groter wordt en een 
vlotte werking van het Parlement sterk bemoeilijkt zal worden. 
De stemming in Midden-Europa is erg onzeker, maar het is niet 
uitgesloten dat anti-Europees extreem-rechts en eurosceptisch 
rechts een flink pak van de stemmen halen. Declan Ganley die 
de nee-campagne in Ierland leidde en financierde, probeert 
in zoveel mogelijk landen met een lijst op te komen. Hoe de 
kleine eurosceptische linkerzijde zich daarvan zal onderschei-
den is zeer de vraag.   

Kortom, het worden moeilijke verkiezingen. Juist omdat het 
Europees beleid zo weinig in de media komt en het de kiezers 
daarom ook weinig interesseert, zijn de ‘foert’-stemmen altijd 
veel talrijker dan voor nationale of regionale verkiezingen. Dat 
zou dit keer rampzalige gevolgen kunnen hebben. Er is weinig 
kans dat het in 2009 een beter parlement wordt dan dat van 
2004. Nochtans waren de Belgische parlementsleden in het 
EP tot hiertoe bij de allerbesten en in tegenstelling tot wat 
sommigen willen laten geloven is het EP een democratische 
instelling waar belangrijk politiek werk wordt gedaan, meer en 
beter dan in de nationale parlementen. Wie een ‘ander Europa’ 
wil zou deze verkiezingen en dit parlement dan ook moeten 
koesteren, want de kortste weg naar dat ‘ander Europa’ is para-
doxaal genoeg dit Europa.

De stemming in 
Midden-Europa is erg 
onzeker, maar het is niet 
uitgesloten dat anti-Euro-
pees extreem-rechts en 
eurosceptisch rechts 
een flink pak van de 
stemmen halen.

1 Voor een overzicht van de argumenten waarom dit niet ‘ondemocra-
tisch’ is, zie F. Mestrum, Europese Verdragen, de linkerzijde en democratie, 
Uitpers nr. 105, januari 2009, www.uitpers.be
2 De Europese Volkspartij (EVP) bundelt de meeste nationale christelij-
ke partijen binnen de Europese Unie. Ze vormt een fractie met de Britse 
conservatieven en de Unionisten.



33

Vrede | nr. 397 | mei - juni 2009

DOSSIER

Liberalen: meer Europa en samenwerking 
met Navo
Europa staat voor meer algemene uitdagingen en voor meer 
specifieke-, zeggen de Europese liberalen en democraten. Bij de 
specifieke spreken ze over het bestrijden van het terrorisme en 
de georganiseerde internationale misdaad, het indijken van de 
verspreiding van massavernietigingswapens, het beheer van 
crisissen tengevolge van regionale conflicten of van mislukte 
overheden, enz. Deze zaken spelen zich af tegen de achtergrond 
van meer algemene uitdagingen zoals de mondialisering, de 
energie-afhankelijkheid, de migratie, de spanning tussen de 
westerse lekenstaten en de islamitische wereld, de demografi-
sche ontwikkelingen in Europa, klimaat- en milieuveranderin-
gen en het risico op wereldwijde epidemieën. 

Volgens de Open Vld, put het Europees buitenlands beleid 
haar geloofwaardigheid en daadkracht voor een groot deel 
uit de defensiecapaciteit. 'Peace keeping', 'peace enforcing', 
crisisbeheer, alsook humanitaire operaties zijn de belangrijkste 
uitdagingen waarvoor de Belgische Krijgsmacht op dit moment 
staat. 

In het kader van VN, NAVO, OVSE en EU dient ons land als loyale 
partner ook in de toekomst aan zijn verplichtingen te voldoen 
en de ter zake aangegane engagementen voort te zetten. Ook 
de verdere uitbouw van het gemeenschappelijk Europees vei-
ligheids - en defensiebeleid is volgens de liberalen noodzakelijk. 
Binnen de NAVO dient wel verder gewerkt te worden aan een 
gelijkwaardige Europese pijler. Het gemeenschappelijk buiten-
lands- en veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU en de NAVO moe-
ten elkaar op alle terreinen nog meer aanvullen. De Belgische 
Strijdkrachten dienen de ingeslagen weg van diepgaande 
modernisering, afslanking en verjonging van de personeels-
structuur, grotere operabiliteit en vooral ook snellere inzetbaar-
heid onverkort verder te zetten.

De liberalen stellen dat uit elke enquête hetzelfde blijkt: de 
Europeaan wil dat de Europese Unie zich méér bewijst op 
gebieden die voor veel mensen echt belangrijk zijn: werk, wel-
vaart, veiligheid, enzovoort. Open Vld is op basis hiervan over-
tuigd dat de Europese burgers niet minder, maar meer Europa 
verwachten. Geen zwakker, maar een sterker Europa. Het 
ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon moet daarom 

doorgaan. Het is de beste weg om dat sterkere Europa gestalte 
te geven. Met dat Verdrag zou Europa efficiënter kunnen wer-
ken en zich op een meer democratische en doorzichtige manier 
organiseren. De recente financiële crisis heeft bewezen dat 
maatregelen op het niveau van de lidstaten vaak niet volstaan. 
Open Vld wil dat de Unie ook op het vlak van asiel en migratie 
een krachtig beleid kan voeren. En er moeten afspraken komen 
zodat Europa in een steeds meer geglobaliseerde wereld met 
één stem kan spreken. 

De ontwikkelingssamenwerking is één van de hefbomen 
om ontwikkeling te ondersteunen. Vrede en stabiliteit, goed 
bestuur, de strijd tegen de corruptie en deelname van lan-
den aan de wereldhandel zijn minstens even belangrijk. 
Samenwerking moet dus in de eerste plaats gericht zijn op het 
bevorderen van die randvoorwaarden voor ontwikkeling. Dat 
betekent dat het bevorderen van democratie en rechtszeker-
heid, de ontwikkeling van de privé-sector en het stimuleren 
van de onderlinge handel tussen ontwikkelingslanden priori-
teit krijgen. Open Vld wil dat de middelen die aan ontwikke-
lingssamenwerking besteed worden, geconcentreerd worden 
op een beperkt aantal landen. Met de andere lidstaten van de 
EU moeten goede afspraken gemaakt worden over taakverde-
ling. Tenslotte is het cruciaal dat de impact die de ingezette 
middelen hebben op het terrein zelf, doorlopend geëvalueerd 
worden.

Europese Volkspartij: trans-Atlantisme
Bij de christen-democraten zet men in op sterke en intensieve 
trans-Atlantische betrekkingen. Ze vormen een doel op zich 
ter bescherming van de 'gemeenschappelijke waarden van het 
Westen'. De trans-Atlantische relaties vormen een essentieel 
instrument voor de Europese Unie om haar stem te laten horen 
in de wereld en haar gewicht in de schaal te leggen bij keuzes 
die de hele wereld aangaan. Een gemeenschappelijke benade-
ring is voor beide partijen een absolute noodzaak om mondiale 
uitdagingen te kunnen aangaan zoals de financiële crisis, de 
klimaatverandering, het veiligstellen van de energievoorziening 
en de verspreiding van kernwapens.

Ter versterking van de NAVO moet de Europese Defensie doel-
treffender functioneren. De Europese Defensie blijft van essen-
tieel belang op het gebied van veiligheid. 

Wat zeggen de partijen?
I Georges Spriet I

We bekijken enkele accenten in de programma's van partijen met betrekking tot buitenlandse politiek en gemeenschappelijke 
defensie op Europees niveau. Niet iedereen heeft op dit ogenblik (17 april 2009) een even gedetailleerd programma. Bij sommigen 

moesten we noodgedwongen uit een algemener 'Europees' hoofdstukje putten. Maar toch een overzicht.
Aan u lezer, om de besluiten te trekken.
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uitpakt. Europa moet zijn energie besteden aan het oplossen 
van de onderliggende oorzaken van conflicten. Multilaterale 
instellingen en het internationale recht moeten versterkt 
worden. De aandacht van Europa moet gericht worden op 
instrumenten van civiele buitenlandse politiek en het principe 
van maximale rechtvaardigheid moet in het gehele Europese 
buitenlandse beleid gehuldigd worden, inclusief de handel. Het 
Europese beleid moet vrede, democratie en mensenrechten 
in de wereld op de voorgrond plaatsen, op consistente wijze. 
Mensenrechten mogen niet worden opgeofferd aan econo-
mische belangen. De EU zou ook meer energie en middelen 
moeten besteden aan het ondersteunen van de internationale 
gemeenschap (in het bijzonder de VN) bij het aanpakken van 
conflicten die lange tijd over het hoofd zijn gezien. Er dient 
prioriteit te worden gegeven aan internationale samenwerking 
en humanitaire hulp. De oprichting van een Europese civiele 
vredesmacht voor non-militaire, humanitaire interventies zou 
hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. 

Sp.a: een progressief en eerlijk Europa
Velen ondervinden de impact van Europa maar hebben niet 
het gevoel betrokken te zijn. Mensen en progressieve ideeën 
moeten opnieuw de voorkeur krijgen op instellingen. Het 
verkiezingsprogramma van de sp.a spreekt over de uitbouw 
van een menselijke economie, een nieuw sociaal Europa, dat 
ook een voortrekker moet zijn in de strijd tegen klimaatveran-
dering. Er moet gewerkt worden aan een effectief Europees 
migratiebeleid en aan gelijke kansen en rechten voor mannen 
en vrouwen. 

Europa heeft nood aan een meer krachtige en eensgezinde 
stem in de wereld. De versterking van de rol van de Europese 
Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid vormt een 
belangrijke stap. De Unie is het eerste niveau waarop een 
vredesoperatie op een coherente wijze kan worden opgezet. 
Bij de uitwerking van militaire of civiel-militaire operaties kan 
Europa immers haar politieke, financiële, economische en mili-
taire instrumenten inzetten. Europa kan ook humanitaire hulp 
verlenen, een ondersteunend ontwikkelingsbeleid opzetten en 
daarnaast op vlak van justitie, politie, en douane, hulp leveren 
en de nodige coördinatie verzorgen. Armoedebestrijding moet 
het hoofddoel zijn van de Europese ontwikkelingssamenwer-
king. De sociaal-democraten stellen voor om de internationale 
ontwikkelingsdoelstellingen voorop te stellen bij het Europees 
beleid inzake handel. 

Europa moet prioritair werk maken van conflictpreventie, 
conflictoplossing en post-crisismanagement. Dit vraagt een 
verbeterde onderlinge samenwerking, de nationale capaci-
teiten moeten meer op elkaar afgestemd worden, evenals 
de lastendeling voor peacekeeping operaties in VN verband. 
Vredesoperaties dienen steeds te kaderen in een alomvattende 
benadering, waarbij in eerste instantie de politieke doelstellin-
gen bepaald worden en vervolgens de civiele en militaire taken 
worden uitgetekend.

Er dient een functionerende en concurrerende trans-Atlantische 
markt verwezenlijkt te worden. Er moet ook een trans-Atlanti-
sche assemblee opgericht worden.

De uitbreiding van de Unie is volgens de christen-democraten 
een van de belangrijke politieke krachten van Europa. Hiermee 
is de versnippering van het continent overwonnen en is er 
vrede en stabiliteit gecreëerd. Er is wel nood aan een adequate 
voorbereiding en consolidering. Bovendien moeten de nieuwe 
kandidaten de visie en de ambities van de Unie delen. De 
Europese Volkspartij (EVP), waarvan CD&V een deel uitmaakt, 
staat voor de verdere ontwikkeling van het nabuurschaps-
beleid met landen buiten de Unie, via concrete projecten op 
het gebied van milieu, onderwijs, mobiliteit en handel in het 
Middellandse Zeegebied en met Rusland. De EVP wil over-
wegen om voor de Zwarte en de Kaspische Zee (belangrijke 
energietoevoergebieden) een samenwerkings- en veiligheids-
overeenkomst af te sluiten waarbij de Unie, Turkije en alle 
omringende landen op voet van gelijkheid betrokken worden, 
en waaraan ook Rusland deelneemt. Buurlanden in het oos-
ten en het zuiden moeten worden geholpen om geleidelijk 
naar de normen van de Unie toe te werken: een soort uitge-
breide Europese Economische Ruimte of zelfs een Europese 
Commonwealth.

Een Groene New Deal voor Europa.
Groen! wil de crisissen (financiële, economische, grondstoffen, 
klimaat) aangrijpen om ons sociaaleconomisch systeem te ver-
anderen, zodanig dat er voor de komende generaties een toe-
komst mogelijk is die gebaseerd is op stabiliteit, toereikendheid 
en duurzaamheid. 

Er is een revolutie nodig op het gebied van hulpbronnen om 
onze huidige koers van overexploitatie en milieuvernietiging te 
kunnen verlaten. Groen! Is voor een doelmatig energiebeheer, 
op basis van hernieuwbare energiebronnen, waarin geen plaats 
is voor kernenergie. Een nieuwe economie moet gericht zijn op 
voorspoed op de lange termijn, niet op winstbejag op de korte 
termijn: een verantwoordelijk en stabiel Europa, dat op ethische 
wijze investeert en voorspoed gelijk stelt aan het welzijn van 
de gehele bevolking. Zo'n Groene New Deal vraagt om mas-
sale investeringen in onderwijs, wetenschap en onderzoek op 
het vlak van groene, toekomstgerichte technologieën en vergt 
een rechtvaardiger maatschappij met eerlijke handel, recht-
vaardige arbeidsomstandigheden en versterkte rechten van de 
werknemers. Armoede, zowel in Europa als in andere delen van 
de wereld, moet uitgebannen worden. Immigratie is een kans, 
geen bedreiging.

Groen! blijft voorstander van de humanitaire opdrachten 
van het Belgisch leger, zoals bvb. in Tsjaad (bescherming van 
vluchtelingen), Libanon (ontmijning), Kosovo (bewaren van de 
vrede),... In België of Vlaanderen is er volgens Groen! een ruime 
steun voor vredesmissies, maar niet voor het wapengekletter 
en het oorlogsgedruis waarmee oorlogsminister De Crem nu 
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bestaande uit alle niet-kernwapenstaten in Europa. De rol van 
de NAVO als politiek forum moet geenszins uitgebreid worden. 
Deze rol is weggelegd voor de EU, die onafhankelijk van de VS, 
haar verantwoordelijkheid in de wereld moet kunnen nemen. 
In NAVO-verband moet de SLP ook niet weten van een gemeen-
schappelijke financiering van operaties. Dit is immers vooral 
bedoeld om een deel van de Amerikaanse defensiefactuur door 
te schuiven richting Europa. Landen dreigen zo ook de controle 
over hun defensiebudget te verliezen. België moet binnen de 
NAVO stelling innemen tegen rakettenschildsystemen en de 

ontplooiing van zulke installaties 
in Europa. De democratische 
controle op het gevoerde NAVO-
beleid moet meer in handen 
komen van de nationale parle-
menten. Die laatsten moeten 
beslissen over het leveren van 
troepen voor NAVO-missies.

Wat Palestina betreft wil 
de SLP een Internationale 
Vredesconferentie met als doel 
een totaaloplossing voor het 
Midden-Oosten op basis van 
de VN-resoluties. Concreet: de 
staat Israël en de Palestijnse 
staat moeten elkaar erken-
nen en België zelf moet ook de 
Palestijnse staat erkennen.

De SLP pleit voor een verdere 
uitbreiding van de EU met o.a. 
de resterende voormalige sta-
ten van Joegoslavië. Belangrijk 
hierbij is dat de criteria van 
Kopenhagen strikt worden toe-
gepast1. Gelijktijdig dringt zich 
ook het debat op over het vast-
leggen van de grenzen van de 
EU. De SLP heeft geen principieel 
bezwaar tegen de mogelijke toe-

treding van Turkije, maar vindt dat het land toch geen lid kan 
worden van de EU zolang het niet aan de strikte voorwaarden 
van Kopenhagen voldoet. De nadruk ligt hierbij specifiek op 
de naleving van de mensenrechten en volkerenrechten, onder 
meer voor de Koerdische minderheid van het land.

N-VA, eerder conflictpreventie en
 -bemiddeling dan defensie 
De Nieuw-Vlaamse Alliantie staat resoluut achter de Europese 
integratiebeweging, op voorwaarde dat de Europese Unie een 
politieke entiteit wordt die handelt vanuit het respect voor de 
eigenheid van elk van haar componenten. Het subsidiariteits-
beginsel (simpel gezegd: alles wat beter op nationaal of regio-
naal niveau geregeld kan worden hoeft niet door het Europees 

Europa kan volgens de sp.a ook een voortrekkersrol spelen om 
de inspanningen op het vlak van de internationale ontwape-
ning te verhogen. De verdere versterking van de internationale 
akkoorden omtrent wapenbeheersing en non proliferatie is een 
prioriteit. De Europese gedragscode inzake wapenexport moet 
strenger en meer transparant gemaakt worden. Eer hervorming 
van de VN is absoluut nodig. Ook het functioneren van de 
internationale instellingen is aan herziening toe: het stemrecht 
binnen het IMF moet beter het aandeel van de ontwikkelings-
landen weerspiegelen. 

De sp.a meent dat het tijd wordt 
om echt werk te maken van een 
volwaardig Europees veiligheids- 
en defensiebeleid. De Europese 
veiligheidsstrategie van 2003 is 
een goed basisdocument, dat nu 
verder dient uitgewerkt te wor-
den. Er moet verder gebouwd 
worden aan een sterk partner-
schap met de Verenigde Staten 
op basis van gelijkheid. 

SLP: 
eliminatie van de 
nucleaire wapens
De SLP (voormalige Spirit) kiest 
voor een Europese defensie-
macht die de diverse nationale 
legers vervangt. In een Europees 
leger kunnen de beperkte mid-
delen beter ingezet worden en 
kan de effectiviteit verhoogd 
worden. Dit Europees initiatief 
mag niet leiden tot een militaire 
logica zoals de Amerikanen die 
hanteren, of een wapenwedloop 
tussen beide continenten. De 
ex-Spiritisten wensen geen stij-
ging van de militaire investerin-
gen, alleen een heroriëntering. 
Ze wensen ook geen militaire supermacht uit te bouwen. Wel 
een modern, efficiënt en snel inzetbaar leger dat zich richt op 
conflictpreventie en -beheersing. Als pacifistische partij ziet de 
SLP militaire strijdkrachten als een noodzakelijk kwaad. Niet 
om oliebelangen veilig te stellen. Wel om actief bij te dragen 
aan het voorkomen van gewelddadige conflicten en schendin-
gen van de mensenrechten. Dit is bij uitstek een gezamenlijke, 
internationale verantwoordelijkheid. De wapenproductie en 
-handel moet heel sterk beperkt worden.

Non-proliferatie en de uiteindelijke eliminatie van alle nucleaire 
wapens blijft voor SLP de doelstelling bij uitstek. Meer transpa-
rantie binnen de NAVO over de nucleaire strategie is wenselijk. 
De SLP is voor het opzetten van een kernwapenvrije zone, 
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niveau behandeld te worden) staat voorop bij de verdeling van 
bevoegdheden tussen Unie en lidstaten. De bescherming van 
de culturele identiteit van elk van de volkeren van de Unie is 
daarbij essentieel.

Vlaanderen moet een voortrekkersrol spelen in het streven 
naar correcte structurele verhoudingen in de wereld. ‘Hulp aan 
de derde wereld’ moet plaats ruimen voor het instellen van 
structurele solidariteitsverbanden tussen Noord en Zuid, net 
zoals binnen ons land een eeuw geleden de armenbijstand 
overstegen werd door de sociale zekerheid. Internationale eco-
nomische en financiële instellingen zoals de Wereldbank of het 
Internationaal Monetair Fonds, moeten volgens de N-VA aan 
een democratische controle onderworpen worden. Naast de 
bestaande eco-
nomische glo-
balisering dient 
werk gemaakt 
te worden van 
een sociale glo-
balisering. 

Pacifisme is 
bij uitstek 
een Vlaams 
waarmerk, 
daarom dient 
Vlaanderen zich 
toe te leggen op 
conflictpreventie 
en -bemidde-
ling, eerder dan 
op defensie. 
Dat staat niet 
gelijk met doffe 
neutraliteit, 
maar juist met 
het wereldwijd actief opkomen voor de rechten van de mens, 
van de volkeren. Vlaanderen moet het voortouw nemen in de 
geweldloze strijd voor de emancipatie van alle verdrukte volke-
ren.

PvdA steunt emancipatiestrijd volkeren
De PvdA vindt dat het tijd is om van koers te veranderen. Niet 
door uit de Europese Unie te stappen en een meer nationalisti-
sche koers te varen, maar door een tegenmacht op te bouwen 
die perspectieven biedt op een fundamentele verandering op 
het Europese niveau. Een tegenmacht die zich manifesteert 
zowel op het Europese niveau als op dat van de afzonderlijke 
lidstaten die de Europese richtlijnen moeten toepassen.
De buitenlandse politiek van de Europese Unie moet de strijd 
van volkeren voor emancipatie en een zelfstandige ontwikke-
ling ondersteunen. De PvdA is tegen de deelname van Europese 
troepen aan oorlogen en offensieve operaties in het buitenland, 
en is voor de terugtrekking uit de NAVO. Alle diplomatieke 

en economische betrekkingen van de Europese Unie met de 
staat Israël moeten verbroken worden zolang Israël de rech-
ten van het Palestijnse volk -het recht op een eigen staat met 
Jeruzalem als hoofdstad en het recht op  terugkeer van de 
vluchtelingen- niet erkent. Het Associatieverdrag tussen Israël 
en de Europese Unie moet opgeschort worden.

Voor de bescherming van de vrede wil de PvdA dat de 
Verenigde Naties meer naar voor geschoven worden.
Het Verdrag van Lissabon is in feite een soort grondwet, die een 
beleid installeert dat neoliberaal, antisociaal, anti-democratisch 
en oorlogszuchtig is. Het Verdrag van Lissabon verwerpen bete-
kent ook dat andere verdragen moeten worden herzien. Het 
Verdrag van Rome (Europese Gemeenschap) en het Verdrag 

van Maastricht 
(Europese Unie) 
baseren zich 
namelijk al op 
de principes van 
de vrije markt, 
met name op de 
zogenaamde vier 
fundamentele 
vrijheden: vrij ver-
keer van goede-
ren, van kapitaal, 
van mensen en 
van diensten. Een 
nieuw verdrag 
over de grond-
rechten moet 
op zijn minst de 
inhoud van het 
Europees Sociaal 
Charter overne-
men, dat goedge-
keurd werd door 

de Raad van Europa in 1961 en dat op het vlak van sociale en 
democratische rechten veel explicieter en vollediger is.

CAP, tegen het opleggen van een 
neoliberaal beleid
Volgens het Comité voor een andere Politiek (CAP) kan de 
wetgevende macht uitsluitend bij een verkozen Europees 
Parlement liggen. De uitvoerende macht berust bij een regering 
die een meerderheid van het parlement vertegenwoordigt en 
door het parlement afzetbaar is. Om hiertoe te komen moet 
het huidige EU-project echter worden afgebroken want de hui-
dige constellatie is niets anders dan een belangenvereniging 
van het patronaat van de EU-landen. Het enige wat hier ver-
andering in kan brengen, is massaal en eengemaakt Europees 
verzet van de arbeidersbeweging. 
Het CAP wil Grondrechten in een Grondwet. Bij het vastleggen 
hiervan moet de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (1948) als minimale vertrekbasis genomen worden.
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Indien het doel van de uitbreiding van de Unie het opleggen 
van een neoliberaal beleid in steeds meer landen is, dan verzet 
het CAP zich daartegen. Het Europees budget zou aanzienlijk 
groter moeten zijn. De Europese bijdragen zouden onttrokken 
moeten worden aan gouvernementele bemoeienissen, en op 
basis van billijke criteria geïnd moeten worden. Meer financiële 
middelen is een absolute voorwaarde voor Europese solidariteit 
tussen rijkere en armere regio’s, voor een Europees sociaal-
economisch beleid, enz. 

LSP: voor een Europees arbeidersverzet
De LSP (de Links Socialistische Partij en dus niet te verwarren 
met de Sociaal Liberale Partij of het voormalige Spirit) stelt dat 
de Europese uitbreiding enkel dient om de sociale afbraakpoli-
tiek ook in andere landen op te leggen. Een eventueel lidmaat-
schap van Turkije komt er alleen omwille van de strategische 
positie van het land. De EU-politiek dient enkel de belangen van 
de grote bedrijven en banken, niet die van de werkende bevol-
king. Dat zou ook het geval zijn in Turkije. De Turkse arbeiders 
en hun gezinnen hebben volgens SLP niets te winnen bij een 
EU-lidmaatschap. De toetreding van Turkije zou enkel leiden tot 
een aanval op de arbeidscondities en levensvoorwaarden, zowel 
in Turkije zelf als hier. De LSP beweert niet 'tegen Turkije' te zijn, 
maar wel tegen de EU als instelling van het kapitaal. 
LSP is tegen de Europese Grondwet (en bijgevolg ook tegen 
de omgevormde versie ervan onder de naam 'Verdrag van 
Lissabon') en verzet zich tegen het Europa van het kapitaal dat 
ons enkel privatiseringen, liberaliseringen en een aanval op 
onze levensstandaard heeft te bieden. Vanuit een internatio-
nalistische visie pleit de LSP bijgevolg voor een Europees arbei-
dersverzet. De LSP heeft geen enkel vertrouwen in de interna-
tionale instellingen van het kapitalisme (IMF, Wereldbank,...). 
Deze verdedigen niet de belangen van de meerderheid van de 
bevolking, enkel van een kleine elite die momenteel de macht 
heeft. Dit geldt overigens ook voor de Verenigde Naties wiens 
falen in tal van internationale conflicten werd aangetoond 
(denk maar aan de recente Gaza-oorlog). LSP is van mening dat 
de NAVO afgeschaft moet worden. 

LDD: niet alleen softpower
De uitbreiding van 15 naar 27 lidstaten was een grote sprong. 
Een volgende uitbreidingsronde is volgens LDD niet gewenst. 
Alleen kandidaat-lidstaten die nu reeds aan de toetredings-
voorwaarden voldoen vormen daar mogelijk een uitzondering 
op. Voor de rest moet de EU zich in de huidige samenstelling 
consolideren en verdiepen. LDD is geen voorstander van het 
Turkse lidmaatschap van de EU. De Europese Unie kan de 
toetreding van Turkije, over tien jaar een land met honderd 
miljoen inwoners en potentieel de grootste lidstaat, niet 
absorberen. Bovendien is Turkije een relatief arm land en zou 
er bij toetreding binnen de EU een nog grotere welvaartskloof 
ontstaan. Het Europees beleid inzake landbouw en regionaal 
beleid, zouden met Turkije als volwaardig lid volledig uit hun 
voegen barsten. 

Europa heeft tot nu toe altijd kunnen terugvallen op de mili-
taire steun van de VS, maar het wordt tijd dat Europa meer 
verantwoordelijkheid neemt bij het voorkomen en oplossen 
van internationale conflicten. Europa moet een EU-leger vor-
men met vrijwilligers uit de lidstaten. Deze EU-macht moet 
een operationele bevoegdheid hebben en krachtig kunnen 
optreden als vrede wordt gebroken of mensenrechten op grote 
schaal geschonden dreigen te worden. Het moet een krachtig 
wapen zijn om massamoorden en genocides te voorkomen 
want Europa heeft een humanitaire missie in de wereld. De EU 
huldigt in principe het beginsel van 'soft power' maar deze is 
niet effectief als er geen middel van harde macht in de buurt 
is. Europa moet in de wereld staan met zelfvertrouwen en dit 
ook uitstralen, via de EU-macht die hoofdzakelijk, maar niet 
noodzakelijkerwijs functioneert binnen VN-kader. Het algehele 
buitenlands- en defensiebeleid blijft binnen het kader van 
de NAVO, in nauwe samenwerking met de VS, plaatshebben. 
Verder pleit LDD voor het uitwerken van een sterke Europese 
militaire tak binnen de NAVO.

Verenigd Links: 
tegen interventie en herbewapening 
De fractie Europees Unitair Links wil een buitenlands beleid 
gebaseerd op vrede en samenwerking en is daarom sterk 
gekant tegen de oprichting van een Europese interventiemacht. 
De VN moet centraal staan bij de Europese veiligheidspolitiek 
en niet het gebruik van militaire macht. Ook de afstemming op 
de NAVO moet worden verworpen. Verenigd links wil een inte-
graal deel zijn van de vredesbeweging. Europa heeft geen nood 
aan herbewapening. Het veiligheidsbeleid moet gericht zijn op 
preventie van crisissen en het wegwerken van de oorzaken van 
conflicten. Hier moet aan gewerkt worden via  ontwikkelings-
samenwerking, handel, economie, landbouw, financies en cul-
tuur.

Het buitenlands beleid van de Unie mag niet kortzichtig 
beperkt worden tot economische, commerciële en strategische 
belangen, maar moet gebaseerd zijn op een langetermijnvisie 
en op de verantwoordelijkheid van de EU voor het bouwen aan 
een vreedzame wereld. Er is nood aan een dynamiek met part-
nerschappen en samenwerking met andere landen -in de eer-
ste plaats de buurlanden en de landen uit het 'Zuiden'- zonder 
een geest van dominantie.

1 Volgens de zes criteria van Kopenhagen moet een kandidaat-lidstaat 
over stabiele instellingen beschikken, de democratische principes res-
pecteren, de mensenrechten respecteren, een functionerende markt-
economie hebben die bestand is tegen de concurrentie van de interne 
markt, het geheel van EU-verdragen, richtlijnen, verordeningen, inclusief 
de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, overnemen en toe-
passen in eigen land, en tenslotte een Europees land zijn.
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Nigeria, land van de  
immer brandende gasfakkels

I Tom Tytens I

De Nigerdelta in Nigeria is een olierijk, overbevolkt etnisch lappendeken in de verstikkende wurggreep van oliemultinationals,  
waar een gelaagdheid van machtsverstrengeling heerst. Sinds 9/11 wint Nigeria dankzij de olie in de delta aan geopolitiek belang, 

maar slechts ten koste van een hoge menselijke tol. Ondanks de enorme potentiële rijkdom wordt de regio verscheurd door  
bloedvergieten allerhande: losgeslagen gewapende groeperingen, buitengerechtelijke executies, religieuze spanningen en  

corruptie in elke laag van de Nigeriaanse samenleving.

Continentgigant
“Arise O compatriots, Nigeria’s call obey”, 
de roep van het Nigeriaanse volkslied 
wenkt zijn landgenoten trots. Sta op broe-
ders, geef acht aan de roep van je vader-
land, wees er voor Nigeria. De Nigerianen 
staan bekend als een fier volk van dappere 
krijgers die nooit bang zijn en voor niets 
terugdeinzen. 
De naam van het land is een samenstel-
ling van Niger en het Engelse woord 
voor gebied, 'area': het gebied rond de 
Niger, de belangrijkste rivier van het land. 
Doorkruis Nigeria en je komt langs een 
sprookjesachtige natuur met mangrove, 

kust, savanne, grassteppe, tropisch regen-
woud en bergen tot 2500 meter hoog. 
Bovendien kent Nigeria met zijn olierijke 
Nigerdelta een enorme grondstoffenweel-
de. Met een slordige twee miljoen vaten 
per dag staat het in de olie-exporttoptien 
wereldwijd. Alles is er eigenlijk aanwezig 
om van het land een succesverhaal te 
maken, om als potentiële economische 
gigant de broodnodige voortrekkersrol op 
zich te nemen waar men in Afrika, het ver-
geten werelddeel, zo naar snakt. Nigeria 
wordt zelfs prominent naar voren gescho-
ven als permanent vertegenwoordigend 
Afrikaans lid bij een eventuele uitbreiding 
van de VN-Veiligheidsraad. 
Die verlichte zijde van de Nigeriaanse 
medaillon heeft echter een donkere ach-

slechts rond dankzij wat de Nigerianen 
zelf ‘the Nigerian factor’ noemen. Met de 
Nigeriaanse factor doelt men op de extra, 
‘illegale’ inkomsten waarop men zich moet 
beroepen om in zijn primaire behoeften 
te voorzien. Als je inkomen ontoereikend 
is om te overleven, wordt de broodnodige 
rest aangevuld door de Nigeriaanse factor. 
Het is een soort financiële stimulans in 
onmogelijke omstandigheden, maar het is 
ook het geloof dat alles mogelijk is. Waar 
een wil is, is een weg. Door de gebrekkige 
voorzieningen: elektriciteit, drinkwater, 
transport,... is de Nigeriaanse factor de 
enige manier om te overleven in een land 
doordrenkt van corruptie. Daar gelden 
andere regels. “Wij Nigerianen doen het 
op onze manier. We nemen het leven zoals 
het komt.” Volgens journalist en historicus 
Gerbert van der Aa, die zich voor zijn boek 
'Nigeriaanse toestanden' maandenlang 
tussen het Nigeriaanse volk begaf, is dat 
‘the African way’: “In de meeste Afrikaanse 
landen is het niet anders. Het is niet 
typisch Nigeriaans. Nigerianen accepteren 
wel dat het nu eenmaal zo gaat, hoewel 
ze er graag op kankeren.” Ondanks de 
machteloosheid proberen de Nigerianen 
een manier te vinden om door te gaan. 
Maar trop is echter te veel en onrecht 
heeft vanzelfsprekend een tolerantiegrens. 
Grootschalige uitbuiting ontaardt vroeg 
of laat in een ontvlambare, onhoudbare 
situatie van hardnekkig verzet, hoe hard 
ook de repressie. Toen Ogoni-volksheld Ken 
Saro-Wiwa in 1995 van de gevangenis naar 
de galg geleid werd, sprak hij gezien de 
situatie anno 2009 profetische woorden: 
“je kan alleen de boodschappers doden, 
maar niet de boodschap”. 

terkant. Het contrast met het dagelijks 
leven van de man in de straat is groot. 
De roep van het volkslied valt meer en 
meer in dovemansoren. Patriottisme 
opwekken is moeilijk in een land waar 
wantoestanden jegens de bevolking 
aan de orde van de dag zijn. Etnische, 
culturele en religieuze verschillen en 
zelfs verschillende rechtssystemen ... de 
geschiedenis leert ons dat in Nigeria alles 
aanwezig is om interne twisten aan te 
wakkeren. Overgiet het geheel met een 
flinke geut 'sweet crude' (ruwe aardolie) 
en je bekomt een negatieve cocktail van 
geweld in een gecorrumpeerd systeem, 

waarin geen plaats is voor wettelijke 
dissidentie. Nationalistische activisten 
zoals Adaka Boro en Ken Saro-Wiwa (zie 
verder) leven voort in de geesten van 
de burgerbevolking van de delta, maar 
ze vormen tegelijk een schrikwekkende 
reflectie van de onmacht van de modale 
Nigeriaan.

De Nigeriaanse Factor
Ondanks de miljarden aan oliedollars 
teistert grote armoede het overbevolkte 
Nigeria (140 miljoen inwoners). 70 pro-
cent van de bevolking verdient minder 
dan één dollar per dag. In dergelijke 
omstandigheden is het leven een strijd 
en moet je vaak improviseren, de regels 
wat buigen. Veel Nigerianen komen 

De acties van allerlei  
zwaargewapende groeperingen zorgen 
voor heel wat geweld in de Nigerdelta.
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het WTC in 2001 niet rechtstreeks iets 
te maken, maar het komt sindsdien wel 
meer en meer in de maalstroom van 
onrechtstreekse gevolgen terecht. De 
relatie tussen de VS en bepaalde Midden-
Oostenlanden liep op 11 september 2001 
een vertrouwensbreuk op. De acties van 
de Bush-regering na 9/11, met de oorlo-
gen in Irak en Afghanistan, hebben het 
anti-VS-gevoel in de Midden-Oostenregio 
een enorme boost gegeven. Onder meer 
om die twee redenen wilde de VS voor 
hun olie minder afhankelijk worden 
van het Midden-Oosten. Nigeria won 
daardoor als niet-Midden-Oostenland 

en massa-
exporteur en 
-producent 
van petroleum, 
enorm aan 
geopolitiek en 
geostrategisch 
belang. Olie en 
oliebelangen 
zijn in Nigeria 
onlosmakelijk 
verbonden met 
de Nigerdelta, 
de kreken en 
meanders 
van de Niger, 
die uitmondt 
in de Golf 
van Guinee. 
De Golf van 
Guinee, met als 
‘oliehoofdstad’ 
Port Harcourt, 
is als het ware 

de nieuwe Golfregio. Het is een van de 
grootste delta’s ter wereld en het is met 
zijn 30 miljoen inwoners en meer dan 30 
stammen enorm dichtbevolkt. Iedereen 
wil er zijn graantje meepikken van het 
zwarte goud, maar de regering en de 
buitenlandse oliebedrijven hebben zowat 
een monopolie op de winsten. Zoals een 
hoge diplomatieke bron, die anoniem 
wenst te blijven, het verwoordt: “De 
grote gebouwen staan in de Nigeriaanse 
hoofdstad Abuja in het noorden. De men-
sen in het zuiden aan de delta zien de 
kleur van het geld niet.” De delta wordt 
geteisterd door extreme armoede, wijd-
verspreide werkloosheid, sociaal onrecht 

komen, verkiezen de leiders het geld van 
de grondstoffen te gebruiken om gewa-
pende troepen in te huren en de opstan-
den manu militari af te stoppen, boven de 
optie het geld te investeren ten gunste 
van de massa. 
Shell-BP vond in 1956 als eerste olie in de 
Nigerdelta en in 1958 werd Nigeria een 
olieproducerend land. Na 1960 verkre-
gen ook andere buitenlandse bedrijven 
exploitatierechten. In de jaren 1960 al 
produceerde Nigeria twee miljoen vaten 
per dag. In 1971 sloot het Afrikaanse land 
zich aan bij de OPEC. Toen de internatio-
nale olieprijs in de jaren 1970 de hoogte 

inschoot kon Nigeria volop de vruchten 
van de olieboom plukken. Ondanks de 
enorme grondstoffenweelde kan men 
gezien het onrecht en de armoede anno 
2009 echter gerust van een grondstof-
fenvloek spreken. Ondanks de miljarden 
petrodollars is er meer armoede dan vóór 
de petroleumboom. De ‘oil boom’ ervaren 
velen dan ook als een ‘oil doom’.

Nieuwe Golfregio
9/11 heeft de wereld in veel opzichten 
veranderd. Een vooralsnog blijvende 
constante is echter de olieverslaving 
van het Westen en in het bijzonder van 
de VS. Nigeria had met de aanslagen op 

Overvloedsparadox
De ‘paradox of plenty’ verwijst naar het 
paradoxale fenomeen dat landen en 
regio’s die over een overvloed aan grond-
stoffen als olie en mineralen beschikken, 
vaak een minder sterke economische 
groei kennen dan landen zonder grond-
stoffenweelde. Die overvloedsparadox is 
op Nigeria zeker van toepassing en heeft 
meerdere oorzaken. Slecht overheidsbe-
leid en onstabiele of corrupte instellingen 
vormen een deel van de oorzaak. De eco-
nomieën van die landen gaan bovendien 
door verwaarlozing van andere sectoren, 
zoals landbouw en visserij, bijna volledig 
afhangen 
van de olie-
industrie. 
Meer dan 
80 procent 
van het 
Nigeriaanse 
BNP is op 
olie-inkom-
sten geba-
seerd. Die 
olieafhan-
kelijkheid 
leidt tot 
een dispro-
portionele 
petrodollar-
verslaving. 
De petro-
leumbloei 
creëert  
vaak ook 
allerlei valse 
verwach-
tingen bij de bevolking. Bij ons betaalt 
het volk belastingen aan de overheid en 
in ruil eisen we een efficiënt en verant-
woord beleid. Die ruilsituatie zorgt voor 
een bepaalde relatie tussen burger en 
overheid die in landen als Nigeria, waar 
grondstoffen de economie domineren, 
ontbreekt. Daar hoeven de leiders door de 
garanties van de grondstoffeninkomsten 
dat belastingssysteem niet te hanteren, 
waardoor ze veel minder rekening hoeven 
te houden met het volk. De weinigen die 
profiteren van de grondstoffenweelde 
zien een efficiënte betrokkenheid van de 
burger zelfs veelal als een bedreiging van 
hun privileges. Als de burgers in opstand 
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allerhande, er zijn amper ziekenhuizen 
en scholen, en er is een gebrek aan drink-
water en elektriciteit. Het is het klassieke 
verhaal van de elitaire kliek, bestaande 
uit regeringsleiders en multinationals, 
die een land in haar macht heeft. Aan 
de stijging van geopolitiek belang en 
de grondstoffenweelde hangt een prijs-
kaartje met een zeer hoge menselijke tol.

Affakkelen
Van het moment dat Shell-BP in de 
Nigerdelta olie ontdekte, werd de delta 
probleemgebied nummer één in Nigeria. 
Tal van multinationals als Shell, BP, 
Chevron, Mobil en Texaco pompen er 
olie uit de grond en via boorplatformen 
uit het water. Shell is met voorsprong de 
grootste speler en het langst aanwezig in 
de regio, wat Shell er hoe langer hoe meer 
persona non grata maakt. Het volk leeft 
er in de erbarmelijkste omstandigheden, 
woont er in barakken en hutten verstoken 
van levensnoodzakelijke voorzieningen 
als drinkwater en elektriciteit, terwijl het 

miljarden dollars in de zakken van buiten-
landse grootkapitaalbezitters en corrupte 
overheidsambtenaren ziet verdwijnen. 
Bovendien vervuilen olielekken, te wijten 
aan verouderde pijpleidingen en aansla-
gen, de kreken en brengen ze de fauna en 
flora in de delta ernstige schade toe. Een 
bijkomende reden tot verzet is dan ook 
de milieuvervuiling, met als krachtigste 
visueel publicrelationsmiddel de indruk-
wekkende, immer brandende gasfakkels 
van de oliebronnen, die dag en nacht in 
de delta opflakkeren. ‘Gas flaring’ of affak-
kelen is het verbranden van het vele gas 
dat vrijkomt bij het oppompen van olie. 
Via een pijp laten oliemaatschappijen 
het weglopen om het in brand te steken, 
volgens het principe van een gasfornuis. 
Naast het affakkelen is er nog een andere 
manier om van het overtollige gas af 
te geraken: opvangen, waarna men kan 

afvoeren. Bedrijven verkiezen affakkelen 
omdat opvangen en afvoeren duur is. 
Desondanks doen ze het meer en meer, 
Shell heeft er in Nigeria veel in geïnves-
teerd. Als men het gas niet affakkelt of 
opvangt kan het exploderen. De bevolking 
in de delta ligt er echter niet wakker van 
volgens Gerbert van der Aa: “Het volk 
maalt niet echt om de gasfakkels. Vooral 
westerse milieuactivisten doen er moeilijk 
over omdat er veel CO2 bij vrijkomt.” De 
Nigeriaanse overheid en onder andere 
Shell hadden volgens onze diplomatieke 
bron vruchteloos 2008 vooropgesteld als 
ultimatum voor het stopzetten van de 
praktijk van het affakkelen: “De overheid 
heeft al meerdere deadlines gesteld voor 
de gasfakkels, maar tot nog toe zonder 
resultaat.” 

Golven van protest
Vooralsnog blijft het volk onderdrukt 
en deelt het niet in de oliewinsten 
van de bronnen op zijn grondgebied. 
De opstandigheid wordt echter met 

de dag bitsiger. Het protest tegen de 
oliebedrijven en het overheidsbeleid 
is reeds decennialang gaande. Al in de 
jaren 1960 nam legerofficier Adaka Boro 
(Ijaw-bevolkingsgroep) het op tegen 
de regeringstroepen om het aandeel 
in de grondstoffenopbrengsten van de 
mensen van de delta te proberen ver-
zekeren. Op 23 februari 1966 riep Boro 
met zijn 'Niger Delta Volunteer Force' 
(DVS) de 'Niger Delta Peoples Republic' 
(NDPR) uit. De onafhankelijke republiek 
hield twaalf dagen stand, maar werd 
daarna overrompeld door het federale 
leger, dat veel meer vuurkracht had. 
Boro kwam in de gevangenis terecht 
wegens verraad, maar kreeg amnestie 
bij het uitbreken van de Nigeriaanse bur-
geroorlog in 1967. Hij vocht als majoor 
mee met het Nigeriaanse leger en stierf 
in 1968 in Rivers State in mysterieuze 

omstandigheden. Na de dood van Boro 
onderdrukten de opeenvolgende mili-
taire regimes de verwachtingen en de 
roep van de bevrijders van de delta, tot 
dichter Ken Saro-Wiwa (van de Ogoni- 
bevolkingsgroep) in 1990 de 'Movement 
for the Survival of the Ogini People' 
(MOSOP) oprichtte. Saro-Wiwa ruilde 
Boro’s geweer voor de kracht van de pen 
en onder het motto ‘Vrijheid, vrede en 
gerechtigheid’ begon een periode van 
geweldloos verzet, voornamelijk tegen 
Shell, Chevron en de militaire regering 
van generaal Abacha. Ken Saro-Wiwa 
was een milieuactivist die de vernieti-
gende invloed van de oliemaatschap-
pijen op de natuur en de mensen in de 
delta verbeten bleef aanklagen. Het 
Abacharegime zette Saro-Wiwa meer-
maals achter tralies en in 1995 werden 
hij en acht medestanders opgehangen 
op basis van dubieuze beschuldigingen. 
Dit veroorzaakte een golf van veront-
waardiging en protest bij de interna-
tionale gemeenschap. Het Gemenebest 
der Naties schorste Nigeria, en de 
Nigeriaanse ambassades werden aange-
vallen in Amerika en Europa. In 1998 her-
leefde met de 'Ijaw Youth Counsel' (IYC) 
het grondstoffennationalisme. Onder 
Asari Dokubo, die zichzelf als de spiritue-
le opvolger van Adako Boro ziet, probeer-
de de groepering met het 'Niger Delta 
People Volunteer Force' (NDPVF) hun 
eisen in te willigen via guerrillatactieken. 
Na de  arrestatie en opsluiting van Asari 
voor verraad in 2005, kwamen andere 
groeperingen sterker op de voorgrond. 
In 2007 lieten de nieuwe president 
Yar’Adua en zijn regering, Asari vrij op 
borgtocht in een nieuwe vredespoging 
voor de delta. De situatie escaleert tot 
op heden echter voort en meer en meer 
jongeren vervoegen door een gebrek 
aan voorspoedige alternatieven het klu-
wen van gewapende bendes in de delta. 
Momenteel is de voornaamste daarvan 
MEND: 'Movement for the Emancipation 
of the Niger Delta'.

Jomo Gbomo
Door het amalgaam van zwaargewa-
pende groeperingen, bestaande uit rebel-
lerende verzetsbewegingen tegen politiek 
en sociaal onrecht, ordinaire criminele 

Shell is hoe langer hoe meer 
persona non grata in de 
Nigerdelta.
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bendes en corrupte regerings-
troepen, is de Nigerdelta tot erg 
gevaarlijk terrein verworden. 
Hun gezamenlijke arsenaal 
bestaat uit ontvoeringen van 
oliemedewerkers en rijken, 
pijpleidingen bombarderen, 
soldaten vermoorden, buiten-
gerechtelijke executies, marte-
lingen, drugstrafiek en vooral 
bunkering. Bunkering is het 
illegaal aftappen van olie, wat 
in de delta met haar ruim 3500 
petroleuminstallaties relatief 
makkelijk is. Gerbert van der Aa 
trok vorig jaar door het gebied: 
“Het is ginder momenteel een 
erg criminele toestand. Bendes 
steken olieleidingen lek en 
verkopen de olie aan handela-
ren uit het buitenland die met 
grote tankers voor de kust lig-
gen. Iedereen met geld loopt er 
ook een grote kans ontvoerd te 
worden voor losgeld.” Inmiddels 
zijn heel wat gewapende groe-
peringen opgestaan die zonder 
morele voorwaarden of motieven de 
lucratieve situatie trachten uit te buiten. 
Ze handelen niet voor het profijt van de 
mensen in de delta, maar verschuilen zich 
wel achter het mom van de ‘bevrijding 
van de delta’. Volgens Gerbert van der Aa 
heeft het volk wel begrip voor groepe-
ringen als MEND: “De mensen begrijpen 
de boosheid. Zeer weinig oliegeld komt 
immers bij de boeren en de vissers in de 
delta terecht. Langs de andere kant is het 
geweld natuurlijk erg vervelend.” MEND 
is zwaarder gewapend en beter uitge-
rust dan vroegere delta-nationalistische 
bewegingen. Het heeft verklaard een 
olie-oorlog te beginnen in de regio, met 
als doelwitten pijpleidingen en produc-
tiefaciliteiten en de regeringssoldaten 
die ze beschermen: “Via gewapend verzet 
willen we de onderdrukte mensen van de 
Nigerdelta emanciperen. Ze lijden al 50 
jaar onder de ergste vormen van uitbui-
ting. MEND wil ervoor zorgen dat de over-
heid echt federalisme uitoefent, waarbij 
de mensen recht hebben op een groot 
deel van de grondtoffenwinsten en belas-
tingen betalen aan de centrale regering.” 
Een van de specialiteiten van MEND op 

het terrein is de mobiele gewapende raid 
met een speedbood. Door de aanslagen 
op de installaties en het bunkeren van 
vijftig- à honderdduizend vaten per dag, 
gaat een aanzienlijk deel van de oliewin-
ning verloren, wat een nefaste invloed 
heeft op de olieproductie en zelfs op de 
internationale olieprijs. Als ze dat willen, 
kunnen de rebellen heel het land platleg-
gen volgens sommigen, waaronder MEND 
zelf: “Door het kwetsbare pijpleidingen-
systeem en de gemakkelijk bereikbare 
oliefaciliteiten te water kunnen wij een 
volledige oliestop afdwingen, al is dat ons 
laatste redmiddel.” Jomo Gbomo wordt 
veelal als de leider van MEND beschouwd. 
Gbomo wordt ook wel eens gezien als 
het alias van de activist Henry Okah, die 
de Nigeriaanse overheid in februari 2008 
arresteerde. MEND verklaart ons in een 
e-mail echter het volgende: “Jomo Gbomo 
is geen persoon, maar een departement. 
Jomo Gbomo staat voor middelen en 
communicatie.” Haar commandostruc-
tuur wil MEND niet prijsgeven, maar wel 
haar inkomstendelving: “We investeren 
onze winsten van legale zaken in de strijd, 
en de overheid en oliebedrijven betalen 
ons beschermingsgeld.” 

MEND en andere groeperingen doen meer 
dan ooit hun zin in de delta en het land 
kreunt bovendien onder verschillende 
bloedige etnische en religieuze conflicten. 
Sinds 1999 is Nigeria officieel een demo-
cratische natie met dito verkiezingen, 
maar volgens mensenrechtenorganisaties 
en ngo’s in zowel Nigeria zelf, Europa als 
Amerika voldeden de verkiezingen van 
1999, 2003 en 2007 geenszins aan de 
'democratische standaarden'. 

Elke nieuwe regering belooft beterschap, 
maar de uitzichtloze status quo blijft keer 
op keer behouden. Er is geen verbetering, 
de beloftes worden niet nagekomen, de 
gewapende groeperingen en de misdaad-
organisaties nemen hand over hand toe, 
de armoede en de corruptie nemen niet af 
en ondanks de gestelde deadlines blijven 
de gasfakkels in de delta immer branden 
... maar brandt ergens in de Nigerdelta -en 
bij uitbreiding Nigeria- ook de fakkel van 
de hoop?

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

Ook 's nachts verlichten de gasfakkels de delta.
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Crisis, maar niet voor de wapenhandel en 
de militaire uitgaven

I Antoine Uytterhaeghe en Georges Spriet I

In deze tijd van economische crisis en recessie, die de meeste wereldburgers onmiddellijk in hun geldbeugel raken, is het voor de 
wapenhandel, wapenindustrie en militaire uitgaven kennelijk een gouden tijd. Vaak gaat het om de uitvoering van contracten die 

al vroeger werden afgesloten, maar toch werden er ook nog grote militaire transfers afgesproken na het uitbreken van de crisis.  
Een overzicht dat voornamelijk cijfers behandeld voor de periode 2004-2008.

Budgetten
Het onafhankelijke Zweedse vredesonder-
zoeksinstituut SIPRI heeft berekend dat in 
2006 wereldwijd voor 1.204 miljard dollar 
werd uitgegeven aan bewapening. Dat 
was ruim 3,5 procent meer dan het jaar 
voordien. De globale militaire uitgaven 
voor 2007 staan op 1.339 miljard dollar (of 
2,5 procent van het mondiale BBP,  
202 dollar per wereldburger). Dat is 
opnieuw een stijging van 6 procent ten 
opzichte van het jaar ervoor en een stij-
ging van 45 procent sinds 1998. 
Over 10 jaar gespreid (1998-2007) is Oost-
Europa de regio met de grootste verho-
ging in de militaire uitgaven, 162 procent. 
Rusland zit hier voor een groot deel tus-

sen met een verhoging in 2007 van 13%. 
Voor dat specifieke jaar dekt dit 86% 
van de totale jaarstijging in deze regio. 
Noord-Amerika steeg in die 10 jaar met 
65 procent, het Midden-Oosten met 62 
procent, Zuid-Azië met 57 procent, Afrika 
en Oost-Azië met 51 procent. De laagste 
stijgingspercentages van de militaire bud-
getten waren voor West-Europa (6%) en 
Centraal-Amerika (14%)
De VS blijft koploper in de wereldranglijst, 
ze zijn goed voor 45 procent. De Verenigde 
Staten besteedden in 2007, 351 miljard 
euro of 547 miljard dollar aan defensie, 
wat 3,4 procent meer is dan in 2006. Sinds 

de zogenaamde 'bevroren' conflicten en 
de betrokkenheid hierbij van externe acto-
ren. De economische meerinkomsten door 
olie en gas financieren de hogere militaire 
uitgaven.

Wat met de nieuwe  
president in de VS? 
In 2009 gaat het Witte Huis voor een 
Pentagon-budget van 533,7 miljard dollar. 
Dit is alweer een verhoging van 4 procent. 
Daarbij komt nog zo'n 130 miljard dollar 
voor de oorlogen in Irak en Afghanistan, 
wat het totaal budget dus op 664 miljard 
dollar brengt. De totale militaire uitgaven 
vertegenwoordigen dan 4,2% van het 
Amerikaans BNP, hetzelfde percentage als 
in 2007. Obama heeft het Pentagon dus 
niet gevolgd in de vraag om een budget-
verhoging van 6,7 procent te voorzien. De 
Generale Staf van het Pentagon wil 584 
miljard in 2010 en een minimumdrempel 
van 4% van het BNP voor de defensiebe-
groting, zonder Irak en Afghanistan daar bij 
te rekenen. Het Witte Huis wil gaan naar 
3,7 procent van het BNP, en de planning op 
halflange termijn voorziet eerst een ver-
mindering (614 miljard in 2011) en nadien 
een stagnatie. Republikeinse criticasters 
van president Obama wijzen erop dat de 
VS met de aanslagen van 9/11 ondervonden 
hebben dat 3 procent absoluut te weinig is 
om de Amerikaanse engagementen en de 
oorlog tegen het terrorisme te financieren.

Florerende wapenhandel
Gekoppeld aan de nationale stijging voor 
bewapening kent ook de internationale 
handel in wapens en militaire uitrustin-
gen een opmerkelijke toename. In de door 

de aanslagen van 11 september 2001 zijn 
de defensie-uitgaven van de VS met 59 
procent gestegen, dit is vooral te wijten 
aan de Amerikaanse oorlogen in Irak, 
Afghanistan en de door Washington ver-
klaarde oorlog tegen het terrorisme. 
Groot-Brittannië komt op de tweede 
plaats met een defensiebedrag van  
38,28 miljard euro of 59,7 miljard dollar, 
gevolgd door China met 37,4 miljard euro 
of 58,3 miljard dollar. Frankrijk vinden we 
op plaats vier van de wereldranglijst. De 
defensie-uitgaven van Rusland bedroegen 
22,7 miljard euro of 35,4 miljard dollar, 
beduidend lager dan de landen die aan 
de top staan. Duitsland bekleedt in de 
wereldtabel plaats zes wat de defensie-

uitgaven betreft voor een bedrag van 23,7 
miljard euro of 36,6 miljard dollar. Volgens 
het 'International Konversionszentrum' 
in Bonn zijn de globale militaire uitgaven 
voor de periode 2001 tot 2006 met onge-
veer 30 procent gestegen, goed voor een 
bedrag van 762,8 miljard euro. 
China heeft in de laatste 10 jaar zijn 
defensiebudget in reële waarde zien ver-
drievoudigen. Maar door de snelle econo-
mische groei in die periode is de verhou-
ding tegenover het BNP gematigd te noe-
men: 2,1%. Andere snelle groeiers vinden 
we in de Kaukasus: Armenië, Azerbeidzjan 
en Georgië. Dat heeft alles te maken met 

Sinds het begin van de oorlog tegen het 
terrorisme (2001), is de wapenexport naar 
de conflictregio van het Midden-Oosten 
met 38 procent gestegen! 
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uitvoervergunningen afgeleverd voor een 
waarde van 8,7 miljard euro. 
Voor de periode 2004-2008 ging 40 pro-
cent van de Franse wapenexport naar het 
Midden-Oosten. De Franse gevechtsvlieg-
tuigen lijken minder goed in de markt te 

liggen, hoewel er naar ver-
luidt ver gevorderde onder-
handelingen zijn met Libië 
en de Verenigde Arabische 
Emiraten.
De voornaamste Britse 
klanten zijn de VS (goed 
voor 21 procent) en India 
(goed voor 14 procent). Er 
zijn leveringen aan de gang 
richting India van 68 Hawk-
100 oefenvliegtuigen en 20 
Jaguar jachtvliegtuigen. In 
2009 zal Groot-Brittannië 
72 Typhoon jachtvliegtuigen 
leveren aan Saoedi-Arabië.
Sinds het begin van de oor-
log tegen het terrorisme 
(2001), is de wapenexport 
naar de conflictregio van 
het Midden-Oosten met 
38 procent gestegen! De 

Verenigde Arabische Emiraten, een van de 
belangrijkste wapenimporteurs dekt zijn 
wapenbehoeftes door zijn bestellingen bij 
drie belangrijke wapenexporterende lan-
den te plaatsen: VS 54 procent, Frankrijk 
43 procent en Duitsland 1 procent. Het 
Aziatische Zuid-Korea, ook een grote 
wapenkoper, doet zijn inkopen bij dezelfde 
leveranciers: VS 73 procent, Duitsland  
12 procent en Frankrijk 9 procent. Irak 
staat voor de periode 2004-2008 op 
de 28ste plaats van de importeurs: 40 
procent van de Iraakse zware wapens 
komt uit de VS. In 2008 werd een bestel-
ling geplaatst van 140 M1A1 tanks en er 
zijn plannen voor gevechtsvliegtuigen 
en pantservoertuigen.  De voornaamste 
wapenaankoop van Israël betreft 102 F-161 
gevechtsvliegtuigen en de bijhorende 
wapens. De VS zijn de hoofdleverancier 
maar ook de EU-landen zijn zeer aanwezig 
op de Israëlische wapenmarkt.
Turkije was nog de vierde grootste wapen-
aankoper in de periode 1999-2003, maar 
is voor de jaren 2004-2008 gezakt naar de 
achtste plaats. In de loop van 2008 werden 
echter belangrijke contracten afgesloten, 

wereldaandeel bleef gelijk. 71 procent van 
de Russische exporten gaan naar de regio 
Azië en Stille Oceaan, met geavanceerde 
gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen 
voor China en India. Rusland is de belang-
rijkste wapenleverancier voor China  

-92 procent van de Chinese importen 
komen uit Rusland, 3 procent uit Frankrijk 
en 2 procent uit Oekraïne. Ook India haalt 
71 procent van zijn militair arsenaal uit 
Rusland, 9 procent uit Groot-Brittannië en 
6 procent uit Israël. De Russische leverin-
gen naar Afrika (vnl. Algerije) stegen met 
zowat 200% en naar Latijns-Amerika (vnl. 
Venezuela) met 900%. 
Grote wapenklanten van Duitsland zijn 
bepaalde landen in het Midden-Oosten: 
de Verenigde Arabische Emiraten, Israël 
en Egypte. De Duitse wapenexport is 
meer dan verdubbeld en 57 procent van 
de Duitse wapenuitvoer ging in de voor-
bije vijf jaar naar Europese afnemers. De 
belangrijkste Duitse wapenkopers waren 
volgens SIPRI, Turkije met een aandeel van 
15,2 procent en Griekenland 12,9 procent. 
Zuid-Afrika was goed voor 12,4 procent 
en Zuid-Korea voor 7,5 procent. De Duitse 
paradepaardjes in de wapenexport zijn 
vooral tanks van het type Leopard 2A4 en 
de onder licentie in buitenland gebouwde 
U-boten van het type 214. Volgens een 
bericht van de Duitse interkerkelijke 
conferentie GKKE, werden in 2007 wapen-

SIPRI onderzochte periode 2004-2008 
steeg het handelsvolume met 7 procent. 
Ook in de wapenhandel domineert de 
VS met een marktaandeel van 31 procent 
in de globaal verhandelde wapenex-
port, gevolgd door Rusland met 25 pro-
cent. Vervolgens komen 
Duitsland met 10 procent, 
Frankrijk met 8 procent 
en Groot-Brittannië staat 
vijfde in deze ranglijst van 
wapenexporteurs met 4 
procent. Opvallend is dat 
Groot-Brittannië in 2007, 
voor één jaar van de vijfde 
plaats verdrongen werd 
door Nederland, dit door 
een grote toename van de 
tweedehands verkoop van 
surplus-materieel.
Duitsland wordt op de 
markt van de wapenhandel 
een behoorlijk belangrijke 
medespeler. Voor de peri-
ode van 2003 tot 2007 
steeg het Duitse marktaan-
deel van 7 naar 10 procent, 
en het land komt zo op 
de derde plaats in de wereldranglijst van 
de grootste wapenexporteurs. De Duitse 
wapenexport is in de voorbije jaar maar 
liefst met 70 procent gestegen. De totale 
waarde ervan werd door SIPRI berekend 
op 8,7 miljard euro. 
In de lijst van 's werelds grootste wapen-
importeurs 2004-2008 staat China hele-
maal bovenaan. Het is verantwoordelijk 
voor 11 procent van de wereldaankopen. 
Vervolgens krijgen we India (7 procent), 
Verenigde Arabische Emiraten (6 procent), 
Zuid-Korea (6 procent), Griekenland  
(4 procent), Israël (4 procent), de VS  
(3 procent), Turkije (3 procent), Egypte  
(3 procent) en Australië (2 procent).
Meer dan een derde (37 procent) van de 
VS-exporten van zwaar militair materieel 
gaan naar het Midden-Oosten, o.a. 207 
gevechtsvliegtuigen en meer dan 5000 
geleide bommen. In 2008 werd er met 
de Verenigde Arabische Emiraten onder-
handeld over Patriot-raketten, en andere 
raketafweersystemen. 
Ruslands uitvoer was in de periode 2004-
2008 zo'n 14 procent hoger dan in de 
periode 1999-2003, maar het relatieve 
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(helikopters en transportvliegtuigen) wer-
den van VS-leveranciers afgesnoept. 
Wanneer we de wapenexport voor de 
economische ruimte van de Europese Unie 
bekijken, dan ziet de verdeling van het 
aandeel in de wapenexport er als volgt uit: 
Duitsland 10 procent, Frankrijk 8 procent, 
Groot-Brittannië 4 procent, Nederland 3 
procent, Spanje 2 procent, Italië en Zweden 
elk 2 procent. Bijgevolg is het duidelijk dat 
op de internationale wapenexportmarkt 
de dominantie van de westerse indu-
strielanden kenmerkend is. Sterker nog, 
als we enkel het totaal van deze cijfers 
maken, dan komen we aan 31%, hetzelfde 
percentage als de VS. Als we de export 
van de EU-landen die hier niet vernoemd 
zijn (waaronder België) bij die 31% zouden 
tellen, dan blijkt de EU de grootste wapen-
exporteur ter wereld. Wie eenmaal wapen-
systemen uit bepaalde landen invoert is 
vervolgens op de technische ondersteu-
ning van deze landen aangewezen. Dat als 
consequentie met zich brengt dat men op 
technisch vlak jarenlang afhankelijk is van 
de wapenproducenten.

Bron: www.sipri.org

jaren 1999-2003. Chili was de grootste 
wapenimporteur van Zuid-Amerika in 
2004-2008 en 11de op de wereldranglijst 
voor dezelfde periode. De militaire uit-
gaven van Zuid-Amerika zullen wellicht 
hoog blijven omdat verschillende landen 
belangrijke moderniseringsprogramma's 
aan het realiseren zijn. In december 

2008 tekende Brazilië een contract voor 
11,3 miljard dollar (8,6 miljard euro) met 
Frankrijk voor de productie onder licentie 
van 50 EC-725 helikopters, 4 conventionele 
duikboten en een duikboot aangedreven 
door kernenergie. Voor de periode 2004-
2008 staat Venezuela op de 18de plaats 
in de wereldranglijst. In 2008 werden 
bestellingen bij Rusland uit 2006 en 
2007 geleverd, waaronder 24 Su-30MK 
gevechtsvliegtuigen. Een kleine helft van 
de Zuid-Amerikaanse wapenimporten 
komt uit de EU. Verschillende contracten 

onder meer met Italië voor de productie-
onder-licentie van 41 gevechtshelikopters 
van het type A-129. Georgië wordt vooral 
bevoorraad door Oekraïne: voor de periode 
2004-2008, waarin Georgië vier maal meer 
besteedde aan wapenaankopen dan in de 
jaren 1993-2003, kwam 65 procent van de 
leveringen uit Oekraïne.

Algerije met 35 procent en Zuid-Afrika met 
27 procent nemen het leeuwendeel van  
de Afrikaanse aankopen voor zich in  
2004-2008. Soedan neemt 8 procent  
voor zijn rekening. Als we Zuid-Afrika niet 
mee rekenen, dan is Sub-Sahara Afrika 
slechts verantwoordelijk voor  
2 procent van de wereldaankopen, ter-
wijl het gehele continent voor 7 procent 
tekent. Leveringen voor Algerije betrof-
fen in 2008 de laatste T-90 tanks uit een 
contract van 180 stuks, en wellicht 18 van 
een totaal van 28 gevechtsvliegtuigen. In 
beide gevallen is Rusland de leverancier. 
Ook in 2008 begon Marokko, Algerije's 
buur en eeuwige rivaal, een belangrijk 
moderniseringsprogramma met de bestel-
ling van 24 F-16C gevechtsvliegtuigen in 
de Verenigde Staten, een groot fregat in 
Frankrijk en 3 kleinere Sigma-fregatten 
in Nederland. Hoewel Tsjaad een kleine 
wapenimporteur blijft, waren de cijfers 
voor 2004-2008 vijf maal hoger dan voor 
1999-2003. In 2008 kwamen er vliegtui-
gen uit Oekraïne en pantservoertuigen 
uit België. Soedan kocht dan weer 10 
gevechtsvliegtuigen in Wit-Rusland. Kenia 
kocht 110 T-72tanks en 11 raketlanceerders 
in Oekraïne. Een vracht van 33 tanks en 
zes BM-21-lanceerders werd in september 
2008 door Somalische piraten gekaapt. 
Er waren heel wat speculaties dat deze 
lading als eindbestemming eigenlijk de 
regering van Zuid-Soedan had, hoewel de 
Keniaanse en de Oekraïnse regering dit in 
alle toonaarden ontkenden.
Noord- en Zuid-Amerika tekenen in 2004-
2008 voor 11 procent van de mondiale 
wapenimporten. Zuid-Amerika gaf in deze 
periode 94 procent meer uit dan voor de 

Op de internationale wapenexportmarkt 
is de dominantie van de westerse  
industrielanden kenmerkend.

De top van de 15 landen met de hoogste defensie-uitgaven

 Rang Land Uitgaven  
miljard $  

globaal 
aandeel 

(%). 
$ per 

capita
% tov 

BNP 2006

1 VS 547 45 1.799 4,0

2 GB 59,7 5 995 2,6

3 China  (58,3) (5) (44) 2,1

4 Frankrijk 53,6 4 880 2,4 

5 Japan 43,6 4 339 1,0

Sub. Tot. Top 5 762,0 63

6 Duitsland 36,9 3 447 1,3

7 Rusland (35,4) 3 (249) 3,6

8 Saoedi-Arabië 33,8 3 1.310 8,5

9 Italië 33,1 3 568 1,8

10 India 24,2 2 21 2,7

Sub. Tot. Top 10 925,0 76  

11 Zuid-Korea 22,6 2 470 2,5

12 Brazilië 15,3 1 80 1,5

13 Canada 15,2 1 461 1,2

14 Australië 15,1 1 733 1,9

15 Spanje 14,6 1 336 1,2

Sub. Tot.top. 15 1.008 83

  Wereld 1.214 100 183 2,5
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FMLN aan de macht in El Salvador,  
zal er een links beleid gevoerd worden?

I Erik Van Mele I

Na de gemeenteraads- en parlementsverkiezingen in januari 2009, heeft het 'Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional' 
(FMLN) nu ook de presidentsverkiezingen van afgelopen maart gewonnen. Op 1 juni 2009 neemt Mauricio Funes zijn intrek in het 
presidentiële paleis in San Salvador. Betekenen deze verkiezingsresultaten een politieke aardverschuiving in El-Salvador? Hebben ze 

een regionale invloed? Zal er een links beleid gevoerd worden dat ook de echte machtsverhoudingen zal wijzigen? 

El Salvador na de  
burgeroorlog
Een belangrijk onderdeel van de vredesak-
koorden van 1991, die een einde maakten 
aan een bloedige burgeroorlog waarin 
meer dan 75.000 mensen het leven lieten, 
was de omvorming van de guerrilla, het 
FMLN, tot een politieke partij. Sinds 1982 al 
werd El Salvador bestuurd door de uiterst 
rechtse 'Alianza Republicana Nacionalista' 
(ARENA), gesticht door majoor D’Aubuisson 
die de rechtse doodseskaders leidde tij-
dens de oorlog. ARENA evolueerde echter 
mee met El Salvador en vormde zich om 
tot een efficiënte politieke machine die de 
macht van de moderne stedelijke bour-
geoisie en haar transnationale belangen in 
de dienstensector veilig stelde. 

Een nieuwe  
transnationale elite
Een belangrijk gevolg van de burger-
oorlogen van de jaren 1980 en 1990 in 
Centraal-Amerika was de verschuiving van 
de macht weg van de traditionele groot-
grondbezitters naar de nieuwe stedelijke 
elites, die hun belangen hoe langer hoe 
meer diversificeerden en ook ver over de 
eigen grenzen heen keken. Deze groepen 
hebben het meeste garen gesponnen bij 
de verregaande privatiseringsprocessen 
doorheen Centraal-Amerika, -in de regio 
bestaat er enkel in Costa Rica nog een 
overheidssector van enige betekenis. Deze 
elite investeerde in banken, verzekerings-
maatschappijen, luchthavens, winkelcen-
tra, maquilas (fabrieken die ingevoerde 
grondstoffen assembleren tot afgewerkte 
producten voor de uitvoer), maar ook in 
suikerriet, bloemen, groenten en fruit. 
Transnationaal kapitaal vloeide het land 
in en ook de eigen elite investeerde 

en managers af om het land en de bedrij-
ven te leiden. De faculteiten van humane 
wetenschappen sloten één voor één hun 
deuren.

Vrijhandelsakkoorden
Sluitstuk van een jarenlang beleid van 
structurele aanpassingsprogramma’s, die 
het land openstelden voor investeringen 
en het overheidsapparaat afbouwden, 
zijn de vrijhandelsakkoorden. Het CAFTA-
DR-akkoord tussen Centraal-Amerika, de 
Dominicaanse Republiek en de Verenigde 
Staten werd ver na middernacht in het 
Salvadoraanse parlement goedgekeurd, 
zonder dat één enkele volksvertegenwoor-
diger de teksten had kunnen lezen. Dit 
vrijhandelsakkoord schept de juridische 
basis voor de macht van transnationale 
bedrijven over de betrokken landen van 
de regio, met verregaande regels over vrije 
concurrentie, intellectuele eigendomsrech-
ten, openbare aanbestedingen, enzovoort. 
Eerder al was een vrijhandelsakkoord met 
Mexico gesloten dat op zijn beurt al een 
akkoord met de VS had (NAFTA). Deze 
waterval van akkoorden had de maïsteelt 
in Centraal-Amerika al volledig uit de 
markt geprijsd en miljoenen kleine boeren 
naar de sloppenwijken of het buitenland 
gedreven. In 2009 hopen de regeringen 
van Centraal-Amerika en de Europese 
Unie ook een vrijhandelsakkoord af te 
sluiten, verpakt als ‘Associatieakkoord’ 
omdat er ook hoofdstukken over ‘politieke 
dialoog’ en ‘samenwerking’ in staan.

Het politieke panorama  
in 2009
Kan een regering van het FMLN in deze 
omstandigheden een radicaal ander 
beleid voeren?

haar geld in de ruimere regio. Daarbij 
werd handig gebruik gemaakt van het 
staatsapparaat en van een gamma nieuw 
opgerichte NGO’s om de eigen belangen 
te dienen.

El Salvador vormde zich de voorbije 30 jaar 
om van een land van producenten tot een 
land van consumenten. Enkel koffie en 
suikerriet hebben als landbouwgrondstof-
fen nog enige betekenis. El Salvador werd 
het logistieke- en dienstencentrum van de 
regio (havens, luchthaven, bank- en verze-
keringswezen, winkelcentra). De macro-
economische cijfers deden het relatief 
goed en de regering kwam er graag mee 
naar buiten dat het land ondertussen tot 
de groep van de ‘middeninkomenslanden’ 
behoorde. Een aantal landen en zelfs inter-
nationale NGO’s schrapten hierdoor zelfs 
hun ontwikkelingshulp aan El Salvador. 
Maar de algemene cijfers verbergen een 
diepe interne kloof. Door de oorlog en de 
verwaarlozing van het platteland verlieten 
zo’n 2,5 miljoen mensen het land (op een 
huidige bevolking van bijna 7 miljoen!). 
En zonder de ‘remesas’, het geld dat de 
miljoenen migranten in voornamelijk de 
Verenigde Staten naar huis sturen, staat 
het land nergens want deze remesas 
compenseren grotendeels het handels-
deficit. De staat werd afgebouwd in haar 
herverdelende functie. Het onderwijs 
kwam enkel in dienst te staan van de 
nieuwe rol van het land in de globale eco-
nomie. Het gesubsidieerde basisonderwijs 
zorgt immers voor net genoeg educatie 
om voldoende geschoolde maar dociele 
arbeidskrachten voort te brengen voor de 
maquilas, voor de logistieke sector en voor 
de plantages. Het private hoger onderwijs 
levert neoliberaal geschoolde economisten 
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gebruiken om de verschillende regeringen 
in Latijns-Amerika die zichzelf ‘progressief’ 
of ‘links’ noemen, of het ‘socialisme van de 
21e eeuw’ aanhangen, te beoordelen.
De conclusies zijn erg verdeeld. Er is veel 

retoriek en de praktijk is erg 
divers. Het enige land dat zijn 
economie volledig buiten het 
kapitalistische model plaats 
is Cuba, maar dan nog kan de 
Cubaanse economie niet los 
gezien worden van globale 
fenomenen als het toerisme, 
dat de grootste industrie ter 
wereld is geworden en waarin 
transnationale bedrijven de 
dienst uitmaken en volop 
goedkope arbeidskrachten 
gebruiken. Ook Venezuela 
heeft geen staatsgeleide eco-
nomie. De cruciale financiële 

sector is er in handen van het transnatio-
naal kapitaal (of intussen misschien van 
de VS- of UK-overheid…). Maar met deze 
kritische benadering en deze voorbeelden 
willen we de belangrijke sociale inspan-
ningen die de verschillende regeringen 
leveren ook niet miskennen. 

Waar staat het FMLN voor?
Met de voorbeelden voor ogen, kunnen 
we ons afvragen of de nieuwe regering 
van het FMLN de wil en de mogelijkheid 
heeft om een links beleid te gaan voeren. 
Nogmaals, het is overduidelijk dat gelijk 
welk sociaal programma hoe dan ook een 
groot verschil maakt voor een bevolking 
die de laatste 20 jaar vooral onderworpen 
is geweest aan de grillen van de vrije 
marktmechanismen.
Het FMLN ontstond tijdens de burgeroor-
log en overkoepelde de militaire armen 
van 5 linkse politieke fracties. Er waren 
ideologische verschillen, die de verschil-
lende tendensen van het marxisme als 
inspiratiebron hadden, en bovendien was 
de achterban van deze afzonderlijke groe-
pen ook geografisch in verschillende stre-
ken van het land gesitueerd. Na de omvor-
ming van de guerrilla tot een politieke 
partij, die na de vredesakkoorden aan 
verkiezingen ging participeren, slaagde de 
nieuwe partij er in om de oorspronkelijke 
scheidslijnen tussen de 5 fracties te doen 
verwateren. 

ken met andere productiemethoden dan 
de kapitalistische-, zoals overheidsinitia-
tieven, coöperatieven, familiale economie, 
enzovoort; 3. het moet anti-neoliberaal 
zijn: de staat reguleert de economie, eer-

lijke hervedeling van de rijkdom via een 
sociaal- en fiscaal beleid en een sociale 
politiek die niet cliëntelistisch is; 4. het 
moet een ecologisch karakter hebben: een 
beleid met aandacht voor duurzaamheid, 
voor de effecten op de volgende genera-
ties, voor biodiversiteit, enzovoort; 5. er 
moet sprake zijn van een politieke demo-
cratie: formele democratische instellingen, 
verkiezingen met keuzemogelijkheid tus-
sen verschillende opties, andere consulta-
tie-, overleg- en participatiemechanismen; 
6. het moet een sociale democratie zijn: 
erkenning van de autonomie van sociale 
bewegingen, vrijheid van vereniging (bvb. 
vakbonden), enzovoort; 7. het moet een 
culturele democratie zijn: o.a.. respect voor 
diversiteit, voor individuele expressie,...

Latijns-Amerika gewikt  
en gewogen
Aan de hand van deze praktische criteria 
kunnen we elke regering in Noord en Zuid 
beoordelen om na te gaan of een socialer 
discours en de bijhorende mooie plannen 
zich ook echt vertalen in een links beleid. 
De criteria zijn streng en het is zeker niet 
nodig om 100% te scoren om de kwali-
ficatie ‘links’ echt te verdienen. Dat onze 
Europese regeringen met of zonder deel-
name van sociaaldemocratische, ex-com-
munistische of groene partijen niet echt 
hoog zullen scoren, hoeft niet te verwon-
deren. Maar we kunnen de criteria ook 

De verkiezingsoverwinningen van de 
voormalige guerrilla dit jaar, kwamen 
niet zomaar uit de lucht gevallen. Sedert 
halfweg de jaren 1990 bestuurt het FMLN, 
alleen of in coalitie met anderen, steeds 
meer steden en gemeenten. 
Het bestuurt momenteel 93 
gemeentes in het land, waar-
onder de meest dichtbevolkte, 
behalve de hoofdstad San 
Salvador die voor de volgende 
drie jaar opnieuw in handen 
van ARENA valt. De bevolking 
blijft kritisch en wanneer er te 
weinig verbetering merkbaar 
is in de levensomstandighe-
den of er onvoldoende kracht-
dadig bestuurd wordt, wordt 
ook het FMLN afgestraft door 
de kiezers. Maar op lokaal 
niveau heeft de partij zeker 
heel wat bestuurservaring opgedaan. In 
het nationaal parlement is het FMLN nu 
de grootste partij geworden met 35 van de 
84 zetels, terwijl ARENA er 32 heeft. Maar 
de rechtse partijen beschikken samen nog 
steeds over een meerderheid. En de nieuw 
verkozen president zal daar rekening mee 
moeten houden. 

Wat is een ‘links’ beleid?
Guy Bajoit, professor emeritus van de 
Université Catholique de Louvain gaf op 
6 maart in een seminarie georganiseerd 
door de franstalige NGO-koepel CNCD, 
een interessante uiteenzetting waarin 
hij 7 criteria aanreikte om regeringen te 
evalueren op het ‘linkse' karakter van hun 
beleid. Van een links beleid verwacht men 
dat het effectief de levensomstandighe-
den van de meerderheid van de bevolking 
op een duurzame manier verbeterd. Om 
van een echt links beleid te spreken moet 
het volgens Bajoit de volgende karak-
teristieken vertonen: 1. het moet anti-
imperialistisch zijn: nationale rijkdom-
men recupereren uit privéhanden, echte 
voorwaarden opleggen aan buitenlandse 
investeringen, de afhankelijkheid van 
transnationale instellingen verminderen 
(schuldenlast,…), de economie diversifi-
ceren om te ontsnappen aan de afhanke-
lijkheid van de export van één of enkele 
grondstoffen of gewassen; 2 het moet een 
anti-kapitalistisch karakter hebben: wer-

LATIJNS-AMERIKA
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ook Nicaragua en Honduras met open 
armen in ALBA ontvangen werden, moe-
ten er niet noodzakelijk ideologische 
voorwaarden of -redenen gezocht worden 
om aan te sluiten. Voordelige samenwer-
kingsrelaties zijn op zich ook een goede 
aanleiding om Zuid-Zuidrelaties uit te 
bouwen. Dit gebeurde trouwens reeds 
op gemeentelijk vlak door een aantal 
FMLN-gemeentebesturen, die een akkoord 
sloten met Venezuela voor de levering van 
goedkope brandstof. Maar het is te vroeg 
om uitspraken te doen over de internatio-
nale relaties van de toekomstige regering. 

Politieke macht en  
economische macht
In El Salvador zelf zou een fiscale hervor-
ming waarin voor het eerst een ernstige 
inkomensbelasting opgenomen wordt, 
een piste kunnen zijn die belangrijke 
mogelijkheden kan creëren om een zekere 
herverdeling van de rijkdom te bewerk-
stelligen. Maar de FMLN heeft de verkie-
zingen nu wel gewonnen, maar dat wil 
niet zeggen dat ze ook de totale macht 
bezit. Met politieke macht kan men veel 
doen, maar de economische macht is een 
grotere hefboom. En die macht blijft in El 
Salvador in handen van de transnationaal 
georiënteerde kapitaalkrachtige elite. Zij 
kunnen een obstructiepolitiek voeren en 
de mooie plannen van een progressieve 
regering grondig ondermijnen. Ook de 
belangrijkste media zijn in handen van 
deze groep. Mauricio Funes heeft het aan 
den lijve mogen ondervinden toen hij bij 
Canal 12 werkte. Zijn druk bekeken och-
tendprogramma, waarin luisteraars politici 
rechtstreeks aan de tand konden voelen, 
werd door de Mexicaanse eigenaars zonder 
enige uitleg geschrapt, zodat hij op zoek 
kon naar een andere werkgever. De pers 
heeft de macht om politici te maken en te 
kraken en Mauricio Funes zal er rekening 
mee moeten houden. ARENA heeft haar 
electorale nederlaag snel toegegeven op 
de verkiezingsavond van 15 maart, maar de 
eigenaars van de partij weten dat ze vele 
andere middelen ter beschikking hebben 
om hun belangen te verdedigen.

Erik Van Mele is programmabeheerder  
bij Oxfam-Solidariteit

Cerén, coördinator van de partij en hardli-
ner. Mauricio Funes verscheen tijdens de 
campagne steevast op het podium in een 
wit hemd en werd omringd door verte-
genwoordigers van het traditionele partij-
establishment in rode T-shirts. Het zou 
niet eerlijk zijn om deze mensen louter af 
te doen als ‘conservatieve krokodillen’. Nu 
de crisis het debacle van het vrije markt-
model illustreert, is er terug ruimte om 
een aantal dogma’s uit de zogenaamde 
Washington-consensus in vraag te stel-
len. Een belangrijke rol voor de overheid, 
marktregulering, een prijsbeleid, enz. wor-
den gelukkig niet langer gezien als links-
extremistische maatregelen.

Een nieuw beleid?
In de huidige context is het nog te vroeg 
om uitspraken te doen over een mogelijk 
beleid van de nieuwe regering die op 
1 juni aantreedt. Mauricio Funes is erg 
op de vlakte gebleven tijdens de verkie-
zingscampagne. Hij wilde zich zelfs niet 
engageren om een heronderhandeling te 
vragen van het vrijhandelsakkoord met 
de VS (DR-CAFTA) en ook de onderhande-
lingen over een associatieakkoord met de 
EU (waarin ook een vrijhandelsakkoord 
opgenomen is) zouden niet direct in 
gevaar komen. Intussen vraagt het door 
de Democraten gedomineerde congres 
van de VS zelf een heronderhandeling van 
DR-CAFTA. In de onderhandelingen met 
de EU zou een kritischere houding van 
El Salvador de twijfelende landen zoals 
Nicaragua en Honduras over de streep 
kunnen trekken om de ondertekening op 
de lange baan te schuiven. In alle geval 
levert de globale economische crisis 
genoeg argumenten om de uitgangspun-
ten van deze onderhandelingen funda-
menteel te herevalueren. 

Tijdens de verkiezingscampagne wilde 
Mauricio Funes zeker niet met de 
Venezolaanse president Hugo Chavez 
geïdentificeerd worden, al was het maar 
om ARENA en de rechtse pers geen open 
doelkans te geven. Funes gaf vooral presi-
dent Lula van Brazilië als voorbeeld voor 
zijn beleid. Zal de FMLN-regering ook toe-
nadering zoeken tot ALBA, het alternatie-
ve samenwerkingsverband opgestart door 
Venezuela, Cuba en Bolivia? Aangezien 

Er tekende zich wel een machtsstrijd af 
tussen ‘hardliners’ en ‘hervormers’, waarbij 
de ‘hardliners’ meestal een verleden in 
de guerrilla hadden en een socialistisch 
maatschappijmodel voor ogen hadden, 
terwijl de ‘hervormers’ veelal nieuwe men-
sen waren met een diverse achtergrond, 
die ook meer een sociaaldemocratisch 
project voorstonden dat zich dus niet 
noodzakelijk afzet tegen de markteco-
nomie. Deze tweestrijd vertraagde ook 
enigszins de electorale opmars. Als kandi-
daat voor de presidentsverkiezingen wer-
den steevast ex-'comandantes' verkozen 
met een grote staat van dienst tijdens de 
burgeroorlog. Ook al verdienen deze histo-
rische figuren alle respect, in een moderne 
mediagestuurde verkiezingscampagne 
zijn ze een gemakkelijk doelwit en werden 
ze steevast geassocieerd met de oorlog, 
een periode die elke Salvadoraan defini-
tief achter zich wil laten. 

Lessen trekken uit  
ervaringen
10 jaar geleden diende zich een zeer aan-
trekkelijke formule aan die het FMLN toen 
reeds de overwinning had kunnen opleve-
ren. De populaire toenmalige burgemees-
ter van San Salvador, Hector Silva (die oor-
spronkelijk niet uit de partij kwam) stelde 
zich voor de verkiezingen van 1999 kandi-
daat als president, samen met de vroegere 
ombudsvrouw voor de mensenrechten, de 
zeer gerespecteerde Victoria de Aviles, als 
vice-president. Maar het duo werd afge-
wezen door de traditionele meerderheids-
fractie binnen de partij. Deze fractie, geleid 
door Shafik Handal en die veel mensen telt 
afkomstig uit de Communistische Partij 
(één van de 5 oorspronkelijke fracties), had 
beetje bij beetje de macht binnen de FMLN 
overgenomen. Toen Shafik zich 5 jaar later 
zelf kandidaat stelde werden de demonen 
van de burgeroorlog weer bovengehaald 
en verloor hij het pleit tegen de kandidaat 
van ARENA, Tony Saca, een populaire voet-
balcommentator.
Gelukkig leerde de partij uit deze erva-
ringen en hardliners en hervormers 
kwamen dit jaar samen op met als uit-
hangbord de vroegere correspondent van 
de Spaanstalige CNN en gerenommeerd 
TV-journalist, Mauricio Funes. De kandi-
daat vice-president was Salvador Sánchez 
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Heeft de Verenigde Staten wel een  
Latijns-Amerika-beleid?

I Soetkin Van Muylem I

Ondanks enkele voor de Verenigde Staten belangrijke dossiers zoals de oorlog tegen drugs, vrije-handelsakkoorden en immigratie, 
werd Latijns-Amerika maar weinig vernoemd in de electorale campagnes van de Amerikaanse verkiezingskandidaten.  

Naar het concrete Latijns-Amerika-beleid van Obama is het dan ook een beetje zoeken. Voorlopig valt vooral de verandering in  
stijl en toon op.

FTAA

De verschillende soorten bemoeienis-
sen van de Verenigde Staten in Latijns-
Amerika om te beletten dat linksere par-
tijen er de macht zouden verwerven even 
buiten beschouwing gelaten, bestond het 
Latijns-Amerika-beleid van Washington 
de afgelopen 15 jaar hoofdzakelijk uit het 
proberen bewerkstelligen van vrije handel 
over het gehele continent, dit door middel 
van een verdrag. Toen Bush aantrad was 
het zijn betrachting om tegen 2003, 34 
landen te overtuigen deel te nemen aan 

de Vrije Handelszone van de Amerika's of 
FTAA. Clinton, die het idee voor het eerst 
lanceerde in 1994, had dezelfde doelstel-
ling tegen 2005. Tegen 2003 was het FTAA 
in de praktijk echter uit elkaar gevallen 
in multilaterale akkoorden met Centraal-
Amerika en de Dominicaanse Republiek 
(DR-CAFTA) en bilaterale verdragen met 
Chili en andere potentiële kandidaten. 

Het streven van de VS naar een econo-
misch blok van de Amerika's paste in een 
beleid dat de opkomende entiteiten Azië 
en Europa kon tegengaan. De angst om 
voorbij gestoken te worden door concurre-
rende handelsblokken dook sinds de jaren 

rechten. De 'gemeenschappelijke markt' 
was eigenlijk een manier voor de VS om 
de vrije toegang te bemachtigen tot de 
Mexicaanse markten en -grondstoffen. 
Iets wat Washington eigenlijk nog altijd 
nastreeft, maar dan voor heel het Latijns-
Amerikaanse continent. Maar met de 
grote Latijns-Amerikaanse economieën 
(zoals Argentinië, Brazilië en Venezuela) 
die momenteel tegen dit VS-beleid gekant 
zijn, ziet het er voorlopig niet naar uit dat 
er in de praktijk een door de VS gedomi-
neerde economische hemisfeer komt. 

Op de 4de top van de Organisatie van 
Amerikaanse Staten (OAS) in 2005 (Mar 
del Plata, Argentinië), kregen Argentinië, 
Brazilië, Paraguay, Uruguay en Venezuela 
de volgende minderheidsvisie in de 
eindverklaring: “verschillende lidstaten 
blijven erbij dat nog niet aan de nodige 
voorwaarden voldaan wordt om tot een 
uitgebalanceerd en rechtvaardig alge-
meen vrijhandelsakkoord te komen met 
doeltreffende toegang tot markten, vrij 
van subsidies en praktijken die de handel 
vervormen, en die de noden en gevoe-
ligheden van alle partners in rekenschap 
neemt, evenals de verschillen in ontwik-
keling en grootte van de economieën”. 
Er kwam een symbolisch einde aan de 
idee van de FTAA toen er in december 
2008 een conferentie doorging in Brazilië 
waarop de Verenigde Staten zelfs niet was 
uitgenodigd.

Het niet aflatend streven van de 
Verenigde Staten naar een voor hen 
voordelig algemeen vrijhandelsakkoord 
voor de beide Amerika's droeg bij tot 
een regionale integratiebeweging bin-
nen Latijns-Amerika. Het 'Bolivariaans 

1980 al regelmatig op in verklaringen van 
neoconservatieve denktanks. Het meest 
invloedrijk was waarschijnlijk het Santa 
Fé-document (Nieuw Inter-Amerikaans 
Beleid), dat de basis vormde voor het 
Latijns-Amerika beleid van president 
Ronald Reagan. Het document stelde dat 
de VS “zich de rol moest aanmeten van 
onbetwistbare bindende kracht in het 
opbouwen van een Westerse gemeen-
schap in haar hemisfeer” en moedigde 
Reagan zelfs aan om unilateraal militair 
in te grijpen als de Centraal Amerikaanse 
politieke elites hun macht dreigden te 

verliezen. Het Santa Fé-document was vrij 
onomwonden wat de militaire component 
van het vrije-handelsidee betreft en in 
alle opzichten een pak eerlijker dan de 
handelsvertegenwoordigers van de VS, die 
met hun clichés van gemeenschappelijke 
doelstellingen, -waarden en -lotsbestem-
mingen, Canada en Mexico probeerden 
te overtuigen zich aan te sluiten bij het 
'Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord' 
(NAFTA). Dit akkoord werd gesloten in 
1994 en bleek in de praktijk veel minder 
te maken te hebben met het elimineren 
van toltarieven dan met het veilig stellen 
van de vrije stroom van transnationaal 
kapitaal en intellectuele eigendoms-

De doelstellingen van Obama in Cuba  
zijn identiek aan die van zijn voor-
gangers nl. een regimewissel en de 
volledige liberalisering, alleen is de 
aanpak noodgedwongen anders.
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Obama is uiteraard Bush niet -die verge-
leek Chavez met de duivel, een belediging 
die de Venezolaanse president frequent 
en even graag naar het hoofd slingerde 
van George W. De nieuwe VS-president 
valt tot nu toe overal ter wereld op met 
zijn schijnbaar amicale stijl en de ont-
moeting met ambtsgenoot Chavez brak 
alvast het ijs tussen de beide landen. Dat 
vond ook Chavez, die enigszins laconiek 
opmerkte dat de nieuwe Amerikaanse 
president tenminste luisterde en zelfs 
notities nam.    

Cuba
Onder meer om zijn bereidheid tot dia-
loog met zowel Chavez als Cuba kracht bij 
te zetten, kondigde Obama vlak voor de 
top van de OAS aan dat de reisrestricties 

richting Cuba voor Cubaanse Amerikanen 
opgeheven zouden worden, alsook de 
beperkingen op het opsturen van geld 
naar het eiland. In de Westerse media 
werd er soms gereageerd alsof een jaren-
lang onrecht dat de Cubanen was aange-
daan nu definitief opgegeven werd. Maar 
de restricties afgeschaft door Obama, 
waren opgelegd door Bush bovenop het 
reeds 47 jaar lang bestaande volledige 
economische handelsembargo. Dit werd 
ooit ingevoerd met als enige reden het 
regime in Cuba te doen bezwijken. Het 
anti-Cuba-beleid van de Verenigde Staten 
werd sinds 1959 overgenomen door elke 
administratie en Obama is geenszins van 
plan om daar verandering in te brengen. 
Het misdadige economische handelsem-
bargo zal hij niet opheffen en het opstar-
ten van diplomatieke relaties met Cuba zit 
er ook niet in. Zolang Cuba geen stappen 
zet in de richting van een democratie blijft 

hele Latijns-Amerikaanse continent bruist 
van de politieke en sociale bewegingen op 
zoek naar maatschappelijke alternatieven 
voor de door de VS gepromote neoliberale 
programma's die de laatste decennia van 
de vorige eeuw zo zwaar tekenden.  

Het is in deze context van tanende 
VS-invloed dat kersvers president Obama 
van 17 tot 19 april naar Trinidad en Tobago 
trok voor de vijfde top van de Amerika's, 
een samenkomst van de Organisatie van 
Amerikaanse Staten, 's werelds oudste 
regionale organisatie. 35 onafhankelijke 
Amerikaanse staten zijn lid van de OAS, 
maar Cuba is al sinds 1962 uitgesloten. 
Het Caraïbische eiland was wel welkom 
op 14 en 15 april in Venezuela op een 
samenkomst van de ALBA. Daar werden 

een aantal gezamenlijke standpunten 
voorbereid om mee te nemen naar 
Trinidad en Tobago. Eén van de behan-
delde onderwerpen op de ALBA-top was 
de blokkade tegen het Cuba. Chavez kon-
digde eerder al aan dat de VS maar beter 
niet met hetzelfde uitsluitende discours 
over de blokkade kon komen aanzetten op 
de 5de top van de Amerika's: “Cuba is een 
punt van eer voor de volkeren van Latijns-
Amerika. We kunnen niet accepteren dat 
de Verenigde Staten de naties van ons 
Amerika blijft vertrappelen”. 

Obama van zijn kant noemde Chavez ooit 
een demagoog die in het politiek vacuum 
van het falend Latijns-Amerika-beleid van 
Bush was gesprongen. Men vreesde dat 
beide leiders die elkaar voor het eerst in 
Trinidad en Tobago zouden ontmoeten, 
elkaar dus niet bepaald met wederzijdse 
lofzangen zouden staan opwachten. Maar 

Alternatief voor de Amerikas' (ALBA) werd 
in 2004 opgericht door de Cubaanse pre-
sident Fidel Castro en de Venezolaanse 
Hugo Chavez als een directe reactie op de 
FTAA plannen. Ondertussen telt het ALBA 
7 leden (waaronder Bolivia en Nicaragua) 
en verwezenlijkte het regionale samen-
werkingsverbanden wat handel, investe-
ringen, communicatie, het bankwezen, 
energie, enzovoort betreft. Bush moest 
zijn ambt dus verlaten met het mogelijke 
vooruitzicht dat Latijns-Amerika een derde 
onafhankelijk en concurrerend handels- 
en investeringsblok zou worden. 

Tanende invloed
De inkrimping van het hele vrije-handels-
concept valt samen met de algemene 
vermindering van de macht en de invloed 
van de Verenigde Staten in de regio. 
Pogingen om de oorlog tegen het terro-
risme een militaire prioriteit te maken in 
Latijns-Amerika mislukten. Er is natuurlijk 
wel Plan Colombia1 en ook Mexico zit 
momenteel vast aan de VS via het Merida 
Initiatief: een soort plan tegen het ter-
rorisme, de georganiseerde misdaad en 
drugs, dat Mexico naast economische 
assistentie een heel arsenaal aan wapens, 
technologie en training voor Mexicaanse 
militairen en politie oplevert. Het is eigen-
lijk de militaire arm van de NAFTA en is 
dus een perfect voorbeeld van de manier 
waarop militaire en veiligheidskwesties 
samensmelten met vrije handelsbelangen.

Over het algemeen zijn de Latijns-
Amerikaanse evenknieën van Obama 
sinds het begin van de Bush periode veel 
onafhankelijker en linkser geworden. Ook 
dit jaar waren er weer verschillende ver-
kiezingsoverwinningen voor de linkse of 
centrum-linkse kandidaten in landen van 
de regio. Chavez won begin februari 2009 
nog zijn referendum voor een grondwets-
wijziging die onder meer de beperking 
opheft op het aantal presidentiële man-
daten die een persoon in de wacht kan 
slepen. Dit is toch een herbevestiging 
van de volkssteun aan het linkse maat-
schappelijke project van de Venezolaanse 
president. In maart dit jaar won de ex-
guerrilla van de FMLN de verkiezingen in 
El-Salvador en Rafael Correa werd afge-
lopen april herverkozen in Ecuador. Het 

Het Latijns-Amerika-beleid van 
Washington bestond de afgelopen  
15 jaar hoofdzakelijk uit het proberen 
bewerkstelligen van vrije handel over 
het gehele continent door middel 
van een verdrag.
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Venezuela dat hij bereid 
is om met de Verenigde 
Staten te praten, ook 
over politieke gevange-
nen, mensenrechten en 
persvrijheid, zolang er 
maar geen voorwaarden 
aan de onderhandelin-
gen worden opgelegd. 
Maar de kern van het 
Amerikaanse beleid is 
net zeer gebonden aan 
condities: ”wij zullen 
het embargo opheffen, 
als jullie je volgens onze 
regels gedragen in jullie 
land”.  

Broer Fidel Castro rea-
geerde in een brief 
gericht aan de pers ook 
op de toenaderingspo-
gingen van Obama en 
was iets scherper dan 
Raul. Hij verwelkomt de 
nieuwe Amerikaanse 
president en staat open 
voor dialoog, maar 
alleen als de soevereini-
teit van Cuba in al zijn 
aspecten strikt gerespec-
teerd wordt. Hij merkt 

op dat er tot nu toe met geen woord 
gerept is over de onmenselijke blokkade 
en verzekert Obama dat Cuba geen aal-
moezen wenst te ontvangen.  

Besluit:
De onderliggende doelstellingen van 
het Latijns-Amerika-beleid van Obama 
zijn niet zo verschillend als die van zijn 
voorganger, maar er is wel een enorm 
verschil in aanpak en toon die gehan-
teerd worden om die doelstellingen te 
bereiken.

Op langere termijn zijn er natuurlijk wel 
een aantal factoren die de al dan niet 
gedeeltelijke opheffing van het embargo 
in de hand zouden kunnen werken. Eerst 
en vooral is er de recente ontdekking 
van aanzienlijke Cubaanse oliereserves, 
die de Amerikaanse bedrijven uiteraard 
graag zouden exploiteren. Het aantal 
Amerikaanse bedrijven dat landbouw-
producten wil verhandelen met het 
Caraïbische land is ook aan het stijgen 
en de anti-Castro attitude van de tweede 
en vooral derde generatie Cubaanse 
Amerikanen is veel minder streng. Toch 
pompte de Cubaans-Amerikaanse anti-
Castro lobby heel wat geld in de afgelo-
pen Amerikaanse verkiezingen.    

De Cubaanse president Raul Castro 
reageerde voorzichtig positief op de 
aankondiging van Obama's versoepe-
ling van bepaalde restricties. Hij stelde 
op de zevende ALBA-samenkomst in 

dit uitgesloten, bevestigt woordvoerder 
van het Witte Huis Robert Gibbs. Obama 
zou net als al zijn voorgangers liefst een 
regimeverandering zien in Cuba, alleen 
stelt hij nu vast dat het beleid van jaren-
lange isolatie niet het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd. Het is dan ook niet 
verbazend dat het terugschroeven van 
Bush' restricties vooral tot doel hebben 
“de democratie en de mensenrechten 
te promoten op het Caraibische eiland”, 
aldus Gibbs. Een andere maatregel van 
Obama, het opheffen van de restricties 
op Amerikaanse telecombedrijven die 
licenties willen aanvragen om te kunnen 
opereren in Cuba, past in een strategie 
om de informatiestroom richting Cuba via 
het internet te vergroten. De doelstelling 
van Obama is dus identiek aan die van 
zijn voorgangers: een regimewissel en de 
volledige politieke en economische libe-
ralisering van Cuba, alleen is de aanpak 
noodgedwongen anders. 

1 Plan waarbij de Verenigde Staten militaire 
steun en middelen geeft aan Colombia in de 
strijd tegen drugs. 
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Stemmen uit de oorlog
I Walter Lotens I

Familiefoto’s in een boek over Irak, en dat van een oorlogsjournalist? Dat is zeer ongewoon. Stemmen uit de oorlog van  
Rudi Vranckx is ook een ongewoon boek: deze zeer menselijke getuigenis overstijgt de rustige analyserende stem van de journalist,  
die louter de feiten probeert te duiden. Het is niet alleen zijn stem die doorklinkt, maar die van vele gewone Irakezen die vrienden 

van hem zijn geworden. De coverfoto laat dan ook geen oorlogsbeelden zien maar een duidelijk ontredderde Vranckx in de  
huiskamer van een getroffen gezin. 

“Oom Rudi, ik heb zeer slechts nieuws. 
Gisteren is mijn vader vermoord. Ik weet 
niet wat te doen. Kun je ons helpen?”.  
Dat is het sms-bericht dat Rudi Vranckx op 
21 november 2006 ontving van Zeid. Hij is 
de zoon van Jassim, die gedurende jaren 
tolk én vriend was van de VRT-journalist in 
Irak. De afgelopen vijf jaar heeft Vranckx 
bijna acht maanden doorgebracht in 
Irak. Zijn ervaringen heeft hij gebundeld. 
'Stemmen uit de oorlog' is een atypisch 
boek voor een journalist: het is een ik-
boek, waarin Vranckx zijn persoonlijk ver-
haal over de oorlog in Irak brengt. Zijn ver-
antwoording daarvoor is even eenvoudig 
als duidelijk: “Als nieuws beheerst wordt 
door het buitengewone, dan is oorlogs-
verslaggeving voor mij steeds meer het 
beschrijven van gewone levens in buiten-
gewone omstandigheden.”

Engagement
'Stemmen uit de oorlog' is chronologisch 
opgebouwd volgens de gebeurtenissen 
van de oorlog tussen maart 2003 en 
2008. Elk hoofdstuk opent met een pas-
sage uit een brief of een sms van iemand 
uit Irak. De meeste zwart-wit foto’s zijn 
niet van het front, maar van het dagelijks 
leven van gewone Irakezen, die nood-
gedwongen de oorlog over zich heen 
moeten laten gaan. “Het opmerkelijkste 
wat ik heb geleerd in al die waanzin, is 
het besef van de mentale veerkracht, de 
overlevingsdrang van mensen, vaak tegen 
beter weten in. Het belangrijkste wat 
ik meeneem uit de oorlog, is het geloof 
in de goedheid van heel veel mensen.” 
Vranck engageert zich niet alleen voor de 
gewone Irakees, hij neemt ook duidelijk 
stelling in tegen de Amerikaans-Engelse 
interventie: “Het is een oorlog begonnen 
als leugen, die zich daarna voortsleepte 
van blunder naar blunder” en even verder 

dat de gordijnen altijd dicht blijven, zodat 
er geen glasscherven kunnen binnen spat-
ten. Het bed schuift hij ver genoeg van de 
muur. “Meer kan ik niet doen, insjallah” 
eindigt hij zijn beschrijving. Vranckx geeft 
zich erg bloot in dit boek. De angst en 
andere emoties zijn nooit ver weg. “Kun je 
zoveel eelt op je ziel krijgen dat gruwel je 
niet raakt. Natuurlijk word ik soms over-
spoeld door emotie. ’s Avonds ergens ver 
weg, in het duister. Huilen doe ik dan in 
stilte, vanbinnen.”

Insjallah
Vranckx neemt de oorlog mee naar huis, 
naar zijn woning in Leuven. Na het nood-
lottige sms’je van Zeid die de dood van 
zijn vader meldt, aarzelt hij geen ogenblik 
en stelt alles in het werk om het leven van 
zijn Irakese chauffeur en vertrouwensman 
Ibrahim te redden. Samen met zijn vrouw 
en drie kinderen is hij nu in België. Hij 
werkt in Tervuren, in het museum voor 
Midden-Afrikaanse studies. Jassim, aan 
wie hij Stemmen uit de oorlog opdraagt, 
is echter dood. “Ibrahim denkt hetzelfde 
als ik: Jassim en zijn gezin verdienden 
evenzeer als elk ander om hier te zijn. Een 
leven als vluchteling is geen keuze, maar 
een lot. Insjallah.” 

Ik las dit boek toen ik onlangs op Curaçao 
was. Een Nederlandse dame herkende het 
omdat Rudi Vranckx erop stond. “Dat is 
toch die goede Belgische buitenlandjour-
nalist? Wij kunnen hem hier volgen op de 
Nederlandstalige televisieprogramma’s. 
Een prachtige man.” Zo hoor je het ook 
eens van een onverdachte bron.

noemt hij de missie van de Amerikaanse 
bestuurder van Irak, Paul Bremer, een 
complete mislukking. 

Niet ‘embedded’
Rudi Vranckx is door zijn werkwijze, 
waarschijnlijk ook ingegeven door de 
beperkte middelen van zijn opdrachtge-
ver de VRT, een mooi voorbeeld van een 
niet-'embedded' journalist. Hij weet dat 
vele Amerikaanse en Engelse verslag-
gevers doorgaans worden ingevlogen 
door het leger en dat zij daardoor nooit 
uit hun afgeschermd wereldje komen. 
Met die kritiek op de buitenlandse jour-
nalistiek zit hij op dezelfde lijn als de 
Nederlandse journalist Joris Luyendijck in 
'Het zijn net mensen'. Vranckx kiest niet 
voor het 'Palestine Hotel', waar heel de 
wereldpers verzameld is. Het is daar dat 
het beeld van Saddam Hoessein omver 
is getrokken. Vanaf het balkon van het 
hotel kon je het ongestoord volgen. “Als 
de journalist niet naar de oorlog gaat, 
breng het oorlogstheater dan naar de 
journalist,” sneert hij. Als hij zich dan 
toch even op sleeptouw laat nemen door 
het leger of 'embedded' optreedt, maakt 
Vranckx van die gelegenheid gebruik om 
zijn eigen verhaal eruit te halen. Tijdens 
een bezoek aan een Amerikaans leger-
kamp waar hij met open armen wordt 
ontvangen, praat hij met ene Jim. 
De hele dag kijkt hij naar cartoons op 
televisie, een stripwereld vol geweld. ‘Ik 
heb hier niets mee te maken, de Irakezen 
zijn klootzakken die we een lesje moeten 
leren.’
In plaats van het Palestine hotel, kiest 
Vranckx voor een klein appartementje in 
de buurt. Voor hij binnengaat, controleert 
hij of de brandladder nog intact is en of 
er een vluchtroute is naar het dak of naar 
een aanpalend gebouw. Hij zorgt ervoor 

VRANCKX Rudy, Stemmen uit de  
oorlog, Meulenhoff/Manteau, Canvas, 

2008, 205 blz. ISBN 9789085421214
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Handboek voor geweldloze campagnes

I Tom Tytens I

Geweldloos actie voeren stamt uit een verlangen om alles wat gewelddadig is zoveel mogelijk tegen te gaan, zij het fysiek geweld, 
onderdrukking of sociale uitsluiting. Een houding die respect eist voor elk leven. Het 'Handbook for nonviolent campaigns' helpt je 

om je wil tot verzet op een zo efficiënt mogelijke manier in de praktijk om te zetten.

Sinds de 'Code of Dicipline' van Mahatma 
Ghandi streven heel wat vredesbewegin-
gen en protestgroepen geweldloze actie 
en dito campagnes na. Zeker in grote 
groepen is een geweldloze werkwijze 
belangrijk, mits het vuur snel aan de lont 
komt als enkele agitators overgaan 
tot verbaal of fysiek geweld, met 
alle nefaste gevolgen van dien. Dit 
handboek is een ruggensteun voor 
geweldloze vredesactivisten, zowel 
nieuwelingen als veteranen van vele 
oorlogen. De wil om je ergens tegen te 
verzetten volstaat niet om je plannen 
op de gewenste manier tot uitvoer te 
brengen en je stuit in je queeste als 
dissident veelal op heel wat tegen-
stand, zij het particulier of overheids-
halve. Daarom kun je je je beter zo 
goed mogelijk voorbereiden. Protest 
is immers geen zwart-witlogica, 
maar bevat een ruime grijze zone vol 
nuance. Elke actie heeft een specifiek 
karakter en vraagt om een expliciete 
aanpak die afhankelijk is van allerlei 
factoren: de omstandigheden, de aard 
van de actie, de plaats, het terrein, de 
omvang, de doelstelling(en), enzo-
voort. 
Geweldloos campagne voeren houdt 
meer in dan enkel geweldloos zijn. Je 
moet met heel wat aspecten rekening 
houden: voorbereiding, organisatie, logis-
tiek, gevolgen... Hoe begin je eraan? Hoe 
haal je een maximaal rendement uit je 
acties? Hoe maak je de protestgroep gro-
ter? De basis van zowat elke geweldloze 
actie is echter dezelfde: ga op onderzoek 
uit en verzamel informatie, leer en oefen, 
ontwikkel een strategie. De werkwijze 
varieert van het voeren van een dialoog 
tot het vredevol samenbrengen van vijan-

juiste manier te benaderen en te stimu-
leren. Op die manier leer je een variatie 
aan soorten acties en tactieken kennen, 
alsook de verschillen ertussen. Het is het 
bijna al spelenderwijs leren. Het boek 
bestaat uit verschillende secties die elk 

aan een ander deelaspect gewijd zijn. 
Onderdrukking op basis van geslacht, 
taken en hulpmiddelen bij organisatie, 
benodigdheden voor trainingen en 
specifieke tips om alle fases van een 
actie zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen, worden behandeld, maar de 
aandacht wordt eveneens gevestigd 
op constructieve programma's en de 
rol van de media. Er zijn ook leerrijke 
secties die geweldloze acties en cam-
pagnes beschrijven, verhalen en versla-
gen brengen van acties en strategieën 
van overal ter wereld en een overzicht 
geven van enkele belangrijke histori-
sche geweldloze verzets- en protest-
acties. De drijvende kracht achter het 
handboek is het Britse War Resisters' 
International, een van de oudste vre-
desbewegingen ter wereld. Hun leuze: 
“Oorlog is een misdaad tegen de men-
selijkheid. Daarom ben ik vastbesloten 
geen enkele vorm van oorlog te steu-
nen en te ijveren voor de opheffing 
van alle oorzaken ervan.” WRI gelooft 
steevast in het delen van informatie 

en roept dan ook op om het Engelstalige 
handboek te vertalen en zoveel mogelijk 
verder te verspreiden.

dige partijen, van burgerlijke ongehoor-
zaamheid tot allerlei vormen van actief 
verzet. 
Het handboek is gebaseerd op de erva-
ringen op en naast het terrein van acti-
vistengroepen over heel de wereld en van 

verschillende generaties. Aan de hand van 
teksten, groepsoefeningen en praktijker-
varing verschaft het de lezer allerhande 
nuttige tips die van pas komen in elk 
stadium van een geweldloze verzets-
campagne. Praktisch zeer bruikbaar zijn 
de groepsoefeningen om geweldloos 
te werk te gaan, als groep iets beter te 
begrijpen, als individu de groep beter te 
steunen, mensen te briefen en hen op de 

Het handboek voor geweldloze  
campagnes kan verkregen worden bij 
Vredesactie voor slechts 5 euro. 
Meer info en bestellingen:  
info@vredesactie.be
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AGENDA

11-06-2009
Boekvoorstelling 'Als de NAVO de passie 
preekt'
20u30. N.a.v. het verschijnen van ons 
NAVO-boek, een panelgesprek met 
Georges Spriet, Ludo De Brabander, Sven 
Biscop, Wouter De Vriendt en Kristof 
Clerix. Plaats: Beursschouwburg, Brussel. 
GRATIS inkom.

16-06-2009
Vredesraad. Kernenergie en kernwapens: 
onsplijtbaar?
19u30-21u30. Discussie over de relatie 
tussen kernwapens en kernenergie, met 
Eloi Glorieux. Plaats: Vrede vzw, Filips Van 
Arteveldestraat 35, Gent. GRATIS inkom. 

05-09-2009  
Vredesbarbecue en vredescafé 
17u30. Plaats: Vrede vzw, Filips Van 
Arteveldestraat 35, Gent.

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.

➩  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 mei 2009. 
Het is verkrijgbaar in de boekhandel. 
U kunt het ook bestellen bij uitgeve-
rij EPO per e-mail: uitgeverij@epo.be 
of via pieter@vrede.be

29-05-2009
Protestactie: ‘Troepen uit Afghanistan’                                                                                                            
18u-19u. Betoging tegen de militaristische 
Afghanistan-politiek van Pieter De Crem. 
Plaats: De Beurs,  Anspachlaan, Brussel. 

31-05-2009
20 km van Brussel: 
Steun onze Palestinawerking
Dit jaar loopt onze medewerker Ludo 
De Brabander opnieuw de 20 km van 
Brussel. U kan hem sponsoren ten 
voordele van onze Palestinawerking. 
Reknr. 000-0956015-80 met vermel-
ding van '20 km'

31-05-2009
100 km van Hasselt
10u. Estafetteloop voor de vrede. 
Plaats: Dusartplein, Hasselt.
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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  
parlementairen en beleidsmensen. Misschien wil je ook wel een domiciliëring invullen voor en klein maandelijks storting¸ 
Tel 09 2334688 of pieter@vrede.be

Steunfonds februari en maart 2009
HO St-Amandsberg 10,-; JV Deurne 5,-; PB Destelbergen 20,-; WW Ruiselede 125,-; HR Berchem 10,-; EC Heverlee 10,-; LV Gent 10,-; PVD Destelbergen 
10,-; JV Gavere 10,-; MDB Gent 10,-; HH Heusden 10,-; EJ Edegem 10,-; JVH AS 10,-; KDV Lokeren 10,-; JDS Puurs 10,-; FVL St Amandsberg 10,-; CD 
Harelbeke 10,-; JVE A’pen 10,-; AM Brussel 10,-; OVDV Houthalen 10,-; GV Vilvoorde 10,-; NB A’pen 20,-; LB St-Eloois-Vijve 9,92; LB Wilrijk 4,96; AC 
Mariakerke 14,-; EDB St Michiels 4,96; JDL Aalst 5,20; WDR s’Gravenwezel 12,40; JDS Luik 4,96; CDS Aalst 5,-; HDS Assebroek 8,-; CDS Aalst 4,96; ED 
Veldegem 4,96; JPE Gent 20,-; YG Hoevenen 4,96; SL Oostende 4,96; KL Gentbrugge 5,-; EM Gent 4,96; RM Oostende 20,-; LM Drongen 24,78; BP 
Oostende 9,92; GR Kontich 10,-; FVV Gent 10,-; FVZ 4,96; MV Gent 5,-; LV Gent 25,-; MV Gent 5,-; RV Ranst 4,96; MLV Pollare 18,-; LV A’pen 9,92; WW 
Kortrijk 4,96.
Totaal 621,70 

VARIA
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