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France Telecom is een voormalige staats-
onderneming die nu Europa's derde 

grootste telefoonmaatschappij is geworden, 
beter gekend onder de merknaam Orange. 
In 18 maanden hebben zich 24 werknemers 
van dit bedrijf gezelfmoord, en de poging 
tot zelfdoding van minstens 12 anderen mis-
lukte. Sommige werden op de werkplaats zelf 
gevonden met afscheidbrieven die de bedrijfs-
leiding beschuldigen van terreurmanagement. 
In 2008 werd 3,4 miljard euro uitbetaald aan 
de aandeelhouders. Daartegenover staat dat 
de menselijke kost van wereldwijde perso-
neelsuitgaven nauwelijks hoger is dan in het 
jaar 2000 terwijl de omzet met 60% is geste-
gen in die periode. In negen jaar tijd, van 2000 
tot 2008, telt de totale groep 17.000 banen 
minder, maar in Frankrijk gaat het om 50.000 
geschrapte banen. Men spreekt van drie 
trauma's die het personeel van France Télécom 
heeft meegemaakt: “eerst de omschakeling 
van een cultuur rond techniciteit en openbare 
dienst naar een commerciële en financiële 
cultuur; vervolgens de verschuiving van een 
innoverende onderneming naar een bijna 
bankroete groep in 2003, en tenslotte bespa-
ringen op de menselijke kost” Een lokale 
Orange-bedrijfsleider motiveerde zijn ploeg 
recent (oktober 2009) op deze manier: “Wij 
zijn de besten, wij zijn 'killers', we gaan onze 
concurrenten opeten.” ...Killers? Niet alleen 
figuurlijk. 
(l'Humanité)

The Galactic Suite Space Resort is een hotel 
in de ruimte, waar momenteel volop aan 

gewerkt wordt. Vanaf 2012 zou het mogelijk 
moeten zijn om voor de luttele prijs van 3 mil-
joen euro een weekendje in een baan rond de 
aarde door te brengen. Je houdt het niet voor 
mogelijk maar zo'n 43 aspirerende ruimte-
toeristen hebben al geboekt en de gevraagde 
som neergeteld. De initiatiefnemers van 
dit project en hun sponsors pompten er al 
miljarden euro's in. De met ruimtetoerisme 
gemoeide bedragen doen de geschatte kost 
van de klimaatopwarming enigszins ver-
bleken. Volgens een nieuwe studie van de 
Wereldbank zal in de periode van 2010 tot 
2050, jaarlijks 75 tot 100 miljard dollar nodig 
zijn om de gevolgen van de opwarming van 
de aarde te kunnen opvangen. Hoewel de 
geraamde kost van de klimaatsopwarming 
maar een fractie van het Amerikaans defen-
siebudget (680 miljard dollar) bedraagt, is het 
nog maar de vraag of de geindustrialiseerde 
landen bereid zullen zijn om dit evenmin 
onooglijke bedrag jaarlijks bij elkaar te sprok-
kelen. Indien niet, zullen er toch tenminste 
43 niet al te altruïstisch ingestelde mensen 

vanuit de ruimte kunnen toekijken hoe de 
planeet naar de haaien gaat. 

Asielzoekers uit Irak zijn in Frankrijk maar 
best van christelijke inspiratie, zoniet 

vallen ze buiten de prioriteit van Bernard 
Kouchner, minister van Buitenlandse Zaken. 
Het 'normale' criterium om vluchtelingen asiel 
te verlenen in Frankrijk, is dat er sprake moet 
zijn van 'vervolging in het land van oorsprong', 
Volgens minister Kouchner zijn de Iraakse 
christenen “de voornaamste slachtoffers 
van vervolging”. Nochtans zijn alle religieuze 
groepen het slachtoffer van sektair geweld in 
Irak en lijdt de volledige bevolking onder de 
instabiele situatie. Ondanks het protest van 
middenveldorganisaties, zoals France-Terre d' 
Asile, over deze discriminatie zijn de feiten dui-
delijk: 80% van de 612 Iraakse vluchtelingen in 
Frankrijk is christen. Opvallend is dat in 2008, 
5886 'illegale' Irakezen werden gecontroleerd 
in Frankrijk zonder dat het geweten is hoeveel 
er daarvan werden teruggestuurd, of hoeveel 
onder hen christen is. Deze confessionele selec-
tie is ook een punt van bezorgdheid voor het 
Iraakse episcopaat dat graag een christelijke 
gemeenschap in Irak wil behouden. Voor de 
Amerikaanse invasie van 2003 waren er onge-
veer 800.000 christelijke zielen in het land. In 
1991 vormde de christenen 2% van de Iraakse 
bevolking. Wellicht is dat vandaag de helft 
of minder. De ene vluchteling is kennelijk de 
andere niet.
(Afrique – Asie octobre 2009)

Een electorale tsunami, zo omschreven 
persberichten de stembusgang van 

30 augustus 2009 in Japan. De liberale PLD 
werd na 54 jaar regeringsmacht weggeveegd 
door de Democratische partij, PDJ. Inderdaad 
de PDJ wist de kiezer te verleiden met een 
resoluut sociaal programma. De vraag is ech-
ter of het werkelijk om een 'breuk' zal gaan 
in de Japanse politiek. De PDJ is een relatief 
jonge partij (opgericht in 1996) en de meeste 
leden, inclusief het leidersduo Yukio Hatoyama 
en Ichiro Ozawa, komen rechtstreeks uit de 
Liberale Partij. Voor het gemak kan men sche-
matisch stellen dat de PLD centrum rechts is, 
en de PDJ centrum-links. Yukio Hatoyama komt 
uit een politiek geslacht dat volledig verweven 
is met de liberale PLD.  Zijn grootvader Ichiro 
was eerste minister, zijn vader Lichiro was 
minister van Buitenlandse Zaken. Zijn broer, 
Kunio, beheerde onder de PLD-regering van 
Taro Aso de portefeuille van minister van open-
baar ambtenarij. De politici van de winnende 
Democratische Partij en die van de Liberale zijn 
dus nauw met elkaar verbonden. Het wordt 
dus uitkijken of het verkiezingsprogramma 
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zwaarder zal wegen dan de 'circumstantial 
evidence', de omgevingsfactoren. 
(Afrique – Asie octobre 2009)

Het Vrijhandelsakkoord dat de VS in 2006 
afsloot met het Latijns-Amerikaanse 

land Peru, verslechtert de levensomstandig-
heden van de niet-stedelijke bevolking in het 
land. Het akkoord eiste van Peru dat het alle 
douanetarieven op de voornaamste land-
bouwproducten in zou trekken, met als gevolg 
dat de invoer door de sterk gesubsidieerde 
VS-agrobusiness gestaag toenam. Zowat een 
derde van de Peruviaanse bevolking haalt zijn 
inkomen uit de landbouw, en minsten 
1,7 miljoen gezinnen hebben nu al te lijden 
onder de nadelige gevolgen van deze vrijhan-
del. De boeren zoeken het antwoord in de 
productie van coca om de eindjes aan mekaar 
te kunnen knopen. Deze verhoogde cocapro-
ductie levert dan weer superwinsten op voor 
de drugskartels. De kartels huren voormalige 
guerrillero's van het Lichtend Pad in als veilig-
heidspersoneel. Deze wisselwerking is op zich 
niet nieuw, maar de huidige intensifiëring wel. 
De verwoesting die het Vrijhandelsakkoord 
oplevert is niet alleen goed voor de drugsba-
ronnen. Ook de Amerikaanse aanwezigheid 
spint er garen bij en het Pentagon kan onder 
de noemer 'de strijd tegen drugs' zijn invloed 
uitbreiden in het land. Tot zover het streven 
naar een 'duurzame vrede en veiligheid' in 
Peru, zoals aanbevolen werd door de in 2001 
opgerichte Waarheidscommissie (na de 
bloedige interne repressie-oorlog tegen het 
Lichtend Pad). De Waarheidscommissie besloot 
dat duurzame vrede en stabiliteit in de getrof-
fen gebieden slechts een kans maken door 
programma's op te zetten ter bevordering van 
de  tewerkstelling en voor het genereren van 
inkomsten. Het is duidelijk dat de Peruviaanse 
en Amerikaanse regeringen niet te veel belang 
hechten aan het advies van de commissie.
(www.greenleft.org.au)
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25 september: de dag dat de aarde door het  
ecologische lint ging

Elk jaar berekent het 'Global Footprint 
Network', de internationale ngo die de toepas-
sing van de Ecologische Voetafdruk wereld-
wijd promoot, wanneer 'Overshoot Day' valt, 
de dag waarop we de ecologische draagkracht 
van onze aarde voor dat jaar hebben over-
schreden. De berekening gebeurt op basis van 
wat wij jaarlijks produceren en consumeren 
of de atmosfeer inblazen en dat wordt ver-
geleken met de ecologische draagkracht van 
de aarde. Uit de berekeningen blijkt dat we 
op vrijdag 25 september onze ecologische 
reserves voor dit jaar erdoor hebben gejaagd. 
Of liever: de wereldbevolking consumeert 
jaarlijks 30% meer dan wat ze zou mogen op 
basis van de beschikbaarheid of het herstel-
vermogen van natuurlijke grondstoffen, en de 
capaciteit van de aarde om broeikasgassen op te slaan.
Terwijl de Belgische overheden zich vooral zorgen lijken te maken 
over het groeiende begrotingstekort en de scheefgetrokken finan-
ciële balans, is wereldwijd de ecologische boekhouding volledig uit 
de hand aan het lopen. De cijfers van het 'Global Footprint Network' 
leren ons dat onze productie en consumptie tot halverwege de jaren 
tachtig binnen de perken bleef van wat ons ecosysteem kan produ-
ceren en regenereren. Maar daarna ging het verkeerd. Elk jaar gaan 
we ons budget te buiten en bouwen we een schuld op. De bevol-
kingsaangroei van de voorbije decennia heeft daarin zeker een rol 
gespeeld, maar het is vooral ons onvermogen om economische groei 
om te vormen naar een duurzame economische, sociale en ecologi-
sche ontwikkeling, die de leefbaarheid stap voor stap uit de planeet 
knijpt. Zo lang het BBP (Bruto Binnenlands Product) ons enige kom-
pas blijft, varen wij als de Titanic blind op de ecologische ijsberg af. 

Elk jaar schuift Overshoot Day wat meer in de richting van de zomer: 
in 1990 viel hij nog in december, in 2000 was hij al verschoven naar 
november en dit jaar viel hij dus op 25 september. Opvallend feit, in 
2009 viel ‘Overshoot Day’ twee dagen later dan in 2008, maar jam-
mer genoeg niet omdat onze leefpatronen duurzamer werden: die 
twee dagen zijn volledig op het conto van de economische recessie 
te schrijven die de mondiale productie en consumptie doet dalen. 
Deze recessie droeg er bijvoorbeeld zelfs toe bij dat Vlaanderen de 
Kyotodoelstellingen alsnog lijkt te zullen halen. Maar zelfs als we 
rekening houden met de potentiële gevolgen van een slechte eco-
nomische situatie, blijven we nog steeds met een enorm tekort op 
onze ecologische begroting zitten. De uitdaging is om voldoende 
welzijn voor iedereen te verzekeren op een duurzame manier, en 
dus binnen de beperkingen van onze planeet. Zonder een economi-
sche ommezwaai, zullen we in onze oude patronen hervallen en zal 
Overshoot Day de komende jaren opnieuw verder naar het jaarbegin 
schuiven. Met alle rampzalige gevolgen vandien, zoals klimaatveran-
dering en een verdere afbraak van de biodiversiteit. 

Overshoot Day heeft op mondiaal vlak een bijzonder pervers kantje. 
We ondersteunen onze huidige levensstijl en onze economische 

groei door te putten uit het ecologisch kapi-
taal van landen met een lager welvaartspeil, 
maar die vaak rijk zijn aan hernieuwbare 
grondstoffen. Paradoxaal genoeg hebben de 
mensen die er leven beperkte toegang tot 
hun eigen grondstoffen waardoor ze een 
ecologische voetafdruk hebben die veel lager 
ligt dan de onze. Met andere woorden: onze 
welvaart is opgebouwd door roofbouw te 
plegen op de landen in het Zuiden, maar de 
gevolgen van het decennialang overconsume-
ren laten zich wereldwijd voelen in de vorm 
van klimaatopwarming, milieudegradatie en 
de sociaal-economische impact hiervan. De 
gevolgen van de ecologische wantoestanden 
én de ongelijke welvaartsverdeling op wereld-
schaal kunnen enkel gestopt worden door een 

grondige omslag van onze economische patronen. 
De leden van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling roepen 
onze politici al langer op om alternatieven te zoeken voor onze hang 
naar economische groei. Maar politici en economische spilfiguren 
blijven te vaak blind voor deze realiteit. Duurzaamheid is een mode-
woord geworden, in plaats van een ‘way of life’. Het Vlaamse regeer-
akkoord staat bijvoorbeeld bol van de verwijzingen naar duurzaam-
heid en pleit zelfs voor een vergroening van de economie. Toch zien 
we nauwelijks aanzetten naar een transitie. Als we er niet in slagen 
ons economisch systeem binnen de grenzen van het ecologische te 
plaatsen, ziet de toekomst er somber uit. 
Het is tijd voor onze politici om na de ontdekking van nieuwe ter-
men, nu ook een nieuw denkkader te hanteren, waarbij naast het 
BBP ook met sociale en milieu-indicatoren rekening gehouden 
wordt. Een focus op welzijn in plaats van op welvaart en een eerlijke 
verdeling van onze natuurlijk grondstoffen moeten hierin centraal 
staan. Een ongecontroleerde economische krimp zoals de huidige 
crisis leidt tot sociale catastrofes. Daar moet niemand nog van over-
tuigd worden. Tussen de vernietigende economische groei en de al 
even nietsontziende economische krimp, ligt de weg van de transitie 
naar een economie die de draagkracht van de aarde respecteert. Er 
zijn het laatste jaar zeer veel overheidsmiddelen uitgegeven om het 
schip drijvende te houden, maar als deze niet aangewend worden 
voor die transitie, dan hadden we al dat overheidsgeld net zo goed 
in de (stijgende) zee kunnen gooien. 
 
An Heyerick (VODO)
Jan Turf (Bond Beter Leefmilieu)
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Marc Bontemps (Ecolife)
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Tineke Van Engeland (Netwerk Bewust Verbruiken)
Georges Spriet (Vrede vzw) 
Stijn Jacobs (Vlaamse Jeugdraad)
Thomas Ducheyne (VODO)
Gert Vandermosten (VODO) 
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EDITORIAAL

De campagne 'waardig werk' die de der-
dewereldorganisaties samen met de vak-
bonden voeren, heeft het over een waardig 
loon, waardige arbeidsomstandigheden, 
waardige arbeidersrechten. Deze doelstel-
lingen gelden voor alle werkende mensen, 
om het even of ze man of vrouw zijn; of ze 
werken in de formele dan wel in de infor-
mele economie; of ze werknemer zijn ofwel 
voor zichzelf werken; of ze op het veld, in 
fabrieken, op kantoren of thuis werken. 
Aldus het pamflet “werknemers zijn geen 
gereedschap”. 
Het campagnejaar 2009 hamert op vijf 
nagels. 1. Transparantie. Men moet weten 
welke arbeid er schuil gaat achter een pro-
duct. 2. Het Europees beleid moet respect 
voor de arbeidsrechten stimuleren en niet 
alleen denken aan winst en competitiviteit. 
2. België en Europa moeten in hun handels- 
en investeringsbeleid bedrijven voortdurend ertoe aanzetten  
om de fundamentele arbeidsrechten te respecteren en moet 
landen steunen en stimuleren om die afdwingbaar te maken.  
3. IMF en Wereldbank moeten stoppen met het ondermijnen van 
de bescherming van werknemers. 4. Stop de financiële specula-
tie, want bij financiële crisissen betalen werknemers steeds de 
rekening.
We schreven in dit tijdschrift al geregeld: het kapitalisme is een 
economisch systeem dat altijd de middelen ergens gaat 'ontne-
men'. Het ontneemt  de werkende mens in de eerste plaats de 
opbrengst van zijn werk, want zijn loon is slechts een deel(tje) 
van de nieuwe waarde die zijn arbeid voortbrengt. Die 'winst' 
eigent de bedrijfseigenaar zich toe. Het ontneemt ook zovele 
regio's de natuurlijke rijkdommen, steeds meer met militaire 
middelen. 
Intussen groeit de financiële, sociale en ecologische schuld van 
het 'Noorden' aan het Zuiden. Tussen 1998 en 2003 beliepen 
de netto transfers van de arme naar de rijke landen tussen de 
51 en de 132 miljard dollar per jaar (in de vorm van schuldenre-
gelingen, dalende prijzen voor de grondstoffen die we kopen, 
stijgende importtarieven voor producten van het Zuiden en 
kapitaalsvlucht). De wijze waarop de 'ontwikkelde' landen 
omgaan met het verkwisten van natuurlijke hulpbronnen, hun 
verantwoordelijkheid qua achteruitgang van de biodiversiteit, 
hun productie van chemisch, toxisch en nucleaire afval, vormen 
een enorme ecologische schuld tegenover het armere deel van 
de wereld. En dan is er ook nog de historische schuld ten gevolge 
van het kolonialisme.

Een van fundamentele tegenstellingen in 
het kapitalistisch systeem betreft de span-
ning tussen enerzijds de zoektocht naar 
winst en het terugdringen van de (pro-
ductie)kosten, en anderzijds de nood aan 
voldoende koopkracht in de samenleving 
om de productie te kunnen afzetten. Deze 
tegenstelling leidt geregeld tot overpro-
ductiecrisissen. Het betrokken kapitaal kan 
dan niet meer aangroeien. Een oplossing 
voor dit probleem van winstderving door 
overproductiecrisissen, werd door het neoli-
beralisme gevonden in de deregulering, het 
'vrijmaken' van het beurswezen, waardoor 
beursoperaties en speculatie meer winsten 
begonnen op te leveren dan de 'reële econo-
mie'. Om toch nog investeringsgeld te kun-
nen aantrekken moest deze 'reële economie' 
dan even hoge winstpercentages kunnen 
afleveren als de beursspeculatie. Vandaar de 

algehele 'dwang' naar deregulering, privatisering, delocalisatie 
en mondialisering.
Deze druk op de reële economie om onmiddellijke hoge winsten 
af te leveren is niet veranderd door de financiële en economi-
sche crisis van het afgelopen jaar. De interne strijd in een bedrijf 
voor de opbrengst van het werk (loon versus maximale winst) 
staat nog altijd centraal, zoals ook de directe en goedkope toe-
gang tot grondstoffen, productieplaatsen en afzetmarkten voor 
de groot-ondernemingen uit het 'centrum' (met het centrum 
wordt zowel de oude 'ontwikkelde' wereld als de nieuwe ont-
wikkelingspolen in de zogenaamde groeilanden).
Het is dus bijzonder belangrijk en interessant dat de derdewe-
reldbeweging en de arbeidersorganisaties de handen in elkaar 
hebben geslagen om de campagne 'waardig werk' in België 
vorm te geven. Deze campagne vormt een essentieel onderdeel 
van de strijd voor een menswaardig bestaan. 
Ze moet iedereen ook aanzetten tot het verder nadenken over 
ons economisch systeem dat met zijn huidige productie- en con-
sumptiewijze onmogelijk de behoeften van iedere wereldburger 
kan bevredigen. We hebben immers nu reeds de herstel- en 
reproductiecapaciteit van de aarde overschreden. 
Onze strijd voor vrede is hier direct aan gekoppeld, omdat het zoe-
ken naar maximale winst vanwege de groot-ondernemingen leidt 
naar een militarisering van bijvoorbeeld de toegang tot essentiële 
grondstoffen voor energie en verwerking. De campagne waardig 
werk is dus ook een campagne van elke vredesmilitant.

www.waardigwerk.be

editoriaal
Werknemers zijn geen gereedschap

I Georges Spriet I
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Waarheen met Pakistan?
Interview met Pervez Hoodbhoy

I D. Barsamian I

Pervez Hoodbhoy is een fysica professor aan de Quaid-e-Azam universiteit van Islamabad.  
Hij schrijft en doceert regelmatig over Zuid-Aziatische kwesties.

In een artikel in Dawn, een van Pakistans 
belangrijkste Engelstalige kranten, 
beschrijf je Pakistan als een vertroe-
belde natie. Je zegt dat geschiedenis niet 
gemakkelijk achter zich gelaten kan wor-
den. Kan je dit eens toelichten?

Herinner je dat Pakistan gecreëerd is in 
1947 en dat Mohammad Ali Jinnah – die 
beschouwd wordt als de stichter van 
Pakistan – de moslims van India aanspoor-
de om een apart thuisland voor moslims 
te vormen. Dit was gebaseerd op de ver-
onderstelling dat moslims anders zijn dan 
hindoes, dat ze nooit samen konden leven. 

Jinnah noemde dit de 'tweenaties-theorie'. 
Deze theorie incasseerde een ferme deuk 
in 1971 toen Oost-Pakistan afscheurde en 
het onafhankelijke Bangladesh werd. De 
tweenaties-theorie lag aan de absolute 
basis van Pakistan werd ons gezegd, maar 
in dat dossier maakte het helemaal niet 
uit hoe het dominante leiderschap of zelfs 
de meeste mensen in Pakistan dachten op 
religieus vlak. Nu wordt de tweenaties-
theorie opnieuw in twijfel getrokken want 
opeens is er de Taliban die zegt: “wij zijn 
de echte moslims, wij zijn de mensen 
die weten wat de sharia is en wij gaan 
hier een islamitische staat maken”. Het 
Pakistaanse leger is opgegroeid met het 
idee dat ze niet louter de verdedigers zijn 
van het geografische Pakistan, maar dat 

ze ook de ideologische verdedigers van de 
islam zijn. Vandaag zijn ze in de war. Ze 
begrijpen niet waarom de Taliban bestre-
den moet worden. Ze vechten er alleen 
mee omdat de Taliban letterlijk hun hoof-
den afnijden. Maar je ziet dat de verwar-
ring er gekomen is, omdat Pakistan er nog 
niet uit is waar het voor staat. Waarom 
is Pakistan een natie? Er wonen verschil-
lende volkeren. Volkeren die regelmatig 
in conflicten verwikkeld zijn omwille van 
natuurlijke rijkdommen. De notie dat de 
islam de basis kan zijn voor de constructie 
van een natie valt in elkaar.

Een ander probleem is sektair geweld. 
Sommige soennieten aanvaarden de sjiiti-
sche minderheid niet. Er zijn aanslagen op 
hen, op christenen en op andere religieuze 
minderheden. De Taliban hebben een 
ultimatum gegeven aan de sjiieten van 
Pakistan. Ze kregen drie opties. Nummer 
één: aanvaardt de islam. Ze beschou-
wen de sjiitische islam namelijk niet als 
islam. Ze zeggen dus: “wordt zoals ons: 
soennitische wahabitische moslims”. De 
tweede optie is: jullie betalen belastin-
gen, genaamd jazia. En de derde optie is: 
vertrek. De sjiieten zijn een 'belegerde' 
minderheid in Pakistan, maar ze zijn wel 
een grote minderheid, ongeveer 30 % van 
de populatie. De christenen en de hindoes 
maken ongeveer 2 % en 1 % van de bevol-

king uit, dus zij leven in angst.
Onlangs werden in de stad Gojra in 
Punjab christenen aangevallen voor 
blasfemie door een menigte van 20.000 
man, die de huizen van de christenen 
verbrandden. Meer dan 70 huizen werden 
vernietigd. Christenen werden vermoord, 
sommigen verwond. Deze onverdraag-
zaamheid stamt uit het feit dat Pakistan 
alleen voor moslims is en dan natuurlijk 
voor moslims van het juiste soort. 

Je hebt geschreven over de inspannin-
gen van Zia-ul-Haq, de militaire dictator 
van 1977 tot 1988, om een bepaalde 
Pakistaanse islamitische identiteit te ver-
sterken. Waarbij hij het verwijderde van 
haar Zuid-Aziatische erfenis en naar een 
meer West-Aziatische, Saoedi-Arabische 
variant stuurde.

Hoewel Pakistan gevormd is als een 
thuisland voor moslims, die afgeschei-
den wilden leven van hindoes in termen 
van gewoonten, taal en klederdracht, 
zag je niet veel verschillen als je over de 
grens van Delhi naar Lahore ging. Het 
leek één continuum. Zelfs vandaag ziet 
het er niet zo verschillend uit. Hoewel, 
van zodra je vandaag voorbij Lahore 
komt en wat aandachtiger kijkt, kan je 
wel zien hoe alles veranderd is. Toen ik 
bijvoorbeeld 35 jaar geleden aan mijn 
universiteit les begon te geven, was er 
maar zelden een jonge vrouw in boerka 
te zien. Misschien was er één enkele op 
de campus, niet meer. Vandaag als ik 
mijn fysica klassen onderwijs, zie ik rij na 
rij vrouwen die gehuld zijn in boerka's. Ik 
kan hun gezichten niet zien. Het is een 
zeer griezelige ervaring moet ik zeggen. 
Hoe is het zo gekomen? Toen generaal 
Zia-ul-Haq de macht overnam zocht hij 

Als we naar een vredevol en welvaren-
der Pakistan willen gaan, zullen we onze 
nationale filosofie moeten bijstellen. Het 
zal een Pakistan voor iedereen moeten 
worden en niet alleen voor de moslims.
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legitimiteit in de islam. Hij herdefinieerde 
het hele concept Pakistan. Pakistan zou 
niet langer louter een moslimstaat zijn, 
het zou nu een islamitische staat zijn, 
gerund door de sharia [islamitische wet-
geving]. Zo werd de hele geschiedenis 
van Pakistan herschreven, het curriculum 
in de scholen werd aangepast en zelfs 
de taal werd verplicht veranderd. Stilaan 
werd Pakistans Zuid-Aziatische identiteit 
getransformeerd, dichter en dichter bij 
Saoedi-Arabië, dat nu volop haar cultu-
rele en ideologische invloed uitoefent op 
Pakistan. 

En gedurende de Zia periode was er ook 
een exponentiële stijging van madrassas. 
Leg eens uit wat dat zijn? 
    
Madrassas zijn islamitische seminaries. 
Ze gaan terug tot 1100 jaar geleden en 
concentreren zich op het onderwijzen van 
de koran, islamitische wetgeving, retoriek, 
een soort van logica, enzovoort. Ondanks 
dat de wereld veranderd is, is de educatie 
in die scholen ongewijzigd gebleven.  
Ze waren vrij marginaal 40 geleden,  
25 jaar geleden waren er zo'n 3 à 4000 in 
Pakistan. Nu zijn er zo'n 25.000. Zelfs de 
regering weet niet hoeveel er precies zijn. 
De reden hiervoor is dat ten tijde van de 
Sovjet invasie in Afghanistan, generaal 
Zia-ul-Haq en het Pakistaans leger zich 
aansloten bij de Amerikanen, de CIA en 
de Saoedi's, die strijders van over de hele 
moslimwereld bijeen brachten voor een 
religieuze oorlog tegen de Sovjets. Voor 
die strijd hadden ze soldaten nodig dus 
Saoedi-Arabië stak heel wat geld in het 
creëren van deze madrassas. Dit heeft 
Saoedi-Arabië in staat gesteld om zijn ide-
ologische invloed diep in Pakistan te ver-
spreiden en uit te breiden. En de madras-
sas leverden het kanonnenvlees. Wat we 
vandaag zien is dus het resultaat van die 
vorige oorlog. Het was eigenlijk de invasie 
van de Sovjetunie en de massale investe-
ring die de Verenigde Staten staken in het 
creëren van de jihad, die verantwoordelijk 
zijn voor de huidige stand van zaken.
We hadden geen moedjahedeen, we had-
den geen duizenden islamitische semina-
ries, we hadden niet deze hoge graad van 
geweld in onze steden en in de Noord-
Westelijke Grensprovincie.

In commentaarstukken over Pakistan lees 
je wel eens dat er in sommige madras-
sas een islam van de Deobandi strekking 
heerst. Wat betekent Deobandi?

In Pakistan zijn er soennieten van twee 
verschillende grote strekkingen: de 
Deobandi's en de Barelvi's. De Deobandi's 
vinden hun wortels in India, waar er een 
stad is die ook Deobandi heet. Ze waren 
fervente gelovigen die vochten tegen de 
Britten. Na de splitsing [van Pakistan en 
India] kwamen hun leiders naar Pakistan. 
Vandaag zijn de Deobandi's in Pakistan 
de grootste supporters van de Taliban, 
terwijl de Deobandi's in India helemaal 
niet achter de Taliban staan en zich ook al 
duidelijk uitspraken tegen zelfmoordterro-
risten. De Deoband-strekking leunt nauw 
aan bij de puriteinse wahabitische islam, 
die rechtstreeks uit Saoedi-Arabië komt. 
Ze kwamen in conflict met de traditio-
nele islam van de Barelvi's, die nog altijd 
bestaat in Pakistan. Beiden zijn soenni-
tisch moet ik benadrukken en beiden zijn 
tegen de sjiitische islam.

De grens die Pakistan en Afghanistan 
scheidt, werd vastgelegd door de Britten 
in de jaren 1890.  Dit is de zogenaamde 
Durand-linie [genoemd naar de minis-
ter van het koloniale Brits India], die de 
twee gebieden opsplitste waardoor het 
Pashtoen volk terecht kwam in twee ver-
schillende geografische entiteiten- een 
ervan zou later Pakistan worden. Is dit 
ook een centrale kwestie in de regio?

De Britten hebben in hun onmetelijke 
wijsheid nog heel wat andere dingen 

gedaan, kijk maar naar Kashmir. Maar 
laten we het over de Durand-linie hebben. 
Aan beide kanten leven er Pashtoen. Ze 
spreken dezelfde taal, hebben dezelfde 
gewoonten, het is één volk. Maar toch trok 
Durand tamelijk arbitrair een lijn en trok 
zich niets aan van de gevolgen hiervan. Hij 
moest zijn job afmaken. De consequenties 
liggen voor ons. Die lijn is betekenisloos. 
Het is een formele grens maar het is er 
een die geen enkele natie kan opleg-
gen of verdedigen. De lijn werd getrok-
ken langs bergen en door valleien en de 
Pashtoen erkennen ze niet. In deze tijden, 
waarin ook nog eens een opstand aan de 
gang is, kan je uiteraard niet vermijden 
dat er Pashtoen die in Pakistan leven, in 
Afghanistan gaan vechten. Hoewel dit in 
de komende jaren zou kunnen veranderen. 
In Kashmir, waar de Britten ook een zeer 
lukrake verdelingslijn trokken, leidde dit 
tot drie oorlogen tussen Pakistan en India. 
Het conflict sleept nog altijd aan. De erfe-
nis van het Britse kolonialisme heeft een 
zeer bittere nasmaak voor de mensen van 
het Zuid-Aziatische continent. 

Kunnen we een duidelijk onderscheid 
maken tussen de Taliban in Afghanistan 
en de Taliban in Pakistan? Of zijn het 
identieke vormen van een zekere variant 
van het Pashtoen-nationalisme?

Ik zie het helemaal niet als Pashtoen-
nationalisme. Ik denk dat de Taliban in 
Afghanistan heel andere doelstellingen 
hebben dan de Taliban in Pakistan. De 
Taliban in Afghanistan vechten tegen 
de Amerikanen. De Taliban in Pakistan 
zijn uit op het grijpen van de macht in 
het land en willen hun manier van den-
ken aan iedereen opleggen. Je moet in 
rekenschap nemen dat de Amerikanen 
niet in Pakistan zitten. Toch zeggen de 
Taliban in Pakistan dat ze de ideologi-
sche bloedbroeders zijn van de Taliban in 
Afghanistan. De meeste mensen die ze 
vermoorden, onthoofden en verwonden 
zijn echter allemaal moslims. Het zijn 
allemaal Pakistani. Meer nog, de ouderen 
in hun eigen stammen zijn de eerste 
doelwitten. Het is een opstand om zich 
van het oude leiderschap te ontdoen en 
om hun visie van de islam in de strot van 
alle Pakistani te stampen.
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Een van de recente ontwikkelingen in 
Pakistan is de opkomst van de Taliban 
in Punjab. Dit breekt duidelijk met de 
traditie dat de Taliban een uitsluitend 
Pashtoen-organisatie is. Wat is de beteke-
nis hiervan en waarom spreken de Taliban 
de Punjabi's ideologisch aan?

Het is een zeer belangrijk punt. Het feit 
is gewoon dat de Taliban niet uitslui-
tend uit Pashtoen bestaan. Het gaat hen 
vooral over een religieuze ideologie. De 
ideologie van de Taliban in Punjab en 
de ideologie van de Pashtoen Taliban is 
identiek. Ze geloven in dezelfde versie 
van de sharia. Ze vinden onder andere 
dat vrouwen van kruin tot teen bedekt 
moeten zijn, ze geloven dat mannen 
baarden moeten hebben, enzovoort. En 
ze geloven in de dood voor de afvalligen. 
Sommigen houden vol dat ze een klas-
senstrijd voeren tegen onderdrukking 
en dat ze hun aanhangers rekruteren 
onder diegenen die het minst te verlie-
zen hebben. Ik denk dat dit fout is. Dit 
zijn niet de moderne Sandinista's. Het 
is wel een feit dat de Taliban aanhang 
heeft bij de Gujjars, die in de Swat bij de 
laagste klassen behoren. Ze hebben ook 
land afgenomen van de rijken en een 
deel daarvan aan de Gujjars gegeven, 
maar dat is louter een tactiek. Het maakt 
geen deel uit van de Taliban filosofie om 
sociale hervormingen door te voeren en 
rijkdom te herverdelen. Ze vinden zelfs 
dat er helemaal niets verkeerd is met het 
feit dat sommigen heel rijk en anderen 

heel arm zijn. Het is alleen een strategie 
om het aantal vechters in hun rangen te 
vergroten. Ze hebben geen eisen zoals 
meer jobs, meer hospitalen en meer 
scholen. Het zijn dus zeker geen sociale 
hervormers. Het zijn eerder ideologen die 
in een manier van leven geloven die vol-
ledig primitief is. Ze zijn tegen educatie 
voor meisjes en vrouwen. Ze zijn tegen 
alles wat modern is en ze zijn vervuld van 
haat.

In de geschiedenis van Pakistan hebben 
de sektaire partijen bij verkiezingen nooit 
meer dan 15 % van het totaal aantal stem-
men kunnen halen. Wijst dat er op dat 
er geen wijdverspreide steun is voor dit 
soort van islamitische heerschappij?

Dat is volledig correct. De islamitische 
fundamentalisten hebben in Pakistan 
nooit meer dan een paar procent van de 
nationale stemmen gehaald. Toen er ver-
kiezingen waren in februari 2008 ging het 
merendeel van de stemmen in het gebied 
dat erna door de Taliban veroverd werd 
(de Swat-vallei), naar de seculiere Awami 
Nationale Partij. Hoewel deze partij later 
te bang bleek om de Taliban te confronte-
ren en aan al haar eisen toegaf, blijkt toch 
dat de mensen, indien zij de keuze krijgen, 
niet voor de islamitische extremisten kie-
zen. Dit is een vaststelling die ons enige 
hoop moet geven. 

Ik praatte in Peshawar met een aantal 
jonge Pakistaanse journalisten afkomstig 
van de Bajaur en Mohmand districten in 
de Federaal Bestuurde Tribale Gebieden 
[regio in het Noord-Westen van het land 
dat buiten de vier officiële Pakistaanse 
Provincies valt], langs de Afghaanse grens. 
Zij vertelden mij dat de politieke ambte-
naren die vanuit Islamabad gestuurd wor-
den om de federale instellingen te leiden, 
hun machten extensief gebruikten en 
misbruikten. Dit creëerde verbolgenheid 
tegenover Islamabad.

En terecht. Deze lagere ambtenaren 
waanden zich onderkoningen en half-
goden. Dit is zeker een van de redenen 
waarom de Taliban zo'n vruchtbare grond 
vindt. Het is een feit dat de centrale 
Pakistaanse regering zich niet goed heeft 
bezig gehouden met de provincies en de 
tribale gebieden. Wat je in de provincie 
Baluchistan ziet is een andere uiting 
daarvan. Hoewel er daar geen religieuze 
strijd heerst, leeft er wel een zeer kwade 

bevolking, die aan het vechten is voor 
afscheiding of tenminste voor een nieuw 
contract met het centrum. Wat ze zeggen 
is: “Wij worden gerund vanuit Islamabad. 
Hoewel onze provincie, Baluchistan, alle 
mineralen bezit, het bijna alle aardgas en 
petroleum produceert, krijgt het slechts 
een aalmoes in ruil hiervoor.”

Je erkent dat er een zekere publieke steun 
is in Pakistan voor de Taliban. Wat is de 
natuur van deze steun? Is het alleen reli-
gieus fanatisme?

Er is zeker een moment van overweldi-
gende steun geweest voor de Taliban, 
maar dat is nu al lang voorbij. Dat was 
toen omwille van de massamedia in 
Pakistan die de excessen van de Taliban 
niet in beeld brachten- een groot deel 
ervan is in privéhanden en staan positief 
tegenover de Taliban. Dit stopte nadat 
de Taliban Swat had overgenomen en de 
regering dwong om concessie na conces-
sie te doen. De Taliban kregen wat ze wil-
den, maar ze schoten zichzelf in de voeten 
toen Taliban-leider Sufi Muhammad op 
de televisie zei:”ik geloof niet in de grond-
wet van Pakistan, ik geloof niet in haar 
rechtbanken. Ik vind democratie haram”, 
dat laatste wil zeggen dat het verboden is 
volgens de islam. Hij bekritiseerde zelfs de 
religieuze islamitische partijen in Pakistan 
en zei dat ze slecht bezig waren omdat 
ze formeel de democratie steunen. Dat 
was er gewoon te veel aan. Daarna trok-
ken de Taliban zich terug van de Swat en 
gingen naar het naburige gebied Buner. 
Daar stelden ze:”We gaan heel Pakistan 
overnemen”. Toen sloeg de publieke opinie 
helemaal om. 
Vandaag steunt slechts een minderheid 
van de bevolking de politieke objectie-
ven van de Taliban. Het heeft wel nog 
altijd weerklank, omdat het ook zegt: 
“wij bestrijden de Amerikanen”. Het anti-
Amerikaanse gevoel in Pakistan is daarbij 
zeer bepalend.

Hoe kan het tegen het Pakistaans leger 
op, een van de grootste in de wereld, met 
een luchtmacht, tankdivisies, enzovoort? 
Lijkt de dreiging om het hele land over 
te nemen alleen al op militair vlak niet 
hoogst onwaarschijnlijk?

Het maakt geen deel uit van de Taliban 
filosofie om sociale hervormingen door 
te voeren en rijkdom te herverdelen.
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Akkoord, het zal niet rap 
gebeuren dat Baitullah 
Mehsud, de leider van de 
Taliban in Pakistan, het pre-
sidentschap in Islamabad op 
zich neemt. Langs de andere 
kant zijn de Taliban aan het 
winnen, zelfs al verliezen 
ze militair. Kijk maar eens 
naar de manier waarop ze 
de aard van de Pakistaanse 
maatschappij veranderd 
hebben, hoe de mensen 
leven, de angst die er heerst. 
Kijk naar de steden. Ik leef al  
36 jaar in Islamabad. Het 
was ooit een mooie stad, 
nu is het een lelijke hoop 
beton. Er zijn overal barriè-
res en met machinegeweren 
bewaakte posten.  
Er is angst, omdat er al een 
dozijn zelfmoordaanslagen 
gepleegd zijn, evenals ande-
re aanslagen. Alles is afgezet. Kappers 
hebben schrik om hun zaken  
te openen omdat ze opgeblazen kunnen 
worden door de Taliban. Vrouwen krijgen 
bedreigingen als ze onbedekt rondlopen 
of alleen een auto besturen.  
In de Noordwestelijke Grensprovincie zal 
je geen enkele vrouw zien lopen zonder 
dat haar hoofd bedekt is. De Taliban kun-
nen misschien niet vechten voor de over-
winning tegen een staat die tanks en zo 
bezit, maar ze kunnen wel onze manier 
van leven veranderen en daar zijn ze volop 
mee bezig.

Welke sectoren in de civiele maatschappij 
geven je hoop? Kan je een paar trends of 
bewegingen beschrijven?

Er is een grote stille meerderheid. Een die 
het religieus geweld verafschuwd, die de 
aanvallen op christenen en het feit dat 
zelfs de sjiieten gevraagd wordt om op te 
krassen, schandalig vinden. Maar tot nu 
toe waren ze nog niet tot actie te bewe-
gen. Alleen de etnische partij Muttahida 
Quami Movement (MQM), heeft zich al 
ondubbelzinnig durven uitspreken tegen 
de 'Talibanisatie' van Pakistan. Het simpe-
le feit dat de MQM in Qarachi grote steun 
geniet, vind ik een goed teken omdat het 

seculier is. Het is ook hoopgevend dat er 
tenminste een zekere graad van betrok-
kenheid begint te leven bij de studenten. 
Het is nog altijd ver verwijderd van wat 
het zou moeten zijn, ver beneden het pijl 
van de jaren 1960 en het is op geen enkele 
manier te vergelijken met wat men ziet in 
Iran, waar de studenten op het voorfront 
staan. Maar ik denk dat er goede tekenen 
zijn. 

Wat is uw mening over alle doemscena-
rio's over gefaalde en instortende staten?

Er is een apocalyps-industrie aan het 
werk in Washington. Sommigen, zoals de 
Obama-adviseur Bruce Riedel, zeggen dat 
Pakistan zal ineenstuiken binnen de paar 
maanden, dat de fundamentalisten het 
zullen overnemen, dat de Taliban zeker 
de atoomwapens van Pakistan in handen 
zullen krijgen, enzovoort. Ik denk niet dat 
dit echt gaat gebeuren. Ik geef het een 
kansje van 1 %. Ik zou zeggen dat er een 
70 % kans is dat Pakistan verder de rich-
ting opgaat die ze nu is ingeslagen. Dat 
betekent dat religieuze fundamentalisten, 
zoals de Taliban, aanslagen zullen blijven 
plegen. Ze zullen onze manier van leven 
blijven bedreigen en veranderen, maar ze 
zullen geen grote militaire successen boe-

ken nu het leger hen effectief bestrijdt. 
Maar als we dit pad willen verlaten en 
naar een werkelijk vredevol en welvaren-
der Pakistan willen gaan, zullen we onze 
nationale filosofie moeten bijstellen. Het 
zal een Pakistan voor iedereen moeten 
worden en niet alleen voor de moslims. 
Dat is trouwens op zich al te verdelend 
als je bekijkt hoeveel soorten moslims er 
bestaan. Het moet een Pakistan zijn voor 
eender wie er leeft. Dat wil zeggen dat we 
voor iedereen dezelfde rechten moeten 
hebben. Pakistan moet een seculiere staat 
worden. De enorme verschillen in het 
niveau van de rijkdom, het grootgrond-
bezit en de vele privileges voor de rijken, 
de industriebonzen en de zakenmannen 
moeten verdwijnen. We moeten de staat 
landbouwhervormingen, arbeidswetten 
en een serieuze herverdeling van de rijk-
dom opleggen. Er moeten economische 
hervormingen en een grotere economi-
sche rechtvaardigheid komen, zodat de 
fundamentalisten en de extremisten geen 
gemakkelijke prooien aantreffen om in te 
lijven. 

David Barsamian is de oprichter en directeur van 

Alternative Radio in Boulder, Colorado.               

Bron: Z magazine, oktober 2009.

Vertaald en bewerkt door SVM

Leerlingen van een madrassa. 
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Welke plaats onder de zon voor India 
in de 21e eeuw?

I Pieter Teirlinck I

India is een van de opkomende nieuwe machten die mee de internationale politiek van de 21e eeuw vorm zal geven. Het land heeft 
de tweede grootste bevolking ter wereld, kent een sterke economische groei, heeft kernwapens en is bezig met een grootscheepse 
modernisering van haar leger. Het land vormt tevens een belangrijke pion in het geostrategische spel dat in Azië gespeeld wordt 

door de grootmachten.

India werd na haar eigen onafhankelijk-
heid van Groot-Brittannië in 1947 een 
pleitbezorger voor de onafhankelijkheid 
van Europese kolonies en was in 1955 
stichtend lid van de organisatie van de 
Niet Gebonden Landen (Non Aligned 
Movement). Deze landen probeerden tij-
dens de Koude Oorlog een onafhankelijke 
politieke koers te varen ten opzichte van 
de twee rivaliserende supermachten, de 
VS en de USSR.

De onafhankelijke koers werd door de 
Indische machthebbers gaandeweg ver-
laten. Het toneel van de internationale 
politiek is ondertussen sterk veranderd 
en de macht van India is toegenomen. 
De bipolaire wereld van de Koude Oorlog 
ruimde baan voor een wereld waarin de 
VS de enige supermacht was na de implo-
sie van de USSR. Maar deze supermacht 

moet ondertussen in toenemende mate 
rekening houden met een meer multipo-
laire wereld waarin ook Rusland, China, de 
EU, Brazilië en India niet langer te negeren 
machtspolen vormen. Het grote mondiale 
schaakbord van de 19e eeuw lijkt weer 
helemaal teruggekeerd en de vraag is hoe 
India zich zal positioneren. 

Sommige auteurs zien twee mogelijk-
heden. Ofwel leunt India sterker aan bij 

een afspraak omtrent de ontwikkeling 
van militair materiaal tussen het Indische 
conglomeraat 'Tata' en 'Israel Aerospace 
Industries'. India’s stemgedrag binnen de 
IAEA is ondertussen ook naar uitgespro-
ken pro-Israëlisch geëvolueerd. 

Nog geen bondgenoot maar 
wel een goede partner van 
de VS 
Sedert de implosie van de USSR en de 
liberalisering van India’s economie in 
1991 zitten de relaties tussen de VS en 
India duidelijk in de lift. De enige dip in 
die relatie kwam er toen India in 1998 
opnieuw kernbommen begon te testen. 
Dat weerhield de VS er echter niet van 
om de militaire samenwerking verder op 
te drijven. Er werden sedert 1991 verschil-
lende militaire samenwerkingsakkoorden 
gesloten, de twee landen doen grootscha-
lige gezamenlijke militaire manoeuvres 
en de verkoop van Amerikaans hoogtech-
nologisch militair materiaal lijkt in een 
stroomversnelling te geraken. 

In 2002 werd in opdracht van het 
Pentagon een rapport opgesteld  
('The Indo-US Military relationship: 
Expectations and Perceptions') op basis 
van interviews met hoge militairen uit 
India en de VS. Het rapport geeft dui-
delijk aan in welke richting de militaire 
samenwerking moet gaan. De VS zijn 
op zoek naar een competente militaire 
partner die zich kan bezighouden met de 
zachte militaire operaties in Azië (vredes-
handhaving, …), zodat de VS zijn militaire 
vermogen kan concentreren op de echte 
gevechtsoperaties in de regio. Voor de 
Indische militairen lijkt de toegang tot 
hoogtechnologisch Amerikaans materiaal 

China, Rusland en bij uitbreiding Iran, 
waardoor een soort Euraziatisch blok ont-
staat. Ofwel gaat India voor een nauwere 
samenwerking met de VS, de EU, de NAVO 
en Japan. India lijkt in de richting van de 
tweede mogelijkheid te evolueren, zonder 
daarbij China en Rusland te hard voor het 
hoofd te willen stoten. 

De historisch goede relaties met Iran, een 
zeer belangrijke olie- en gasleverancier 
van India, hebben in ieder geval al een 
serieuze knauw gekregen door de nieuwe 
houding van India. In 2005 stemde India, 
tot grote verbazing van Iran, in met een 
IAEA-resolutie (Internationaal Agentschap 
voor Atoomenergie) die de nucleaire poli-
tiek van Iran naar de Veiligheidsraad door-
verwijst. India werd daarvoor door de VS 
beloond met de nucleaire deal die enkele 
weken later door G. W. Bush en premier 

Singh aangekondigd werd. Een deal die in 
2008 ook officieel gesloten werd en tot 
een van de weinige diplomatieke overwin-
ningen van Bush gerekend wordt.

De nauwere relaties van India met Israël 
worden door Iran ongetwijfeld ook met 
argwaan gevolgd. Een Indische raket lan-
ceerde in januari 2008 een Israëlische spi-
onagesatelliet (om o.a. Iran in de gaten te 
kunnen houden). Een maand later volgde 

Hoewel India in 1998 opnieuw kern-
bommen begon te testen, weerhield 
dat de Verenigde Staten er niet van 
om de militaire samenwerking tussen 
beide landen verder op te drijven. 
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in de regio om mogelijke crissisen op te 
lossen, versterkt de Chinese perceptie van 
bedreiging en omsingeling. Onder meer 
om haar energieroutes over zee veilig te 
stellen is China nu bezig met de uitbouw 
van een aantal militaire steunpunten in 
de regio. Zo wordt er een grote Chinese 
militaire zeehaven gebouwd in Sri Lanka. 
Dat zou tevens de reden zijn waarom 
China de regering in Sri Lanka militaire en 

financiële steun toekende in haar 
strijd tegen de Tamil Tijgers, die in 
2009 finaal beslecht werd in het 
voordeel van de regering. Ook in 
Bangladesh, Myanmar en Pakistan 
heeft China militaire steunpunten 
voor haar zeemacht.

Lucratieve wapendeals  
De VS moedigen India dan ook 
aan de militaire capaciteiten op te 
schroeven en het leger te moder-
niseren. Het past niet alleen in de 
idee van een sterke militaire part-
ner in Azië, maar er zijn natuurlijk 
ook grote economische belangen 
bij betrokken. En India is duidelijk 
van plan om flink te investeren. 
Voor het fiscaal jaar 2009-2010 
stijgt het Indische militaire bud-
get met 34 % tot een slordige 
30 miljard dollar. In vergelijking 
met de VS (680 miljard dollar) en 
China (70 miljard dollar) blijft dit 
eerder een bescheiden militair 
budget, maar het neemt wel  
een hap van 15 % uit het totale  
overheidsbudget en het is het  
10de grootste militaire budget in 
de wereld.

Er zijn voor zo’n 55 miljard dollar nieuwe 
wapenaankopen gepland voor de vol-
gende vijf jaar, gaande van helikopters tot 
tanks. Dit bekent dus een grote opportu-
niteit voor wapenbedrijven. Waar vroeger 
Rusland de belangrijkste Indische wapen-
leverancier was (80 % van alle wapenim-
port), worden nu ook de VS en Frankrijk 
belangrijke leveranciers.

Van de 26 geplande bewapeningspro-
gramma’s bij de Indische luchtmacht is er 
een zeer lucratief contract wat betreft de 
aankoop van 126 gevechtsvliegtuigen, ter 

zeemacht en het is een belangrijke scha-
kel in de gemeenschappelijke oefeningen. 
Met het tekenen van de akkoorden in 
2009 over de transfer en het eindgebruik 
van militaire spitstechnologie, ligt de weg 
open voor nog meer gevoelige aankopen 
van gesofisticeerd legermaterieel. De 
aankoop van 8 hightech maritieme bewa-
kings- en antiduikboot-vliegtuigen bij 
Boeing in 2009 (ter waarde van 2 miljard 

dollar), het grootste Amerikaanse militaire 
contract ooit met India, kan daar alvast 
toe gerekend worden.

Strategische partner 
De VS beschouwen India dus als een 
geprivilegieerde strategische partner in de 
regio die wat tegenwicht moet brengen 
voor de macht van China. China van haar 
kant beschouwt de grote Amerikaanse 
militaire aanwezigheid in de regio als 
een van haar grootste bedreigingen. De 
opstart van de zogenaamde ‘quadrilate-
rale groep’ in 2007 tussen de VS, India, 
Japan en Australië, inzake samenwerking 

een prioriteit. De toegang tot de Indische 
basissen en militaire infrastructuur is voor 
de Amerikaanse militairen dan weer heel 
belangrijk. India wordt ook gezien als de 
strategische partner om de toekomstige 
Chinese bedreiging wat uit te balanceren.

De wensdromen van zowel de 
Amerikaanse als de Indische militairen uit 
2002 zijn ondertussen realiteit aan het 
worden. In 2005 werd een 
tienjarig militair samen-
werkingsakkoord gesloten. 
Het aantal gezamenlijke 
militaire operaties zijn niet 
meer op een hand te tel-
len. Tijdens de Malabar 
oefening (2007) nam India 
zelfs de operationele proce-
dures van de NAVO over en 
kreeg het toegang tot het 
Amerikaanse satellietnet-
werk. Dergelijke militaire 
oefeningen stemmen de 
strijdkrachten beter op 
elkaar af (interoperabiliteit) 
wat echte gezamenlijke 
militaire operaties in de 
toekomst mogelijk maakt. 
India wordt op die manier 
ook altijd maar dieper in de 
Amerikaanse invloedssfeer 
getrokken. Voor de VS kun-
nen de oefeningen ook inte-
ressante militaire en tech-
nische informatie opleveren 
over het militaire materiaal 
dat India bij Rusland aan-
kocht. Dat is extra interes-
sant omdat aartsvijand van 
het moment, Iran, gelijkaardige militaire 
aankopen deed bij Rusland (zoals bijvoor-
beeld duikboten). 

Toegang voor de VS tot de Indische infra-
structuur is ondertussen een feit. In 2007 
ging het Amerikaanse vliegdekschip USS 
Nimitz, weliswaar onder fel protest van 
het Indiase publiek, een tijdje voor anker 
in de Indische haven Chennai. Ook de 
Indische militairen kregen wat ze verlang-
den: toegang tot Amerikaans oorlogsma-
teriaal. De VS verkochten het oorlogsschip 
USS Trenton aan het Indische leger. Het is 
het tweede grootste schip in de Indische 
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kernwapenmacht blijft een van de prio-
riteiten ervan. India trad in 1974 toe tot 
de club van kernwapenstaten toen het 
kernproeven uitvoerde. Nucleair mate-
riaal – bedoeld voor civiele doeleinden 
– werd met deze proeven aangewend 
voor militair gebruik en dat was niet de 
afspraak. Als reactie op India's acties werd 
de 'Nuclear Suppliers Group' (NSG) opge-
richt. Deze club van landen die nucleair 
materiaal uitvoeren, zou voortaan enkel 

onder strikte voorwaarden 
nucleair materiaal naar derde 
landen exporteren. Onder deze 
voorwaarden viel het toelaten 
van controles door het IAEA en 
het ondertekenen van het Non 
Proliferatieverdrag.

Nadat India en Pakistan 
opnieuw kernproeven onder-
namen in 1998 nam de 
VN-Veiligheidsraad, op voorstel 
van de VS, unaniem resolutie 
1172 aan, waarin India zowel 
als Pakistan gevraagd werd 
“onmiddellijk te stoppen met 
hun wapenprogramma, af 
te zien van het inzetten van 
kernwapens, te stoppen met de 
ontwikkeling van ballistische 
raketten die kernkoppen kun-
nen dragen en de stopzetting 
van de productie van splijtstof-
fen voor kernwapens.” Onder 
het Bush junior regime werd 
niets meer gedaan met deze 
resolutie, het lijkt erop dat 

Obama het ook niet verder zal opvolgen, 
zelfs eerder integendeel.

Geschat wordt dat India tussen de 50 en 
100 kernwapens bezit. India is een van 
de drie landen (naast Pakistan en Israël) 
die nog steeds splijtbaar materiaal aan-
maken voor kernwapens. Daartoe heeft 
India specifieke kernreactoren (zoge-
naamde snelkweekreactoren) en werkt 
het aan andere installaties. India heeft  
22 kernreactoren (civiele en militaire) 
waarvan er slechts vier onder toezicht 
staan van het IAEA. Het land is dus wel 
lid van het IAEA, maar is niet toegetreden 
tot het Non-Proliferatieverdrag (NPT). 
India heeft ook niet het CTBT (allesom-

Zaken, bracht deze zomer een bezoek  
aan India dat niet onopgemerkt voorbij 
ging. Volgens haar vormt de zich snel  
ontwikkelende Indische middenklasse – 
men verwacht een grootte orde van  
300 miljoen mensen – een enorme 
nieuwe markt en dus een opportuniteit. 
(Ter vergelijking: de totale Amerikaanse 
bevolking is even groot.) De Amerikaanse 
visie op de economische waarde van India 
lijkt te verschuiven van gigantisch poten-

tieel aan goedkope arbeidskrachten naar 
enorme afzetmarkt voor Amerikaanse pro-
ducten. Daarmee wordt natuurlijk volledig 
voorbij gegaan aan de 450 miljoen Indiërs 
die het vandaag moeten stellen met een 
inkomen van minder dan 1,25 dollar per 
dag. Clinton kondigde ook een strategi-
sche dialoog aan tussen de VS en India. 
Dit houdt onder meer een jaarlijks overleg 
in op het allerhoogste niveau over handel, 
energie, financiën, onderwijs, landbouw, 
gezondheid, enzovoort.

India’s nucleaire agenda
India volgt natuurlijk niet alleen de 
Amerikaanse agenda. Het heeft ook een 
eigen agenda en de verdere uitbouw als 

waarde van 12 miljard dollar. Voor dit ‘con-
tract van de eeuw’ zijn de Europese bedrij-
ven Dassault (Frankrijk), Saab (Zweden) en 
EADS (Spaans, Brits, Duits en Italiaans con-
sortium) nog steeds in de running, samen 
met het Russische Mig en de Amerikaanse 
bedrijven Boeing en Lockheed Martin. De 
Amerikaanse minister van defensie Robert 
Gates was in 2008 op bezoek in Delhi om 
de Amerikaanse belangen te verdedigen 
in dit contract. 

Ondertussen werd het effectief 
toekennen van het contract 
keer op keer uitgesteld. India 
verkoopt z’n huid duur en 
heeft het toekennen van het 
contract verbonden aan vele 
condities. Het zegt iets over 
de lange termijn planning van 
India. Het land streeft naar een 
totaal autonome luchtvaart-
industrie. Daarom moet het 
contract gepaard gaan met 
een transfer van technologie. 
De eerste 18 vliegtuigen moe-
ten geleverd worden vóór 2012 
en de overige 118 vliegtuigen 
moeten geproduceerd wor-
den in India door Hindustan 
Aeronautics Limited (HAL). Op 
die manier wordt de helft van 
de uitgaven terug geïnvesteerd 
in India. 

Ook Frankrijk bakt zoete mili-
taire broodjes met India. De 
Indische Premier Singh was 
deze zomer uitgenodigd op de officiële 
parade van de Franse nationale feestdag. 
Parijs sloot inmiddels een contract af 
met Delhi voor de bouw van 6 duikboten. 
Met de modernisering van de 52 Indische 
Mirage gevechtsvliegtuigen is een con-
tract ter waarde van meer dan 1 miljard 
euro gemoeid. Ook Rusland blijft een 
belangrijke wapenleverancier. Het heeft 
tot 2010 contracten lopen ter waarde 
van 10 miljard dollar voor het leveren van 
straaljagers, een vliegdekschip, fregatten 
en duikboten. 

Maar India is niet alleen een interes-
sante wapenmarkt. Hillary Clinton, de 
Amerikaanse minister van Buitenlandse 



11

Vrede | nr. 400 | november - december 2009

AZIË

Indische conventionele macht te balan-
ceren heeft Pakistan zich dan ook maar 
toegelegd op het ontwikkelen van kern-
wapens.

De huidige Indische bewapeningspolitiek 
(zowel op conventioneel als op nucleair 
vlak) dreigt Zuid-Azië in een nieuwe 
bewapeningswedloop te duwen. Pakistan 
probeert immers gelijke tred te houden 
met India. Pakistan spendeert miljarden 
dollars aan wapens o.a. aan Amerikaanse 
F-16 straaljagers, maar ook aan Chinees 
oorlogsmaterieel. Peshawar drijft ook haar 
nucleair programma op, met de bouw van 
twee kernreactoren die plutonium moe-
ten aanmaken voor de productie van kern-
wapens. Het ontwikkelt ook ballistische 
raketten die nucleaire wapens kunnen 
dragen. Naar als deze militaire inspannin-
gen samen gaan zodanig veel middelen, 
in een land dat altijd maar meer gedesta-
biliseerd geraakt door de NAVO-oorlog 
in Afghanistan, dat er gevreesd wordt 
voor de stabiliteit van het land en bij 
uitbreiding van de Aziatische regio in het 
algemeen. 

Conclusie 
India is actief op zoek naar een erkenning 
als grootmacht en in het kader daarvan 
voert het zijn militaire capaciteiten op. 
Het land wordt in zijn inspanningen om 
de rol van grootmacht te kunnen opne-
men, actief gesteund door de VS, maar de 
afruil is wel dat India zich laat inschakelen 
in de strategische belangen van de VS 
in Azië, in het bijzonder om China in te 
dijken. Maar India is natuurlijk niet voor 
één gat te vangen, het speelt het spel 
voor een deel mee, maar houdt er ook een 
eigen agenda op na: de verdere uitbouw 
van haar nucleaire capaciteiten. Dit is een 
ramp voor het nonproliferatie-regime en 
de stabiliteit van de Aziatische regio in het 
algemeen.

Bronnen:  
D. Nazemroaya, Geo-strategic chessboard:  
war between India and China? 17 oktober 2009 
www.globalresearch.ca
Mahdi Darius Nazemroaya, Great power  
confrontation in the Indian Ocean: the Geo-Politics 
of the Sri Lankan Civil War, oktober 2009,  
www.globalresearch.ca    
Zian Mia, Pushing South Asia to the brink, 27 juli 
2009, http://www.fpif.org/fpiftxt/6295

brandstof kan men immers plutonium 
halen, bruikbaar bij de aanmaak van kern-
wapens.

Deze zomer werd ook bekend dat India 
zijn eerste atoomduikboot (aangedre-
ven door een kernreactor) geproduceerd 
heeft, de eerste van een gepland aantal. 
Atoomduikboten zijn belangrijk om het 
kernwapenarsenaal (of een deel ervan) 
constant te kunnen verplaatsen, waardoor 
het ongedetecteerd kan blijven voor de 
vijand. De atoomduikboten worden als 
cruciaal beschouwd in de beoogde nucle-
aire evenwichtsoefening met China.

India heeft de laatste jaren met succes 
verschillende soorten ballistische raketten 
(inzetbaar om kernwapens te lanceren) 
getest. Ballistische raketten inzetbaar 
vanop duikboten, maar ook ‘gewone’ 
vanop het land lanceerbare lange 
afstandsraketten met een bereik tot  
5.000 kilometer. Er zou ook gewerkt wor-
den aan een Indisch anti-rakettensysteem. 
Kortom, India bouwt zijn eigen nucleaire 
capaciteiten naarstig verder uit en de 
VS lijkt daar bijzonder weinig bezwaren 
tegen te hebben. Dat bewijst ofwel de 
onmacht van de VS in de regio ofwel 
het stille goedkeuren van de nucleaire 
opbouw.

Pakistaanse reactie  
op Indische  
bewapeningspolitiek
Pakistan en India zijn oude vijanden. Het 
betwiste grondgebied Kashmir was in het 
verleden reeds de inzet van een gewapend 
conflict en ook in 2002 en 2008 stonden 
de twee landen op het randje van een 
gewapend treffen. Om de kernwapens 
en het overweldigende overwicht van de 

vattend akkoord omtrent het stoppen 
van kernproeven) en FMCT (akkoord over 
het stoppen van aanmaken van splijtbaar 
materiaal) getekend en heeft duidelijk 
aangegeven dat het daar ook geen inten-
ties toe heeft.

Ondanks het feit dat India zich helemaal 
niet inschakelt in het internationale kader 
voor non-proliferatie werd eind 2008 toch 
de nucleaire VS-India deal gesloten. Deze 
deal is een ramp voor het non proliferatie-
regime, maar opent wel India’s nucleaire 
markt voor de NSG-landen. De VS heeft 
vooruitzichten om voor 10 miljard dollar 
aan kernreactoren te slijten aan India. 
Rusland heeft al een contract gesloten 
omtrent de aanbouw van vier extra kern-
reactoren op de site Kundankulam, waar 
twee andere Russische kernreactoren 
bijna klaar zijn. Het Franse Areva heeft 
een voorlopig akkoord gesloten omtrent 
de bouw van 6 kernreactoren voor de prijs 
van 8 miljard euro. 

Dankzij de nucleaire deal met de VS kan 
India ook opnieuw kernbrandstof invoe-
ren, wat volgens experts de weg vrijmaakt 
voor India om nog meer splijtbaar mate-
riaal te produceren voor kernwapens. 
Rusland zal in ieder geval kernbrandstof 
voorzien voor de kerncentrales die het 

zelf bouwt en zelfs voor de Amerikaanse 
kerncentrales in India. Het Franse Areva 
heeft ondertussen ook een contract 
getekend voor de levering van 300 ton 
uranium, te gebruiken als reactorbrand-
stof. Noch Rusland, noch Frankrijk hebben 
echter afspraken in hun contract gezet in 
verband met de terugkeer van gebruikt 
kernbrandstof. Dat is nochtans een zeer 
kritiek proliferatiepunt. Uit gebruikt kern-

De huidige Indische bewapenings-
politiek, zowel op conventioneel als 
op nucleair vlak, dreigt Zuid-Azië in 
een nieuwe bewapeningswedloop te 
duwen. Pakistan probeert immers gelij-
ke tred te houden met India.
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Frontex, een manier om de komst van 
migranten te verhinderen 

I Nena Georgantzi I

Tegenwoordig is het concept 'Fort Europa' een realiteit geworden: terwijl een aanzienlijk aantal mensen Europa proberen binnen 
te geraken via de landsgrenzen en maritieme grenzen, is de weg naar veiligheid of economisch overleven voor hen alsmaar moei-

lijker of zelfs gevaarlijk geworden: bvb. criminalisering van asielzoekers die arriveren zonder papieren, wettelijke obstakels zoals 
het gemeenschappelijk visabeleid, grenscontroles, enz. De hoge zichtbaarheid en de menselijke tragedies die met deze fenomenen 
gepaard gaan, plaatsen illegale immigratie in het hart van het politieke debat. Europa stelt deze migratiebeweging voor als een 

bedreiging voor de veiligheid van de Unie, op zich een ruimte die 'vatbaar' is voor gevaren van buitenaf omdat ze geen interne gren-
zen bezit. De Europese Unie heeft dan ook een streng regime geïnstalleerd dat de buitengrenzen moet versterken en dat in werke-

lijkheid tot doel heeft migratie te beperken, te controleren en te 'managen' naar gelang de eigen behoeften.  
Frontex speelt een cruciale rol in dit opzet. 

Gebaseerd op het bestaande onvolledige 
kader voor het promoten van het geïn-
tegreerd beheren van de grenzen, werd 
het EU Agentschap voor het Beheren van 
de Buitengrenzen, Frontex, opgericht via 
Regulatie (EC) No. 2007/2004 (26 oktober 
2004). Vanaf 3 oktober 2005 is Frontex 
volledig operationeel. Het is het 19de agent-
schap van de Europese Unie en het hoofd-
kwartier ervan is gevestigd in Warschau. 
Frontex zou een coördinerende instantie 
moeten zijn die alleen maar werkt met 
de macht haar toegekend door de lidsta-
ten. Maar hoewel het op zich geen eigen 

macht bezit, het niets te maken heeft 
met het ontwikkelen van beleid en het 
een duidelijke juridische basis heeft in de 
Europese Verdragen, is Frontex in feite 
onafhankelijk, want het geniet financiële, 
administratieve en juridische autonomie. 
Frontex heeft een hele waaier van verant-
woordelijkheden in verschillende sectoren, 
waaronder de missie om operationele 
samenwerking te coördineren en de con-
troversiële missie om de expulsie (het bui-
ten zetten) te ondersteunen van staatsbur-

verzekering van veilige buitengrenzen, in 
het kader van een beleid van geïntegreerd 
grensbeheer. Naast het controleren van 
grenzen, speelt Frontex echter een cru-
ciale rol in het beheren van de migratie-
stromen.

Zoals misschien te verwachten viel heb-
ben de aanslagen in de Verenigde Staten 
ertoe bijgedragen dat het Juridische en 
Binnenlandse Zaken beleid van de EU 
sterk ging focussen op veiligheid. De 
aanslagen waren het voorwendsel om de 
controles aan de buitengrenzen op te voe-
ren en te verstrengen. In feite is het sinds 
de EU-top in Laken (2001) dat het punt 
'geïntegreerd grensbeheer' meer aandacht 
begon te krijgen en dat de Europese Raad 
naar samenwerkingsmechanismen of 
gemeenschappelijke diensten vroeg om 
de externe grenzen te kunnen controleren.
  
De Europese Commissie en het Europees 
Parlement steunden eerst de creatie van 
een Europees Korps van Grenswachten. 
Maar omwille van de terughoudend-
heid van de lidstaten om zo'n korps op 
te richten, werd deze optie weggewuifd 
door de Raad. Tijdens het Grieks voorzit-
terschap in 2003, werd het idee van een 
gemeenschappelijke structuur voor het 
managen van de buitengrenzen naar voor 
geschoven en in het programma van Den 
Haag werd het benadrukt als een van de 
prioriteiten van de Unie. Daarna was er 
slechts een jaar nodig om het agentschap 
effectief op te richten.

gers van derde landen die in EU-lidstaten 
verblijven. De Regulatie die Frontex in het 
leven riep, definieert de functies en de 
doelstellingen van het agentschap.
            
Er kunnen verschillende vragen gesteld 
worden bij de werking van Frontex. Is het 
uitsluitend een agentschap geworden 
voor de expulsie van buitenlanders die 
de EU proberen binnen te geraken? Is het 
een medium dat staten in staat stelt om 
repressieve operaties uit te voeren zonder 
onderworpen te worden aan de controle 
van eender welke autoriteit? En heeft het 

in die hoedanigheid wel respect voor fun-
damentele rechten? Hoe kunnen de rech-
ten van asielzoekers beschermd worden? 
Waar moeten onderschepte migranten 
weer vrijgelaten worden? We bekijken een 
aantal van deze vragen terwijl we de com-
plexiteit van de huidige situatie proberen 
uit te leggen.

De oprichting van Frontex
Frontex wordt officieel beschouwd als het 
sleutelelement van de EU-strategie ter 

Frontex is een onderneming die als doel 
heeft Europa te beschermen van de bui-
tenwereld. Migranten worden daarbij 
beschouwd als een bedreiging voor de 
nationale en Europese veiligheid.
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Frontex moet gezien wor-
den als een onderdeel van 
een beleid dat focust op 
veiligheid en controle van 
migratie in plaats van als 
een instrument dat vrijheid 
en rechtvaardigheid wil 
garanderen. In deze context 
betekent het construeren 
van een gemeenschap-
pelijke grens eerder een 
gevecht tegen immigratie. 
Frontex is een onderneming 
die als doel heeft Europa te 
beschermen van de buiten-
wereld waarbij migranten 
beschouwd worden als een 
bedreiging voor de nationa-
le en Europese veiligheid en 
waarbij alle illegale betre-
ders op één hoop gegooid 
worden. Het resultaat is dat 
niet gereguleerde immi-
granten, asielzoekers en 
terroristen dezelfde behan-
deling krijgen aan de gren-
zen van de Europese Unie, 
terwijl de Unie zich eigenlijk zou moeten 
focussen op het beschermen van de levens 
van  asielzoekers die vervolgd worden en 
investeren in manieren om de immigran-
ten te regulariseren en te integreren. 

Een instantie die  
beantwoord aan politieke  
verzuchtingen
In principe is het bewaken van de bui-
tengrenzen van de  Europese Unie de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten, die 
op vrijwillige basis participeren aan de 
taken van het agentschap. De activiteiten 
van Frontex op het gebied van training, 
risico-analyses, technische- en operatio-
nele ondersteuning, onderzoek en ontwik-
keling, en assistentie bij repatriëring zijn 
een eerste inbreuk op de geschiedenis van 
het monopolie van de lidstaten wat de 
implementatie van EU-legislatie aan de 
buitengrenzen betreft. Volgens haar verte-
genwoordigers is Frontex echter een puur 
technische instantie, vermits haar actie-
capaciteit voor het grootste deel afhangt 
van het niveau van samenwerking en soli-
dariteit tussen de lidstaten. Het is inder-
daad zo dat Frontex alleen maar opereert 

op aanvraag van de lidstaten of met de 
toestemming van de betrokken lidstaten. 
Het kan alleen maar eigen operaties en 
gezamenlijke pilootprojecten lanceren in 
samenwerking met lidstaten en heeft nog 
geen eigen materiaal. Wat de operationele 
coördinatie betreft bijvoorbeeld zou het 
agentschap de lidstaten van assistentie 
voorzien, zonder iets te maken te hebben 
met het vastleggen van de beleidslijnen, 
maar in werkelijkheid speelt Frontex geen 
louter technische rol. Integendeel, het 
waagt zich aan politieke actie, gebruik 
makend van de middelen die ter beschik-
king werden gesteld op basis van dui-
delijke doelstellingen. De operaties van 
Frontex zijn het product van politieke druk 
en strategieën nagestreefd door indivi-
duele EU-staten. De lidstaten, waaronder 
Spanje, Duitsland, Italië en Finland, behou-
den de controle over hun bijdragen die 
beschikbaar gesteld worden naargelang 
de noden en vragen. Voor Spanje bete-
kende Frontex bijvoorbeeld de institutio-
nele oplossing voor hun problemen met 
de Canarische eilanden. In 2007 werd 3,2 
miljoen euro besteed aan een Europese 
patrouille. Het is daarom duidelijk dat 

Frontex niet neutraal, noch 
apolitiek is zoals haar ver-
tegenwoordigers het graag 
voorstellen.
 
Beperkte transpa-
rantie en demo-
cratische con-
trole
Het toezicht op de taken 
van het agentschap zou 
duidelijk vastgelegd moe-
ten worden, niet alleen 
omwille van de repressieve 
bevoegdheden die toebe-
deeld worden aan haar per-
soneel, maar ook omdat de 
controle van het Europees 
Parlement slechts beperkt 
is tot de goedkeuring van 
het budget van het agent-
schap, wat niet volstaat om 
het overduidelijke demo-
cratische deficit te com-
penseren. Eigenlijk worden 
de meeste  functies en de 
interventiecapaciteit van 

Frontex geheim gehouden en ontbreekt 
het aan transparantie en democratische 
controle. De statistieken aangeboden door 
het agentschap bevatten geen sluitende 
cijfers van het aantal onderschepte en 
weggevoerde personen. De locatie naar 
waar de personen in kwestie gestuurd zijn 
of informatie over hoeveel van de onder-
schepte migranten eigenlijk behoefte 
hadden aan internationale bescherming, 
is ook nergens te vinden. Het aantal 
doden bij migranten wordt evenmin bijge-
houden. Voor wat de befaamde operatie 
Poseidon (controle en bewaking van de 
land- en zeegrenzen in de mediterrane 
regio) van 2007 betreft bvb, bevatten de 
officiële Frontex-rapporten geen informa-
tie over de mensenrechtenschendingen 
die wel onthuld zijn door een NGO-
rapport.1  Dit is een fundamentele vast-
stelling, vermits Frontex mede opgericht 
is om de zichtbaarheid van het grensbe-
heer te vergroten bij het publiek.2

De grenzen van de Unie  
uitrekken
Het beheren van de grenzen wordt syste-
matisch verplaatst buiten de EU en ver-
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een Frontex-operatie, waardoor het gevoel 
van verantwoordelijkheid inkrimpt. De 
EU heeft behoefte aan een sterk juridisch 
kader om de burgers van derde landen te 
beschermen tegen deze nieuwe vorm van 
grensbeheer. Frontex zou geleid moeten 
worden volgens de principes van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid, die de 
kenmerken zouden moeten zijn van de 
Europese Unie. Een degelijke democra-
tische controle zou overwogen moeten 
worden, zodat de acties van Frontex strikt 
vallen onder de voorgeschreven missies en  
uitgevoerd worden met respect voor de 
fundamentele mensenrechten.
 
Men zou er aan herinnerd moeten worden 
dat Frontext als een agentschap binnen 
de eerste pijler van de Europese Unie, 
de mensenrechten moet respecteren en 
promoten. Het is daarom noodzakelijk om 
het redden van asielzoekers in gevaar of 
in nood in het mandaat van Frontex te 
integreren. Bovendien is het noodzakelijk 
dat de grenswachten onderwezen worden 
in het asielrecht, de wetten die gelden op 
zee en mensenrechten in het algemeen, 
zodat ze mensen met nood aan interna-
tionale bescherming kunnen identificeren 
en het principe van non-refoulement kun-
nen respecteren. Tot slot moet opgemerkt 
worden dat de middelen aangereikt aan 
Frontex gebruikt worden voor het bestrij-
den van niet-gereguleerde immigratie en 
niet in de eerste plaats tegen de geor-
ganiseerde misdaad en het handelen in 
mensen. In plaats van te concentreren op 
afschrikkingsstrategieën van afleiding en 
insluiting, zou de EU beter investeren in 
haar integratiebeleid om de onvermijde-
lijke last van migratie aan te pakken.  

Nena Georgantzi is juriste en is gespeciali-
seerd in mensenrechten

1 Pro Asyl, The truth might be bitter, but it 
must be told: the situation of refugees in the 
Aegean and the practices of the Greek Coast 
Guard, oktober 2007.
2 Proposal for a Council Regulation of 11 No-
vember 2003 establishing a European agency 
for the management of the external borders 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=COM:2003:0687:FIN:EN:PDF).
3 FRONTEX ‘Facts and myths’, press release 
dated from 11-06-2007.
 4 In 2009 only, FRONTEX is expected to be 
implicated in at least 12 joint return operations.

schuift zo dicht mogelijk tot bij de staten 
waar de migranten van wegvluchtten. 
Eerst en vooral bestempelt deze praktijk 
individuen als illegale immigranten nog 
voor ze zelfs maar hun land verlaten 
hebben en het territorium van de EU 
binnentreden. Bovendien wordt volledig 
genegeerd of individuen misschien wel 
potentiële vluchtelingen zouden kunnen 
zijn. Tegelijkertijd worden de principes en 
mechanismen die de fundamentele waar-
den van de Gemeenschap uitmaken, opzij 
geschoven door de grenzen buiten de EU 
te verplaatsen. De bescherming en de 
waarborgen die de EU beweert aan te bie-
den, gelden niet meer. Dit wil zeggen dat 
lidstaten zich van hun  verantwoordelijk-
heid tegenover burgers van derde staten 
onttrekken door deze verantwoordelijk-
heid te delegeren naar derde landen. Het 
is heel moeilijk om garanties te verkrijgen 
over de behandeling van  migranten in 
deze landen of om te weten wat de effec-
ten zijn van een terugkeer.

Humanitaire acties,  
een controversiële kwestie      
In de inleiding van de oprichtingsregulatie 
van Frontex wordt bevestigd dat het de 
fundamentele rechten en principes erkent 
die vastgelegd zijn door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens en andere 
internationale verdragen, inclusief het 

recht op asiel en het 'non-refoulement'-
principe (dit is het verbod om vluchtelin-
gen terug te zenden naar landen waar ze 
vervolging riskeren). Terwijl Ilka Laitinen, 
de directeur van Frontex, benadrukt dat 
het agentschap het Internationaal Recht 
en menselijkheid respecteert, heeft hij ook 
onderstreept dat het mandaat van Frontex 
niet reikt tot het redden van drenkelingen 
op zee of tot andere functies die buiten de 
smalle opdracht van grenscontroles vallen.3 
Maar hier schuilt een ernstige contradictie, 
want als er een humanitaire dimensie is, 
waarom worden onderschepte immigran-
ten dan systematisch teruggestuurd naar 

de landen die ze ontvlucht zijn zonder na 
te kijken of het potentiële asielzoekers 
betreft die bescherming zouden kunnen 
nodig hebben of die in aanmerking komen 
voor zorg, etc.
 
Naar een EU-agentschap 
voor expulsie?
De Frontex Regulatie vernoemt het voor-
zien van “nodige assistentie” bij terug-
zendoperaties, zoals technische hulp of 
het vaststellen van de beste manier om 
de operatie aan te pakken of het voorzien 
van de nodige reisdocumenten. In wer-
kelijkheid is het agentschap echter zeer 
betrokken bij de eigenlijke organisatie van 
zulke operaties.4 Het is zo dat sommige 
lidstaten al volop bezig zijn, zowel bilate-
raal als multilateraal,  met de organisatie 
van collectieve expulsies via chartervluch-
ten, maar het is onaanvaardbaar dat het 
agentschap deze praktijken institutiona-
liseert. Er is een groot verschil tussen de 
wettelijke bevoegdheid om “de opera-
tionele samenwerking tussen lidstaten 
bij het managen van de buitengrenzen 
te coördineren” en de essentiële rol die 
Frontex speelt bij de repressie tegen men-
sen wiens enige misdaad is dat ze naar 
Europa willen komen. Is het aanvaardbaar 
dat gigantische bedragen worden vrijge-
maakt voor dit agentschap dat er alleen 
voor zorgt dat migranten in transitlanden 

terecht komen waar ze hun reis niet eens 
van aangevat hebben, zonder individuele 
situaties in rekenschap te nemen of te 
onderzoeken wat hen in eerste instantie 
naar Europa dreef?

De staten die betrokken zijn in het 
patrouilleren van de kusten maken zich 
zorgen over de verantwoordelijkheid 
of aansprakelijkheid die ze hebben ten 
opzichte van onderschepte migranten. 
Het internationaal recht verschaft geen 
duidelijke antwoorden wat het terug van 
boord laten van migranten betreft, noch is 
het duidelijk welke wetten gelden tijdens 

Naast het controleren van grenzen, 
speelt Frontex een cruciale rol in het 
beheren van de migratiestromen.
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Rustige vastheid op zijn Duits
I Egon Clostermeyer I

Na drie weken touwtrekken kregen de Duitse christendemocraten en liberalen eindelijk een coalitie-overeenkomst rond.  
Die belooft veel, maar weinig goeds. Enthousiasme over het samengaan van 'kreupele en blinde' is dan ook ver te zoeken;  

wantrouwen en bezorgdheid overheersen.

Op woensdag 21 oktober leek het er heel 
even op dat de moeizame onderhande-
lingen tussen christendemocraten en 
liberalen voor de vorming van een nieuwe 
Duitse bondsregering na goed drie weken 
alsnog zouden stranden. Ook intense 
gesprekken tussen de drie partijleiders 
(van CDU, CSU en FDP) brachten weinig 
soelaas: vrijdagnacht was een ultiem 
gesprek onder vier ogen tussen kanselier 
Merkel en FDP-leider Westerwelle nodig 
om op de valreep een mislukking te ver-
mijden. 
De coalitie-overeenkomst die Merkel (CDU), 
Westerwelle en Seehofer (CSU) in de eer-
ste ochtenduren van zaterdag tenslotte 
bekend maakten, blinkt dan ook uit 
door vage formuleringen en beloften 
waaraan slechts weinig geloof wordt 
gehecht. 
Dat de oppositiepartijen de overeen-
komst (die toch de blauwdruk is voor 
de regeringsverklaring) als 'totaal 
asociaal' bestempelen, zal niemand 
verrassen. Dat een prominent politiek 
commentator het 'volslagen gebrek 
aan inspiratie' hekelt, en Merkel ver-
wijt dat zij niet aan politiek doet, maar 
slechts aan 'Mathematik', ach, dat zal 
de kanselier een zorg zijn. Van haar 
ontdekker en mentor Helmut Kohl 
heeft ze overduidelijk geleerd alles 
te negeren wat niet écht haar macht 
bedreigt. 
Erger – en waarachtig niet alleen voor 
Duitsland – is dat er vanuit zowat 
àlle hoeken vooral met ongeloof en 
wantrouwen wordt gereageerd op de 
financiële aspecten van het akkoord.
Natuurlijk is het bij een regeringsvor-
ming altijd moeilijk de wensen van de 
onderscheiden coalitiepartners met 
elkaar in overeenstemming te bren-
gen. En bij economisch zwaar weer is 
dat nog veel moeilijker dan anders. 

Want om tegelijk aan de liberale eisen 
qua belastingvermindering tegemoet te 
komen én de door de crisis veroorzaakte 
dramatische meer-uitgaven voor sociale 
voorzieningen te helpen financieren, had 
men er niets beters op gevonden dan 'een 
miljard of vijftig, zestig' gewoon buiten 
de begroting te houden in een 'bijzonder 
fonds'. Zo een 'schaduw-begroting' was 
niet alleen iets wat de liberalen ten tijde 
van de rood-groene en de daaropvol-
gende 'grote' coalitie (van CDU-CSU en 
SPD) altijd te vuur en te zwaard hadden 
bestreden, ze lokte ook heftige openlijke 
kritiek uit vanwege christendemocrati-
sche minister-presidenten in de deelsta-

ten, én van een brede waaier 
van experten inzake openbare 
financiën en/of economie. Toen 
ook nog bleek dat die aanpak 
in feite zelfs een inbreuk op de 
grondwet betekende, werd de 
'vondst' snel afgevoerd. Want 
in Duitsland staan budgettaire 
orthodoxie en het vermijden van 
schulden nog altijd veel hoger 
aangeschreven dan in de meeste 
andere Europese staten. Hoewel...
met die schulden ziet het er al 
lang niet meer zo goed uit: de 
eenmaking van de beide Duitse 
staten heeft in de voorbije twin-
tig jaar een immense schulden-
berg opgeleverd. En de crisis van 
het casino-kapitalisme maakte 
in het voorbije jaar fabelachtige 
kapitaal-injecties van de overheid 
noodzakelijk om een ineenstor-
ting van het hele systeem te 
vermijden. Het gevolg is dat fede-
ratie, deelstaten en gemeenten in 
Duitsland thans tegen een geza-
menlijke schuldenlast aankijken 
van meer dan 1,6 miljard euro. 
Het precieze bedrag – en vooral 

Dan lijken bescheidenheid en realisme de 
allereerste voorwaarden om een samen-
hangend programma – en een iets of 
wat samenhangende ploeg – tot stand te 
brengen. 
Maar precies dat realisme blijkt ver te 
zoeken en dan uitgerekend waar het over 
centen gaat.

Begroting
Toen de hoofdlijnen van de overeenkomst 
inzake begroting en belastingshervorming 
bekend geraakten, kregen de onderhande-
laars een zo heftige regen – neen: hagel – 
van kritiek over zich, dat het ontwerp bin-
nen de kortste keren werd weggespoeld. 

Kanselier Angela Merkel
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(wat met partners als Westerwelle en 
Seehofer niet eens zo moeilijk is), dat ze 
in geen geval haar imago als 'kanselier 
van àlle Duitsers' zal laten aanvreten door 
besparingen in de sociale sector, en dat ze 
haar eigen positie in de CDU verder heeft 
versterkt tegenover de immer dreigende 
kritiek van de uitgesproken rechtervleugel. 
In één brede beweging zette zij haar ver-
trouwelingen op praktisch alle sleutelpo-
sities, en werd de (technocratisch veeleer 
dan politiek gevaarlijke) CDU-minister-
president van Baden-Württemberg naar 
de EU-Commissie weggepromoveerd. 

Even duidelijk is echter dat de versteviging 
van haar persoonlijke machtspositie haar 
kennelijk nauwer aan het hart lag dan een 
samenhangend regeerakkoord. Een beleid 
dat echt verantwoordelijkheid zou opne-
men voor de toekomst valt dus nergens te 
bespeuren. Lectuur van de 124 bladzijden 
tellende aaneenschakeling van vage of 
irrelevante voornemens en concrete plan-
nen, leert alvast dit: moeilijke maar nood-
zakelijke fundamentele keuzes inzake 
gezondheidszorg of arbeidsmarkt worden 
nog steeds uit de weg gegaan. Tegenover 
tastbare lastenverminderingen voor 
bedrijven en welgestelde families staan 
pietluttige of hypothetische borrelnootjes 
voor de zwakkeren in de samenleving. De 
dramatisch oplopende schuldenlast wordt 
naar volgende regeringen en generaties 
doorgeschoven alsof er niets aan de hand 
is en de looptijd van kerncentrales wordt 
zonder boe of ba verlengd.
 
Uit de meest uiteenlopende hoeken bekri-
tiseren commentatoren de “mislukte start” 
van de burgerlijke coalitie, het gebrek aan 
inspiratie of zelfs de richtingloosheid van 
het regeerakkoord, de “defensieve stijl” van 
Merkel, die maar laat betijen in plaats van 
leiding te geven, en “de mathematica van 
gemiddelden” zwaarder laat doorwegen 
dan enig vermoeden van maatschappelijke 
visie. Maar ondertussen zit de kanselier 
opnieuw stevig in het zadel. Daarmee 
bevestigt zij de stelregel die nu onder 
insiders nog meer opgeld zal maken dan 
voorheen: “wie Merkel onderschat, heeft al 
bij voorbaat verloren”. 

www.uitpers.be, oktober 2009

ten in het regeerakkoord te laten inschrij-
ven”. Maar wie de tekst leest, kan alleen 
maar meewarig grinniken.
 
Er wordt wel gezegd dat het belasting-
stelsel zal worden omgebouwd tot een 
'getrapt tarievenstelsel' (de genuan-
ceerde versie van een vlaktaks) maar 
of, hoe en wanneer dat ook echt zal 
gebeuren, daarover rept het akkoord met 
geen woord. Kersvers CDU-minister van 

Financiën Schäuble (een oudgediende 
die niets meer te winnen of te verliezen 
heeft en dus de geknipte man is voor 
deze honds-ondankbare baan) wond er 
hoegenaamd geen doekjes om: van een 
budgettair evenwicht kan binnen deze 
legislatuur geen sprake zijn en bepaalde 
belastingsverlagingen zullen worden 
doorgevoerd “wanneer de omstandighe-
den het toelaten”. 
Dezelfde vage formuleringen duiken 
op waar het gaat over de hervorming 
van het ingewikkelde systeem van ziek-
teverzekering dat thans in zwang is. 
“Inzake gezondheidszorg verandert er 
om te beginnen niéts”, liet CSU-voorzitter 
Seehofer zaterdagochtend al meteen 
horen. En Westerwelle's zegezekere 
verklaring dat “de atoomwapens uit 
Duitsland zullen verdwijnen” werd door 
kanselier Merkel prompt vervolledigd met 
de bedenking “in overleg met de Navo-
partners”. 

De uiteindelijke afloop van de onder-
handelingen én de samenstelling van 
de regeringsploeg hebben wél ten over-
vloede duidelijk gemaakt dat Merkel de 
'verdeel en heers'-taktiek perfect beheerst 

de adembenemende snelheid waarmee 
dat bedrag oploopt – wordt keurig bijge-
houden op een nijver tikkende teller van 
de Duitse 'bond van belastingbetalers'. De 
bond herinnert eraan dat de schuldenlast 
met meer dan 4400 euro per seconde 
toeneemt, en dat “de schulden van van-
daag de belastingen van morgen” zijn. Die 
laatste wijsheid is traditioneel ook een 
geliefkoosde slogan van liberalen en con-
servatieven...tot ze zelf aan de inkomsten- 

en uitgavenkraan mochten zitten. De libe-
rale FDP was nu eenmaal dankzij krasse 
beloften inzake belastingvermindering als 
grootste overwinnaar uit de verkiezingen 
gekomen, en dus aan zichzelf verplicht 
tenminste een deel van die beloften ook 
in het regeerakkoord door te drukken. 
Tegenover een opvallend verzwakte CDU 
en CSU zou dat niet moeilijk mogen wor-
den. Anderzijds wilde de FDP al evenzeer 
als de christendemocratische CDU en CSU 
de indruk vermijden als zou deze regering 
een 'sociale ijstijd' inluiden, dus moesten 
er ook enkele (al dan niet betekenisvolle) 
sociale maatregelen worden gefinancierd. 
Kortom: in tijden van economische en 
financiële crisis zoveel als de kwadratuur 
van de cirkel? Geenszins. “Politiek”, zo 
schreef een gezaghebbend commentator 
in 'Der Spiegel',  “wordt steeds meer de 
kunst om de juiste formulering te vinden 
waarmee iedereen een slag om de arm 
houdt”.  

Akkoord
Op het FDP-congres dat de regeringsdeel-
name moest goedkeuren triomfeerde 
voorzitter Westerwelle nog omdat hij erin 
geslaagd was “alle 20 liberale breekpun-

Het is duidelijk dat de versteviging van 
Angela Merkels persoonlijke machtspo-
sitie haar kennelijk nauwer aan het hart 
lag dan een samenhangend regeerak-
koord. Een beleid dat verantwoordelijk-
heid opneemt ten aanzien van de toe-
komst valt nergens in het akkoord te 
bespeuren.
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nationale veiligheid, een rekbaar begrip
Statewatch en het Transnational Institute publiceerden in oktober een studie van Ben Hayes over de groeiende veiligheidsindustrie 
binnen de Europese Unie. Daaruit blijkt dat de grote landen binnen de EU, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, erin slagen om 

hun visie op globale veiligheid over de rest van de lidstaten te verspreiden. Die visie wordt gekenmerkt door een brede invulling van 
defensie die een snelle toenadering tussen binnen- en buitenlandse 'veiligheid' behelst. 

Veiligheidsonderzoek
De Europese Adviesraad voor 
Veiligheidsonderzoek ('European Security 
Research Advisory Board'  – ESRAB) is de 
plaats waar samen met de 'veiligheids-
producenten' bepaald wordt in wat voor 
onderzoek er geïnvesteerd zal worden. 

In 2003 werd eerst de Groep van 
Personaliteiten (GoP) opgericht om het 
veiligheidsonderzoek te begeleiden. De 
GoP zou slechts twee keer vergaderen 
maar liet wel een kader achter 
waarin de structuur, de doelstellin-
gen en de ideologie van het onder-
zoeksprogramma werden samen-
gebracht. In de GoP zetelden onder 
andere de Commissarissen voor 
Onderzoek en als 'waarnemers' 
de Commissarissen voor Externe 
Betrekkingen en voor Handel. De 
groep bestond verder uit Hoge 
Vertegenwoordiger Javier Solana, 
mensen van de NAVO, de 'Western 
European Armament Group' (een 
associatie van nationale defensie-
industrieën) en het Militaire 
Comité van de EU. Daarnaast waren 
er ook acht multinationale onder-
nemingen in vertegenwoordigd – wapen-
producenten en IT bedrijven – en zeven 
onderzoekscentra, onder andere de Rand 
Corporation (een denktank voornamelijk 
rond veiligheidsbeleid). Het was de GoP 
die de aanbeveling gaf om het Europees 
onderzoeksprogramma rond veiligheid 
een gelijkaardig budget te geven als het 
Amerikaanse programma. De uitgaven 
voor veiligheid-gerelateerd onderzoek 
bedragen in de VS 4 dollar per hoofd 
van de bevolking. Voor de Unie komt 
dit overeen met een totaalbedrag van 
1,8 miljard euro. Het GoP-rapport vroeg 
uiteindelijk een minimum van 1 miljard 
voor het Europees programma, om “de 
kloof te dichten tussen het civiele en het 

Adviesraad 
In april 2005 werd dan de Europese 
Adviesraad voor Veiligheidsonderzoek 
(ESRAB) aangesteld. Net zoals bij de 
Groep van Personaliteiten werden er ook 
nu experten van verschillende betrok-
ken groepen opgenomen: de gebruikers, 
de industrie en de onderzoeksinstel-
lingen. Het Europees Parlement of de 
nationale parlementen weden helemaal 
niet geconsulteerd over de samenstel-
ling van deze Adviesraad. De namen voor 

de 50 posten in de Adviesraad 
werden voorgedragen door de EU 
ambassadeurs (de permanente 
vertegenwoordiging van de lid-
staten), het nieuw opgerichte 
Europees Defensie Agentschap 
en andere niet nader genoemde 
betrokkenen. Zeven van de acht 
defensie-ondernemingen uit de 
GoP zetelen in de Adviesraad voor 
Veiligheidsonderzoek: EADS, BAE 
Systemes, Thales, Finmeccanica, 
Ericsson, Siemens en Diehl. Verder 
zijn er 18 zetels voor de lidstaten, 
14 voor de academische en onder-
zoeksinstellingen, maar ook twee 
voor 'burgerrechten'-groepen. Voor 

de burgerrechten werd beroep gedaan 
op het Crisis Management Initiative, een 
instelling opgericht door de voormalige 
Finse premier en Nobelprijswinnaar 
Martti Ahtisaari. 

Het ESRAB-rapport van september 2006 
hanteert een uiterst brede definitie voor 
veiligheidsonderzoek, met name “elke 
onderzoeksactiviteit die gericht is op iden-
tificatie, preventie, afschrikking, voorberei-
ding en bescherming tegen onwettelijke 
of moedwillig slecht bedoelde daden, die 
schade berokkenen aan Europese samen-
levingen, mensen, organisaties of struc-
turen, materiële en immateriële goederen 
en infrastructuur, met inbegrip van de ver-

traditionele defensie-onderzoek, om de 
technologie-omschakeling te bevorderen 
doorheen de civiele, de veiligheids- en 
de defensiesector, en om de concurren-
tiekracht van de Europese industrie te 
verbeteren”. In de benadering van de GoP 
is technologie van vitaal belang voor de 
veiligheid. Bovendien dekt deze techno-
logie verschillende terreinen. “Civiele en 
defensie-toepassingen vertrekken steeds 
vaker van dezelfde technologische basis 
en er is dus een groeiende kruisbestuiving 

tussen beide gebieden. Dus liggen de 
technologische basissen voor defensie, die 
voor veiligheid en die voor civiel gebruik, 
in elkaars verlengde. Toepassingen in een 
bepaald gebied kunnen namelijk dikwijls 
omgevormd worden voor gebruik in ande-
re gebieden.” De GoP wees in haar besluit 
ook op de sterke economische redenen 
voor de ontwikkeling van het veiligheids-
industriële complex in Europa.
De technologische voorsprong van de 
Verenigde Staten in de veiligheidssector 
wordt als problematisch gezien, omdat 
de VS-norm steeds meer de standaard 
zou worden, wat de Noord-Amerikaanse 
ondernemingen een onnoembaar concur-
rentievoordeel zou opleveren. 

EUROPA
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leveren tot de binnenlandse veiligheid. De 
Veiligheidsstrategie van de Europese Unie 
(december 2003) riep op om de militaire 
en niet-militaire capaciteit van de Unie 
verder te ontwikkelen zodat ze aan dezelf-
de bedreigingen het hoofd kunnen bieden. 
De Britse Nationale Veiligheidsstrategie 
van 2008 voegt hier nog enkele andere 
veiligheidsaspecten aan toe: “grensover-
schrijdende criminaliteit, pandemieën, 
overstromingen,... behoren niet direct tot 
het traditionele spectrum van nationale 
veiligheid, maar vormen duidelijke uitda-
gingen, die betrekking kunnen hebben op 
grote delen van de bevolking, en die gelijk-
aardige antwoorden vergen als de meer 
traditionele veiligheidsbedreigingen, met 
inbegrip van het terrorisme”.

In 2006 sprak de nieuwe Duitse beleids-
verklaring over twee gecombineerde 
defensiedoelstellingen: de soevereiniteit 
en integriteit van het Duitse grondgebied, 
en een pro-actieve buitenlandse politiek 
die de globale uitdagingen aangaat en 
vooral de bedreiging van het internationaal 
terrorisme en de verspreiding van mas-
savernietigingswapens. Dit alles in het 
kader van een open wereldhandel als  basis 
van de Duitse welvaart. Veiligheid kan niet 
door een land alleen of ook niet door het 
leger alleen worden bereikt, heet het. “Er 
is nood aan een allesomvattende bena-
dering die gelinkte veiligheidsstructuren 
vergt binnen een algemene nationale en 
globale veiligheidsfilosofie. Het onder-
scheid tussen binnenlandse en buiten-
landse politiek is onwerkbaar geworden 
in een wereld waar de globalisering de 
binnenlands veiligheidsuitdagingen nog 
vergroot, maar tegelijkertijd nieuwe kan-
sen biedt om de problemen aan te pakken.” 
Daarenboven wil men  'risicovergroters' 
aanpakken zoals klimaatverandering, 
concurrentie voor energiebevoorrading, 
armoede, ongelijkheid en slecht bestuur. 
Dat zegt ook de Hoge Vertegenwoordiger 
van de EU, Javier Solana, in het document 
'Klimaatverandering en internationale 
veiligheid': “Klimaatverandering wordt 
best bekeken als een vermenigvuldiger 
van bedreigingen die bestaande trends, 
spanningen en instabiliteit verergeren, 
zoals grensgeschillen, migratie door milieu-
degradatie, conflicten over natuurlijke 

Wie enigszins verwonderd zou zijn door 
deze aanwezigheid van de wapenindu-
strie in het veiligheidsonderzoek moet 
beseffen dat sedert de aanslagen op de 
New Yorkse Twin-towers, de klassieke 
wapenproducenten heel wat inspannin-
gen hebben geleverd om hun kernactivi-
teit (het produceren van wapens) te her-
oriënteren op de veiligheidsmarkt waar 
nieuwe en grote budgetten ter beschik-
king kwamen. Vóór 2001 was de term 
'home land security' (letterlijk: thuisland 
veiligheid) zo goed als onbekend, maar 
de Europese wapen-industriëlen waren 
bijzonder goedleers in het volgen van 
hun Amerikaanse collega's in die richting. 
Hetzelfde geldt voor de industrie in Israël, 
dat uiteraard al langer over een 'home 
land security'-markt beschikt. Israëlische 

ondernemingen participeren in 10 van de 
46 eerste EU-veiligheidsprojecten, en heb-
ben de leiding over vier ervan. 

Defensie wordt veiligheid 
De omschakeling van de klassieke defensie 
naar het nieuwe concept 'veiligheid' is dui-
delijk terug te vinden in de beleidsnota's 
van de grote EU-landen, die wonderwel 
heel veel gelijkenissen vertonen. In het 
nieuwe witboek van de Britse Defensie van 
2003 ('Delivering Security in a Changing 
World') wordt er gepleit voor een radicale 
herstructurering van de traditionele veilig-
heid om tegemoet te kunnen komen aan 
de “nieuwe bedreigingen en uitdagingen 
van het internationaal terrorisme, de pro-
liferatie van massavernietigingswapens, 
en problemen met zwakke en mislukte 
staten”.  Hier wordt letterlijk gezegd dat 
defensie een waardevolle bijdrage kan 

dere operationaliteit na dergelijke aanval, 
of na natuurlijke of industriële rampen”.  
Een hele boterham, maar de vijf werkge-
bieden zijn dan concreet: 1. grensbeveili-
ging, 2. bescherming tegen terrorisme en 
georganiseerde misdaad, 3. bescherming 
van essentiële infrastructuur, 4. herstel 
van de veiligheid in geval van crisis, en 
5. het drieluik integratie, samenhang en 
onderlinge samenwerking.
Voor elk van deze verschillende werkge-
bieden stelde ESRAB hetzelfde advies voor: 
het opleggen van een totaal-toezicht, 
waarbij elke op de markt beschikbare con-
troletechnologie gebruikt mag worden.

Onderzoeksprogramma's
Het Europees Veiligheidsonderzoek 
Programma draait jaarlijks zo'n 200 

miljoen euro. Maar een aantal neven-
budgetten hebben eveneens onderzoeks-
programma's rond veiligheid lopen. Kijken 
we naar de toewijzingen van fondsen 
voor 2007 dan stellen we vast dat 37 % 
van de veiligheidsprogramma's onder 
leiding staat van ondernemingen uit de 
veiligheidssector, terwijl zo'n 10 % uit de 
specifieke defensieindustrie komt. 

Van de Europese groten uit de defen-
siewereld zijn het Franse Thales en het 
Italiaanse Finmeccanica bijzonder goed 
vertegenwoordigd. Daarnaast ook EADS 
(Frans-Duits-Brits), en vervolgens Saab 
(Zweeds); Sagem (Frans) en BAE System 
(Brits). De Zweedse en Nederlandse defen-
sie-agentschappen hebben ook verschil-
lende projecten goedgekeurd gekregen, 
hetzij als leidende hetzij als medewer-
kende instelling.

EUROPA

Sedert de aanslagen op de New Yorkse 
Twin-towers, hebben de klassieke 
wapenproducenten heel wat inspan-
ningen geleverd om hun kernactivitei-
ten te heroriënteren op de veiligheids-
markt waar nieuwe en grote budgetten 
ter beschikking kwamen. 
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Tertio, de coördinatie van de bescherming 
tegen cyber-aanvallen. En quarto, het 
veilig stellen van de bevoorrading wat 
energie en strategische grondstoffen 
betreft. De Fransen pleiten dan ook voor 
het opstellen van een  Europees witboek 
voor defensie en veiligheid. 

Dit hele 'homeland security'-concept 
vertrekt van het idee dat de westerse 
naties en hun manier van leven onder een 
nooit geziene bedreiging staan. Of het nu 
ziektes zijn, politiek geweld of protest, elk 
'probleem' wordt als een ernstig gevaar 
gezien en de oplossing wordt gezocht 
in de verschuiving van de burgerlijke en 
gerechtelijke aanpak naar de militaire 
aanpak. Dit alles wordt gestuurd door een 
stel 'securocraten' en het Europees mili-
tair-industrieel complex met een angst-
aanjagend discours dat mensen voortdu-
rend inpepert dat we in staat moeten zijn 
om onze 'way of life' te beschermen en te 
verdedigen. Deze veiligheidslogica wordt 
kennelijk de nieuwe politieke consensus.

Bronnen:

Ben Hayes, 'Neo-Conopticon. The Eu Security-

Industrial Complex', Transnational Institute & 

Statewatch, 2009.

Ben Hayes, Hoe Big Brother groot wordt, 

Vredescahier 4/2006.

denkt hierbij aan middelen  ter vergaring 
van informatie, (tele-)communicatie, aan 
het gebruik van de ruimte, aan de bescher-
ming van het leger specifiek tegen chemi-
sche-, biologische-, radiologische- en nucle-
aire bedreigingen, aan precisie-aanvallen 
van op lange afstand, aan de operationali-
teit in stedelijk gebied, en aan superioriteit 
van de zeemacht voornamelijk in kustwa-
teren, alsook aan mobiliteit en superioriteit 
in de lucht. Cruciaal in dit geheel is dat 
heel deze architectuur gebruikt moet kun-
nen worden voor zowel binnenlandse als 
buitenlandse defensie tegen alle mogelijke 
hierboven beschreven bedreigingen. 

Frankrijk spreekt hier openlijk over de 
nood aan een Europese aanpak. “De 
Europese ambitie is een prioriteit. Een 
van de belangrijke pijlers van onze Franse 
veiligheidspolitiek is de Europese Unie 
tot een belangrijke actor in crisisma-
nagement en internationale veiligheid te 
laten uitgroeien. Frankrijk wil dat de Unie 
uitgerust wordt met de nodige militaire 
en civiele capaciteit.” Het Franse beleids-
document definieert vier prioriteiten voor 
de bescherming van de Europese burgers. 
Primo, een verbeterde samenwerking in 
de strijd tegen terrorisme en georgani-
seerde misdaad. Secundo, de ontwikkeling 
van de Europese civiele bescherming. 

rijkdommen, toestanden van broosheid en 
radicalisering in staten en regio's die nu al 
labiel en conflict-gevoelig zijn”.  

Het is opvallend hoe snel al deze risico's 
en de allesomvattende definitie van 
nationale veiligheid, hun weg vinden 
in beleidskringen. Even opvallend is de 
geringe oppositie tegen de trend om bij-
voorbeeld zaken van sociale beleid of van 
openbare gezondheid tot het werkgebied 
van de 'nationale veiligheid' te rekenen. 
In Duitsland spreekt het 'groen boek' van 
2008 over 'Risico's en uitdagingen voor 
Duitsland' over een “nieuw concept van 
transnationale openbare veiligheid dat 
terrorisme omvat, georganiseerde mis-
daad, informatietechnologie, infectieziek-
tes, en de beveiliging van basisdiensten”. 
Deze nieuwe definitie moet  “de complexe 
processen en veiligheidssystemen op 
lokaal, nationaal en transnationaal niveau 
zo vlot mogelijk laten verlopen”. 

In een rapport van de Nationale 
Veiligheidscommissie van Groot-
Brittannië wordt dezelfde open definitie 
gebruikt voor veiligheid. Men spreekt 
daarbij over een “extensief binnenlands 
partnerschap met de privé-sector, met 
gemeenschappen, met lokale besturen 
en burgers. Daartoe heeft het Verenigd 
Koninkrijk nood aan soepele en goed 
gecoördineerde nationale middelen om 
de brede waaier aan beleidsinstrumenten, 
militaire en niet-militaire, tot een cohe-
rent geheel te smeden.”

Praktisch
Terwijl de strategieën van de Britse en 
Duitse regeringen focussen op de uitbrei-
ding van het concept nationale veiligheid, 
spreekt het Franse 'Livre blanc pour la 
défense et la sécurité nationale' van 2008 
voornamelijk over de operationele maatre-
gelen die nodig zijn om een gecoördineerd 
nationaal veiligheidsinstrumentarium te 
ontwikkelen. Men spreekt er over de 'ope-
rationele superioriteit' wanneer men de 
zoektocht omschrijft naar full spectrum 
dominantie (dominantie te land, ter zee, 
in de lucht en in de ruimte). Men moet er 
naar streven “die technologie te beveiligen 
die ons een operationeel voordeel biedt 
tegenover mogelijke tegenstanders”. Men 

Vrede | nr. 400 | november - december 2009

EUROPA

Over de noodzaak tot militarisering
Een deel van de wereld leeft in overvloed. Enkele superondernemingen bepalen hoe 
de wereldeconomie voortschrijdt, wat hen enorme winsten oplevert. Maar er komt 
concurrentie. In bepaalde landen van het 'Zuiden' kan men belangrijke middelen 
mobiliseren om zich op te dringen in de grondstoffenmarkten. Dit is een regelrechte 
bedreiging voor de huidige situatie: het 'Noorden' (dwz het driespan de Verenigde 
Staten, Europa en Japan) heeft dan alleen nog zijn militaire superioriteit om zijn 
positie te handhaven. Het is duidelijk dat de VS haar militair overwicht ook politiek 
wil laten doorwegen in haar eigen voordeel en de ondergeschikte bondgenoten zijn 
maar wat blij met de Amerikaanse controle over de planeet. Het Atlantisme van de 
Europeanen, noch de volgzaamheid van Tokyo tegenover de Amerikaanse concepten 
in verband met de Stille Oceaan en Azië, worden voor het ogenblik in vraag gesteld. 
Uiteraard zullen de 'missies' (preventieve oorlogen, strijd tegen het terrorisme) van 
het VS-leger en de NAVO-bondgenoten verpakt blijven in het discours van 'de strijd 
voor (de verspreiding van) de democratie', 'de verdediging van de mensenrechten' of 
de 'verdediging van het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren' (althans van sommi-
gen). Deze verpakking verstopt echter de werkelijke bedoeling, met name de controle 
over de grondstoffen. Daarin is het behoud van de huidige constellatie cruciaal en 
wordt de hoofdtegenstelling van deze globalisering het Noord-Zuid conflict. 

Samir Amin: Sur la crise. Editions Le temps des cérises, 2009 (p.45-48)
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TURKIJE

In de nieuwe Turkse politieke cultuur is er 
nog steeds geen plaats voor de Koerden

I Derwich M. Ferho I

De discussies onder politici, in de media en bij de publieke opinie over een nieuwe, grotere en machtigere Turkse staat en over de 
Koerdische kwestie lopen hevig op in Turkije. De regering probeert een nieuw project voor de toekomst waar te maken, maar de 

oppositie ziet daar een groot gevaar voor het land in. 

Over de Koerdische kwestie leeft aan 
Turkse zijde de vrees dat het land uit 
elkaar zal vallen. De herhaaldelijke ver-
zoenende verklaringen en pogingen van 
Koerdische zijde overtuigen hen blijkbaar 
niet. Daarom blijven de Koerden herha-
len: “De negatie van het bestaan van de 
Koerden in dit land was een grote fout. In 
dit land leven Turken en Koerden samen. 
Maar we blijven wel een grote natie, die 
Turkije heet!” 

De Turkse staat heeft 90 jaar lang de 
maatschappij aangeleerd dat “er geen 
vrienden zijn van de Turken behalve de 
Turken zelf”. Turkije heeft altijd bestaan 
tussen de “vijanden” rondom zich heen. 
De Grieken en Bulgaren in het westen. 
Rusland, Armenië, Georgië en Iran in 

het oosten, Irak en Syrië in het zuiden. 
Koerden, Armeniërs, Assyriërs, Chaldeeërs, 
Alevi’s, Yezidi’s en andere religies in het 
land zelf, vormden voortdurend “een 
gevaar voor de eenheid van het land”. 
Al deze buurlanden en volkeren werden 
gezien als een potentieel gevaar, die het 
juiste moment afwachten om de Turkse 
natie uit de weg te ruimen.

Nieuwe Politieke Cultuur

Het Turkse nieuwe politieke regeringsof-
fensief, dat gedragen wordt door een 

sche opening' – gelanceerd. De Karabach-
kwestie in de Kaukasus en de opening van 
de grenzen met Armenië heten: “volgens 
afspraak opgelost.” Eigenaardig genoeg 
wordt het Turkse beleid altijd met de VS 
overlopen en alleen met Amerikaanse 
goedkeuring geïmplementeerd. Rusland, 
Iran en andere omliggende landen zwij-
gen in alle talen. Dit kan betekenen dat 
ook zij met alles akkoord gaan.

Toch merkt men dat de sterke aanwezig-
heid van de vrees voor de verdeeldheid 
van het land en van 'de Turkse samenle-
ving' nog steeds leeft bij de autoriteiten. 
Vooral het leger, de oppositie en de mees-
te Turkse NGO’s leven met die gedachte. 
Hun gedrag toont ook dat ze op geen 
enkele wijze open staan voor een nieuw 
Turkije. Het is precies alsof afgesproken is 
dat het leger deze zijde vertegenwoordigt. 
En dat leger laat nog steeds verstaan dat 
er “rode lijnen” zijn voor bepaalde zaken 
en dat het niet van plan is enige grondige 
verandering te accepteren. De stafchef 
van het Turkse Leger Basbug liet zich 
onlangs ontvallen wat die “rode lijnen” 
dan wel zijn: “Eén staat, één volk, één taal 
en één vlag”. Met andere woorden, men 
wordt gesommeerd zich geen illusies 
te maken over een eventuele oplossing 
van de Koerdische kwestie, het meest 
fundamentele probleem van Turkije. Dit 
ondanks het feit dat de oorlog tegen de 
Koerden vele miljarden kost aan het land. 
Die oorlog berokkent de economie veel 
schade, veroorzaakt politieke instabiliteit, 
tast de geloofwaardigheid van de Turkse 
staat aan, en levert het gevaar op dat 
deze situatie op den duur kan leiden naar 
een  onvermijdelijke chaos in het land. 
Een chaos die een oorlog wordt tussen 
twee volkeren, namelijk de Turken en de 
Koerden.

nieuwe politieke cultuur, wordt geacht 
deze foutieve gedachten en bijhorend 
gedrag te veranderen. De Islamo-Turkse 
ideologie van Erdogans AK partij die nu 
aan de macht is, heeft op dat vlak heel 
wat ondernomen. Het resultaat blijkt aan 
te slaan, alleszins in Turkije, bij de interna-
tionale gemeenschap en bij de Verenigde 
Staten. De recente inspanningen, drukke 
diplomatieke en commerciële initiatieven, 
van de huidige Turkse regering boeken 
resultaten. De minister van Buitenlandse 
Zaken van Turkije heeft wekenlang bezoe-
ken gebracht aan achtereenvolgens Syrië, 
Irak, Iran, Griekenland, Cyprus, Bulgarije, 
Rusland, Georgië, Armenië en ten slotte 
aan de Verenigde Staten. Enkele maanden 
geleden werd het westerse Nabucco-
project, dat het vervoer van olie en gas 

uit verschillende landen via Turkije naar 
het westen moet realiseren, ondertekend 
in Istanbul. Europa en de VS feliciteerden 
Turkse autoriteiten hiervoor. Enkele dagen 
later werd echter het concurrerende pro-
ject South Stream, 'de groene lijn' met 
Rusland ondertekend. 

De bestaande conflicten in Turkije zelf 
en in de omgeving van het land probeert 
men ondertussen op eigen wijze op te 
lossen. Om de Koerdische kwestie aan te 
pakken werd het project 'de Koerdische 
opening' – later werd het 'de democrati-

De beste oplossing voor de 
Koerdische kwestie is dat men in 
Turkije begint te denken aan een 
soort staat met gedecentraliseerde 
machtsposities. 
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De Turkse staat zou al lang beseft moeten 
hebben dat het land een fundamenteel 
probleem heeft. De koppige ontkenning 
van de Koerdische aanwezigheid en het 
assimilatiebeleid van de staat is overduide-
lijk aan de kaak gesteld geworden door de 
gewapende strijd van de PKK. Een terug-
keer naar de oude tijden, namelijk naar 
het negeren van de Koerden, naar allerlei 
fysieke en psychische folteringen, naar de 
vernietigings- en assimilatiepolitiek, zal 
nooit meer lukken. De Koerden gaan dat 
niet accepteren. De grote steun van de 
massa’s voor de PKK is er een bewijs van. 
Er moet een serieuze oplossing komen. 
En dit is wat de Koerden willen: één land, 
interculturaliteit, respect en gelijke behan-
deling, onderwijs in eigen moedertaal. 
De beste oplossing is dat men in Turkije 
begint te denken aan een soort staat met 
gedecentraliseerde machtsposities. Niet 
alles moet via Ankara gaan. Belgische, 
Zwitserse, Italiaanse en zelfs Canadese 
staatsmodellen kunnen helpen bij het vin-
den van een oplossing voor Turkije.

Uitpers, nr. 113, 11de jg., oktober 2009

Derwich Ferho is directeur van het 
Koerdisch Instituut te Brussel

de zoveelste keer getoond dat ook de 
internationale gemeenschap onder druk 
gezet wordt om over de hele Koerdische 
kwestie te zwijgen. Dat er een probleem 
is, aanvaardt iedereen. Dat er iets moet 
gebeuren ook. Maar de internationale 
gemeenschap volgt weer de Turkse lijn. 
Een oplossing? Ja, maar dan op zijn Turks! 
De Koerden gaan met deze ontwikkelin-
gen niet akkoord en zo lijkt het erop dat 
de oorlog niet zal stoppen in de komende 
jaren. In dat geval zal de internationale 
gemeenschap moeten aanvaarden dat 
niet het Koerdische volk maar wel de 
Turkse staat de oorlogszuchtige partij is. 
Of ze dat ook zo gaan verwoorden is de 
vraag. 

Oplossing
Begin oktober vergaderde het Turks 
Parlement over de Koerdische kwestie 
achter gesloten deuren. Dat toont weer 
aan dat de staat niet van plan is deze 
problematiek serieus aan te pakken. Een 
oplossing zonder met de tegenpartij aan 
tafel te zitten is ondenkbaar. De Turkse 
staat moet goed beseffen dat de enige 
weg naar een groot, machtig en vooral 
democratisch land passeert via de oplos-
sing van de Koerdische kwestie. 

Verandering?
De herhaaldelijke verklarin-
gen van de Koerdische zijde 
die duidelijk maken dat er 
geen eis is tot afscheiding 
of verdeling van het land, 
overtuigen de Turkse zijde 
blijkbaar niet. De Koerdische 
zijde laat wel heel duidelijk 
verstaan dat er geen oplos-
sing kan zijn indien men 
de Koerden blijft negeren. 
Zolang er geen onderwijs 
in eigen taal mogelijk is, 
zolang het Koerdische volk 
niet wettelijk als volwaar-
dig erkend wordt, zolang 
alle rechten op cultureel 
gebied, alle sociale rechten 
en alle rechten op het vlak 
van media niet gegaran-
deerd worden zal er geen 
oplossing komen. Een groot 
obstakel blijft dat men de 
Koerdische Arbeiderspartij 
(PKK), en de miljoenen Koerden die 
deze partij als enige waarborg voor hun 
bestaan zien, niet eens aan de onderhan-
delingstafel wil. 

Langs de ene kant heeft men het over 
“een nieuw, democratisch en mach-
tig Turkije” en zegt men dat men de 
Koerdische problematiek wil oplossen. 
Anderzijds stoppen de bombardementen 
in de Koerdische regio niet. Het leger 
wordt nog altijd grootschalig ingezet om 
de “terroristen” te elimineren. Het leger 
gebruikt zelfs chemische wapens om deze 
oorlog te winnen. Niet alleen de mensen, 
maar ook de natuur in Koerdistan wil men 
vernietigen.  

Dat de Turkse staat het niet serieus meent 
met haar “nieuwe stappen”, zien we in 
het gedrag van de regering. 'De Koerdisch 
opening' werd plots 'de democratische 
opening'. De begrippen  'interculturaliteit' 
en 'interlinguïstisch karakter' veranderden 
plots weer in de oude traditionele slogan 
“één staat, één volk, één taal en één vlag”. 
Het laatste bezoek van een 'sterke' Turkse 
delegatie aan de Verenigde Staten om 
er de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties bij te wonen heeft voor 
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De beweging voor boycot, desinvestering en 
sancties tegen Israël groeit

I Ludo De Brabander I

De laatste maanden heeft de BDS-beweging (Boycot, Sancties en Desinvesteringen) de wind in de zeilen.  
De brutale aanval op Gaza tijdens de afgelopen jaarwissel heeft daar een enorme rol in gespeeld. Daarnaast is er de grote  

medeplichtigheid van tal van westerse landen die door hun passiviteit of door hun actieve bijdrage aan de Israëlische bezettings-
politiek een protestbeweging op gang hebben gebracht, waarbinnen burgers en groepen hun verantwoordelijkheid proberen  

op te nemen als consument, bedrijf of activist.

Dat neemt verschillende vormen aan. 
Activisten stellen zich op aan waren-
huizen om bezoekers er toe aan te zet-
ten geen Israëlische producten meer te 
kopen, of nemen boudweg alle geviseerde 
producten uit de rekken en leggen dat 
vast op filmpjes die via internet worden 
verspreid. Er zijn ook talrijke campagnes 
die bedrijven viseren die produceren of 
investeren in de Bezette Gebieden. In 
België vindt de campagne tegen de kre-
dieten die Dexia verstrekt aan – volgens 
het internationaal recht 
illegale – joodse nederzet-
tingen op de Westelijke 
Jordaanoever veel weer-
klank. Het Franse Veolia, 
het vroegere Companie 
Generale des Eaux (CDE), 
is het mikpunt van diverse 
boycotacties, omdat de 
multinational een leidende 
partner is in het City Pass 
Consortium, dat een tram-
netwerk bouwt die de 
illegale joodse nederzet-
tingen in Oost-Jeruzalem 
moet verbinden met Israël. 
Luas, een dochter van 
Veolia, en de uitbater van 
het spoorwegnetwerk in Dublin, zag zich 
onder druk van de lokale vakbond ver-
plicht om een contract voor de opleiding 
van bestuurders en ingenieurs voor dit 
tramlijnnetwerk in Jeruzalem, voortijdig 
te annuleren. ANS, een Nederlandse bank, 
verbrak om dezelfde reden haar financiële 
relaties met Veolia. De BDS-campagne 
begint ook ingang te vinden in de poli-
tieke wereld. De relaties tussen Israël en 
Noorwegen kregen een behoorlijke deuk 

170 Palestijnse organisaties op tot boy-
cot, desinvesteringen en sancties (BDS) 
gericht tegen Israëlische instellingen. Met 
de oproep beogen de Palestijnse organi-
saties de politieke, militaire en economi-
sche steun aan de Israëlische bezetting 
en de inbreuken tegen het internatio-
naal recht af te blokken. De BDS is een 
geweldloze strategie om de Palestijnse 
rechten af te dwingen, geïnspireerd op de 
succesvolle campagnes tegen het Zuid-
Afrikaanse Apartheidsregime. Een boycot 

kan niet alleen zorgen voor 
grotere internationale druk 
op het Israëlische bezet-
tingsregime, maar heeft 
ook een enorm potentieel 
om de publieke opinie te 
beïnvloeden, terwijl het 
uitdrukking geeft aan 
de solidariteit met de 
Palestijnse strijd voor hun 
rechten.

De BDS-campagne is zeer 
divers en beslaat een 
heel palet aan actiemid-
delen. Een belangrijk 
onderdeel van de boy-
cotcampagne richt zich 

op de academische en culturele wereld. 
De academische boycot wil Israëlische 
universiteiten en onderzoekscentra 
isoleren om hen er toe te bewegen de 
passieve of actieve medewerking aan 
de bezettingspolitiek stop te zetten. 
Op diverse niveaus is de academische 
wereld medeplichtig aan de Israëlische 
koloniale en racistische politiek tegen 
het Palestijnse volk. Universiteiten en 
onderzoekscentra maken er geen pro-

nadat de Noorse minister van Financiën 
aankondigde dat zijn land had beslist om 
te desinvesteren van Elbit Systems. Reden 
is de betrokkenheid van het bedrijf – via 
de levering van de nodige technologie 
– bij de bouw van de Israëlische afschei-
dingsmuur in de Westelijke Jordaanoever. 
De beslissing was een gevolg van een 
advies van de Ethische Commissie wiens 
rol het is te verzekeren dat overzeese 
regeringsinvesteringen in regel zijn met 
de ethische code van het land. De minister 

legde uit dat zijn land geen bedrijf wil 
financieren dat inbreuken pleegt op het 
internationaal humanitair recht.

Oproep van Palestijnse  
civiele samenleving
Op 9 juli, exact een jaar nadat het 
Internationaal Gerechtshof in een advi-
serende opinie stelde dat de muur en 
de joodse nederzettingen gebouwd in 
Palestijns gebied illegaal zijn, riepen 
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wijd wordt gedragen. Het doel is om te 
verzekeren dat Israël zijn internationaal-
rechterlijke verplichtingen nakomt en dat 
Palestijnen het recht krijgen op zelfbe-
schikking.”

Controverse
De tegenstanders van de boycot en niet 
in het minst de zionistische lobby namen 
de BDS beweging van bij de start zwaar 
onder vuur met het klassieke arsenaal 
aan verwijten. Het meest gehoord is dat 
de BDS aanhangers antisemieten zijn. 
Een Brits-zionistische website met het 
misleidende url-adres http://boycottis-
rael.org.uk zegt dat de haat tegen joden 
tegenwoordig geëtiketteerd wordt als 
'boycot Israël'. Het argument dat daarvoor 
van stal wordt gehaald: Israël boycotten 
en de ogen sluiten voor de mensrechten-
schendingen in de Arabische landen, kan 
alleen maar ingegeven zijn vanuit antise-
mitische beweegredenen. In een reactie 
op de beslissing dit jaar van de Schotse 
'Trade Union Congress' om de boycot 
tegen Israël te steunen, staat het vol-
gende op de website te lezen: “Misschien 
dragen ze hun kilts voor hun ogen en 
negeren ze de Arabische mensenrech-
tenschendingen omdat het jobs zou 
kunnen kosten. Wij geloven dat er een 
andere reden moet zijn waarom Israël 
is uitverkoren. Inderdaad het heeft te 
maken met antisemitisme en niets meer.” 
En in een duidelijke verwijzing naar de 
Nazi-genocide spreken de auteurs over 
“Stormtroopers van onze tijd”. Toen het 
Noorse Provinciaal Parlement van Son-
Trondelag eind 2005 een resolutie goed-
keurde om Israël te boycotten via een 
verbod voor de gemeentes in de provincie 
om Israëlische producten aan te kopen 
of te verkopen, reageerde het Simon 
Wiesenthal Centrum bijna hysterisch 
door dit een “handeling van antisemi-
tisme” te noemen “in de geest van Hitlers 
'Koop niet bij de joden'-campagne”. Twee 
jaar eerder had het Wiesenthal Centrum 
met succes stokken in de wielen gestoken 
van een breed opgezette Belgische cam-
pagne van derdewereld- en vredesorga-
nisaties (verzameld in het Actieplatform 
Palestina - APP) die liep onder de slogan 
“Israëlisch fruit smaakt bitter. Zeg neen 
tegen de bezetting van Palestina. Koop 

Gordon te verdedigen in naam van de 
academische vrijheid, reageerde de voor-
zitster van de universiteit in Beersheva, 
waar hij zijn leerstoel heeft, met de woor-
den: “Academici die zo haatdragend zijn 
ten aanzien van hun land worden uitge-
nodigd om een andere professionele en 
persoonlijke thuis te overwegen”.

Professor Gordon zegt dat hij het niet 
gemakkelijk vindt om als Israëlisch burger 
de BDS te steunen, maar hij wil niet dat 
zijn kinderen en die van zijn Palestijnse 
buren opgroeien in een Apartheidsregime: 
“Ik ben er van overtuigd dat buitenlandse 
druk het enige antwoord is. Gedurende 
de laatste drie decennia is het aantal 
joodse kolonisten in de Bezette Gebieden 
dramatisch toegenomen. De mythe van 
een verenigd Jeruzalem heeft geleid tot 
de creatie van een Apartheidsstad waar 
Palestijnen geen burgers zijn en de meest 
elementaire basisdiensten ontberen. Het 
Israëlische vredeskamp is geleidelijk aan 
in rook opgegaan, zodat ze vandaag bijna 
onbestaande is en de Israëlische politiek 
schuift meer en meer op naar extreem-
rechts”, aldus de academicus. Verder stelt 
hij: “de woorden en veroordelingen van de 

regering Obama en de Europese Unie heb-
ben tot geen enkel resultaat geleid, zelfs 
niet tot het bevriezen van de nederzet-
tingen, laat staan een beslissing om terug 
te trekken uit de Bezette Gebieden. Ik heb 
daarom beslist om de BDS beweging te 
steunen die in juli 2005 is gelanceerd door 
Palestijnse activisten en sindsdien wereld-

bleem van om nauw samen te werken 
met het militair-industrieel complex. 
Zo verlenen academische instellingen 
hun diensten op vlak van strategische 
analyse en ondersteunen ze onderzoek 
voor de ontwikkeling van wapentechno-
logie. Academici zoals professor Arnon 
Sofer van de Haifa Universiteit, bekend 
van zijn stelling dat de Palestijnen een 
demografische bedreiging vormen voor 
de zionistische staat,  zorgen voor de 
ideologische onderbouw van een geïnsti-
tutionaliseerd Apartheidsregime. Sofer 
wordt gezien als een van de ideologen 
die staan voor de totale afscheiding van 
Palestijnen en Israëli's en die de brutale 
politiek in Gaza steunen. In een inter-
view met de Jeruzalem Post (24 mei 
2004) zei professor Sofer: “Als we niet 
doden, dan houden we op te bestaan... 
unilaterale afscheiding garandeert geen 
'vrede', maar wel een Zionistisch-Joodse 
staat met een overweldigende meerder-
heid van joden....”. Terwijl critici van de 
Israëlische repressiepolitiek tegen de 
Palestijnen het leven zuur wordt gemaakt 
aan de universiteiten, ondervinden deze 
racistische ideologen weinig weerwerk 
van hun collega's uit de academische 

wereld. Illustrerend is het geval van de 
Israëlische professor Neve Gordon, toen 
deze een opiniestuk publiceerde in de 
Los Angeles Times (20/08/2009) waarin 
hij zijn besluit bekend maakte om de 
BDS-beweging tegen Israël te steunen. 
Meteen vroegen verschillende leden van 
de Knesset om zijn ontslag. In plaats van 

Een jaar nadat het Internationaal 
Gerechtshof in een adviserende opinie 
stelde dat de muur en de joodse neder-
zettingen gebouwd in Palestijns gebied 
illegaal zijn, riepen 170 Palestijnse 
organisaties op tot boycot, desinveste-
ringen en sancties (BDS) gericht tegen 
de Israëlische instellingen.
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ken op het internationaal 
humanitair recht (zoals 
recent nog omstandig aan-
getoond in het Goldstone-
rapport), beletten niet 
dat het kan rekenen op 
uitstekende politieke en 
militaire betrekkingen met 
tal van westerse democra-
tieën. Dat kan niet meteen 
gezegd worden van landen 
als Soedan, Iran en andere 
pariastaten tegen dewelke 
op zijn minst al diploma-
tieke maatregelen worden 
genomen of die in de 
media publiekelijk de man-
tel worden uitgeveegd door 
politiek verantwoordelijken. 
In het geval van Israël loopt 
het anders. Voorbeelden 
genoeg. Drie maanden 
na de Libanon-oorlog kon 
Israël als eerste land een 
individueel samenwer-
kingsakkoord sluiten met 
de NAVO, de VS storten elk 
jaar bijna 3 miljard dollar 
aan militaire steun op de 
rekening van deze bezet-
tingsmacht,... De EU ziet 
dan weer geen graten in 
samenwerking op vlak van 
onderzoek en technologie 
en de meeste lidstaten 
verstrekken probleemloos 
vergunningen voor wapen-
export. Het is dit fenomeen 
van verregaande steun 

en onverantwoord gedrag van politieke 
leiders van het democratische Westen, 
dat Israël extra-gevoelig en ontvankelijk 
maakt voor een boycotcampagne. Een 
ander belangrijk element in de BDS is dat 
het om een campagne gaat die vanuit 
de Palestijnse samenleving zelf komt. 
Analoog met het plaatselijke verzet tegen 
het Zuid-Afrikaanse Apartheidssysteem 
gaat het om een oproep van een zeer 
breed platform van Palestijnse organisa-
ties, ondanks het feit dat de Palestijnen 
zelf mee het slachtoffer zijn van een 
mogelijke boycot als gevolg van hun 
enorme afhankelijkheid van de Israëlische 
economie en handel.

Hiervan klopt alleen dat Israël wel degelijk 
een uitzonderlijke status heeft, zij het 
dan niet zoals ze zelf beweren omdat het 
een staat is met een grote meerderheid 
joden en die daarom door een interna-
tionale campagne wordt geviseerd. Het 
uitzonderingsstatuut is van een geheel 
andere orde: Israël is namelijk het land in 
de wereld met een record aantal overtre-
dingen van internationale resoluties. Haar 
praktijken van onderdrukking, bezetting, 
discriminatie van de Arabisch/palestijnse 
burgers in de als 'joods' gedefinieerde 
Israëlische staat, mensenrechtenschendin-
gen tot zelfs oorlogsmisdaden en inbreu-

geen groenten en fruit uit 
Israël”. De campagne werd 
eveneens vergeleken met 
de Nazi-campagne uit de 
jaren dertig. Het Centrum 
deed dit middels een mas-
sale briefschrijfactie naar 
Oxfam in de Verenigde 
Staten, waardoor de inter-
ne druk op Oxfam België 
te groot werd en deze zich 
vervolgens verplicht zag 
zich uit deze succesvolle 
campagne terug te trekken. 
Het enthousiasme voor de 
campagne bij enkele ande-
re, vooral grotere partners 
van het APP, die rekening 
moeten houden met hun 
internationale netwerken 
en een smet vreesden op 
hun imago met gevolgen 
voor de fondsenwerving, 
werd er daarna heel wat 
minder op. Het APP maakte 
uiteindelijk een einde aan 
de campagne, terwijl ze 
internationaal nog maar 
op gang moest komen. 
Kleinere organisaties en 
tal van activisten hebben 
inmiddels de boycotcam-
pagne zelf in handen geno-
men en sinds de winter-
oorlog in Gaza lijkt die een 
nieuwe impuls te hebben 
gekregen.

Antwoorden op 
de kritiek
Zionistische organisaties maken veelvul-
dig gebruik van het discours dat de boycot 
gelijkstelt aan antisemitisme en 'bewijzen' 
dat door te verwijzen naar andere landen 
die zich zogezegd vergrijpen aan veel 
zwaardere mensenrechtenschendingen 
en desondanks niet geviseerd worden. 
Het gaat hier om een gemakkelijke, maar 
misplaatste instrumentalisering van de 
Europese genocide tegen de joden in een 
poging om intellectueel te intimideren. 
Het zijn immers niet de joden die worden 
geviseerd, maar de praktijken van een 
koloniale macht die zich boven het inter-
nationaal recht waant.
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diskrediet wordt gebracht. Integendeel, 
we moeten allemaal samen de 'boycot 
van binnenuit' vervoegen om te zorgen 
voor Israëlische steun aan het Palestijnse 
initiatief.”

Warshawski pareert meteen het verwijt 
dat de BDS niet dialoog- en verzoenings-
gericht, zelfs agressief zou zijn. BDS is 
een geweldloze campagne, voor sommi-
gen complementair aan de gewapende 
strijd, voor anderen een alternatief 
daarvoor. De slogan, 'Koop geen produc-
ten van de bezetting', is een oproep aan 
de consument tot een politiek, morele 
daad, een variant op het streven naar 
eerlijke handel, net zoals je geen pro-
ducten wilt kopen die in erbarmelijke 
arbeidsomstandigheden zijn gemaakt. 
Op het ogenblik dat Gaza straffeloos aan 
een compleet embargo is onderworpen, 
gaat het om een van de weinige, effec-
tieve instrumenten waarover de burger 
beschikt. BDS verhoogt ook de dialoog, 
ze verwerpt ze niet. Toen Naomi Klein 
besloot om bij de uitgave van haar boek 
'The Shock Doctrine' in Israël, de boycot-
strategie te respecteren, moest ze daar-
voor op tientallen telefoons en e-mails 
reageren. Dat is net zoals de activist aan 
de deur van een filiaal van een winkelke-
ten, die verplicht is om met de bezoekers 
ervan te communiceren om uit te leg-
gen waarom de boycot van Israëlische 
producten volgens hem/haar een goede 
zaak is. Naomi Klein: “Van zodra je start 
met de toepassing van een boycotstra-
tegie, stijgt de dialoog in hoge mate. 
Het opbouwen van een beweging vergt 
eindeloze communicatie, zoals velen van 
de anti-Apartheidsstrijd zich nog zullen 
herinneren”.

Bronnen:
Carey Roane. 'Boycott Israel?', The Nation, 24 augus-
tus 2009.
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9 maart 2009.
The Boycott Israel campaign: A pro-Israel pro-
peace perspective (http://www.meretzusa.org/the 
boycott-israel-campaign-a-pro-israel-pro-peace-
perspective)
Warschawski Michel. 'Yes to Boycott, Divestment 
and Sanctions (BDS) Against Israel: An Answer to 
Uri Avnery', 9 oktober 2009 (http://www.alternati-
venews.org/blogs/michael-warschawski.html)
Klein Naomi. 'Israel: Boycott, Divest, Sanction',  
The Nation, 9 januari 2009.

demische boycot. “Door dat te doen 
draait het uit op het viseren van twee 
groepen – de academici en de literaire 
wereld – binnen dewelke de oppositie 
tegen de bezetting het wijdst verspreid 
is”. Worden onder meer genoemd: David 
Grossman en Amos Oz, twee vooraan-
staande linkse zionisten met het etiket 
'vredesactivist', die in werkelijkheid wei-
nig geïnteresseerd zijn in het verdedigen 
van de Palestijnse rechten, dan wel een 
strijd voeren tegen de ondergang van de 
'zionistische democratie', twee termen 
die elkaar uitsluiten. Immers, Israël kan 
geen joodse staat zijn en tegelijk een 
democratie als meer dan twintig procent 
van de Israëlische burgers Palestijn is. 
Net om die reden zijn partijen als Meretz 
en organisaties als Peace Now tegen de 
uitvoering van VN-resolutie 194, zijnde 
de terugkeer van Palestijnen die tijdens 
de Naqba ('catastrofe') van 1947-49 gro-
tendeels uit hun huizen zijn verjaagd en 
sindsdien niet meer terugmogen naar 
hun grond. 

Er is evenwel een andere vredesbeweging 
in Israël, (nog) klein maar zeer actief. 
Die is er zelfs in geslaagd om de BDS-
beweging ook in Israël te doen groeien. 
In een antwoord op een standpunt 

tegen de BDS-campagne van de promi-
nente vredesactivist Uri Avnery schrijft 
Michel Warshawski van het 'Alternative 
Information Centre' in Jeruzalem: “Geen 
enkele Israëli die beweert de nationale 
rechten van de Palestijnen te steunen 
kan zijn rug keren naar deze campagne. 
Na jaren te hebben beweerd dat de 
'gewapende strijd niet de weg is', zou 
het onfatsoenlijk zijn dat deze strategie 
door diezelfde Israëlische activisten in 

Strafmaatregelen zijn  
contraproductief en  
overtuigen geen Israëli's
Verschillende opeenvolgende jaren over-
handigde het Actieplatform Palestina 
een memorandum aan de Belgische 
minister van Buitenlandse Zaken, met 
daarin de boodschap om meer druk te 
zetten op Israël, bvb. via het opschorten 
van het Associatie-akkoord tussen de 
Europese Unie en Israël (wat deze laatste 
een voordelige markttoegang bezorgt) 
of het opleggen van een wapenembargo. 
Steevast luidt het antwoord dat deze 
maatregelen contraproductief zullen 
werken en de deur zullen sluiten voor 
de stille diplomatie. In Europa gaan 
sommigen zelfs zo ver dat ze juist het 
'open-houden-van-de-deur-argument' 
gebruiken om een opwaardering van 
het EU-Israëlisch Associatie-akkoord 
(waartoe de Europese ministers in 
december 2008 effectief besloten) te 
verantwoorden. Maar wat heeft deze 
'goodwill'-diplomatie tot nu toe opge-
leverd? Een versnelde uitbreiding van 
de joodse nederzettingen in Palestijns 
gebied, een brutale oorlog en een nog 
altijd gehandhaafd moordend embargo 
tegen de inwoners van Gaza, m.a.w. een 
grote uitgestoken middelvinger tegen 

het internationaal recht. Zoals Naomi 
Klein in haar pleidooi voor steun aan de 
BDS schreef: 'when carrots don't work, 
sticks are needed'.

We raken de Israëlische  
vredesbeweging
Op de website van de Amerikaanse afde-
ling van de links-zionistische Meretz-
partij staat dat de BDS-campagne te 
zwaar focust op een culturele en aca-

Het fenomeen van verregaande steun 
en onverantwoord gedrag van politieke 
leiders van het democratische Westen 
ten opzichte van Israël, maakt het land 
extra-gevoelig en ontvankelijk voor 
een boycotcampagne.
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Klimaatverandering en conflict
Klimaatverandering en maatschappijverandering: 'Don’t mention the war!'

Klimaat en het dilemma van de groei

Georges Spriet, David Dessers, Peter Tom Jones, Vicky De Meyere
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De Vlaamse vredesweek heeft zopas campagne gevoerd rond 
het thema klimaatverandering en conflict. Het uitgangspunt 
is dat diepere oorzaken van conflicten moeten worden aan-
gepakt. Klimaatverandering beïnvloedt op directe wijze de 
levensomstandigheden van mensen. Het antwoord kan en mag 
niet militair zijn, zoals de tendens in bepaalde beleidskringen 
maar al te duidelijk is. Droogtes, verhevigde regenval, overstro-
mingen, enzovoort, veroorzaken nu al een achteruitgang van 
de leefwereld van zovele mensen op deze aarde. De negatieve 
invloed op landbouwmogelijkheden spreekt voor zich. In een 
wereld met ongelijke verhoudingen, tussen  verschillende 
geografische gebieden en tussen verschillende delen van de 
bevolking, kan dit leiden tot grotere spanningen. Dat zien we 
nu al in de wanhopige manier waarop rijke landen hun grenzen 
afschermen voor vluchtelingen.

Economisch wereldsysteem
Onze kapitalistische economie draait rond het maken van 
winst. Een van de belangrijkste wijzen waarop winst kan 
gemaakt worden is de economische groei. 'Groei' is dus geen 
doel op zich, maar het voornaamste instrument, het middel om 
meer winst te kunnen maken. Dit groeisysteem moet steeds 
ergens anders gaan ‘halen’, moet zich steeds iets toe-eigenen: 
grondstoffen worden weggehaald uit (derdewereld)landen om 
onze (gecreëerde) behoeften in te vullen, landbouwgrond van 
over de hele wereld wordt in functie gesteld van de consumptie 
van het 'Noorden'. Dit ter meerdere winst van de multinatio-
nals. De wereldbevolking consumeert jaarlijks 40 % meer dan 
wat ze zou mogen op basis van de beschikbaarheid en het her-
stelvermogen van natuurlijke grondstoffen.

Het economisch model heeft zich ontwikkeld tot een gemon-
dialiseerd systeem dat de aarde aan het opgebruiken is (omdat 
we meer uit de aarde halen dan dat ze zelf opnieuw kan 
aanmaken), en klimaatsystemen wijzigt (afval, uitstoot van 

schadelijke stoffen). In de berekeningen van de 'ecologische 
voetafdruk' (die niet eens alle elementen in rekening brengt) 
heeft elk wereldburger recht op een ‘rechtvaardig wereldaan-
deel’, dat in 2001 op 1,8 globale hectare werd berekend. De 

Belg gebruikt bijna 3 maal zijn rechtvaardig wereldaandeel, de 
Noord-Amerikaan vijf maal. Iemand uit Bangladesh gebruikt 
slechts 33 %. Het welzijnsniveau van de Belg ligt volgens indica-
toren van het 'United Nations Development Program', de ont-
wikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties, 2,7 maal hoger 
dan dat van een gemiddelde inwoner van Mali. Daar tegenover 
staat dat de ecologische voetafdruk van een Belg 3,2 keer hoger 
ligt dan die van de gemiddelde Balinees. Met andere woorden: 
onze welvaart is opgebouwd door roofbouw te plegen op 
de landen in het Zuiden. De gevolgen van het decennialang 
overconsumeren laten zich wereldwijd voelen in de vorm van 
klimaatopwarming, milieudegradatie en de sociaal-economi-
sche impact hiervan. De tragiek is dat het vooral de ontwikke-
lingslanden zijn die het hardst getroffen worden. Er is dus een 
enorme ecologische schuld ontstaan die de grote verbruikers 

Klimaatverandering en conflict 
I Georges Spriet I

Van 7 december tot 18 december 2009 gaat de belangrijke klimaattop van de Verenigde Naties door in Kopenhagen. De hele wereld 
verwacht dat hier een nieuw globaal en efficiënt akkoord gesloten wordt dat moet dienen als opvolger van het Kyoto Protocol. Dit 

akkoord dat in 1997 ondertekend werd, heeft ondanks allerlei beloften en nieuwe (op de vrije markt gerichte) mechanismen niet 
kunnen leiden tot een vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot. Waar Kyoto faalde was de economische crisis wel efficiënt. 
2008 was het enige jaar sinds 1997 waarin effectief een daling van de uitstoot van broeikasgassen werd opgetekend, met dank 
aan de recessie. China en de Verenigde Staten zijn samen verantwoordelijk voor zo'n 40 % van de wereldwijde CO2-uitstoot en 

velen verwachten in Kopenhagen een doorbraak omtrent klimaat van deze twee grootmachten. Jammer genoeg lijkt de Verenigde 
Staten in de aanloop naar de top een tamelijk obstructieve rol spelen. Tijdens de gesprekken die aan de top vooraf gaan werden de 
VN vertegenwoordigers omcirkeld door lobbyisten uit de industrie. Ook Japan kondigde al op voorhand aan dat het qua uitstoot 

maar maximum 2 % onder de norm vastgelegd tijdens de Kyoto-top zou gaan. Het wordt afwachten, maar het is alleszins duidelijk 
dat een nakende klimaatsopwarming nooit zal worden afgeremd zonder drastische afspraken op deze letterlijk levensbelangrijke 

top. We moeten daarbij opmerken dat zonder concrete tussentijdse doelstellingen en zonder een dwingende controle op implemen-
tatie, politici eender wat kunnen beloven. Dit dossier wil aantonen hoe drastisch de keuzes van politici wel zullen moeten zijn om 

een verschil te kunnen maken en probeert een theoretischer en ruimer inzicht te verschaffen aan het thema klimaat (red.).  

Het economisch model heeft 
zich ontwikkeld tot een 
gemondialiseerd systeem dat 
de klimaatsystemen wijzigt 
en de aarde aan het opge-
bruiken is omdat we meer uit 
de planeet halen dan dat ze 
zelf opnieuw kan aanmaken.
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(de producenten en consumenten van het Noorden) hebben 
ten opzichte van de landen uit het Zuiden. De gevolgen van de 
ecologische wantoestanden én de ongelijke welvaartsverdeling 
op wereldschaal kunnen enkel gestopt worden door een gron-
dige omslag van onze economische patronen.
 
De uitdaging bestaat er in om een milieuvriendelijke techniek 
dominant te laten worden ten nadele van een achterhaalde, 
moderne techniek. Technologie, als motor van de economie, 
moet opnieuw ingebed worden in een breder geheel van maat-
schappelijke relaties.1 Maar dit zal wellicht maar kunnen als de 
samenleving een beslissende greep krijgt over de economie. 
Samengevat is klimaatverandering vooral te wijten aan ons 
economisch systeem dat berust op2

1. Ongebreideld en inefficiënt gebruik van fossiele brandstoffen 
en wijzigingen in landgebruik (verstedelijking, ontbossing,…)

2. verspillend verbruik van de natuurlijke rijkdommen (zoals 
bvb. water), die als productiemiddelen of koopwaren worden 
beschouwd tot de uitputting ervan

3. cultuur van consumentisme: vooral voor behoefte van koop-
krachtige verbruikers

4. individuele oplossingen en individueel gedrag (bvb. mobili-
teit)

5. de doelstelling om winst te maken in plaats van bevrediging 
van de basisbehoeften van de wereldbevolking

Conflict
Uit onderzoek blijkt al lang dat schaarste in het milieu mee 
de oorzaak is van gewelddadige conflicten op vele plaatsen in 
de derde wereld.3 Deze conflicten zijn wellicht de voortekens 
van groeiend toekomstig geweld als gevolg van milieudegra-
datie. Geweld dat meestal binnen een land zal voorkomen in 
plaats van tussen landen en het zal niet snel wegebben. Arme 

samenlevingen hebben minder 
ruimte om zich te beschermen 
tegen milieuproblemen en de 
sociale gevolgen ervan. Deze 
samenlevingen beleven in feite 
nu al zware gevolgen van water-
schaarste, ontbossing, en een 
gebrek aan vruchtbare grond. 

Sociaal conflict is op zich zeker 
geen te verwerpen ontwikkeling: 
massamobilisaties en politiek 
werk kunnen immers kansen cre-
eren voor een gunstige herteke-
ning van de landverdeling, van de 
toegang tot gezondheidszorg of 
van het bestuur. Maar het gevaar 
bestaat erin dat een snelle, 
onvoorspelbare ontwikkeling van 
ecologische problemen de moge-
lijke constructieve sociale hervor-
mingen zou kunnen overgroeien. 

Bovendien zal een grote ecologische achteruitgang de druk 
verhogen op overheden, die dan minder in staat zullen zijn om 
positief in te gaan op sociale noden. Het risico is duidelijk aan-
wezig dat een staat zou kunnen uiteenvallen, of dat autoritaire 
tendensen het zullen halen op de eerder participatieve. Hoewel 
milieudegradatie niet direct tot interstatelijke conflicten zal 
leiden, zien analisten een overduidelijk verband met destabili-
satie of zelfs fragmentatie van staten, die dan toevluchtsoorden 
kunnen worden voor internationale criminele groeperingen of 
terroristen (met een gevaar op de verspreiding van massaver-
nietigingswapens), of waar dan gemakkelijk krijgsheren op de 
voorgrond kunnen treden. Op zich  zijn dit allemaal weer moge-
lijke oorzaken voor een militair optreden van andere staten in 
het getroffen land, waardoor het dan toch tot een interstatelijk 
conflicten kan komen.

De klimaatverandering lijkt voor de voorstanders van militaire-
interventie-als-conflictoplossing nieuwe paden te effenen. Het 
beschermen van de toegang tot water en van de noodzakelijke 
bevoorradingsroutes van energiegrondstoffen, het tegenhou-
den van de migratiestromen,... Dit is niet een louter politieke 
zaak. De belangrijke economische (en financiële) actoren heb-
ben een soort exclusiviteit nodig om hun dominante positie 
te kunnen behouden. Een alleenrecht bijvoorbeeld wat de 
toegang tot energie- en andere grondstoffen betreft. Deze 
noodzaak aan exclusiviteit leidt tot een militarisering van de 
internationale politiek en tot een militarisering van elk pro-
bleem dat dreigt dit alleenrecht te verhinderen (dus ook de 
klimaatverandering). Men gaat er in eerste instantie van uit dat 
aanpassingsstrategieën in de strijd tegen de klimaatverande-
ring een verzachtende rol zullen spelen op de mogelijkheid tot 
conflicten. Er moet echter op gelet worden dat de ongelijkheid 
in de capaciteit om te antwoorden op de klimaatverandering, 
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de regionale krachtsverhoudingen niet nog meer versterken, in 
die mate dat deze in een oorlog zouden kunnen omslaan.
 
NAVO
We hebben best nu al aandacht voor dossiers waarin een mili-
tarisering van de klimaatverandering dreigt. Een voorbeeld hier-
van betreft de toekomstige uitbating van het Noordpoolgebied. 
Het smelten van het pooleis zorgt ervoor dat niet alleen 
bepaalde nieuwe routes bevaarbaar zullen worden, maar ook 
dat bepaalde bodemrijkdommen gemakkelijker exploiteerbaar 
zullen worden. Canada en Rusland positioneren zich nu al volop 
om de toekomstige rijkdommen niet mis te lopen, en grote 
delen voor zich op te eisen. De media kunnen zich in zulke dos-
siers een negatieve rol aanmeten door volop in te spelen op de 
groeiende rivaliteit. De NAVO geeft speciale aandacht aan het 
'Hoge Noorden'. Evere beweert de onderhandelingen tussen de 
betrokken landen niet te willen beïnvloeden. Maar voormalig 
NAVO secretaris-generaal Jaap De Hoop Scheffer stelde zich wel 
de vraag hoe de Alliantie moet omgaan met de vaststelling dat 
verschillende landen uit het Poolgebied hun militaire capacitei-
ten en activiteiten in het Hoge Noorden intensifiëren -iets wat 
De Hoop Scheffer op zich trouwens als begrijpelijk en absoluut 
gerechtvaardigd bestempelde. Deze regio is voor de NAVO van 
groot strategisch belang, en de ex-secretaris-generaal waar-
schuwt voor een evolutie naar een opdeling van de alliantie: 
“dit is de weg naar fragmentarisering van de NAVO, wat ten 
allen tijde vermeden moet worden”.4

De ongelijke aanpak van het klimaat kan de krachtsverhou-
dingen tussen landen danig beïnvloeden. Een land dat in staat 
is om de energie-efficiëntie te optimaliseren zal meer ener-
giemiddelen kunnen toewijzen aan de militaire noden, bvb, 
en zich dus 'sterker' voelen dan de anderen. Daarnaast is de 

'interne' ongelijkheid in een land van belang bij het nemen van 
aanpassingsmaatregelen. De verschillende bevolkingsgroepen 
moeten betrokken worden, en de uitvoering van de plannen 
moeten iedereen eerlijk en gelijk behandelen. Anderzijds, 
mocht een staat helemaal geen maatregelen nemen om de kli-
maatverandering aan te pakken, dan zouden de latere politieke 

generaties de verantwoordelijkheid kunnen afschuiven op haar 
voorgangers want “nu is het te laat”. De ontevredenheid van de 
bevolking hierover zou zich dan wel eens kunnen richten tegen 
het politiek systeem op zich (de legitimiteit van regeringen of 
van de overheid). Nu niet handelen dreigt dus een hypotheek te 
leggen op de toekomstige stabiliteit. Met andere woorden 'eer-
lijke maatregelen' rond aanpassing aan (adaptatie) en beper-
king van (mitigatie) de klimaatverandering, zijn van essentieel 
belang zowel voor de binnenlandse- als de internationale sfeer.

Strategisch belang van het 
Noordpoolgebied
De gevolgen van de klimaatverandering zullen niet overal 
dezelfde zijn. Kennelijk komen we nu al tot de vaststelling 
dat de temperatuur aan de polen sneller stijgt dan op andere 
plaatsen. De Noordpool lijkt het meest onderhevig aan dit 
fenomeen, de Zuidpool lijkt minder drastisch te lijden door 
compensatie via een verhoogde neerslag. Er zijn drie belang-
rijke gevolgen van de verhoging van de temperatuur in het 
Noordpoolgebied: nieuwe doorvaartroutes, toegang tot de 
bodemrijkdom van het poolgebied, en de dooi van de perma-
frost (gebieden met een permanent bevroren ondergrond).

Niemand twijfelt er nog aan. Zowel de Noordwestelijke 
doorvaartroute (ten noorden van Canada) als de Noordelijke 
Zeeroute (ten noorden van Rusland) zullen binnen afzienbare 
tijd gedurende enkele zomermaanden ijsvrij en dus bevaarbaar 
zijn. Op zich is dat positief nieuws voor de wereldhandel aan-
gezien de afstanden tussen Europa en China, en tussen Europa 
en de Stille Oceaan behoorlijk korter zullen worden. Het is nu 
nog niet echt voorspelbaar of deze routes ook economisch ren-
dabel zullen blijken voor de reders (men moet rekenen op een 
versterking van de bootwanden, hogere verzekeringspremies, 
enzovoort). Maar de evolutie in het gebied heeft onvermijdelijk 
een invloed op de geopolitieke omstandigheden. 

Het VN-verdrag betreffende het zeerecht maakt een onder-
scheid tussen internationale wateren, territoriale wateren en 
de diepzee. Territoriale wateren liggen kort bij de kust, een 
betrekkelijke consensus spreekt over een afstand tot twaalf 
zeemijlen. De snelheid van het smelten van de ijskap zal wel-
licht niet zo groot zijn dat er op korte termijn een doorvaart-
route vrijkomt die niet ergens door territoriale wateren zou 
gaan. Civiele schepen hebben volgens het VN-verdrag recht op 
'onschuldige' doorgang in de territoriale wateren. Alle landen 
die aan het Noordpoolgebied grenzen hebben ditzelfde recht 
in het verleden ook toegekend aan militaire schepen. Maar 
sinds er een mogelijke permanente doorvaartroute komt door 
de klimaatsopwarming, verklaart Moskou plotseling dat de 
routes die door de eilandenreeks aan haar noordkust lopen, 
'binnenwateren' doorkruisen. Op de binnenwateren (zoals 
rivieren) gelden andere regels dan voor de territoriale wateren. 
Concreet betekent dit geen vrije doortocht. Ook Canada claimt 
hetzelfde voor de noordwestelijke route. De VS van hun kant 
zijn het daar niet mee eens. Er komt misschien een complicatie 

De ongelijkheid in de capa-
citeit om te antwoorden op 
de klimaatverandering zou 
de regionale krachtsverhou-
dingen nog meer kunnen ver-
sterken, in die mate zelfs dat 
deze in een oorlog zouden 
kunnen omslaan.
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bij mochten er militaire 
schepen die uitgerust zijn 
met rakettenschild-onder-
delen (Aegis-systeem) 
zich aanbieden om door 
de Russische territoriale 
wateren te gaan varen. 
Moet er dan vrije door-
gang verleent worden? Dit 
mobiele systeem zou dan 
nog dichter bij Rusland 
komen dan de instal-
latie op land in Tsjechië 
en Polen. Bovendien 
zijn er belangrijke mili-
taire marinebasissen in dit 
noordelijk gedeelte. Dit 
alles geldt ook voor de luchtmachtbasis en de radarinstallaties 
die voor het Alaska-rakettenschild moeten dienen, in noord-
Groenland (Thule), of basissen in Alaska zelf en de plannen voor 
een basis nabij de Aleoeten (eilandengroep tussen Rusland en 
de Verenigde Staten) in de Bering Straat. Het dossier wordt dus 
maar dikker en dikker. Een ingebruikname van de noordelijke 
route zal veel investeringen vragen om havensteden en  haven-
faciliteiten te ontwikkelen. Vanuit louter Russisch perspectief 
zou het zeer interessant zijn om de grote voorraden natuurlijke 
rijkdommen uit Siberië (olie, gas, hout, steenkool, metalen) 
langs de noordkust te kunnen vervoeren. Het hele dossier is 
alleszins voer voor conflicten en zou tot verhoogde militaire 
spanning kunnen leiden. Het is zonder meer van groot belang 
voor de wereldverhoudingen dat mogelijke conflicten verme-
den en/of opgelost kunnen worden via politieke afspraken en 
akkoorden. 

Economische exploitatie van het poolgebied
Het feit dat er door de opwarming van de aarde grote voor-
raden natuurlijke rijkdommen 'bereikbaar' worden, zou kunnen 
betekenen dat bepaalde politieke leiders geneigd zijn de kli-
maatverandering als een positief element te beschouwen. Op 
zich zou dit kunnen uitgroeien tot een behoorlijk geopolitiek 
twistpunt tussen mogelijke begunstigden van de opwarming 
en de slachtoffers ervan.

Een bijkomend element is de onderlinge strijd tussen de staten 
in het poolgebied om de toegang tot deze natuurlijke rijkdom-
men. Als olie alsmaar schaarser wordt is elke nieuwe vondst 
een mogelijke bron van concurrentie en conflict. Hoe stevig zijn 
de bestaande afspraken? De Conventie van Genève over het 
Continentaal Plat (het gedeelte van een continent dat onder 
water staat) spreekt over het uitoefenen van soevereiniteit (qua 
ontginning van natuurlijke rijkdom) tot 200 zeemijl vanaf de 
basislijn waar men begint te meten. Moskou beweert recht te 
hebben op belangrijke delen van de bodem onder de Poolzeeën 
omdat het de Lomonosov-richel (een onderwater bergketen) 
als een deel van het Russisch continentaal plat beschouwd. 

Maar er zijn ook andere 
landen die zeggen dat de 
Lomonosov het natuur-
lijk verlengde is van 
hun bodem. Het feit dat 
Moskou hierover een dos-
sier aanhangig maakte 
bij de Internationale 
Commissie voor het 
Continentaal Plat, doet 
veronderstellen dat een 
juridische regeling moge-
lijk is. 

Dooi van de 
permafrost
Permafrost is het ver-

schijnsel dat in bepaalde gebieden nabij de polen en in het 
hooggebergte de ondergrond nooit helemaal ontdooit. In de 
geologie wordt voor permafrost de definitie gehanteerd dat 
de grond meer dan twee opeenvolgende jaren bevroren moet 
blijven. Ontdooiing van de permafrost brengt grote hoeveel-
heden methaan in de atmosfeer, een sterker opwarmingsgas 
dan CO2. Het verdwijnen van de permafrost zou op termijn 
nieuwe economische ontwikkeling van deze gebieden moge-
lijk maken, maar in eerste instantie houdt de dooi een groot 
gevaar in voor de reeds bestaande infrastructuur waarvan de 
permanent bevroren funderingen zouden gaan dooien, met 
een destabilisering tot gevolg. Dat is van belang voor gebou-
wen en woningen maar ook voor pijpleidingen, en zeker voor 
elektrische (nucleaire) installaties. Het heeft zeker ook gevolgen 
voor militaire logistieke lijnen. Noord-Siberische steden als Tiksi 
en Jakoetsk zouden ernstig in de problemen kunnen geraken. 
Problemen die nog verergerd kunnen worden door het risico op 
verhoogde neerslag. 

Besluit
De klimaatverandering creëert dus nieuwe omstandigheden 
waarin bestaande conflicten kunnen verergeren of waarin 
nieuwe aanleidingen voor conflicten kunnen ontstaan. Het 
is dus uit hoofde van de internationale veiligheid van groot 
belang dat de in december geplande VN-Klimaatconferentie in 
Kopenhagen een absoluut succes wordt. Beleidsmensen moe-
ten overtuigd geraken van het feit dat het probleem zelf moet 
worden aangepakt en niet enkel de gevolgen. En er moet zeker 
op toegezien worden dat de problemen ten gevolge van de 
klimaatsopwarming niet 'opgelost' worden met een militaire 
aanpak.

1 Jones, PT en Jacobs R. Terra Incognita p.547
2  Politiek dossier Vlaamse Vredesweek 2009; Werken aan het klimaat, 

voor vrede (www.vrede.be)
3  Homer-Dixon T F, Environmental scarcities and violent conflict, 1994  

(http://www.library.utoronto.ca)
4 De Hoop Scheffer J, toespraak, 29 januari 2009 (www.nato.int)
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Mocht dit gewoon de mening van een oude illustere Franse 
academicus zijn, was de kous snel af, maar eigenlijk gaat het 
om een hele duidelijke formulering van een discours dat nog 
steeds dominant is in de brede beweging tegen klimaatver-
andering. Allemaal samen moeten we het probleem aanpak-
ken en oplossen. De burger laat zijn auto wat vaker staan en 

draait een spaarlamp in, de regering neemt haar verantwoor-
delijkheid in de internationale fora en bedrijven hebben er alle 
belang bij om de stap naar die duurzame transitie te zetten. 
Terwijl alle historische bewegingen voor maatschappijveran-
dering uit het verleden de uitdrukking waren van een machts-
conflict en krachtsverhoudingen tussen sociale groepen in de 
maatschappij, zou de beweging tegen klimaatverandering nu 
vrij van conflict zijn en zouden we fluitend en schouder aan 
schouder met regeringen en bedrijven stappen vooruit moe-
ten zetten. Iedereen binnen de consequente linkerzijde voelt 
wel aan dat dit onmogelijk kan kloppen. Klimaatverandering 

is geen externe vijand die de hele mensheid bedreigt en 
waartegen we ons samen moeten weren. Klimaatverandering 
is een uiterst bedreigend symptoom van een economisch 
systeem dat gebaseerd is op grenzeloze winst en groei, 
waarbij de onophoudelijke zoektocht naar winst ertoe heeft 
geleid dat we op een dramatische manier roofbouw plegen 
op onze planeet. Niet iedereen draagt hiervoor dezelfde ver-
antwoordelijkheid, en boven alles ligt de verantwoordelijkheid 
hiervoor bij een systeem gebaseerd op private eigendom en 
marktconcurrentie.

Stellen dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moe-
ten nemen is een beetje een dooddoener. Natuurlijk is het 
belangrijk dat individuele burgers hun verantwoordelijkheid 
nemen en hun levensstijl, binnen de mate van hun mogelijk-
heden, gaan vergroenen. Het duidt immers op een politieke 
bewustwording rond dit thema en een engagement. Maar 
tegelijkertijd is het duidelijk dat de fundamentele keuzes 
inzake energie en productie op een heel ander niveau worden 
genomen. Daar zijn het machtige energiemultinationals als 
het Duitse EON of het Franse GDF Suez die in onze plaats de 
keuzes maken die bepalend zullen zijn voor de strijd tegen de 
klimaatopwarming. Zo zal de Vlaamse regering binnenkort 
moeten beslissen of ze al dan niet een licentie geeft aan EON 
om een nieuwe steenkoolcentrale te bouwen in de Antwerpse 
haven. Het zou gaan om een van de grootste kolencentrales 
in Europa, waarvan de jaarlijkse CO2-uitstoot gelijk zou zijn 
aan die van 2 miljoen personenauto’s. Ook Electrabel is bezig 
met de bouw van nieuwe steenkoolcentrales in Nederland, 
Duitsland en Oost-Europa. De kolen komen veelal uit Zuidelijke 
landen waar ze vaak op bijzonder milieu-onvriendelijke en aso-
ciale wijze naar boven worden gehaald, bijvoorbeeld via explo-
sies en open mijnen. Op meerdere plaatsen in Europa worden 
vandaag zelfs nieuwe bruinkoolcentrales geopend, de meest 
vervuilende kolencentrales. En dat wordt dan meestal nog met 
groene argumenten verkocht. Ze vervangen bijvoorbeeld een 
veel oudere bruinkoolcentrale waardoor het rendement uiter-
aard een stuk hoger ligt.

Klimaatverandering en maatschappijverande-
ring: 'Don’t mention the war!'

I David Dessers I

Tijdens onze vakantie in Zuid-Frankrijk afgelopen zomer stemde ik de radio af op een willekeurige Franse zender, waar een wat 
oudere academicus, wiens naam ik al lang vergeten ben, uitlegde hoe we het klimaatprobleem vandaag moeten benaderen. Hij 
beschreef de klimaatverandering als de grootste uitdaging van onze tijd en vergeleek het met de inval van de Duitsers tijdens de 

tweede wereldoorlog. Op zo’n moment, zo stelde hij, begin je niet onder elkaar ruzie te maken maar sta je schouder aan schouder, 
allemaal samen, tegenover die gemeenschappelijke vijand. Op dezelfde manier, zo ging hij verder, staan we vandaag allemaal 

samen tegenover die grote vijand die klimaatverandering is voor de mensheid. De enige manier om die strijd te winnen, is ze alle-
maal samen te voeren, bedrijven, regeringen en burgers. De oude tegenstellingen tussen links en rechts zijn daarbij van geen tel, 

vandaag is het devies “allemaal samen”, of we halen het niet. 

Natuurlijk is het belangrijk 
dat individuele burgers hun 
verantwoordelijkheid nemen 
en hun levensstijl, binnen de 
mate van hun mogelijkhe-
den, gaan vergroenen. Maar 
tegelijkertijd is het duidelijk 
dat de fundamentele keuzes 
inzake energie en produc-
tie op een heel ander niveau 
worden genomen.
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Energie als waspoeder
In België staan er bijna 100.000 gezinnen op de zwarte lijst 
van de energiebedrijven, omdat ze hun rekening niet konden 
betalen. Iedereen begrijpt onmiddellijk dat zij niet dezelfde 
verantwoordelijkheid dragen voor het klimaatprobleem, dan 
de maatschappijen die hen als klant weigeren. Wat de regerin-
gen betreft, merken we – en daar heeft de klimaatverandering 
helaas nog niets aan kunnen verhelpen – dat zij enorm onder 
druk staan van die grote economische spelers. De manier waar-
op de CEO van Suez, Gerard Mestrallet, de Belgische regering 
500 miljoen euro door de neus boorde, op een moment dat het 
bedrijf met het langer openhouden van de kerncentrales, net 
een bijzonder lucratief cadeau had ontvangen, zegt veel over de 
krachtsverhoudingen tussen die regering en zo’n bedrijf. En dat 
terwijl het bedrijf vandaag woekerwinsten maakt op basis van 
eerdere investeringen die bekostigd werden door de Belgische 
huishoudens in een tijd waarin Electrabel nog over een markt-
monopolie beschikte. Electrabel, dochter van GDF Suez, slaat je 
om de oren met spots waaruit moet blijken dat het volop inzet 
op groene energie. In werkelijkheid komt slechts 1,7 procent van 
haar energie voort uit hernieuwbare productie, en zelfs over 
dat laatste kan je een boom opzetten. Het zou dus niet alleen 
onheus maar ook ronduit onverstandig zijn om het voor te stel-
len alsof de verantwoordelijkheid van de gemiddelde burger 
gewaagd zou zijn aan die van die grote concerns. 

In principe is het mogelijk om de klimaatverandering een halt 
toe te roepen. De zonne-energie die vandaag het aardopper-
vlakte bereikt staat gelijk aan 8000 maal de mondiale energie-
consumptie. De wetenschap is er dan ook over eens dat je met 
de huidige kennis en technologie in staat zou moeten zijn om 
voldoende daarvan te capteren. Alleen vereist dit een enorme 
en relatief snelle omschakeling van onze energieopwekking 
en -distributie. Zelfde verhaal voor energie-efficiëntie. Alleen 
al het grondig isoleren van alle oudere woningen in Europa 
zou ons de zevenmijlslaarzen aanreiken in de strijd tegen de 
opwarming. Maar in beide gevallen botsen we op het pro-
bleem van de markt, die zich ofwel door een simpele kosten-
berekening ofwel door de koopkrachtige vraag laat leiden. Wat 
het eerste betreft, kom je in het verhaal van Electrabel en haar 
moedermaatschappij terecht. Waarom echte investeringen 
doen in hernieuwbare energie als je veel makkelijkere en vlug-

gere winst kunt realiseren via nieuwe kolencentrales? Energie 
als waspoeder. Maar nog problematischer is de tweede beden-
king. Natuurlijk kunnen we in Europa alle oude gebouwen en 
woningen isoleren, natuurlijk zouden we alle daken naar de 
Zuidkant kunnen voorzien van zonnepanelen, maar zolang je 
dat aan de markt overlaat moet daar wel een koopkrachtige 
vraag tegenover staan. Daar wringt het schoentje. In ons land 
zien we de zonnepanelen op de daken toenemen, maar laten 
we geen luchtkastelen bouwen. Enerzijds gaat het ondanks 
de fiscale voordelen nog steeds veel te traag, anderzijds krijg 
je soms ook onbezonnen investeringen. Iedereen zal het voor-
beeld wel kennen van zonnepanelen die rusten op een niet-
geïsoleerd dak.

De markt is ongeschikt
Als het ons dus menens is met ons pleidooi voor een duurzame 
economische transitie, dan dringen enkele conclusies zich op. 
Ten eerste verdoezelt de ‘allemaal samen’-boodschap dat er ook 
in dit verhaal machtsrelaties en belangenconflicten aanwezig 
zijn. Het dient tot niets om die niet te benoemen of ze simpel-
weg uit de weg te gaan. Het adagium in de brede klimaatbe-
weging lijkt wel: “Don’t mention the war”. En dit terwijl ieder-
een weet dat er grote belangen in het spel zijn en dat er een 
bikkelhard politiek gevecht nodig zal zijn om tot een duurzame 
transitie te komen. Ten tweede blijkt de vrije markt ongeschikt 
om zo’n duurzame transitie te bewerkstelligen. Een duurzame 
politiek vereist als absolute basisvoorwaarde een breuk met het 
neoliberalisme; de overheid moet een leidende regulerende rol 
toebedeeld krijgen om ons totale verbruik aan materialen en 
energie binnen de draagkracht van de planeet te kooien. Maar 
hoogstwaarschijnlijk volstaat dit niet. In een tijd waarin we ons 
niet langer kunnen permitteren om te smodderen met fossiele 
brandstoffen zou het niet meer dan logisch zijn dat alles wat 
met energieopwekking en -distributie te maken heeft onder-
gebracht zou worden in publieke diensten, op verschillende 
niveaus, van een Europees tot lokaal niveau. Enkel zo’n stap 
maakt een echte planning en omschakeling mogelijk. Maar ik 
geef toe, dergelijke voorstellen passen nog steeds weinig in de 
tijdsgeest.

Verder doen zoals vandaag is geen optie. Je hoort het vaak 
beweren tijdens debatten over klimaatverandering en net als 
het licht van de zon kan je het niet ontkennen. Alleen wordt 
er soms nogal snel de conclusie uit getrokken dat het kapita-
lisme hoe dan ook niet in staat zal zijn om dit probleem op te 
lossen. Nochtans blijft dit een open vraag. Vandaag laat het 
kapitalisme een continent als Afrika volledig verarmen terwijl 
er eigenlijk geen enkele objectieve reden voor is. Je kan je dus 
inbeelden dat de mondiale elite best bereid is om een hoge 
menselijke prijs te betalen voor haar strijd tegen de opwarming 
van de aarde, of meer bepaald van die regio's die er volgens 
hen toedoen. De mondiale elite wedt vandaag op twee paar-
den. Enerzijds is men volop bezig om de belangrijke plekken op 
aarde te beschermen tegen de gevolgen van de opwarming. 
Hierin schuilt een verschrikkelijke onrechtvaardigheid, gezien 

Zolang de arbeidersbeweging 
en de milieubeweging tegen-
over elkaar staan, zal het bij-
zonder moeilijk zijn om stap-
pen vooruit te zetten in de 
strijd voor een sociale aanpak 
van het klimaatprobleem.



33

Vrede | nr. 400 | november - december 2009

DOSSIER

–laten we maar zeg-
gen- de bescherming 
van het schiereiland  
Manhattan, thuis-
basis van Wallstreet, 
de voorkeur krijgt op 
de bescherming van 
arme landen uit het 
Zuiden. Anderzijds 
gaat men in de 
richting van uitstoot-
reducties van CO2, 
maar moeten die 
ten eerste gestroom-
lijnd worden met de 
belangen van de rijke 
landen, waardoor ze 
hoe dan ook ontoe-
reikend zullen zijn 
om klimaatcatastro-
fes te vermijden, en wil men ten tweede de kost ervan afwen-
telen op de gewone werkende mensen.

De berekeningen van het Planbureau
Je kan er honderd voorbeelden van geven, maar ik beperk me 
nu tot een breed gedragen voorbeeld uit eigen land. Heel wat 
politieke partijen, van links tot rechts, pleiten vandaag voor een 
‘vergroening van de fiscaliteit’, wat doorgaans betekent dat de 
overheid minder lasten zou heffen op arbeid en die zou com-
penseren met milieuheffingen en CO2-taksen. Volgens het offi-
ciële verhaal zou dit goed zijn voor het milieu, maar ook voor 
de werkgelegenheid. Immers, de consumenten én bedrijven 
zouden méér moeten dokken voor energie of benzine waardoor 
ze spaarzamer worden en de arbeid zou door de lastenverla-
ging goedkoper worden, wat dan weer goed zou zijn voor de 
werkgelegenheid en onze heilige concurrentiepositie. Wat dat 
laatste betreft kunnen we er niet genoeg op hameren dat dit 
de toets met de werkelijkheid niet doorstaat: de laatste jaren 
gaven de Belgische regeringen voor miljarden euro's fiscale 
cadeaus aan de bedrijven en toch leidde dit niet tot een sub-
stantiële verhoging van de werkgelegenheid. Het leidde eerder 
tot hogere winsten, die echter niet geherinvesteerd werden en 
dus voor het grootste deel in de zakken van de aandeelhouders 
verdwenen. Bovendien zijn duurdere energieprijzen zeer asoci-
aal, gezien vooral de minst bedeelden nog eens extra getroffen 
worden, terwijl de rijksten die hogere prijzen niet voelen en dus 
allerminst hun consumptie zullen terugschroeven. 

Indien een CO2-taks zijn effect niet wil missen moet hij boven-
dien voldoende hoog zijn, wat dan weer serieuze inkomsten 
voor de staat oplevert. In ruil voor die inkomsten zouden dan, 
volgens zowat alle politieke voorstellen, de patronale lasten op 
arbeid serieus te verlagen. Wat betekent dat in de realiteit? Het 
Planbureau berekende het ons voor. Het vertrok daarbij van een 
taks die voldoende hoog zou zijn om te resulteren in dertig pro-

cent minder uitstoot 
tegen 2030. Ten eer-
ste zou dit leiden tot 
een verhoging van de 
indirecte belastingen 
(de meest onrecht-
vaardige belastingen, 
gezien ze voor rijk 
en arm even hoog 
zijn) ter waarde van 
1,6 procent van het 
Bruto Binnenlands 
Product. De patroons 
van hun kant zou-
den een cadeau van 
8960 miljoen euro 
ontvangen, oftewel 
een verlaging van de 
loonkost van 
3,9 procent. En 

als klap op de vuurpijl zou de verhoging van de gemiddelde 
energieprijs bij uiteindelijke consumptie 32,5 procent bedra-
gen... Vandaag leeft 15 procent van de Belgen rond of onder de 
armoedegrens. Hoe gaan die mensen hun elektriciteitsrekening 
nog kunnen betalen? De werkende mensen zouden dus de vol-
ledige rekening doorgeschoven krijgen: ze betalen een taks op 
hun eigen verbruik en worden daarbovenop nog eens gecon-
fronteerd met hogere prijzen. Zo lijkt de sociale herverdeling in 
onze samenleving wel het eerste slachtoffer van de strijd tegen 
de klimaatverandering. Bovendien kan men zich de vraag stel-
len wat er zou gebeuren indien de taks zijn doel zou bereiken 
en de CO2-uitstoot drastisch zou teruglopen... Dan zouden de 
inkomsten van die taks dus ook drastisch verminderen… Wie zal 
er dan het gat in de sociale zekerheid dichten?

Een heel klein beetje oorlog
Het is geen onschuldig voorbeeld, gezien het eigenlijk om een 
werkelijk strategisch debat gaat voor de klimaatbeweging. 
Zolang de arbeidersbeweging en de milieubeweging tegenover 
elkaar staan, zal het bijzonder moeilijk zijn om stappen vooruit 
te zetten in de strijd voor een sociale aanpak van het klimaat-
probleem. Indien we onze boontjes te week leggen bij politici 
die asociale en halve oplossingen voorstaan, zullen heel wat 
werkende en werkloze mensen zich beduveld blijven voelen 
door elk klimaatbeleid en vreet dit ieder sociaal draagvlak voor 
een progressief klimaatbeleid aan. Ziedaar de reden waarom het 
van uitzonderlijk belang is om de link tussen klimaat en sociale 
rechtvaardigheid te leggen, op zoek te gaan naar een breed 
draagvlak voor de strijd tegen klimaatverandering en een bewe-
ging op te bouwen die los staat van regeringen en bedrijven. En 
als daar nu en dan een klein beetje sociale oorlog voor nodig is, 
dan moet dat maar.

David Dessers is onder meer actief in de beweging 'Klimaat en 
Sociale Rechtvaardigheid'.
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Op het vlak van mitigatie zou men moeten komen tot bin-
dende afspraken die er moeten toe leiden dat de grens voor 
gevaarlijke klimaatwijzigingen (de fameuze 2°C opwarming ten 
opzichte van de pre-industriële temperatuur) niet zou worden 
overschreven. Om een redelijke kans te hebben om onder die 
2°C-grens te blijven, moet de mondiale broeikasgasuitstoot 
met minstens 50 tot zelfs 85 % dalen tegen 2050 (met 2000 als 
referentiejaar). Voor westerse landen (de zogenaamde Annex I 
landen) gaat het om een daling van de uitstoot van 80 à 90 % 
tegen 2050 (met 1990 als referentiepunt), met een tussentijdse 
doelstelling van 25 à 40 % tegen 2020. Even belangrijk als de 
doelstelling voor 2050 is dat de mondiale emissies ten laatste 
pieken in 2015 (en dus daarna weer gaan dalen). 

Deze cijfers zijn al lang bekend en vormden de basis voor de 
zogenaamde 'Bali Roadmap' die in december 2007 werd afge-
sproken tijdens de VN-klimaattop. Een nieuw akkoord zou 
zowel een reductiedoelstelling moeten vooropstellen voor 2020 

als voor 2050. De reeds gemaakte beloftes vanwege Westerse 
landen, met betrekking tot het jaar 2020, komen helaas hele-
maal niet overeen met deze strenge doelstellingen. Zelfs de 
Europese doelstelling (- 20 % tegen 2020, op te trekken tot een 
30 % reductie indien een mondiaal akkoord wordt bekomen) 
is onvoldoende, zeker indien men er ook rekening mee houdt 
dat een aanzienlijk deel van de Europese reductie via flexibele 
mechanismen buiten Europa zou worden gerealiseerd. Ook de 
VS is er, mede omwille van de grote invloed van de koolstoflob-

by en de Republikeinse partij, nog niet in geslaagd om signifi-
cante reductiedoelstellingen voor 2020 naar voren te schuiven. 
De weigering van de Westerse landen om eerst thuis orde op 
zaken te stellen heeft ertoe geleid dat de ‘ontwikkelingslanden’ 
zelf niet meteen geneigd zijn om opgelegde absolute reducties 
te aanvaarden. Dit onder meer omdat hun economieën zich 
hierdoor onvoldoende zouden kunnen ontwikkelen (lees: groei-
en). Aangezien een groot deel van de mensen in deze landen 
zelfs nog niet over elementaire basisvoorzieningen beschikt 
(zuiver water, sanitaire voorzieningen, degelijke behuizing etc.) 
is dit argument trouwens niet helemaal onterecht. 

Bovendien vragen de ontwikkelingslanden ook dat er grote 
sommen geld worden vrijgemaakt om technologietransfer en 
adaptatiemaatregelen in het Zuiden te financieren. De moti-
vatie hiervoor is ethisch gezien terecht: enerzijds heeft het 
Westen een immense historische 'carbon debt' (slecht vertaald 
als ‘koolstofschuld’) aan het Zuiden en anderzijds zullen de toe-
komstige klimaatproblemen zich vooral in het Zuiden voordoen, 
terwijl die landen historisch gezien niet verantwoordelijk zijn 
voor de klimaatverandering. Recente schattingen suggereren 
dat er alleen al op het vlak van adaptatie meer dan 100 miljard 
dollar per jaar nodig is. In de praktijk stellen we echter vast 
dat het Westen tot op heden helemaal niet bereid is om de 
relevante bedragen beschikbaar te maken voor het Zuiden. De 
onderhandelingen verkeren dus in een structurele impasse. 

Over de oorzaken van het gebrek aan merkbare vooruitgang 
in de pre-onderhandelingen is al heel veel inkt gevloeid. 
Fundamenteel is de impasse verbonden met het economisch 
eigenbelang van de landen in het Westen en, in veel mindere 
mate, het Zuiden. De Annex I landen beseffen dat de draconi-
sche emissiereducties (ordegrootte 90 % tegen 2050) niet een-
voudig verzoenbaar zijn met de noodzaak om op permanente 
basis hoge economische groeicijfers neer te zetten. Op het 
meest fundamentele niveau heeft de impasse te maken met 
het onvermogen van economen en beleidsmakers om de tran-
sitie aan te vatten naar een nieuw macro-economisch model, 
dat niet langer afhankelijk is van eindeloze consumptiegroei 
om financieel-economisch stabiel te zijn. Dit heeft tegelijker-
tijd te maken met het onvermogen om een nieuwe invulling 
te geven aan het begrip ‘welvaart’, voorbij het éénzijdig BNP-
groeidenken. 

Klimaat en het dilemma van de groei
I Peter Tom Jones en Vicky De Meyere I

Met nog minder dan zes weken te gaan vooraleer de ‘beslissende’ VN-klimaattop in Kopenhagen van start gaat, verdwijnt lang-
zaamaan de hoop dat de wereld erin zal slagen een krachtdadig internationaal klimaatakkoord tot stand te brengen. Zo’n nieuw 
akkoord dient als opvolger voor het Kyoto-akkoord dat in 2012 afloopt. Een succesvol akkoord vereist dat er op zijn minst op vier 

vlakken doorbraken worden geforceerd: verregaande emissiereductiedoelstellingen (mitigatie), adaptatiemaatregelen, technologie-
overdracht en de financiering van dit alles.  

De Westerse landen zijn voor-
lopig niet bereid om noodza-
kelijke emissiereducties uit te 
voeren, en daarnaast wensen 
zij evenmin de financiële mid-
delen te voorzien voor tech-
nologietransfer en adaptatie-
maatregelen voor het Zuiden. 
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De meervoudige tekortkomingen van het 
groeimodel

De milieu-impact van de totale wereldbevolking overschrijdt 
al sinds het midden van de jaren 1980 de draagkracht van de 
aarde. Wanneer de draagkracht van de aarde systematisch 
overbevraagd wordt, heeft dit vroeg of laat gevolgen voor de 
bestaansbasis van het (menselijke) leven op deze planeet. Om 
Al Gore te parafraseren: “we leven op dit moment in het tijd-
perk van de consequenties”. Naast de opwarming en destabili-
sering van het klimaat, worden we ook geconfronteerd met een 
afnemende beschikbaarheid aan drinkbaar water, het versneld 
teloorgaan van soorten en een ontluikend structureel tekort 
aan voedsel. Voeg hierbij de naderende peak oil (punt waarop 
de maximale mondiale olieproductie is bereikt) en je weet dat 
ons turbulente tijden te wachten staan. Voorbij de piek in mon-
diale olieproductie zal de olieprijs immers structureel stijgen. 
Economieën die te sterk afhankelijk zijn van deze energiebron 
komen dan in zware problemen 
terecht. 

Het groeimodel van vandaag 
botst ook op financieel-econo-
mische grenzen. De mondiale 
financiële crisis bracht de wereld 
in het najaar van 2008 tot aan 
de rand van de afgrond. Daarbij 
werden de basisfundamenten 
van het dominante econo-
misch model aan het wankelen 
gebracht. Alleen door massale 
overheidssteun kon het systeem 
overeind worden gehouden. 
Zorgt economische groei dan 
niet vanzelf voor economische 
stabiliteit? Is dat niet juist een 
van de belangrijkste redenen 
ter verdediging van het groeimodel? De financieel-economische 
crisis van 2008 heeft aangetoond dat de causale relatie tussen 
groei en stabiliteit geen evidentie meer is. Over de oorzaken van 
die crisis is al veel geschreven. Het standaardverhaal stelt dat ze 
het resultaat was van geïsoleerde wanpraktijken van inhalige 
speculanten. Door enkele kleine bijsturingen zou men de kans op 
een herhaling van de crisis kunnen beperken. Maar is dat wel zo? 
Ligt de oorzaak van de economische crisis niet op een veel dieper 
niveau? In een rapport getiteld Prosperity without Growth van 
de Britse 'Sustainable Development Commission', maakt men 
een minder voor de hand liggende analyse. De hoofdoorzaak 
voor de huidige financieel-economische crisis ligt volgens prof. 
Tim Jackson juist in de dwangmatige noodzaak tot groeimaxi-
malisering: “De verplichting om te groeien heeft de architec-
tuur van de moderne economie gevormd. Ze heeft de vrijheden 
gemotiveerd die werden toegekend aan de financiële sector. Ze 
was ook minstens voor een deel verantwoordelijk voor de versoe-
peling van de wetgeving en de wildgroei van instabiele, afgeleide 

financiële producten. De aangehouden uitbreiding van krediet-
toekenning werd bewust nagestreefd als een essentieel mecha-
nisme om consumptiegroei te stimuleren. Dit model was altijd 
al ecologisch instabiel. Het heeft nu bewezen ook economisch 
instabiel te zijn. Het tijdperk van de onverantwoordelijkheid gaat 
niet over vrijblijvende onoplettendheid of individuele hebzucht. 
Als er onverantwoordelijkheid was, dan was zij systematisch, 
breeduit toegelaten en met één duidelijk doel voor ogen: de 
voortzetting en de bescherming van de economische groei.” 

Absolute dematerialisatie
'Business as usual' is niet langer een optie. Om te komen tot 
een situatie van ecologische duurzaamheid en mondiale recht-
vaardigheid is er behoefte aan een transitie naar een nieuw 
(ecologisch-)economisch model, dat een hoge levenskwaliteit 
weet te koppelen aan een lage milieu-impact. Om ecologisch 
duurzaam te zijn, moet de doorstroom van materialen en ener-
gie binnen de biocapaciteit van de aarde blijven. Op lange ter-

mijn betekent dit een stationaire 
toestand ('steady state'). De idee 
van een stationaire economie is 
oorspronkelijk afkomstig van de 
klassieke econoom John Stuart 
Mill (1857). Hiermee verwees hij 
naar een nulgroei van de bevol-
king en het gebruik van natuur-
lijk kapitaal, waarbij tegelijkertijd 
een continue verbetering in 
technologie en ethiek moest 
worden nagestreefd. Voor Daly 
betekent een stationaire eco-
nomie een economie waar men 
ontwikkeling eerder beschouwt 
als de kwalitatieve verbetering 
van de levensvoorwaarden dan 
het nastreven van kwantitatieve 
volumegroei. Daly maakt hierbij 

de vergelijking met de groei van een kind tot volwassenheid. 
Zodra het kind volwassen is, groeit het niet meer maar zal 
het zich wel verder ontwikkelen. Dit inzicht is uiteraard vooral 
relevant voor de ‘ontwikkelde’ economieën in het Westen. In 
tal van landen in het Zuiden moet er eerst nog een belangrijke 
groeifase komen waarbij een netwerk wordt opgebouwd van 
elementaire nutsvoorzieningen. 

Wat de geïndustrialiseerde landen betreft, is de boodschap 
volstrekt anders. Hun milieu-impact zal sterk moeten worden 
gereduceerd. Een drastische 'dematerialisering' is een nood-
zakelijke voorwaarde voor ecologische duurzaamheid. Aan de 
groei van de doorstroom ('throughput') van materialen en ener-
gie door onze economie moet een einde komen. Sterker nog: de 
doorstroom moet zelfs afnemen. Hoeveel dematerialisatie is er 
nodig om een ecologisch duurzame economie te bewerkstel-
ligen? De Factor 4-standaard van Ernst von Weisäcker is onge-
twijfeld de meest bekende referentie voor de dematerialisatie 
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van de economie. Factor 4 beoogt een verdubbeling van de 
mondiale welvaart met een halvering van de grondstofinput 
(‘binnen drie à vijf decennia’). Voor de geïndustrialiseerde lan-
den gaat dit echter niet ver genoeg. Schmidt-Bleek spreekt van 
een noodzakelijke dematerialisatie met een Factor 10 of een 
tienvoudige reductie in grondstofverbruik. Dit betekent een 
daling van 90 % ten opzichte van het huidige doorstroomni-
veau. Dit cijfer werd ook opgepikt in het 'Global Environment 
Outlook 2000'-rapport van het milieuprogramma van de VN. 

Is een biofysische 'steady-state' verzoen-
baar met BNP-groei?
Een daling van het milieubeslag met 90 % (inclusief de uitstoot 
van broeikasgassen) is geen geringe opgave, zelfs niet in een 
economie die BNP-gewijs niet meer groeit. Indien echter de 
mondiale economie ook nog eens blijft groeien in een zelfde 
tempo als de afgelopen decennia, dan wordt die doelstelling 
nog veel moeilijker te bereiken. Als het mondiale BNP stijgt 
aan 5 %, vertienvoudigt de wereldeconomie in minder dan 50 
jaar; en op een tijdschaal van 100 jaar tijd neemt de economie 
met een factor 125 toe. De vraag is dus gewettigd of het wel 
mogelijk is om een steady-state economie (qua milieu-impact) 
te verzoenen met de ‘politieke noodzakelijkheid’ van econo-
mische groei (gemeten in BNP-groei). Theoretisch gezien is 
‘duurzame economische groei’ mogelijk als de doorstroom per 
eenheid inkomen snel genoeg afneemt (‘dematerialiseert’) om 
de toename in doorstroom als gevolg van de economische BNP-
groei te compenseren. In dat geval kan de biofysische schaal 
van de economie constant gehouden worden, binnen de eco-
logisch duurzame grenzen. De noodzakelijke vermindering van 
de milieu-impact per eenheid BNP-groei wordt verondersteld 
het gevolg te zijn van twee factoren: technologische innova-
tie en verschuivingen in de samenstelling van de groei (naar 
goederen en diensten die minder natuurintensief zijn). Typisch 
aangehaalde mogelijkheden zijn hergebruik, renovatie, recycle-
ren, lichtere producten, miniaturisatie, nieuwe technologieën 
en een verschuiving naar meer dienstverlening. Desondanks 
blijft de vraag of eindeloze dematerialisatie mogelijk is in een 
eindeloos groeiende economie. Het is belangrijk om hier een 
onderscheid te maken tussen een relatieve en een absolute los- 
of ontkoppeling van de economische BNP-groei en de milieu-
impact (in biofysische termen, zoals CO2-uitstoot, totale ecolo-
gische voetafdruk, enz.). Relatieve ontkoppeling impliceert dat 
de milieu-impact minder snel toeneemt dan de economische 
groei. In absolute termen blijft de impact dan nog wel verder 
stijgen. Om een absolute ontkoppeling te verkrijgen moet het 
niveau van dematerialisering zo groot zijn dat ondanks de eco-
nomische groei de milieu-impact toch daalt. 

Een eerste methode om de hierboven gestelde vraag te beant-
woorden, vertrekt vanuit een historische analyse. Op een aantal 
vlakken is de laatste decennia al een relatieve ontkoppeling 
opgetreden. Zo daalde de mondiale energie-intensiteit (ener-
giebehoefte per eenheid BNP-groei) in de periode 1970-2009 
met 33 %. Een soortgelijke conclusie geldt ook voor de koolstof-

intensiteit van de groei: die daalde met ongeveer 25 % in de 
periode 1980-2006. Het niveau van ontkoppeling was echter 
veel te klein om een absolute daling van de klimaatimpact te 
realiseren. Vanwege de hoge economische groei stegen de CO2-
emissies in de periode 1990-2009 met bijna 40 %. In dit geval is 
er dus helemaal geen sprake van een absolute ontkoppeling. En 
voor een groot aantal mineralen (ijzererts, bauxiet, koper, nikkel) 
is er zelfs geen sprake van een relatieve ontkoppeling. De con-
sumptie ervan neemt juist sneller toe dan het mondiale BNP.

De analyse van de afgelopen decennia biedt al met al weinig 
hoop dat een absolute Factor 10-reductie mogelijk is in een 
groeiende wereldeconomie. Toch betekent dit niet noodzakelijk 
dat dit ook in de toekomst geheel onmogelijk is. Achim Steiner, 
topman van het VN-ontwikkelingsprogramma, pleit in dit ver-
band voor een nieuwe 'groene' groeimotor, zodat BNP-groei kan 
worden verzoend met een lagekoolstofeconomie. Het betreft 
een groeimotor die is gebaseerd op niet-vervuilende energie-
diensten en ‘niet-materiële’ diensten in plaats van op milieube-
lastende producten. 

Dat brengt ons bij de tweede manier om naar de gestelde vraag 
te kijken. In hoeverre is het biofysisch en vooral thermodyna-
misch mogelijk om een eindeloze ontkoppeling te verkrijgen 
tussen BNP-groei en milieudruk? Zijn er in de praktijk geen 
technologische grenzen aan de dematerialisering? Of het nu 
gaat om de productie van voedsel (vooral vlees), metalen (staal, 
aluminium, koper, zink, germanium, enz.) of elektronische appa-
ratuur (gsm’s, laptops, tv’s, enz.), men zal altijd een bepaalde 
hoeveelheid grondstoffen, water en energie nodig hebben. Ook 
diensten kunnen pas worden geleverd door de tussenkomst van 
materialen. Het is een illusie om te denken dat het einde van 
het materiaaltijdperk in zicht is of dat ontkoppeling altijd maar 
kan doorgaan: ”De naïeve veronderstelling dat de efficiëntie-
neiging van het kapitalisme het ons mogelijk zal maken om het 
klimaat te stabiliseren of ons zal beschermen tegen grondstof-
schaarste is niet minder dan zelfbedrog”, aldus prof. T. Jackson.

Hoe economische stabiliteit verwezenlij-
ken in een stationaire economie?
Het is noodzakelijk dat de BNP-groeidwang van het huidige 
economische systeem beëindigd wordt en dat er een tran-
sitie komt naar een ecologisch economisch model waarin 
consumptiegroei niet langer noodzakelijk is. Die overgang is 
niet evident, om diverse redenen. Om te beginnen vormt het 
hedendaagse geldsysteem een structurele barrière voor een 
transitie naar een duurzame economie. In het huidige econo-
mische systeem is de groeivereiste onlosmakelijk verbonden 
met de manier waarop (positieve) rente in het geldstelsel is 
ingebouwd. Het geldsysteem is ten gevolge hiervan niet neu-
traal. Rechtstreeks verbonden met de aard van het geldsysteem 
is de verhouding tussen de groeinoodzaak en de economische 
stabiliteit. Wanneer groei achterwege blijft, raken politici in 
paniek. Ondernemingen komen in de problemen. Werknemers 
verliezen hun baan en soms zelfs hun huis. Een negatieve spi-
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raal dreigt, zoals we sinds de financieel-economische crisis van 
2008 duidelijk hebben kunnen vaststellen. 

Het werkgelegenheidsaspect verdient verdere aandacht. In een 
kapitalistisch stelsel wordt een grote nadruk gelegd op de con-
tinue verbetering van de technologische efficiëntie, waardoor 
met een gegeven hoeveelheid input (arbeid, kapitaal, natuur) 
meer output kan worden geproduceerd. Door de aanhoudende 
stijging van de arbeidsproductiviteit zijn er minder mensen 
vereist om een zelfde output te produceren. Zolang de econo-
mie snel genoeg groeit, is dat op zich geen probleem. De werk-
gelegenheid gecreëerd door economische groei, compenseert 
het verlies aan werkgelegenheid ten gevolge van de stijgende 
arbeidsproductiviteit. In het geval van een economische recessie 
ontstaat er evenwel een structureel werkgelegenheidsprobleem. 
Als mensen hun arbeidsplaatsen verliezen kunnen ze minder 
uitgeven, waardoor het systeem verder in de problemen geraakt. 
Het fundamentele dilemma – eindeloos groeien is ecologisch 
niet duurzaam, terwijl negatieve groei (op de korte termijn) eco-
nomisch instabiel is – kan niet langer genegeerd worden. 

Ecologische economen en gelddeskundigen als Bernard Lietaer 
zoeken al langere tijd naar uitwegen uit dit dilemma. Lietaer 
heeft een pleidooi gehouden voor een complete herziening van 
het monetaire systeem, waarbij duurzaamheid structureel in 
het geldstelsel wordt ingebouwd. En op het vlak van ecologi-
sche duurzaamheid zijn de contouren van een stationaire eco-
nomie (zoals de principes van een duurzame schaal, een recht-
vaardige verdeling en een efficiënte allocatie van productiefac-
toren) al uitgebreid geschetst door pioniers als Herman Daly. 

Toch ontbreekt er nog steeds een macro-economisch model dat 
economische stabiliteit kan garanderen in afwezigheid van een 
eindeloze consumptiegroei.

Het is opmerkelijk dat er in de literatuur bijna geen enkele 
poging is geweest om zo’n macro-economisch model te ont-
werpen. De uitzondering op de regel vormt het werk van de 
Canadese econoom Peter Victor. Victor ontwierp een theore-
tisch model om het potentieel na te gaan van een stabiele, 
niet of heel traag groeiende economie (periode 2005-2035). 

Hij ontwierp verschillende scenario’s voor de toekomst van de 
Canadese economie, waarbij telkens ook de sociale en ecologi-
sche implicaties in kaart werden gebracht. De relatief optimisti-
sche conclusie luidt dat in zijn scenario met een lage groei een 
stabiele economie werd bereikt, met de volgende karakteristie-
ken: BNP per capita 70 % hoger in 2035 dan in 2005, een daling 
van het algemene schuldniveau, een daling van 20 % van de 
broeikasgasuitstoot (wat op zich nog onvoldoende is!), en een 
daling van de werkloosheid. Wat zijn nu de basiskenmerken 
van dit lagegroeiscenario? De meest invloedrijke factoren zijn 
de veranderingen in de structuur van de investeringen en de 
arbeidsmarkt. Op het vlak van investeringen vindt er een ver-
schuiving plaats van private naar publieke investeringen. Deze 
worden doorgevoerd door grootschalige wijzigingen in het 
belastingsysteem (ombouw naar een groen belastingstelsel) en 
door wijzigingen in de aard en het niveau van openbare uitga-
ven. Ondanks een stijging van de arbeidsproductiviteit, neemt 
de werkloosheid af door zowel het totale als het gemiddelde 
aantal werkuren te beperken (verkorten van de werkweek). 
Essentieel in dit transitie-gebeuren is de herwaardering van 
de publieke sector. In plaats van de ‘vrije markt’ te verstoren, 
zal de openbare sector een proactieve rol dienen te spelen in 
het beschermen van de macro-economische stabiliteit, het 
leveren van openbare diensten, en – absoluut fundamenteel 
– het investeren in groene productie- en consumptiesectoren 
(bv: hernieuwbare energie, schone technologie, grondstofef-
ficiëntie). Hoeft het dan nog gezegd te worden dat zonder een 
politiek-economische verschuiving er geen structurele oplos-
sing kan komen voor de klimaatimpasse?
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Het is noodzakelijk dat de 
BNP-groei-dwang van het 
huidige economische systeem 
beëindigd wordt en dat er 
een transitie komt naar een 
ecologisch economisch model 
waarin consumptiegroei niet 
langer noodzakelijk is.
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De gewapende vrede tussen 
Ethiopië en Eritrea

I Sofie Synnesael I

Tussen 1998 en 2000 woedde er een zware oorlog tussen de buurlanden Ethiopië en Eritrea. Na intensieve besprekingen slaagde 
men er eind 2000 in om een akkoord te bereiken dat een einde moest maken aan de vijandigheden en een oplossing moest bieden 

voor de problemen. Ondertussen zijn we negen jaar verder, maar er heerst nog steeds geen vrede tussen beide landen. 

Geschiedenis
Toen het conflict in 1998 uitbrak, rea-
geerde de wereld geschokt aangezien 
niemand het had zien aankomen, maar de 
wortels van het conflict gaan al decennia 
terug en hebben voor een stuk te maken 
met de Eritrese eis tot onafhankelijk-
heid. Toen de Europeanen Afrika aan 
het einde van de 19de eeuw opdeelden, 
slaagde Ethiopië er met veel moeite in om 
onafhankelijk te blijven. De noordelijke 
provincie van het land, Eritrea, werd ech-
ter in 1936 wel gekoloniseerd en kwam 
zo in Italiaanse handen terecht. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog verjoegen de 
Britten de Italianen uit Eritrea waarna het 
land een Brits protectoraat werd. In 1950 
besliste de Algemene vergadering van de 
VN om Ethiopië en Eritrea opnieuw samen 

te voegen in een federatie. Eritrea werd 
opnieuw een provincie van Ethiopië, maar 
mocht een onafhankelijk beleid voeren. 
Dat was een doorn in het oog van Eritrea 
dat gehoopt had om onafhankelijk te 
kunnen worden op basis van het zelf-
beschikkingsrecht. Ook de Ethiopische 
keizer, Haile Selassie, vond die regeling 
maar niets en annexeerde Eritrea in 1962. 

een soort economische federatie tussen 
de beide landen opgezet om zo de handel 
en heropbouw te bevorderen. Ethiopië, 
dat door de onafhankelijkheid van Eritrea 
afgesloten was van de zee, kreeg vrije 
toegang tot de havens van Massawa 
en Assab terwijl Eritrea de Ethiopische 
munt, de Birr, behield. In de loop der jaren 
maakte de vriendschappelijke sfeer echter 
plaats voor een toenemende economische 
concurrentie. In 1997 introduceerde Eritrea 
haar eigen munt, de Nakfa, waarna er een 
einde kwam aan de wisselkoerspariteit. 
Daarnaast eiste Eritrea dat Ethiopië zou 
betalen (in dollars) voor het gebruik van 
de havens Massawa en Assab.
 
Bovenop de economische rivaliteit kwa-
men ook nog de verschillende toekomst-
visies die beide leiders met betrekking tot 
Eritrea hadden. Zenawi droomde ervan 
op termijn opnieuw een federatie tussen 
Ethiopië en Eritrea te bewerkstelligen, 
die de voorbode zou zijn van een Groot-
Ethiopië. Om die reden had hij in 1993 
ook ingestemd met een aantal econo-
mische akkoorden die voordeliger waren 
voor Eritrea dan Ethiopië. Hij hoopte de 
Eritreeërs op die manier welwillender te 
maken voor een politieke samenwerking 
naar de toekomst toe. Afiwerki interpre-
teerde die economische samenwerking 
echter als een beloning voor de bit-
tere onafhankelijkheidsstrijd die Eritrea 
gevoerd had. Hij had geen zin om die onaf-
hankelijkheid in de toekomst opnieuw uit 
handen te geven. Die verschillende visies 
bestonden al tijdens de gezamenlijke strijd 
tegen respectievelijk Selassie en Mengistu 
en zorgden af en toe voor een bekoeling 
van de relaties. Maar uiteindelijk vond 
men elkaar altijd terug in de strijd tegen 
de dictatuur. Eenmaal die gemeenschap-

Daarop brak in Eritrea een onafhankelijk-
heidsoorlog uit. Die oorlog inspireerde 
ook onderdrukte bevolkingsgroepen in 
Ethiopië, die op hun beurt de wapens 
opnamen tegen de keizer. De groepen ver-
enigden zich en slaagden er na de grote 
hongersnood van 1974 in om Selassie 
van de macht te verdrijven. Er kwam een 
militaire regering, genaamd de Derg, aan 
de macht, maar Eritrea bleef een afhan-
kelijk deel van Ethiopië. Drie jaar later 
pleegde kolonel Mengistu Haile Mariam 
een staatsgreep waarna hij Ethiopië tot 
een socialistische volksrepubliek pro-
beerde om te vormen. Ook nu sloegen de 
Ethiopische en Eritrese groepen de han-
den ineen en slaagden ze er in 1991 in om 
Mengistu te verdrijven. Nu de gemeen-
schappelijke vijand verslagen was, dook de 

Eritrese eis tot onafhankelijkheid opnieuw 
op. De nieuwe Ethiopische regering onder 
leiding van Menes Zenawi was bereid die 
eis in te willigen en na een referendum 
in 1993 werd Eritrea onafhankelijk onder 
Isayas Afewerki.
 
Aanvankelijk waren de relaties tussen de 
vroegere bondgenoten optimaal. Er werd 

Het strijdterrein van het conflict heeft 
zich naar Somalië en delen van Soedan 
verplaatst, waar Eritrea en Ethiopië 
rebellenbewegingen ondersteunen in 
de hoop hun vijand te verzwakken of 
bondgenoten te ronselen voor het geval 
de situatie opnieuw zou escaleren.
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De beslissing van de EEBC
In 2002 stelde de grenscommissie haar 
rapport voor. Op basis van enkele kolo-
niale verdragen uit 1900, 1902 en 1908 
werd Badme, waar de oorlog uitgebroken 
was, toegekend aan Eritrea. Het betwiste 
gebied stond al sinds het eind van de 
jaren 1970 onder Ethiopisch toezicht. 
Daarvoor was het echter altijd Eritrese 
eigendom geweest. Verder kreeg Eritrea 
ook een deel in handen van de Tigray-
provincie, waar de meeste Ethiopische 
leiders van afkomstig zijn. Ethiopië ging 
niet akkoord met deze beslissing en ging 
in beroep bij de grenscommissie en bij de 
Veiligheidsraad van de VN. Het land vroeg 
of enkele betwiste grenspunten herzien 
konden worden, opdat er een grens zou 
komen die voor iedereen aanvaardbaar 
was. Het verzoek werd echter in beide 
organen afgewezen. 

Ondertussen eiste Eritrea dat de grens 
afgebakend werd zoals de EEBC beslist 
had. Tegen 2003 zat de situatie door 
deze tegengestelde visies muurvast. 
Uiteindelijk besloot Ethiopië een toena-
deringspoging te doen en schoof het een 
vijfpuntenplan naar voren dat de impasse 
moest doorbreken. Ethiopië was bereid 
om de beslissing van de grenscommissie 
uit te voeren na onderhandelingen over 
de precieze manier waarop de afbakening 
moest gebeuren (visueel of op papier). 

Vredesonderhandelingen 
De onderhandelingen vonden plaats 
onder leiding van de Afrikaanse Unie 
(AU), de opvolger de van de OAE. Naast 
leden van de AU waren er ook vertegen-
woordigers van de Europese Unie, de 
Verenigde Staten en de Verenigde Naties 
aanwezig. De gesprekken leidden in juni 
2000 tot een staakt-het-vuren dat in 
december opgevolgd werd door het vre-
desakkoord van Algiers. In het akkoord 
werd afgesproken dat beide partijen zich 
zouden terugtrekken naar de posities die 
ze voor 1998 innamen. Er zou een grens-
commissie (Eritrea-Ethiopia Boundary 
Commission, EEBC) opgericht worden die 
zich moest bezighouden met de afba-
kening van de grens. Zowel Ethiopië en 
Eritrea gaven hun woord dat ze de beslis-
sing van de commissie als bindend en 
finaal zouden beschouwen. Verder werd 
er een bufferzone op de betwiste grens 
ingesteld die onder controle kwam van 
de VN-missie UNMEE (United Nations 
Mission in Ethiopia and Eritrea), daarbij 
geholpen door een missie van de AU zelf, 
de 'Organisation of African Unity Liaison 
Mission for Ethiopia/Eritrea' (OLMEE). Die 
laatste bestond uit militairen afkomstig 
van Algerije, Ghana, Kenia, Nigeria, Zuid-
Afrika en Tunesië. Samen moesten ze 
ervoor zorgen dat er geen nieuwe onlus-
ten uitbraken terwijl de grenscommissie 
haar werk deed.

pelijke doelstelling wegviel, laaiden de 
politieke spanningen op.

Escalatie 
De niet-afgebakende grens tussen de beide 
landen zorgde ook voor steeds meer wrij-
vingen. Vooral rond het grensdorp Badme 
liepen de spanningen soms hoog op. 
De spanningen escaleerden uiteindelijk 
na een banaal schietincident tussen een 
Ethiopische militie en een Eritrese grens-
patrouille in het dorpje Badme, waarop 
de Ethiopische president de oorlog aan 
Eritrea verklaarde. De Organisatie van 
Afrikaanse Eenheid (OAE), de Verenigde 
Staten en Rwanda ondernamen onmid-
dellijk een bemiddelingspoging om de 
twee staten met elkaar te verzoenen en 
een verdere escalatie te vermijden, maar 
dat leverde niets op. Ook de volgende 
jaren werden verschillende diplomatieke 
initiatieven genomen, maar die konden 
niet verhinderen dat de geschiedenis tus-
sen 1998 en 2000 met bloed geschreven 
werd. Het grootste deel van het conflict 
werd uitgevochten tussen de beroepsle-
gers van beide staten, maar men schuwde 
geen mensenrechtenschendingen. Aan 
beide zijden werden kindsoldaten inge-
schakeld, vrouwen werden op systema-
tische wijze verkracht, men verhinderde 
voedselproductie door landbouwgronden 
vol te leggen met mijnen, er werden 
grootschalige luchtbombardementen op 
dorpen uitgevoerd, enz. 

Doordat de beide legers aan elkaar 
gewaagd waren, kwam het nooit tot 
een beslissende veldslag en bleef het 
conflict aanslepen. Volgens schattingen 
van internationale organisaties sloegen 
ongeveer 1 miljoen mensen op de vlucht. 
Velen van hen trokken naar de buur-
landen Soedan en Somalië, waar ze in 
nieuwe oorlogssituaties terechtkwamen. 
Degenen die in hun eigen land bleven, 
eindigden in vluchtelingenkampen waar 
een chronisch voedselgebrek heerste. 
Twee jaar later en 80.000 doden verder, 
slaagden de Ethiopische troepen erin 
een doorgang te forceren en de Eritrese 
troepen terug te dringen tot hun posi-
tie van 1998, waarna de beide partijen 
eindelijk rond de onderhandelingstafel 
gingen zitten.
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voor alle stemmen geteld waren. De men-
sen kwamen op straat om nieuwe verkie-
zingen te eisen, maar ze werden mond-
dood gemaakt toen de Verenigde Staten 
de verkiezingsuitslag aanvaardde. Met 
draconische maatregelen verzekeren de 
leiders hun overleven. Ze weten immers 
zeer goed dat de bevolking hen niet meer 
steunt en dat bij de eerstvolgende demo-
cratische verkiezingen een einde gemaakt 
wordt aan hun heerschappij. 

Verder kennen beide landen ook enorme 
economische problemen. Vooral in Eritrea 
is de situatie problematisch. Een groot 
deel van de bevolking vervult er momen-
teel de militaire dienstplicht, wat de 
staatskas enorm veel kost. Heel wat jon-
geren ontvluchten bovendien het land om 
geen kanonnenvlees te worden. Verder 
geraakte het land ook een groot deel van 
haar inkomsten kwijt aangezien Ethiopië 
andere havens gezocht heeft om haar 
goederen te verschepen. De werkloosheid 
in de industrie is torenhoog, maar ook 
in de landbouw is de situatie dramatisch 
als gevolg van droogtes en misoogsten. 
Verder schroefde de regering de sociale 
voorzieningen terug om zo haar militaire 
bewapening te financieren. De situatie in 
Ethiopië is iets beter, maar ook daar zou 
vrede meer opbrengen. 

Bovendien blijven de gevolgen niet 
beperkt tot de twee landen zelf, ook de 
omliggende landen lijden onder de situ-
atie. Het strijdterrein van het conflict heeft 
zich naar Somalië en delen van Soedan 
verplaatst, waar Eritrea en Ethiopië rivali-
serende rebellenbewegingen ondersteu-
nen in de hoop hun vijand zo te verzwak-
ken of bondgenoten te ronselen voor het 
geval de situatie opnieuw zou escaleren. 
Zo schaarde Ethiopië zich aan de kant van 
de officieel erkende regering van Somalië, 
de 'Transitional Federal Government' 
(TFG), terwijl Eritrea de oppositionele 'Unie 
van Islamitische Rechtbanken' steunt. 
Internationale actoren maken op hun 
beurt van die situatie gebruik door de 
twee rivaliserende landen in hun eigen 
oorlogen in te schakelen. Ethiopië is bij-
voorbeeld een van de bondgenoten van 
de VS in de  'war on terror' die in Somalië 
gevoerd wordt. In ruil daarvoor ziet de VS 

er een grensafbakening was. Verder begon 
Eritrea ook troepen te ontplooien in de 
tijdelijke veiligheidszone. Ethiopië greep 
de situatie aan als een excuus om zelf het 
Algiers-akkoord te schenden en begon op 
haar beurt troepen te ontplooien. Tegen 
eind 2007 liepen de spanningen zo hoog 
op dat men vreesde voor een nieuwe oor-
log. De VN reageerde op de dreiging door 
het mandaat van UNMEE met zes maand 
te verlengen om zo te vermijden dat de 
situatie helemaal zou escaleren. Eritrea 
voerde daarop een complete brandstof-
ban tegen UNMEE door, waarna de VN 
de activiteiten van UNMEE opschortte en 
haar troepen begon terug te trekken. Eind 
juli 2008 verlieten de laatste UNMEE troe-
pen de regio. Vandaag zit de situatie nog 
steeds vast en elke vonk is voldoende om 
de situatie opnieuw te doen oplaaien. 

Gevolgen falende  
vredesakkoord  
De huidige situatie is nefast voor de 
ontwikkeling van beide landen, die in 
autoritaire regimes veranderd zijn. De 
leiders hebben alle macht naar zich toe-
getrokken en elke vorm van verzet wordt 
genadeloos neergeslagen onder het mom 
dat men eenheid moet tonen in tijden van 
conflict. De mensenrechten worden op 
grote schaal geschonden, de pers ligt aan 
banden en democratische hervormingen 
worden op de lange baan geschoven. In 

Eritrea geldt de noodtoestand al jaren 
waardoor het land in een complete impas-
se terechtgekomen is. In Ethiopië werden 
er in 2005 presidentsverkiezingen gehou-
den, maar die verliepen incorrect. De 
president riep zichzelf uit tot winnaar nog 

Eritrea weigerde echter met Ethiopië te 
praten zolang er geen grensafbakening 
was. Begin 2006 ondernam de VS een 
nieuwe onderhandelingspoging. De 
Eritrese regering ging echter niet akkoord 
met de aanstelling van Jendayi Frazer, 
de Amerikaanse onderhandelaar, en 
weigerde mee te werken. De Ethiopische 
regering sprak wel met haar, waardoor 
het erop begon te lijken dat de uitkomst 
in het voordeel van Ethiopië zou uitvallen. 
Eritrea verklaarde op voorhand dat het de 
beslissing die op die manier bereikt werd 
niet zou aanvaarden. 

Na deze aanvaring mengde de EECB zich 
opnieuw in de discussie. De commissie 
bepaalde via moderne technieken de 
coördinaten van de grens en zette alles 
op kaart. Die documenten gaven ze aan 
beide partijen met de vraag om erover 
te onderhandelen. Ze kregen een jaar de 
tijd om tot een akkoord te komen. Als dat 
niet lukte, dan zou de beslissing uit 2002 
unilateraal doorgevoerd worden. Een jaar 
later was er nog niets veranderd, waar-
door de grens uit 2002 de officiële grens 
werd. Eritrea ging akkoord met deze grens, 
Ethiopië niet. Na deze unilaterale grensaf-
bakening begon Eritrea zware beperkingen 
aan de VN-missie in Ethiopië en Eritrea 
(UNMEE) op te leggen. De brandstoftoe-
voer van de VN-troepen werd afgesneden, 
er mochten geen helikoptervluchten 

meer boven Eritrea uitgevoerd worden,… 
waardoor het voor de soldaten onmogelijk 
werd om hun taken uit te voeren. Op die 
manier hoopte Eritrea de organisatie het 
land uit te krijgen aangezien ze vond dat 
de VN daar niets meer te zoeken had nu 

Het is problematisch dat de internatio-
nale gemeenschap en de grenscommis-
sie het conflict louter als een grensdis-
puut bekijken. Zolang de economische 
en politiek-ideologische problemen 
tussen beide landen genegeerd wor-
den, zal men geen oplossing creëren.
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krijgt en een akkoord uitwerkt dat meer 
inhoudt dan enkel de grensafbakening 
als men wil verhinderen dat het conflict 
eindeloos aansleept en andere conflicten 
in de Hoorn van Afrika blijft aanwakkeren. 
Alleen zo kan er een duurzame vrede ont-
staan tussen Ethiopië en Eritrea. 
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het Westen. Ze zijn nog niet vergeten 
dat het Westen hen verschillende keren 
onder de voet probeerde te lopen en dat 
het een trouwe bondgenoot was van 
Haile Selassie. Het is dan ook logisch dat 
Ethiopië noch Eritrea snel geneigd zijn om 
akkoorden na te leven die tot stand geko-
men zijn onder Westerse voogdij. 

Het Westen is eigenlijk ook niet echt 
geïnteresseerd in de ontwikkelingen in die 
regio. De VN-Veiligheidsraad bemoeide 
zich in de loop van het conflict nauwelijks 
met de vredesgesprekken. Pas toen de AU 
tot een vredesakkoord kwam, besloot men 
om zich te engageren in het project door 
middel van de UNMEE-missie. Van zodra 
men echter met tegenkanting te maken 
kreeg, werd de missie ontbonden en liet 
men de burgers aan hun lot over, ondanks 
de uitdrukkelijke belofte in te staan voor 
de naleving van het vredesakkoord. Ook 
vandaag doet men geen moeite om de 
leiders aan te zetten tot nieuwe onder-
handelingen of tot de naleving van het 
bereikte vredesakkoord.  

Toch wordt het dringend tijd dat men 
de beide leiders opnieuw rond de tafel 

mistoestanden van Ethiopië in haar con-
flict met Eritrea sneller door de vingers.  

Toekomstperspectief
Er is dus maar weinig 'vrede' terug te 
vinden in Ethiopië en Eritrea ondanks het 
vredesakkoord uit 2000. Dat heeft vooral 
te maken met het feit dat de internatio-
nale gemeenschap en de grenscommissie 
het conflict louter als een grensconflict 
bekijken. Een belangrijk deel van de 
kwestie, namelijk de economische en 
politiek-ideologische problemen tussen 
beide landen, wordt volledig genegeerd. 
De schuld ligt voor een deel bij Ethiopië en 
Eritrea zelf. Ook zij vernauwen het conflict 
vaak tot een grensdispuut omdat ze daar 
meer begrip mee oogsten in de internatio-
nale gemeenschap dan met economische 
en politiek-ideologische disputen. Zolang 
men zich enkel met de grens bezighoudt, 
creëert men geen oplossing, maar wordt 
de situatie van voor het conflict opnieuw 
in het leven geroepen. Het is dan enkel 
afwachten tot een nieuw conflict om 
dezelfde redenen uitbreekt. 

Verder vergeet men dat Ethiopië en Eritrea 
zeer wantrouwig staan ten opzichte van 

AFRIKA

Vluchtelingen
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Jacques Monsieur slaat weer toe
I Willy Van Damme I

Na de veroordeling eind de jaren 1990 van de beruchte Belgische wapendealer Jacques Monsieur in de Iraanse hoofdstad Teheran, 
tot 10 jaar effectief wegens spionage -waarvan hij maar 18 maanden uitzat- en zijn voorwaardelijke en dus eveneens symbolische 
celstraf van 40 maanden in België, dacht iedereen ten onrechte: dit hoofdstuk is afgesloten. Toen Monsieur in mei vorig jaar in de 
Franse stad Bourges een symbolische voorwaardelijke celstraf van 4 jaar kreeg toegemeten voor illegale wapenhandel, leken zijn 

zaakjes eindelijk beëindigd.

Niets bleek minder waar. Op 27 augus-
tus van dit jaar werd hij immers door de 
Amerikaanse politie op de luchthaven van 
New York gearresteerd op verdenking van 
onder meer wapensmokkel vanuit de VS 
naar Iran. In totaal riskeert de man een 
maximumstraf van 65 jaar. Hij zit nu in 
de Baldwin County gevangenis, vlakbij 
de stad Mobile in de staat Alabama, te 
wachten op zijn proces. Dat hij precies 
daar vast zit, heeft te maken met het feit 
dat de voorafbetalingen voor die illegale 
leveringen, volgens de aanklacht, zouden 
gebeurd zijn via een bank in die stad.
 
Een trouwe soldaat
Maar het verhaal over Monsieur die 
betrapt zou zijn op het smokkelen van 
wapens naar Iran, is zeer merkwaardig 
en in nogal wat opzichten zelfs moeilijk 
te geloven. Uit alle vaststaande infor-

matie, waaronder de twee Belgische 
parlementaire rapporten van het Comité 
I, het interview met Monsieur afgenomen 
door David Severnay voor 'Radio France 
International' en andere feiten, blijkt 
immers dat Monsieur vanaf vermoedelijk 
het begin van de jaren 1980 nauw samen-
werkte met de Belgische, Israëlische en 
andere westerse inlichtingendiensten, 
waaronder de Amerikaanse. Hij ontpopte 
zich tot een der groten van de private 
wapenhandel en groeide ook uit tot een 

F5-E/F gevechtsvliegtuigen van Northrop 
Grumman. Een type vliegtuig dat uit het 
midden van de jaren vijftig dateert en 
door de VS vooral aan ‘bevriende’ staten 
werd verkocht zoals Iran, de Filipijnen en 
Colombia. De Iraanse luchtmacht heeft 
er zo’n 60 in haar bezit, maar na 50 jaar 
zijn die toestellen natuurlijk totaal verou-
derd. Dat Iran vroeger op zoek is geweest 
naar vervangstukken voor die vliegtuigen 
is geweten, maar waarom zou het daar 
nu nog naar zoeken? Het type was bij 
aankoop zoveel jaren geleden al niet 
bepaald het neusje van de zalm. Iran 
kan beter nieuwe Russische vliegtuigen 
kopen als de Mig 35, SU 30 en SU 35. Het 
heeft al een aantal Russische vliegtuigen 
en praat samen met Syrië op dit ogenblik 
over de gezamenlijke aanschaf van meer 
Russische vliegtuigen. Het verhaal dat 
geheel gebaseerd is op verklaringen van 
de Amerikaanse overheid lijkt om die 
reden dan ook heel merkwaardig. Het 
roept alleszins vragen op. Zeker omdat 
Monsieur zich vanuit de cel onschuldig 
blijft verklaren. 

Sinds de Islamitische revolutie van 1979 
heerst er een Amerikaans handelsem-
bargo op Iran, dat zich toen losscheurde 
van de VS. De verklaring van de VS dat 
Jacques Monsieur motoren van gevechts-
vliegtuigen naar Iran zou smokkelen zijn 
op zijn minst bizar te noemen. De man is 
bijna 15 jaar lang een trouwe soldaat van 
de VS en het Westen geweest, die zonder 
enige scrupules en vaak in hun opdracht 
wapens leverde (soms op massale schaal), 
embargo’s brak en zo medeverantwoorde-
lijk was voor ontelbare dodelijke slachtof-
fers. Uit het interview met Severnay en 
alle andere gegevens blijkt dat Monsieur 
toen zeer vijandig stond tegenover een 

westerse topspion. Een man die vooral 
en met groot succes infiltreerde in het 
Iraanse militair industrieel complex. Vanaf 
1985 kon er geen militair conflict zijn of 
daar was Monsieur, uiteraard in de scha-
duw. Dit duurde tot hij in 1997, als gevolg 
van het grote schandaal rond de Franse 
staatsoliemaatschappij Elf in opspraak 
kwam, gearresteerd werd en vluchtte 
naar Iran. (Het was uitgekomen dat hoge 
Franse staatsbeambten via tussenperso-
nen miljoenen van het oliebedrijf naar 
persoonlijke bankrekeningen gesluisd 
hadden). In Iran had men Monsieurs spio-
nagespelletje ondertussen door en vloog 
hij in de cel. Zijn rol als westers spion was 
uitgespeeld en dus, dacht men, ook die als 
wapenhandelaar, want zonder rugdekking 
van de westerse veiligheidsdiensten is dat 
een beroep dat alleen maar risico’s kent. 

Volgens het Amerikaans ministerie 
van Justitie klopt dat echter niet en 
contacteerde Monsieur in februari van 
dit jaar een zich voor wapenhandelaar 
uitgevende Amerikaanse undercover-
agent. Dit met de vraag of hij enkele 
motoren van het type J85-21, gemaakt 
door industriegigant General Electric, 
kon leveren voor Iran. Deze motoren 
dienen in hun militaire versie (er is ook 
een type bestemd voor burgervliegtui-
gen) als vervangingsmotoren voor de 

Vanaf 1985 kon er geen militair 
conflict zijn of daar was Jacques 
Monsieur, uiteraard in de schaduw 
opererend.
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onafhankelijk Iran. Hij zag 
het land als een gevaar voor 
het Westen,  onder meer 
omdat Iran volgens hem qua 
wapenproductie te onafhan-
kelijk was geworden van dat 
Westen. Zijn loyauteit aan de 
Westelijke militaire alliantie 
is trouwens beloond gewor-
den en niet alleen financieel. 
Ondanks de zware criminele 
feiten -want daar valt gigan-
tische illegale wapensmok-
kel toch onder- heeft het 
Belgische en Franse gerecht 
hem alleen een symbolische 
straf gegeven: voorwaar-
delijke celstraffen of milde 
celstraffen met uitstel. Men 
kon gezien de publiciteit die 
de man had gekregen moei-
lijk minder doen. Trouwens, 
ook Iran was met 10 jaar cel 
waarvan 18 maanden effec-
tief nog mild geweest voor 
de man.

Is Jacques Monsieur 
zo dom?
Waarom zou Monsieur dan 
zonder toestemming van 
zijn vroegere bazen wapens 
naar Iran gaan smokkelen? 
Voor het geld? Twijfelachtig, 
want de man zit er nog 
steeds erg warmpjes bij. In 
1999, temidden van de pro-
blemen rond zijn bestaan 
als spion en wapenhande-
laar, verkocht Monsieur zijn 
kwekerij voor Lusitaanse 
paarden 'Les Amourettes' in 
de gemeente La Celle Condé 
bij de stad Bourges in het 
departement Cher. Hij deed 
dat waarschijnlijk omdat 
de eigendom op zijn naam 
stond en dus dreigde te worden aange-
slagen. Ondertussen heeft hij een nieuwe 
kwekerij voor Lusitaanse paarden vlakbij 
de stad Arles in de Franse Provence. In de 
sector is hij trouwens een gekend figuur. 
Geldnood lijkt dus niet de reden te zijn 
voor zijn vermeende smokkelexploten 
naar Iran. 

Wat ook merkwaardig is in het hele 
verhaal, is de zeer amateuristische wijze 
waarop alles zich afspeelde. Als we het 
relaas van de VS mogen geloven dan 
contacteerde Monsieur een man in de 
VS voor de aankoop van enkele vlieg-
tuigmotoren, blijkbaar twee stuks, die 
dan officieel aan Colombia zouden wor-

den verkocht, maar feitelijk via de 
Verenigde Arabische Emiraten naar 
Iran zouden worden verscheept. Nu 
is het aantal verkoopdeals en ver-
kopers van dergelijke motoren in de 
VS per jaar erg beperkt en er is maar 
één producent, General Electric. Men 
kan er dus bijna zeker van zijn dat de 
Amerikaanse inlichtingendiensten 
dit wereldje nauwgezet in de gaten 
houden. De spelers die hier actief zijn, 
hebben ook alle redenen om met die 
inlichtingendiensten samen te wer-
ken, of ze kunnen het wel schudden. 
Het is ondenkbaar dat men in de VS 
zomaar een motor als de J85-21 kan 
kopen alsof het een Chevrolet of een 
grasmaaier zou zijn. 

De verkoop zou volgens het verhaal 
van de VS via Colombia gebeuren. 
Maar Colombia heeft heel nauwe 
banden met de VS en het zou de 
Amerikaanse inlichtingendiensten 
slechts een simpel telefoontje kos-
ten om te weten te komen of het 
land effectief deze motoren besteld 
heeft. De deal via Colombia opzet-
ten zou dus van weinig inzicht in 
het wereldje van de wapenhandel 
en de inlichtingendiensten getuigen. 
Uitgerekend wereldjes die Jacques 
Monsieur als weinig anderen moet 
kennen. Monsieur is ongetwijfeld ook 
op de hoogte van de recente arres-
taties door de VS, via gelijkaardige 
valstrikken, van een aantal van zijn 
collega’s -waaronder zijn ex-partner 
de Rus Victor Bout die in Thailand in 
een cel zit. 

Verder is er ook nog het twijfelach-
tige element dat Monsieur voor zijn 
e-mail verkeer gebruik zou gemaakt 
hebben van een gmailadres van het 
Amerikaanse Google. Dit betekende 
dat alle mails die hij zo verstuurde 

via de VS passeerden en daar ook kon-
den onderschept worden. Zelfs de mails 
naar zijn buren maakten een ommetje 
naar Californië. Monsieur hoort toch te 
weten dat de Amerikaanse politie- en 
inlichtingendiensten sinds de aanslagen 
van 11 september 2001 over verregaande 
bevoegdheden beschikken wat het con-
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troleren van elektronische communicatie 
betreft. Kan de man werkelijk zo dom 
zijn? 

De in Parijs woonachtige Iraniër Dara 
Fotouhi wordt door de VS als tussenper-
soon genoemd in de zaak tegen Monsieur. 
Hij is van vorming een geneesheer en was 
als ondernemer niet bepaald een hoog-
vlieger zoals blijkt uit het feit dat zijn 
onderneming Dadly SARL op 18 januari 
2007 door de rechtbank in vereffening 
werd gezet. Het bedrijf specialiseerde zich 
in de invoer van voedingswaren uit Iran. 
“De man is steeds correct geweest en 
met dergelijke zaken als die waarin hij nu 
genoemd wordt, hield hij zich zeker nooit 
bezig. Het verbaasde mij totaal”, stelt een 
vroegere zakenpartner. Merkwaardig is 
wel dat de VS Fotouhi's uitlevering niet 
gevraagd heeft aan Frankrijk. 

Media
Wat natuurlijk ook weer opvalt, is de soms 
povere wijze waarop over de zaak bericht 
werd in de media. Behalve de VRT in het 
programma Terzake en De Standaard in 
een alinea, had niemand in de Belgische 
pers oog voor het feit dat de man jaren-
lang geheel ongestoord kon opereren met 
steun van onze veiligheidsdiensten. En 
toen de media, het gerecht en de politiek 
Monsieurs praktijken ontdekten, poogden 
die inlichtingendiensten nog alles toe 
te dekken. Iets waarvoor niemand voor 

zover geweten ooit gestraft werd. Wat 
nog maar eens de gebrekkige werking van 
onze democratische instellingen aantoont 
en het dubieus karakter van de inlichtin-
gendiensten.

Opvallend is dat de volledige Amerikaanse 
pers zich in essentie beperkte tot het 

reproduceren van het persbericht 
waarin de akte van beschuldiging van 
het Amerikaanse ministerie van Justitie. 
Met andere woorden, de berichtgeving 
werd gecontroleerd door de Amerikaanse 
overheid. Alleen heel af en toe werd kort 
verwezen naar een oud artikel van Alain 
Lallemand uit de krant Le Soir, geschreven 
voor het Amerikaanse 'Center for Public 
Integrity', of naar het reeds vernoemde 
interview van David Severnay met Jacques 
Monsieur. Voor de rest werd er voor 
zover geweten nergens dieper ingegaan  
op deze voor de VS nogal belangrijke 
affaire. Opvallend was zeker ook dat vele 
Israëlische media stelden dat de aan het 
licht gebrachte wapenhandel gebeurde 
via Saoedi-Arabië en niet via de Verenigde 
Arabische Emiraten. 

In dit hele dossier is het toppunt qua 
mediacoverage echter zeker weggelegd 
voor de in België woonachtige Franse 
'terrorisme-expert’ Claude Moniquet, 
baas van het 'European Strategic 
Intelligence and Security Center' (ESISC) 
in Brussel.  Deze man werd jarenlang 
veelvuldig in de media geciteerd als 
expert telkenmale er nog maar eens 
‘terreurdreiging’ werd geroepen. In 
een rapport van 8 september 2009 
stelt Moniquet dat de beweringen dat 
Monsieur voor de westerse inlichtingen-
diensten werkte, door de wapenhande-
laar zelf rondgestrooide nonsens zijn. Dat 

wist hij dankzij enkele gesprekken met 
mensen van de Belgische en Franse mili-
taire inlichtingendiensten. “Hij vertelde 
ons soms wel eens iets maar dat was 
allemaal waardeloos”, aldus een door 
hem geciteerd, en uiteraard anoniem, 
lid van onze militaire veiligheidsdienst.  
Nergens wordt er in dit rapport gewag 

gemaakt van een datum of een plaats 
voor die gesprekken. Van onder meer de 
rapporten van het comité I -dat namens 
het Belgische parlement de inlichtin-
gendiensten moet controleren- had 
Moniquet blijkbaar nog niet gehoord. 
Zijn beweringen waren een duidelijke 
maar onbeholpen poging om zijn vrien-
den ter hulp te snellen. Moniquet zelf 
kwam recent in opspraak door infiltra-
tiepogingen in Greenpeace op vraag van 
Electrabel, door het verduisteren van 
goederen en door illegale wapendracht. 
Voldoende voor het ministerie van 
Binnenlandse Zaken om zijn  vergunning 
voor veiligheidsadvies te weigeren. 

Vervolg
Vermoedelijk komt de zaak van Monsieur 
al in november voor de rechtbank van 
Mobile, Alabama. Of de man ditmaal, als 
hij in deze zaak al schuldig is, een zware 
straf zal krijgen, is verre van zeker. Tot op 
heden heeft hij steeds geweigerd namen 
te noemen van de personen en instellin-
gen die betrokken waren bij zijn vroegere 
vuile handel. De huidige Amerikaanse 
minister van Defensie Robert Gates was 
een sleutelfiguur in de Iran-Contra affaire 
en Richard Holbrooke, huidig speciaal 
gezant voor Afghanistan en Pakistan 
bekleedde vroeger al dezelfde functie voor 
Joegoslavië. Uitgerekend deze twee perio-
des waren twee hoogtepunten in de bloe-
dige carrière van Monsieur. Ten tijde van 
Joegoslavië was een zekere Bill Clinton 
president. Waarschijnlijk komen wij in 
november ook zijn versie van de recente 
feiten te weten. 

Of wij ooit alles over Monsieur zullen 
vernemen, valt te betwijfelen. Tot nu toe 
wilde de verdediging nog geen enkele 
verklaring afleggen. Maar in de duistere 
wereld van de diplomatie, wapenhan-
del, politiek, politie en gerecht kan alles 
gebeuren. “Je moet van niets verschieten 
met die Amerikanen. Veelal weet de ene 
inlichtingendienst niet eens wat de ande-
re doet. Het is ook allemaal zo moeilijk te 
geloven”, aldus een vroegere zakenpartner 
van Jacques Monsieur over de nieuwe ont-
wikkelingen. Wordt zeker vervolgd.

Het verhaal over Monsieur die 
betrapt zou zijn op het smokkelen 
van wapens naar Iran, is zeer merk-
waardig en in nogal wat opzichten 
zelfs moeilijk te geloven.
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In Cuba is zelfs de crisis anders ...
I Paul Evrard I

We schrijven 1 oktober 2009 omdat de economische situatie in Cuba slechts een momentopname kan zijn.  Allen die wat Cuba 
betreft reeds 50 jaar roepen om verandering en overgang (transición) vergeten bewust dat Cuba heel die tijd alleen maar van de 

ene omwenteling in de andere rectificatie tuimelde.

In de jaren tachtig waren er maar twee 
Latijns-Amerikaanse landen met een 
economische groei: Colombia en Cuba. 
Het eerste land door de drugstrafiek naar 
de Verenigde Staten, met als gevolg de 
hoogste moordcijfers en het meest onvei-
lige land ter wereld. (Voor Cuba was het 
omgekeerd: laagste moordcijfers en veilig-
ste land ter wereld).
Cuba kon in de jaren 1980 groeien door 
het zorgvuldig beheer van zijn handel met 
de COMECON-landen (groep socialistisch 
landen in Oost-Europa). De ineenstorting 
(1989-91) van dit socialistisch blok, sleepte 
Cuba mee in de afgrond (er was een 
daling van het Cubaans Bruto Nationaal 
Product  van 35 % tussen 1989 en 1993). 
Vanaf 1995 is het tij gekeerd dankzij een 
reeks drastische maar efficiënte maat-
regelen die een ongekende heropleving 
genereerden. Westerse – of beter kapita-
listische – economen begrijpen hier niets 
van. De jaren 2003-2007 kende Cuba een 
uitzonderlijke jaarlijkse economische groei 
van 8 tot 12 %.  Alleen China deed beter. 
En zeggen dat Cuba een arm land is, een 
derdewereldnatie die al 47 jaar gebukt 
gaat onder een meedogenloze blokkade 
vanwege de V.S. Bovendien richtten de 
orkanen in september 2008 voor 10 mil-
jard dollar schade aan op het eiland. Dit is 
20 % van het BNP, plus schade aan of ver-
nietiging van 1 op de 7 woningen. Ook  
de boeren zagen de toch al zwakke land-
bouw lijden onder een vernieling van  
50 % van de gewassen. En Cuba impor-
teert al 80 % van zijn voedsel. Het is dus 
logisch dat er een grote landbouwhervor-
ming in de steigers werd gezet in de vorm 
van een terbeschikkingstelling van braak-
grond, faciliteiten, kredieten en andere 
stimuli voor productieverhoging, enz...
De regering koopt nog altijd het gros van 
de oogst (aan hogere prijzen ondertussen) 
maar de rest van de markt is vrij, zij het 
met strenge prijscontroles.

en zakte begin 2009 zelfs tot 0,8 %. Toch 
hoopt men tegen het einde van het jaar 
1,5 à 2 % te halen. Bovendien is de werk-
loosheid te verwaarlozen.
Er is een hele batterij maatregelen uitge-
werkt waarvan er enkele in het oog sprin-
gen, vooral bij de media. Krantenkoppen 
pakten bijvoorbeeld uit met :“Geen gratis 
maaltijden meer”, zonder veel uitleg.  In 
feite gaat het om een experiment. Zowat 
3,5 miljoen werknemers krijgen gratis 
een middagmaal in de bedrijfskantines. 
Dat kost 300 miljoen euro per jaar. Er 
wordt nu in 4 ministeries een experiment 
uitgevoerd: de kantines zijn dicht, maar 
elke aanwezige krijgt 15 pesos per dag, 
dat is normaal 300 pesos per maand (een 
gemiddeld loon is 400 pesos). Als men 
bekijkt wat dit de staat bespaart en wat 
de arbeider wint is dit in kapitalistische 
termen een win-win-situatie. Hoewel men 
in Cuba overweegt de 'libreta' (boekje 
voor voedselgarantie) en het dubbele 
muntsysteem (peso en CUC) af te schaf-
fen, is het dankzij het bestaan hiervan dat 
er nu geen honger of schrijnende armoe-
de is in Cuba.
Is dit dan het einde van het socialisme? 
Dan onderschat u de Cubaan en zijn 
Revolutie, zijn dynamiek, zijn strijdbaar-
heid, zijn weerstand en zijn overtuiging. 
Er werden al hardere noten gekraakt. Het 
gaat nu even weer wat minder maar als je 
al 50 jaar weerstand biedt aan de grootste 
economische macht ter wereld op 100 
km van je voordeur, dan kom je deze situ-
atie ook wel te boven. Waarom anders 
zouden de Cubanen gelukkiger zijn dan 
de inwoners van de Verenigde Staten? Kijk 
maar naar de wetenschappelijke studie op 
www.happyplanetindex.org.
 

Paul Evrard is hoofdredacteur Cuba Si en 
bestuurslid van de Vrienden van Cuba vzw,
www.cubamigos.be

Met enige vertraging ondervindt ook 
Cuba nu de gevolgen van de wereldcrisis. 
Het aantal toeristen blijft toenemen, 
maar ze spenderen minder. De prijs van 
nikkel (het voornaamste Cubaanse export-
product) op de wereldmarkt daalde van 
50.000 dollar per ton tot 8.000 dollar en 
staat momenteel op 15.000 dollar per ton.  
Andere exportproducten vinden moeilijker 
een afzet en/of dalen in prijs (tabak, rum, 
farmaceutica, ... ). We weten allemaal wat 
er bij ons gebeurt in zulke omstandighe-
den: snoeien in de sociale- ,gezondheids- 
en onderwijssector. In Cuba niets daarvan, 
integendeel. Wel wordt er gerationali-
seerd, de productie moet omhoog (een 
actieplan van de vakbond), de discipline 
moet verbeterd (we kennen de Cubaanse 
nonchalantie) en de strijd tegen corruptie 
zit nu in zijn hoogste versnelling. Deze 
tekortkomingen zijn vooral het gevolg van 
de jarenlange ontberingen en het dage-
lijks gevecht om rond te komen.
Het Cubaans parlement heeft een nieuw 
controleorgaan in het leven geroepen 
(Contralora General de la Republica) onder 
leiding van de volksvertegenwoordiger 
Gladys Bejerano.
Van hoog tot laag worden alle onderne-
mingen en diensten aan audits onderwor-
pen en er worden drastische aanpassin-
gen vooropgesteld. 
Er wordt ondanks de crisis evenmin 
geraakt aan de inspanningen op het vlak 
van de Internationale Solidariteit. Steeds 
meer Cubaanse medici, paramedici en 
pedagogen zetten hun werk verder in 
landen die er slechter aan toe zijn. Niet te 
verwonderen dat Cuba in de UNO steeds 
meer steun krijgt (op 3 naties na, eisen 
alle landen van de wereld de opheffing 
van de VS-blokkade – de stemming in de 
Algemene Vergadering was op 28 okto-
ber).
De verwachte groei van de Cubaanse eco-
nomie met 6 % bleef uiteraard uit dit jaar 
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400ste nummer van het tijdschrift Vrede: 
een jubileumnummer van een organisatie 

met een boeiende geschiedenis
I Lucien Bollaert I

Het november nummer van Vrede is al het 400ste in haar bestaan. Ter gelegenheid daarvan brengt Lucien Bollaert, jarenlang 
redactiesecretaris, een korte geschiedenis van het blad en de gelijknamige beweging (red.).  

In 2009 bestaat Vrede 60 jaar en viert het 
haar 400ste nummer van het tijdschrift. 
Het lijkt een eeuwigheid. En dat is het 
ook. Want in die 60 jaar zijn reeds heel 
wat alternatieve tijdschriften ofwel ver-
dwenen, ofwel van naam, concept of mis-
sie veranderd. Vierhonderd num-
mers: een gouden jubileum van een 
huwelijk tussen een bewegingsblad 
van de gelijknamige vredesorgani-
satie en een informatiebron over, 
zoals de huidige ondertitel zegt, 
“internationale politiek”. In die 
lange geschiedenis werd dit ook 
“vredespolitiek”, “internationale 
betrekkingen”, “polemologie” en 
nog veel meer genoemd. Over dit 
huwelijk tussen het blad van de 
vredesorganisatie en de informa-
tiebron, en de evolutie en het even-
wicht tussen beiden, wil ik het kort 
hebben.

Het begin: de jaren 1950
Opnieuw lijkt dit een eeuwigheid 
geleden, zeker voor de huidige 
jonge generatie van vredesmili-
tanten. In de jaren 1950 begint 
de zogenoemde Koude Oorlog en 
de na-oorlogse heropbouw van 
Europa. Een Europa dat door de 
Yalta-akkoorden sterk verdeeld 
werd, of is het “bezet”, door de overwin-
naars op de nazi’s: de Verenigde Staten 
in het Westen en de Sovjet-Unie in het 
Oosten.

Al vlug werd duidelijk dat een nieuwe, 
wereldbedreigende wapenwedloop zich 
tussen deze twee blokken op gang trok. 
Met de ontwikkeling van de atoombom 
was immers een nieuwe fase in de bewa-

acronym meteen duidelijk maakte dat er 
wel degelijk een economische grondslag 
was.

“Vrede” als vredesorganisatie, toen nog 
de Belgische Unie voor de Vrede (BUVV) 

genoemd, ontstond in die periode 
en trachtte onmiddellijk een brede, 
pluralistische coalitie tot stand te 
brengen tegen die nieuwe wapen-
wedloop, waarbij alle burgers, van 
welke politieke gezindheid ook, 
gegijzeld en geappelleerd werden.

Het actieblad “Vrede”, ontstond 
als gestencild ledenblad om over 
de talrijke acties te informeren 
en ervoor op te roepen. Het werd 
echter vlug duidelijk dat ook de 
niet-leden, via achtergrondinforma-
tie, overtuigd konden en moesten 
worden om aan de vredesstrijd deel 
te nemen.

Het was de tijd van de grote anti-
atoommarsen. De organisatie 
Vrede vertrok van het inzicht dat de 
wapenwedloop niet iets op zichzelf 
was, maar haar wortels had in de 
politiek-economische opties die 
toen genomen werden. Heel con-
creet werd dit belichaamd in het 

militair-industrieel complex (MIC). De mili-
taire industrie was in die tijd, – en is nog 
steeds – een onderdeel van de politiek-
economische ontwikkeling. Het tijdschrift 
Vrede bracht toen als enige dit inzicht. 
Ik herinner mij nog levendig de artikels 
over hoe de westerse geallieerden na de 
oorlog de nazi-kopstukken en geleerden 
binnenhaalden om de atoomwedloop 
en de Koude Oorlog op te zetten. Vijftig 

pening en de internationale politiek 
ontstaan. Een fase die gekenmerkt werd 
door een afschrikkingspolitiek, waarbij de 
burgers als gijzelaars genomen werden. 
Een kracht die grote delen of het geheel 
van de planeet in één klap kon vernieti-

gen hing voortdurend als een zwaard van 
Damocles boven de hoofden van de men-
sen. Vandaag zou men wellicht de term 
“terrorisme” gebruiken voor zoiets, maar 
dan vanwege staten.  

Deze nieuwe fase had, als economische 
onderbouw in West-Europa, het Marshall-
plan. In 1949 werd die beantwoord door 
de Oost-Europese COMECON, waarvan het 
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jaar later wordt die informatie 
bevestigd. Meteen is de nood-
zaak en de juistheid van derge-
lijke informatie aangetoond. 

Maar vanuit het inzicht en de 
optie dat de wapenwedloop 
niet iets op zichzelf was – en is 
–, maar een politiek-economi-
sche onderbouw heeft, bracht 
het tijdschrift “Vrede” niet 
enkel achtergrondinformatie, 
maar ook analyse en duiding.

De anti-imperialisti-
sche jaren 1960
Dit werd des te meer duidelijk 
in de jaren 1960. Daar waar de 
jaren 1950 de atoomwedloop 
als centraal thema hadden, 
was dit in de jaren 1960 het 
anti-imperialisme. Want de 
hele wereld werd meer en meer 
in die na-oorlogse politiek-
economische blokvorming 
meegesleept. Vandaag de dag 
zouden we zoiets globalisering 
noemen. Vroeger heette dit 
imperialisme, de wereldwijde uitbreiding 
van hèt economisch winstbejag. Het 
was de tijd van de opkomst van de mul-
tinationals. Het was tevens de tijd van 
de opkomst van de anti-imperialistische 
strijd zoals in Vietnam en Cuba.

In die jaren was de organisatie Vrede de 
spil van brede anti-oorlogsfronten. Het 
tijdschrift Vrede bracht niet enkel feitelijk 
nieuws uit die landen, maar bracht ook 
duiding bij politieke keuzes en de inter-
nationale verhoudingen. De Amerikaanse 
domino-theorie werd, door feiten en ana-
lyse, doorprikt. Vanaf de overwinning van 
het Vietnamese volk op de Amerikaanse 
troepen in 1975 werd het 'recht op zelfbe-
schikking' een terugkerend thema in het 
tijdschrift. De overwinningen en nederla-
gen in Latijns-Amerika kregen een vaste 
plaats.  

Ik herinner me nog hoe op de 14-daagse 
redactievergaderingen in de kantoren in 
de Knokkestraat aan het Gentse station, 
de wereld, of beter gezegd de verslagge-
ving erover, verdeeld werd onder “specia-

listen” die over meer dan de gebruikelijke 
informatie uit die landen of werelddelen 
beschikten. Want dankzij de band tussen 
het tijdschrift en de vredesorganisatie 
konden de redactieleden gebruik maken 
van niet-Westers gekleurde informatie 
rechtstreeks uit die landen zelf, die niet 
tot onze populaire media doordrong. 
Maar de gespecialiseerde redactieleden 
legden tevens verbanden tussen de fei-
ten, en brachten dus meteen duiding. 
De ongedekte gebieden werden dan 
maar ingevuld via vertalingen met onder 
andere 'Le Monde Diplomatique' als bron-
nenmateriaal. 

De crisis van de jaren 1970
Halfweg de jaren 1970 kwam er niet enkel 
een kentering in de anti-imperialistische 
berichtgeving. Er was ook de breuk met de 
“golden sixties”, de eerste inflatieve econo-
mische crisissen, en er was de doorbraak 
van de Angelsaksische cultuur in naam van 
de naïeve vrijheid van de hippies.

De alternatieve media uit de jaren 1960 
verdwenen.  Denken we maar aan “De 

Nieuwe” of “Het Tijdschrift 
voor Diplomatie”, vandaag 
collectors items. Vrede bleef 
overeind, dankzij het feit dat 
het ook een ledenblad bleef én 
mits een aantal redactionele 
ingrepen. De lange artikels 
werden ingekort. Wie nog ana-
lyses wou, werd verwezen naar 
de dossiers op de middelste 
pagina's van het tijdschrift. De 
Rubriek “Te zot om los te lopen” 
verhuisde naar de achterflap. 
Vrede gebruikte nooit de 
“human interest” invalshoek, 
waarin individuele mensen en 
hun problemen gepresenteerd 
worden op een emotionele 
manier. Wel waren er heel wat 
reportages en interview-
artikels die interessante alter-
natieve denkers en analisten 
toegankelijker probeerden te 
maken.  

Met de economische crisissen 
brachten de populaire media 
de marketingtechnieken bin-

nen.  Niet enkel op de commerciële- of 
verkoopdienst, maar ook in de redactie. De 
keuze van artikels, topics, invalshoeken, 
stijl en inhoud werden meer en meer door 
de markt bepaald.  Lees- en kijkcijfers 
maakten opgang.

De individualistische jaren 
1980
De sfeer in de jaren 1980 werd toen aan-
gevoeld en omschreven als de opkomst 
van de “ik-cultuur”. Dit kwam trouwens 
ook tot uiting in de strijd tegen de ver-
dere atoomwedloop in de slogan “Geen 
kruisraket in mijn achtertuin”. Er was 
namelijk een nieuwe fase in de atoom-
wedloop ingezet. In de plaats van steeds 
maar zwaardere atoombommen bracht de 
technologische research en ontwikkeling 
in het militair-industrieel complex de door 
informatica beheerste kruisraketten op 
de markt, die zich een weg konden banen 
naar kwetsbare, vitale doelen onder de 
radars door. Tezelfdertijd kwam de Koude 
Oorlog tot zijn toppunt in de voorgestelde 
Star Wars-expansie: de uitbreiding van 
atoomoorlog tot in de ruimte met al dan 
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niet waterdichte wapenschilden en per-
formante raketten. Het kwam er meer en 
meer op aan om in staat te zijn als eerste 
en bij verrassing aan duizelingwekkende 
snelheden en met immense kracht te 
schieten.  De “First strike” strategie was 
geboren.

De organisatie Vrede slaagde er opnieuw 
in een breed front te smeden tegen deze 
nog gevaarlijkere fase in de wapenwed-
loop en de Koude Oorlog. De jaren 1980 
werden gekenmerkt door de massale anti-
rakettenbetogingen en VAKA.

Het tijdschrift Vrede legde nog meer de 
klemtoon op achtergrondin-
formatie, analyse en duiding. 
Het was de tijd dat Vrede bleef 
pleiten voor een referendum 
of volksraadpleging tegen de 
raketten. Het tijdschrift bleef 
het militair industrieel complex 
beschrijven, de saga rond de 
kruisraketten optekenen: de 
nieuwe strategie en de gevaren 
ervan duiden en de vergelijking 
met de Sovjetraketten en dito 
strategieën en tegenvoorstellen 
analyseren.

De triomf van de 
kapitalistische ideo-
logie in de jaren 1990
Het einde van de jaren 1980 
– begin de jaren 1990 werd 
getekend door de implosie van 
de zogenaamde Oost-Europese 
staten van het reëel socialisme 
en de overwinning van het 
neoliberale politieke denken. 
De economische en culturele 
globalisering was een brutale 
verderzetting van het imperia-
lisme. Waar Reagan en Tatcher in de jaren 
1980 nog ietwat clowneske fenomenen 
waren, werden hun ideeën tijdens de 
Bush-generatie de mainstream. In die 
omstandigheden kregen vele alternatieve 
organisaties en publicaties het moeilijk. 

De organisatie Vrede zocht en kreeg voe-
ling en contact met de milieubeweging 
en de andersglobalisten. In het tijdschrift 
werden de wereldwijde gevolgen van de 

neoliberale economie op socio-econo-
misch en ecologisch vlak beschreven. In 
een medialandschap waarin zelfs kwali-
teitskranten vermarkten, bleef Vrede door 
zijn volgehouden lijn van feitelijke infor-
matie, analyses en duiding vanuit een 
breed-maatschappelijke invalshoek een 
fenomeen. Het tijdschrift kreeg ook een 
nieuwe lay-out.

De oorlogsjaren van het 
begin van de  
21ste eeuw
Het keerpunt van de 21ste eeuw werd cru-
ciaal. De gewelddadige interventiepoli-
tiek om plat economische redenen (zoals 

olie) brachten oorlog en vrede weer op 
de voorgrond. De vredesorganisatie wist 
opnieuw een breed front op te bouwen 
tegen de oorlogshaarden en dito poli-
tiek. Blijvende conflictregio's, zoals het 
Nabije- en Midden-Oosten, kregen hun 
vaste plaats in de acties van Vrede en het 
tijdschrift.

Diezelfde jaren werd een vernieuwde 
ploeg samengesteld. Georges Spriet nam 

op zijn eigen, serene manier de fakkel van 
André De Smet over. Ludo De Brabander 
verankerde het vroegere werk van de 
gewetensbezwaarden, een ras dat onder-
tussen verdwenen is, in de organisatie. 
Een verjongde redactie met contacten in 
de andersglobalistische en ecologische 
beweging zorgde voor enkele nieuwe 
rubrieken.

Onafhankelijke informatie 
in crisis
Met de huidige oorlogen en de wereld-
wijde crisis, die de macht én de onmacht 
van het financiekapitaal op de wereld-
wijde economie duidelijk gemaakt heeft, 

hebben de feiten de analyse 
van Vrede gelijk geven. Nu de 
nieuwsagentschappen ver-
schrompeld zijn in een handvol 
internationale consortia en 
onze beeldcultuur beheersen. 
Nu ook in Vlaanderen drievier-
de van de dagbladen tot  
1 groep behoren en de alge-
mene hoofdredacteur van de 
meest gelezen Vlaamse kwa-
liteitskrant zelfs wordt uitge-
roepen tot “Marketeer van het 
jaar”, hebben onafhankelijke 
berichtgeving, gebaseerd op 
feiten die in verband gesteld 
worden  met een welbepaalde 
analyse en met duiding, meer 
dan ooit zin. Het thema van het 
eerste decennium van de 21ste 
eeuw, het zogenaamde anti-
terrorisme, wordt enkel nog in 
alternatieve media als Vrede 
doorprikt. 
 
Vrede is dus letterlijk levensbe-
langrijk, voor haar lezers, voor 
de vredesbeweging, voor ieder-

een die niet wil geslachtofferd worden in 
een sociaal-economische oorlogspolitiek. 
Dat het journalistieke uitgangspunt van 
het tijdschrift, dat kan samengevat wor-
den in “ontwapenen om te ontwikkelen”, 
ons nog lang mag informeren, inzicht 
verschaffen en tot actie aanzetten. Het 
tekent de levenskracht van Vrede dat zij 
haar 400ste nummer kan vieren.
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De andersglobalisten tien jaar na Seattle
30 november 1999. In de Amerikaanse stad Seattle bezetten duizenden activisten de kruispunten rond het congrescentrum waar 
de Wereldhandelsorganisatie verzamelen blaast. Niemand geraakt erdoor en de top kan niet van start gaan zoals voorzien. In de 
straten van Seattle smelten acties van jongeren, milieu-activisten, Noord-Zuidngo's en vakbonden samen. Pepperspray en traan-

gas van de politie drijven de uiteenlopende sociale bewegingen in elkaars armen. Samen maken ze een vuist tegen de neoliberale 
globalisering en voor de opbouw van een mondiale tegenmacht. De media verzinnen voor hen een naam: de antiglobalisten. De 

top van Seattle wordt een flop. David dwingt Goliath voor even op de knieën. Dat biedt hoop en inspiratie aan talloze sociale bewe-
gingen en linkse activisten wereldwijd. De 'antiglobalisten' herdopen zichzelf tot 'andersglobalisten' en vanaf 2001 treffen ze elkaar 
ook jaarlijks tijdens het Wereld Sociaal Forum, een broedplaats voor nieuwe allianties en acties. Vandaag staan we tien jaar verder 
en dringt de vraag zich op: hebben die andersglobalisten wel iets bereikt? Daarover handelt het nieuwe boek ‘Gebroken Vitrines. De 

andersglobalisten tien jaar na Seattle’, van David Dessers en Matthias Lievens. 

Van 7 tot 18 december 2009 vindt in 
Kopenhagen de belangrijke VN-klimaattop 
plaats, waar er een opvolger voor Kyoto 
uit de bus zal moeten komen. Ngo’s 
en sociale bewegingen plannen er een 
heleboel acties en manifestaties om 
druk op de ketel te zetten. Zo wordt er 
opgeroepen om op zaterdag 12 december 
deel te nemen aan een grote, internatio-
nale demonstratie door de straten van 
de Deense hoofdstad. Op woensdag 16 
december zal een alliantie van radicalere 
actiegroepen optrekken naar het congres-
centrum zelf, om er “zelf de agenda van de 
top te gaan bepalen”. Ook vanuit België 
wordt er volop gemobiliseerd voor deze 
acties. Vanuit Brussel-Zuid vertrekt er zelfs 
een 'Climate Justice Train', die actievoer-
ders op een milieuvriendelijke wijze ter 

plekke kan brengen. In het kamp van de 
actievoerders en de sociale bewegingen 
zit de spirit er duidelijk in. Dat komt mede 
door het feit dat de acties samenvallen 
met de tiende verjaardag van de moeder 
der andersglobalistische acties: Seattle.

The battle of Seattle
Van 30 november tot 3 december 1999 
vond in de Noord-Amerikaanse stad 
Seattle de derde ministeriële conferentie 
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
plaats. Wat de start had moeten worden 
van een nieuwe en globale onderhan-

Maar in Seattle is er meer aan de hand: 
buiten het congrescentrum barst een 
zware storm los, een storm van protest. 
Een hele reeks bewegingen, van milieu- 
tot arbeidersbewegingen, komen in 
Seattle samen en trekken er het verzet 
op gang tegen de neoliberale globali-
sering, het wereldwijd opleggen van 
vrijhandel in zoveel mogelijk sectoren. 
Het gaat ten dele om een internationaal 
gezelschap en om een staalkaart van 
de vele verschillende actiebewegingen. 
Samen slagen ze er voor het eerst in om 
de werkzaamheden van een internatio-
nale topvergadering danig te dwarsbo-
men en op die manier ook gezamenlijk 
hun intrede te maken in de mainstream 
media.

De acties verlopen bijzonder woelig. 
Duizenden directe actievoerders bezetten 
op 30 november, bij de start van de confe-
rentie, zowat alle belangrijke kruispunten 
rond het congrescentrum. Ze trokken 
vooraf op een stadsplan een grote cirkel 
rond dat congrescentrum, om die dan 
verder in taartstukjes onder te verdelen. 
De actievoerders verdelen zich in kleine 
groepjes, zogenaamde 'affinity groups', 
en krijgen elk een taartstukje en daarbin-
nen hun kruispunt toegewezen. Op die 
manier ontstaat er een groots opgezette, 
maar gedecentraliseerde actie, waarbij elk 
groepje actievoerders zijn eigen opdracht 
heeft. Die tactiek blijkt bijzonder goed te 
werken, heel de zone rond het congres-
centrum is vanaf ’s ochtends vroeg herme-
tisch afgegrendeld door de actievoerders, 
waardoor de top niet van start kan gaan 
zoals gepland. Bingo!

delingsronde over de vrijmaking van de 
wereldhandel in tal van cruciale sectoren 
zoals landbouw, diensten of intellectuele 
eigendom, draait uit op een totale misluk-
king. Dat heeft zowel te maken met wat er 
zich binnen als met wat er zich buiten de 
muren van het congrescentrum afspeelt. 
Binnen geraken de vertegenwoordigers 
van de – toen – 134 lidstaten het maar niet 
eens over de krijtlijnen van een nieuw han-
delsakkoord. Zowel in de aanloop naar als 
tijdens de top zelf doen de rijkste landen 
geen enkele moeite om de de facto onde-
mocratische functionering van deze inter-
nationale organisatie te verhullen. Alle 
cruciale debatten vinden in beperkt gezel-
schap plaats, zonder dat de stem van het 
gros van de aanwezige landen gehoord 
wordt. Dat is natuurlijk geen toeval. De 

rijkste landen zijn het op dat moment 
nog gewoon dat zij de agenda binnen 
de WTO volledig bepalen. De consensus 
waarmee er formele beslissingen worden 
genomen, komt in werkelijkheid neer op 
een consensus binnen de groep van rijkere 
landen, die hun beslissingen naderhand 
aan de Algemene Vergadering opleggen. 
Die ongegeneerde machtspolitiek vertoont 
zijn eerste barstjes in Seattle, waar de 
landen uit het Zuiden zich beginnen te 
roeren. Maar ook de Europese Unie en de 
Verenigde Staten raken het onderling niet 
eens over de te volgen agenda.

Tien jaar na de val van de Berlijnse muur 
implodeerden in Seattle de muren tussen 
de verschillende sociale bewegingen.
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De politie blijkt slecht voorbereid op dit 
type van directe actie en het duurt tot 
in de namiddag vooraleer ze echt begint 
op te treden. Kruispunten worden leeg-
geschept, manifestanten worden bewerkt 
met pepperspray en de lucht hangt vol 
traangas. Die grimmige sfeer zorgt er 
mede voor dat er ter plekke tussen al die 
aanwezige contestanten een evident soli-
dariteitsgevoel ontstaat. Volgens heel wat 
aanwezigen groeide zo het plotse besef 
dat het tijd werd voor een breder gedra-
gen kijk op de maatschappij en de ontwik-
keling ervan. De jaren negentig waren 
hoogdagen geweest van de 
'one-issue-bewegingen', groepen 
die zich elk met een welbepaald 
thema of een doelstelling bezig 
hielden, zonder de connectie te 
leggen met gerelateerde kwes-
ties of een groter geheel. Elk 
globaal maatschappijalternatief 
als gemeenschappelijke horizon 
voor de sociale bewegingen 
verkeerde in diskrediet. Tien 
jaar na de val van de Berlijnse 
muur implodeerden in Seattle 
echter de muren tussen de 
sociale bewegingen zelf. Op een 
blanco blad en met de grootste 
voorzichtigheid begonnen ze in 
Seattle te schrijven aan iets wat 
opnieuw naar een maatschap-
pelijk alternatief zou moeten 
leiden.

Van Zurich naar 
Porto Alegre
Het voorbeeld van Seattle werkte 
duidelijk aanstekelijk, niet in 
het minst omdat er eindelijk 
nog eens een kleine overwin-
ning werd geboekt. Voor de 
WTO was het achteraf trouwens 
nooit nog zoals vòòr Seattle. 
Vertegenwoordigers van de lan-
den uit het Zuiden verklaarden 
dat ze zich enorm gesteund 
voelden door de manifestanten 
buiten, waardoor ze zelf ook 
meer het been stijf hielden. Die landen 
uit het Zuiden zijn zich steeds meer gaan 
weren en wegen vandaag, mede ook door 
een aantal economische verschuivingen, 
steeds zwaarder door in de internationale 

arena. De tijd van de alleenheerschappij 
van de G8-landen lijkt definitief voorbij. 
Na Seattle kwamen er zowat overal in de 
wereld acties tegen gelijkaardige topver-
gaderingen van instellingen of fora als de 
G8, het IMF, de Wereldbank, de Navo of 
het Wereld Economisch Forum.

Dat Wereld Economisch Forum (WEF) 
vindt jaarlijks plaats in het Zwitserse 
Davos. Het doel van die meeting is om 
met een heleboel invloedrijke figuren 
gedurende enkele dagen de problemen en 
de uitdagingen van de wereldeconomie te 

bespreken. Dergelijke bijeenkomsten zijn 
van uitzonderlijk belang voor de mondiale 
elite. Achter een muur van prikkeldraad en 
politieagenten in gevechtskledij nemen 
hoofdzakelijk blanke en mannelijke aan-

deelhouders, CEO’s, geldschieters, maar 
ook politici en wat adellijke types plaats 
aan de vergadertafel. Hier en daar tref 
je er ook een verdwaalde vakbondslei-
der aan. Tegen het Wereld Economisch 
Forum werd er al van in de jaren 1990 
geprotesteerd. Die protesten maakten 
een kwalitatieve sprong voorwaarts toen 
in 1999 in Zurich voor de eerste keer een 
soort van alternatieve tegentop van de 
sociale bewegingen plaatsvond, die de 
naam ‘L’Autre Davos’ meekreeg. Deze 
alternatieve conferentie kwam er op ini-
tiatief van onder meer Attac-Zwitserland, 

maar had de steun van 
tientallen sociale bewe-
gingen en organisaties. Op 
ongeveer 150 kilometer 
van Davos zelf stelde deze 
tegentop zich tot doel 
om zoveel mogelijk ver-
tegenwoordigers van de 
sociale bewegingen samen 
te brengen om strategieën 
voor een andere wereld uit 
te dokteren. Daar werd de 
basis gelegd voor wat zou 
uitgroeien tot het Wereld 
Sociaal Forum.

In 2000 vond een nieuwe 
editie plaats van ‘L’Autre 
Davos’ en daaraan namen 
onder meer de Braziliaanse 
activisten Francisco 
Whitaker Fereira en Oded 
Grajew deel. Die laatste 
verbleef na zijn deelname 
aan L’Autre Davos samen 
met zijn vrouw in een hotel 
in Parijs en hij werd er naar 
eigen zeggen ziek van de 
mediaberichten over de 
positieve resultaten van het 
Wereld Economisch Forum 
van dat jaar. Hij sprak 
meteen met zijn vriend 
Whitaker af, die eveneens 
in de Franse hoofdstad 
verbleef. Toen ze samen 

gewonnen bleken te zijn voor een Wereld 
Sociaal Forum, als tegenhanger van de 
Davos-bijeenkomst, namen ze contact 
op met Bernard Cassen, de uitgever van 
Le Monde Diplomatique en toenmalig 
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voorzitter van Attac, de internationale 
beweging die ijvert voor een Tobintaks. 
Naar het schijnt was het Cassen die sug-
gereerde om het eerste Wereld Sociaal 
Forum in de Zuid-Braziliaanse stad Porto 
Alegre te organiseren.

Een andere wereld is mogelijk

Dat eerste Wereld Sociaal Forum (WSF) 
vond dus plaats in Porto Alegre van 25 tot 
30 januari 2001. De bedoeling ervan was 
zoveel mogelijk componenten van die 
andersglobaliseringsbeweging samen te 
brengen in een mondiale open ontmoe-
tingsruimte om zo werk te maken van 
gemeenschappelijke voorstellen en eisen-
bundels, mondiale netwerken uit te bou-
wen en samen een actiekalender voor het 
komende jaar op te stellen. Het WSF werkt 
op basis van een charter. Een citaat uit dat 
charter: “Het Wereld Sociaal Forum is een 
open ontmoetingsplaats voor reflectie, 
democratisch debat, de formulering van 
voorstellen, uitwisseling van ervaringen 
en samenwerking voor daadwerkelijke 
actie, voor groepen en bewegingen uit de 
civiele maatschappij die gekant zijn tegen 
het neoliberalisme, tegen de overheersing 
van de wereld door het kapitaal en tegen 
elke vorm van imperialisme.” Aan het 
eerste WSF namen een dikke 30.000 ver-
tegenwoordigers deel van bewegingen uit 
117 verschillende landen.

Het WSF blijft tot op vandaag een spe-
ciale band met Brazilië en zeker ook de 
havenstad Porto Alegre behouden, maar 
er vonden inmiddels ook edities plaats in 
India, Kenia, Pakistan, Venezuela en Mali. 
In Europa kreeg het Wereld Sociaal Forum 
bovendien navolging met het Europees 
Sociaal Forum dat in september 2008, 
inmiddels ook al voor de vijfde maal, 
plaatsvond in het Zweedse Malmö. De 
grote verdienste van het andersglobalis-
me in het algemeen en het Wereld Sociaal 
Forum in het bijzonder, is dat het erin 
geslaagd is om de sociale bewegingen 
uit de nationale loopgraven te loodsen. 
Terwijl de bedrijfswereld al veel langer die 
stap gezet had en ook de politiek steeds 
meer geglobaliseerd geraakte, bleven 
de sociale bewegingen te zeer vanuit 
hun eigen nationale situatie handelen. 

Natuurlijk bestonden er al veel langer 
internationale netwerken, maar via het 
andersglobalisme heeft het mondiale 
niveau op zich een betekenis gekregen. 
Het zette de stap van het aloude inter-
nationalisme naar een globalisme in 
de werkelijke zin van het woord. Toch 
worden de fora vandaag door allerhande 
debatten doorkruist. De formule van de 
open ruimte, waarbij er nooit namens 
het Wereld Sociaal Forum in zijn geheel 
standpunten kunnen ingenomen worden, 
heeft er volgens nogal wat woordvoerders 

voor gezorgd dat die fora te zeer dreigen 
te verworden tot een jaarlijkse kermis van 
ngo’s en sociale bewegingen, eerder dan 
echte broedplaatsen te zijn voor actie en 
overleg.

Yes, We can!
De andersglobaliseringsbeweging is tij-
dens de afgelopen tien jaar blijven mobi-
liseren. In 2003 lag het Wereld Sociaal 
Forum aan de basis van de eerste mon-
diaal gecoördineerde actiedag tegen de 
nakende oorlog in Irak. Op 15 februari van 

Met de Climate Justice Train naar Kopenhagen

VOER MEE ACTIE VOOR KLIMAAT EN 
SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

Van 7 tot 18 december vindt in Kopenhagen de grootste VN-klimaattop ooit plaats. 
Vijftien jaar na de start van de onderhandelingen blijft de uitstoot van broei-
kasgassen maar stijgen. Meer nog, de handel in emmissierechten heeft ervoor 
gezorgd dat de grootste klimaatcriminelen makkelijke en nieuwe winsten kunnen 
opstrijken. Daarom is het de hoogste tijd om onze stem te laten horen tot op de 
top zelf en te pleiten voor een daadkrachtig, efficiënt en sociaal rechtvaardig kli-
maatakkoord. Het moet gedaan zijn met de business-as-usual oplossingen...

Honderden sociale bewegingen en actiegroepen vanuit de hele wereld roepen 
daarom op om in december actie te voeren in Kopenhagen om er zelf de agenda 
van de top te gaan bepalen. Exact tien jaar na de acties tegen de WTO-top in 
Seattle, willen we eens te meer een wereldwijde beweging bouwen voor klimaat 
en sociale rechtvaardigheid.

De klimaatoproep organiseert daarom een trein van Brussel naar Kopenhagen, 
de Climate Justice Train. We vertrekken op vrijdagochtend 11 december en komen 
terug in Brussel aan op maandagochtend 14 december. Op die manier wordt het 
makkelijk om op een milieuvriendelijke manier naar de Deense hoofdstad te 
reizen en er deel te nemen aan enkele grote klimaatacties. Voor de reis heen-en-
terug en collectieve overnachting ter plekke betaal je 150 euro per persoon.

Hoe inschrijven?
Stuur een mailtje met je naam, adres, leeftijd, mailadres en telefoonnummer 
naar climatejusticetrain@gmail.com en stort het vereiste bedrag op de rekening 
Climate Action: 523-0802582-79. 
Je zal dan een bevestiging van je inschrijving ontvangen.

Alle info over de trein:
www.climatejusticetrain.be / www.klimaatoproep.be / tel: 0486.69.69.27
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dat jaar vonden er 
gelijktijdig in de 
hele wereld acties 
plaats tegen die 
oorlog van de tan-
dem Bush en Blair. 
Geen onbelangrijk 
moment gezien 
het om de uiting 
van een echte 
mondiale publieke 
opinie ging, eerder 
dan om versnip-
perde vormen van 
nationaal verzet. 
In Europa waren 
er in 2005 de mas-
sale acties gericht 
tegen de G8-top 
in het Schotse 
Gleneagles. De 
manifestanten 
eisten er een 
kwijtschelding van de schulden van de 
arme landen en voor het eerst ook een 
drastische maar sociaal rechtvaardige 
aanpak van het klimaatprobleem, een 
thema dat doorheen de jaren steeds 
hoger op de andersglobalistische agenda 
kwam te staan. In 2007 waren er de 
acties in het Duitse Rostock, opnieuw 

gericht aan het adres van de G8. In ons 
land ontstond er in 2002 trouwens ook 
een Belgisch Sociaal Forum, dat de vakbe-
weging, de Noord-Zuidbeweging en een 
heleboel actiegroepen en organisaties 
samenbrengt. Dat Forum leverde samen 
met enkele politieke bondgenoten een 
succesvolle strijd tegen de zogenaamde 
Bolkesteinrichtlijn, die de liberalisering 

van de dienstensector in de EU beoogde. 
De financiële crisis, die in het najaar van 
2008 losbarstte, brengt de andersglobali-
seringsbeweging trouwens terug bij haar 
uitgangspunten van die begindagen: de 
liberalisering van de financiële markten 
geeft een veel te grote vrijheid aan de 
banken en de grote kapitaalsgroepen op 

zoek naar makkelijke winst. Ze trekken 
naar het casino en strijken de centen 
op als het goed gaat. Wanneer het mis 
loopt, draait de hele samenleving op voor 
hun onverantwoordelijk en hebzuchtig 
gedrag.

Maar als het neoliberale huis vandaag 
wankelt, heeft dat vooral te maken met 

de zwakke 
fundamenten 
ervan. Laten 
we wel wezen, 
de andersglo-
balisten zijn er 
tijdens de afge-
lopen tien jaar 
in het grootste 
deel van de 
wereld nooit in 
geslaagd om 
daadwerkelijk 
een andere 
politieke koers 
af te dwin-
gen. Enkel in 
Latijns-Amerika 
maakten de 
sociale bewe-
gingen de weg 
vrij voor nieuwe 
progressieve 

regeringen. Toen het andersglobalisme 
echter voor het eerst van zich liet horen, 
stond het neoliberale huis steviger over-
eind dan ooit. Meer nog, te midden van 
niets dan grote sloopwerken leek het de 
enige mogelijke constructie te zijn. De 
andersglobalisten hebben de durf en de 
moed aan de dag gelegd om net op dat 
moment de vitrines van dat huis in te 
smijten, zonder dat er ook maar ergens 
een ander huis te bekennen was waar ze 
konden in schuilen. Die durf en die moed 
gaven ontelbare sociale bewegingen 
opnieuw de kracht om er stevig tegen-
aan te gaan. Die gebroken vitrines waren 
het startschot voor een nieuwe fase van 
sociaal verzet tegen een wereld die in de 
uitverkoop was geplaatst. Die gebroken 
vitrines waren de ‘Yes, we can’ waar de 
mondiale linkerzijde zo naar snakte. Ze 
gaven talloze bewegingen in alle hoeken 
van de wereld vleugels.

Boekgegevens: 
Dessers David en Lievens Matthias, 
'Gebroken Vitrines. De andersgloba-
listen tien jaar na Seattle', Uitgeverij 
Academia Press, 2009, 116 p. 

De grote verdienste van het anders-
globalisme in het algemeen en het 
Wereld Sociaal Forum in het bijzonder, 
is dat het erin geslaagd is om de  
sociale bewegingen uit de nationale 
loopgraven te loodsen.
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AgENDA

09-11-2009
Palestijns-israëlische sPrekerstoer 
Gaza: waardiGheid onder vuur 
met Omar Shaban, een Palestijnse economist uit Gaza, 
en Tania Hary, een Israëlische mensenrechtenactiviste 
Aanvang: 20u
Locatie: De Centrale, Kraamkindersstraat 2, Gent
Toegang: gratis, voertaal: Engels

Omar en Tania doen een tour door Vlaanderen:
–  10/11, 20u, Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen
–  11/11, 20u, ACW, Bondgenotenlaan 131, Leuven
–  12/11, 20u, De Kring, G. Gezellelaan 13, Heusden-Zolder
–  13/11, 20u, Concertzaal De Meersen, Sint-Jansstraat 11, Ieper
Meer info op: www.broederlijkdelen.be

10-11-2009 
honduras: reGina Fonseca (Feminista en resistencia) GetuiGt 
Aanvang: 20 u
Locatie: Vredeshuis, St-Margrietstraat 9, Gent

11-11-2009 
38ste nationale vrouwendaG over zorG 
Aanvang: 10.30u
Locatie: CC De Spil in Roeselare, Spilleboutdreef 1. 
Inkom: 5 euro.
Info: www.vrouwendag.be, vok@amazone.be of 02/229.38.73 

12-11-2009 
Palestijns cultuurGeweld in kortrijk 
Aanvang: 18.30
Locatie: Cultuurcentrum Kortrijk
Inkom: 15 euro voor de hele avond, 13 euro voor leden van 
NoordZuidraad, 6 euro voor jongeren < 26
Info en tickets: UiT in Kortrijk (Cultuurwinkel), 056 23 98 55
www.cultuurcentrumkortrijk.be
Programma:

18:30 – 19:00 Achbaal Nibras (muziek)
19:00 – 20:15 Faces (docu)
20:15 – 21:15 Dhakara (theater)
21:15 – 22:00 Achbaal Nibras (muziek)
22:00 – 23:30 Nagesprek (met Ludo De Brabander, Ludo 
Abicht, Rudi Meulemans en Lukas Pairon)

13-11-2009 
nelly maes en 60 jaar vrede vzw 
Nelly Maes, voorzitster van het Vlaams Vredesinstituut, spreekt 
in de Westhoek over 60 jaar internationale politiek naar aan-
leiding van het zestig jarig bestaan van Vrede vzw. Op de ach-
tergrond is er de tentoonstelling van 60 jaar vredesaffiches en 
hedendaagse cartoons over oorlog en conflict, dekolonisering, 
wapenproblematiek en de anti-kernwapenstrijd.
Aanvang: 20u
Locatie: Binnenschip 'Isera', driegrachtenbrug in Merkem 
(Houthulst) ligt de 'Isera'. 
Toegang: gratis
Meer info: pieter @vrede.be 

16-11-2009 
FilmFestival: GlobaliserinG en miGratie 
“heremakono – waitinG For haPPiness” 
Aanvang: 20u
Locatie: Filmplateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent
Info: Erik Willems, beeldbraak@gmail.com of GSM 0477/297646

17-11-2009
colloquium 60 jaar vrede en rencontres Pour la Paix 
Waarheen met de vredesbeweging?
Aanvang: 9u tot 1.30u
Locatie: Europees Parlement Brussel
Inschrijven noodzakelijk bij georges@vrede.be of 
jjverstappen@yahoo.fr 

19-11-2009 
de koerdische kwestie 
Lezing van Ludo De Brabander
Aanvang: 19.30 tot 22u
Locatie: Vormingplus - Volkshogeschool Gent-Eeklo, 
Reigerstraat 8, 9000 Gent 
Info en inschrijving: www2.vormingplusgent-eeklo.be/ 

21-11-2009 
solidariteitsdaG venezuela 
Conferentie, workshops, meetings, debatten met doorlopend 
drankjes en informatiestands
Aanvang: 13.30u
Locatie: Zaal Dom Helder Camara, Pletinckxstraat, 1000 Brussel
venezuelasolidaridad.blogspot.com

23-11-2009 
FilmFestival: GlobaliserinG en miGratie "in this world" 
Aanvang: 20u
Locatie: Filmplateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent
Info: Erik Willems, beeldbraak@gmail.com of GSM 
0477/297646

30-11-2009
FilmFestival: GlobaliserinG en miGratie "welcome euroPe" 
Aanvang: 20u
Locatie: Filmplateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent
Info: Erik Willems, beeldbraak@gmail.com of GSM 
0477/297646

05-12-2009
3de klimaatbetoGinG: "looP storm voor het klimaat"
Aanvang: 14u, 
Locatie: Luxemburgplein, Brussel. (Metro Troon of 
Luxemburgstation)

08-12-2009
Film: “enjoy Poverty”, een controversiële Film over ontwikke-
linGssamenwerkinG + nabesPrekinG
Aanvang: 20.30
Locatie: De Roma, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
Inkom: 4 euro

03-12-2009
seminarie: 'de internationale terreurlijsten en haar eFFec-
ten voor humanitaire interventies en conFlict resolutie'.
met:
Azzam Tamimi (directeur van het Institute of Islamic 
Political Thought in Londen)
Mark Muller (Britse mensenrechtenorganisatie Bar 
Human Rights Committee)
Aanvang: 13 tot 16u 
Locatie: Universiteit Gent, Academieraadzaal, 
Volderstraat 9, Gent
Info: ludo@vrede.be
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Steun onze vrede – rek. nr. 523-0803211-29
STEUNFONDS september – oktober 2009

Help ons de werking van onze vredesbeweging verder uit te bouwen. Uw steun geeft ons meer mogelijkheden om informatie te ver-
spreiden en acties op te zetten om het beleid te beïnvloeden. Misschien wil jij ook zoals vele vredesvrienden wel een domiciliëring 
invullen voor een kleine maandelijkse storting. Tel 092334688 of pieter@vrede.be
VML, Pollare 12; V.Assebroek 12,40; HDS, Assebroek 8; DS-P, Aalst 5; UC, Torhout 5; RM, Oostende 20; EDB, St Michiels 4,96; LM, Drongen 24,78; 
JDL, Aalst 5,20; RVN, Ranst 4,96; ED, Veldegem 4,96; LB, Wilrijk 4,96; WDR, ‘s Gravenwezel 12,40; EL, Oostende 4,96; LB, St-Eloois-Vijve 9,92;  
EM, Gent 4,96; WW, Kortrijk 4,96; CDS, Gent 4,96; MVH, Gent 1,66;  JE, Gent 20; AC, Mariakerke 14; LV, A’pen 9,92; YG, Stabroek 4,96;  
BP, Oostende 9,92; KL, Gentbrugge 5; GR, Kontich 10; FVZ, Bornem 4,96; NB, A’pen 20; JDS, Liège 4,96; CG, Deerlijk 10; WW, Ruiselede 25;  
C-V, Hoboken 500; IDB, Ninove 10; PC, A’pen 30; SDS, Gent 10; RP, Turnhout 10: MVR, Welchterzande 10; M, Jabbeke 80; KB, Gent 10; JDS,  
Leuven 15; EC, A’pen 10; CH Oudenaarde 20; HVDV, Gent 10.
Totaal: 984,96

VARIA

Steun de internationale mars voor vrijheid in Gaza
De Internationale Coalitie voor het Einde van de Illegale Blokkade van Gaza roept op voor een geweldloze mars naar Gaza op  
31 december 2009. De vrijheidsmars voor Gaza wil een einde aan het embargo helpen afdwingen en is gekaderd in de geweldloze 
strijd voor een einde aan de Israëlische bezettingspolitiek. De mars is ook een uiting van solidariteit met de plaatselijke bevolking 
die zwaar onder het embargo lijdt. Er worden 100den militanten verwacht uit de hele wereld. Deze oproep wordt ondersteund door 
o.a. Noam Chomsky, Tariq Ali, John Berger, Ralph Nader, Louisa Morgantini, Mustafa Barghouti, Howard Zinn, etc.

Vrede vzw wil minstens 1 vertegenwoordiger sturen. U kan ons helpen deze delegatie te sponsoren met een bijdrage op het reke-
ningnummer van Vrede vzw, 523-0803211-29, met vermelding 'steun Gaza mars' of kan zelf deelnemen. Info: ludo@vrede.ben
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