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In de tweede helft van 2008, tijdens het diep-
tepunt van de financiële crisis, geraakten 

heel wat banken in nauwe schoentjes omdat 
ze zelf niet voldoende kredieten konden vin-
den voor hun lopende zaken. Het wantrouwen 
was immers zo groot dat banken elkaar niet 
langer geld wilden lenen. De centrale banken 
grepen massaal in door miljarden dollars en 
euro’s in het systeem te pompen. Maar ook 
drugsgeld en geld uit andere illegale activitei-
ten vond tijdens deze periode van schaarste 
een weg naar de ‘legale economie’. Banken die 
op de rand van het bankroet stonden, maak-
ten dankbaar gebruik van het geld dat drugs-
baronnen ter beschikking stelden. Volgens 
Antonio Costa, hoofd van het VN-bureau voor 
Bestrijding van Drugs en Criminaliteit, zou 
er op die manier zo'n 350 miljard dollar aan 
drugsgeld witgewassen zijn. In tijden van cri-
sis leert men z’n echte vrienden kennen.  
(www.guardian.co.uk, december 2009)

Het Amerikaans Instituut voor 
Beleidsstudies (IPS) deed een onder-

zoek naar de lonen en bonussen van de 
honderd topbankiers bij de twintig grootste 
Amerikaanse banken en verzekeringsbedrij-
ven voor het jaar 2009. De financiële instel-
lingen waar deze onderzochte topbankiers 
werken, ontvingen samen zo’n 283 miljard 
dollar Amerikaanse overheidshulp sedert het 
begin van de financiële crisis. In tegenstelling 
tot wat men zou mogen verwachten, blijven 
de bonussen en lonen voor de toplui verder 
stijgen. Gemiddeld ontvingen ze in 2009 
elk een slordige 13 miljoen dollar, dat is nog 
een pak meer dan de gemiddeld 10 miljoen 
dollar die ze jaarlijks ontvingen tussen 2006 
en 2008. Het zijn natuurlijk ook moeilijke 
tijden geweest voor de toplui, waarin zware 
beslissingen genomen moesten worden. Bij 
dezelfde 20 instellingen werden sedert 2008 
immers zo’n 160.000 werknemers ontslagen...
dat doe je uiteraard niet lichtzinnig.  
(www.ipsnews.be, september 2009)

Zestien categorieën spionagediensten zijn 
de Verenigde Staten rijk, opererend naast 

de verscheidene militaire afdelingen die gelijk-
aardige opdrachten moeten uitvoeren. De 
totale jaarlijkse kost bedraagt 75 miljard dollar, 
zo maakte Dennis Blair 'Director of National 
Intelligence' bekend. Krachtens de 'Intelligence 
Reform and Terrorism Prevention Act' van 2004 
moet Dennis Blair in deze functie onder meer 
de president van de VS adviseren, net zoals 
de National Security Council en de Homeland 
Security Council, over het bestaan en de aan-
pak van potentiële dreigingen, De 'bedreigin-
gen' die Dennis Blair identificeert zijn onder 

meer Iran, Noord-Korea en de verschillende 
haarden van rebellie in de wereld. Hij had het, 
weinig origineel, ook over China en Rusland. 
Zijn er echt zoveel verschillende diensten en 
zo een budget nodig om telkens opnieuw met 
dezelfde vermeende dreigingen te komen 
aanzetten? 
(Afrique Asie, november 2009)

Op de jongste G-20 top in Pittsburgh (VS) 
hebben de veiligheidsdiensten een nieuw 

speeltje uitgeprobeerd om de massa te con-
troleren. Er werd gebruikt gemaakt van een 
geluidskanon. Het is eens wat anders dan een 
waterkanon, traangas, rubberkogels of gum-
miknuppels. Niet dat die wapens deze keer 
niet ingezet werden tegen de demonstranten. 
Maar als je geen beelden van doorweekte, 
bebloede of tranende demonstranten in de 
internationale media wil, of als je het risico wil 
vermijden dat er hier of daar een oog uitge-
schoten wordt, dan is het wel de moeite waard 
om dit nieuwe wapen eens uit te testen. Wie 
kan immers de gehoorschade of de pijn die 
veroorzaakt wordt door een dergelijk toestel 
op beeld vastleggen? De veiligheidsdiensten 
gebruikten het geluidskanon slechts op 
enkele meters afstand van de demonstranten, 
terwijl het eigenlijk ontworpen werd om te 
communiceren binnen een gericht veld, over 
afstanden tussen 300 meter tot 3 kilometer. 
Om dat te presteren ontwikkelt het toestel 
geluidsvolumes tot 150 decibels. Dat kan ver-
geleken worden met een straalvliegtuig dat 
op 30 m afstand opstijgt of een geweerschot 
dat net naast je oor gelost wordt. Ter vergelij-
king: gehoorschade loop je reeds op bij korte 
blootstelling aan geluidsvolumes tussen de 110 
en 120 decibel. Doch geen paniek, het geluids-
kanon wordt door de autoriteiten omschreven 
als een humaan wapen. 
www.alternet.org, september 2009

In 2002 overtuigde premier Tony Blair de 
Britten ervan dat Irak, Groot-Brittannië bin-

nen de 45 minuten kon treffen met haar mas-
savernietigingswapens. Er moest dringend 
actie ondernomen worden. Achteraf bleek het 
bestaan van massavernietigingswapens in Irak 
fictief te zijn. Heeft ex-premier Blair nu spijt 
van zijn daden of voelt hij zich schuldig voor 
het veroorzaakte leed? In een interview met de 
Britse openbare omroep BBC dat op zondag  
13 december 2009 werd uitgezonden, stelde 
Tony Blair dat hij Irak ook was binnengeval-
len indien hij had geweten dat er geen mas-
savernietigingswapens te vinden zouden zijn. 
Saddam Hoessein vormde volgens Blair immers 
sowieso “een bedreiging voor de hele regio”. We 
zullen zien of deze uitleg zal volstaan als hij bin-
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nenkort voor de speciale onderzoekscommissie 
komt te staan die moet onderzoeken wat de 
ware redenen waren om Irak binnen te vallen. 
De lucratieve oliedeals die British Petroleum, 
Shell en Exxon Mobile onlangs in de wacht 
sleepten bij de veiling van de ontginnings-
contracten in Irak, zal Blair waarschijnlijk niet 
spontaan ter sprake brengen bij de commissie. 
Het Brits-Nederlandse Shell bemachtigde op de 
eerste veilingsdag het grootste onontgonnen 
gebied. Durven we dan eindelijk de conclusie 
te trekken dat de ware reden voor de inval olie 
was? Blairs soldaten gaven hun leven voor de 
winsten van de aandeelhouders in de lucratieve 
petroleumsector. 

De financiële machinerie rond de emissie-
markt moet vervangen worden door een 

mondiaal openbaar financieel plan. Zolang 
de beleidsopties overgelaten worden aan de 
markt zal de strijd tegen de klimaatverande-
ring inadequaat, partieel en tot mislukken 
gedoemd zijn. Als er de politieke wil voor te 
vinden is, kunnen de wereldleiders de enorme 
sommen geld (8000 miljard euro) die ze 
investeerden om het kapitalisme te redden uit 
zijn financiële crisis, heroriënteren. Volgens de 
laatste schatting is een jaarlijkse investering 
van 66,7 miljard euro gedurende 10 jaar (dus 
een totaal van 667 miljard euro) voldoende 
om de doelstellingen in de strijd tegen de 
opwarming op halflange termijn te concre-
tiseren. Dit is twaalf maal minder dan het 
geld dat naar de banken is gegaan! Of slechts 
tweederde van de jaarlijkse mondiale militaire 
uitgaven (988 miljard euro in 2008). De mid-
delen zijn blijkbaar in ruime mate voorhan-
den, de enige kwestie is echter de beslissing 
nemen, dat ligt blijkbaar wat moeilijker. 
 (Ricardo Petrella in Le Monde Diplomatique 
van december 2009)

Februari
De landman kijkt verlangend uit

naar de dampende aarde

waaruit nieuw leven zal ontwaken.

Weldra zal ik de eerste sneeuwklokjes

in mijn tuin zien ontluiken.

Maar dreigende zwarte wolken

vormen nog een winters teken:

De lente is nog lang niet in het land!

Jozef Vandromme
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Als Afghaanse vrouw en verkozene voor het parlement, ben ik naar 
de Verenigde Staten gekomen om president Barack Obama te vra-
gen onmiddellijk een einde te maken aan de bezetting van mijn 
land.

Acht jaar geleden, werden vrouwenrechten gebruikt als een van de 
redenen om deze oorlog te starten. Maar vandaag is Afghanistan 
nog altijd de plaats waar zich 
een ware catastrofe afspeelt op 
vlak van vrouwenrechten. Voor 
de meeste Afghaanse vrouwen is 
het leven een soort hel die nooit 
in de Westerse reguliere media 
aan bod komt. In 2001 hielpen 
de Verenigde Staten de ergste 
vrouwenhatende criminelen 
aan de macht, zoals de krijgs-
heren en drugsbaronnen van de 
Noordelijke Alliantie. Deze men-
sen moeten beschouwd worden 
als een kopie van de Taliban. Het 
enige verschil is dat de krijgshe-
ren van de Noordelijke Alliantie 
kostuums en dassen dragen en 
hun gezichten bedekken met een 
democratisch masker terwijl ze 
regeringsposities innemen. Maar 
zij zijn verantwoordelijk voor de 
ramp die zich vandaag in Afghanistan afspeelt en dit dankzij de 
steun die ze van de Verenigde Staten genieten. 

De VS en hun bondgenoten lijken bereid om macht te geven aan de 
middeleeuwse Taliban door een ingebeelde categorie te creëren van 
zogenaamde 'gematigde Taliban' en nodigen hen nu uit om de rege-
ring te vervoegen. Zelfs Gulbuddin Hekmatyar, een man die acht 
jaar geleden zo goed als aan de top stond van de lijst van meeste 
gezochte terroristen, is uitgenodigd om in de regering te zetelen.
In de laatste acht jaar hebben de VS meegeholpen om mijn land 
om te toveren tot mondiale drugshoofdstad via hun steun aan de 
drugsbaronnen. Vandaag is 93 procent van alle opium in de wereld 
geproduceerd in Afghanistan. Veel parlementsleden en topfunctio-
narissen profiteren openlijk van de drugshandel. De broer van presi-
dent Karzai is een bekende drugstrafikant.

Ondertussen leeft de gewone Afghaan in grote armoede. De jong-
ste menselijke ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties plaatst 
Afghanistan op de 181ste plaats van in totaal 182 landen. Achttien 
miljoen Afghanen moeten overleven met een inkomen van minder 

dan 2 dollar per dag. In verschillende delen van Afghanistan zijn 
moeders bereid om hun kinderen te verkopen omdat ze ze niet  
kunnen voeden. 

Afghanistan heeft in die acht jaar 36 miljard dollar aan hulp ontvan-
gen en de VS alleen spenderen 165 miljoen dollar per dag aan hun 
oorlog. Niettemin blijft mijn land in de greep van terroristen en cri-

minelen. Mijn volk heeft geen 
enkel belang bij het drama 
van de presidentiële verkiezin-
gen aangezien ze niets zullen 
veranderen in Afghanistan. De 
Afghanen haten zowel Karzai 
als dr. Abdullah als marionet-
ten van de VS.

Het grootste slachtoffer van 
deze oorlog is de waarheid. Zij 
die opstaan en hun stem ver-
heffen tegen onrechtvaardig-
heid, onveiligheid en bezetting 
zien hun leven bedreigd en 
zijn verplicht om Afghanistan 
te verlaten of worden 
gewoonweg vermoord. 

We zitten ingesloten tussen 
drie machtige vijanden: de 

bezettingstroepen van de VS en de NAVO, de Taliban en het corrupte 
regime van Hamid Karzai. 

President Obama overweegt het verhogen van het aantal troepen 
naar Afghanistan en zet dus eenvoudigweg het verkeerde beleid 
van voormalig president Bush verder. Inderdaad, de ergste slacht-
partijen sinds 9/11 vonden plaats tijdens Obama's legislatuur. De 
provincie waar ik geboren ben, Farah, is in mei jongstleden door de 
VS gebombardeerd. Zo'n honderdvijftig mensen, meestal vrouwen 
en kinderen, werden gedood. Op 9 september bombardeerden de VS 
de provincie Kunduz en doodden 200 burgers.

Mijn volk is het beu. Dat is waarom we een onmiddellijk einde wil-
len van de VS-bezetting.

De VS doen geen goed in Afghanistan 
I Malalai Joya I

Malalai Joya (31) is een Afghaans politica en verkozen parlements-
lid uit de Farah provincie. In 2007 werd haar mandaat geschorst 
omdat ze verschillende andere parlementsleden 'krijgsheren' had 
genoemd. Zopas verscheen haar boek ‘A woman among warlords’
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EDITORIAAL

Het buitenlands nieuws is belangrijk, zegt 
de inleiding van een recente studie gepu-
bliceerd door het Vlaamse Vredesinstituut 
over de actuele staat van de buitenlandbe-
richtgeving bij de grote media in Vlaanderen. 
Waar binnenlandberichtgeving de link 
tussen burger en maatschappij aanhaalt, 
biedt buitenlands nieuws de kijker, lezer of 
luisteraar een 'venster op de wereld'. Gezien 
de groeiende globalisering van alle facetten 
van onze samenleving wint ze aan belang en 
relevantie. 

Maar er doet zich een merkwaardige para-
dox voor. Hoewel technologische ontwik-
kelingen de capaciteit van buitenlandse 
nieuwsgaring en distributie aanzienlijk verhoogd hebben, lijkt 
er een opmerkelijke terugval te bestaan wat het aandeel 'bui-
tenland' in het totale nieuwsaanbod betreft. 
De onderzoekers behandelen voornamelijk televisie en de 
grote kranten. Het buitenland komt blijkbaar vooral in beeld 
op grote, nieuwswaardige momenten. De nieuwsagenda wordt 
gekenmerkt door een beperkte geografische breedte, waar-
bij buurlanden en politiek-economische grootmachten het 
merendeel van de aandacht naar zich toe weten te zuigen. De 
commercialisering van de media leidde in Vlaanderen zeker 
niet tot meer kennis over het buitenland. Over het algemeen 
bestaat er ook maar weinig interesse voor buitenlands nieuws 
bij het doorsnee-publiek. Bovendien hebben we te maken met 
een almaar meer commerciële media-industrie, die voorna-
melijk brengt wat de consument wil. Er zijn nog maar weinig 
media die op een serieuze manier buitenlands nieuws bren-
gen. De onvrede met de huidige gang van zaken is niet gering. 
Verschillende journalisten hebben het er echt wel moeilijk 
mee. Jef Lambrecht (radio één) vernoemde bij zijn vroegtijdig 
afscheid van de radio, de oppervlakkigheid van de media als 
een van zijn grootste ergernissen. Guy Poppe (radio één) hekelt 
de commercialisering. Dit alles leidde tot verschillende nieuwe 
internetinitiatieven van misnoegde professionele journalisten, 
zoals De Werktitel (www.werktitel.be) of Salon van Sisyfus. 
Pala en Indymedia plannen volop de creatie van een alternatief 
on-line-dagblad. Wij zelf werken mee aan uitpers.be en inves-
teren in onze eigen website.

De studie van het Vlaams Vredesinstituut brengt in het deel 
over de impact van de buitenlandberichtgeving, zowel de 
media-malaise theorie (massamedia en vooral televisie dra-
gen bij tot politieke apathie, vervreemding, wantrouwen en 

cynisme) als de mobilisatie-these. Bij deze 
laatste wordt er meer toegespitst op het 
onderscheid tussen verschillende mediavor-
men, genres, soorten omroepen en voorstel-
lingswijzen, om zo tot een meer genuanceerd 
beeld te komen van de relatie tussen media-
gebruik en engagement. 
Wat de impact van mediaconsumptie op 
vredesattituden betreft, blijkt door de band 
genomen dat mensen die meer aandacht 
besteden aan buitenlands nieuws, een mili-
tair ingrijpen in een ander land minder snel 
gerechtvaardigd vinden. Mensen met meer 
aandacht voor buitenlands nieuws vinden 
oorlog minder een ver van mijn bed show, 
vinden vrede minder een luxe thema, en 

geloven sterker in het feit dat ze zelf een bijdrage kunnen leve-
ren tot een meer vredevolle wereld. 

Hoewel journalisten het in de eerste plaats als hun taak zien 
om 'in kennis te stellen', neemt dit dus niet weg dat dit zaaien 
van kennis de kiem van mogelijke maatschappelijke engage-
menten vormt. Volgens journalisten is het echter wel duidelijk 
aan anderen om deze kennis in engagement om te zetten. De 
journalist moet nieuws brengen, voldoende in omvang en voor-
al duidelijk en correct gestoffeerd. Mensen activeren of mobili-
seren is het terrein van geëngageerde groepen en bewegingen. 

Het onderzoek van het Vredesinstituut onderschrijft hier een 
stelling die we al jaren aanhangen met Vrede: maatschappe-
lijke actie vereist een gedegen informatie. Onder meer met dit 
tweemaandelijks tijdschrift voor internationale politiek (maar 
ook bvb. via de website, lezingen en debatten) proberen we 
een relevante bijdrage te leveren aan het nieuwsaanbod over 
het buitenland. We hebben daarbij speciale aandacht voor 
achtergrondinformatie, historische context, het standpunt van 
de basis, enzovoort. Met de beweging Vrede proberen we de 
informatie te kanaliseren in een concreet engagement voor 
een rechtvaardigere maatschappij, via allerlei straatacties, 
petities, lobbywerk, betogingen,...  Wij willen hier de komende 
jaren graag verder aan werken. U, beste lezer, kunt ons daarbij 
helpen door nieuwe abonnees aan te brengen. Dank u wel en... 
gelukkig nieuwjaar.

Wouters Ruud, De Swert Knut, Walgrave Stefaan, 'Een venster 
op de wereld. De actuele staat van buitenlandberichtgeving: 
feiten, impact en actieruimte', Rapport Vlaams Vredesinstituut, 
oktober 2009, www.vlaamsvredesinstituut.eu.

editoriaal
Massamedia en internationaal nieuws

I Georges Spriet I
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INTERVIEW

“We hebben geen aparte  
antiterreurwetgeving nodig”

Interview met meester Jan Fermon

I Ludo De Brabander I

Jan Fermon is advocaat bij 'Progress Lawyers Network', een verbond van progressieve geëngageerde advocaten en is zeer actief rond 
het internationaal humanitair recht en het vreemdelingenrecht. Hij geraakte in 2003 in het wereldnieuws na een klacht tegen de 

Amerikaanse generaal Franks, bevelhebber van de VS-strijdkrachten in Irak, wegens oorlogsmisdaden. Hij was een van de advocaten 
in de zaak Bahar Kimyongur en leidde de verdediging van de Filipijnse linkse intellectueel José Maria Sison. In beide gevallen ging 

het om uitwassen van de antiterreurwetgeving, waar hij scherpe kritiek op heeft. Voldoende stof voor een gesprek.

In een bijdrage voor een boek dat bin-
nenkort verschijnt leg je uit waarom de 
aanslagen van 11 september 2001 voor een 
duidelijke trendbreuk hebben gezorgd in 
het internationaal recht. Er is sindsdien 
een groeiende onverenigbaarheid ont-
staan tussen de antiterreurpolitiek en het 
internationaal recht zoals zich dat na de 
Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld.

We zitten in het internationaal recht en 
internationaal humanitair recht met een 
aantal progressieve verworvenheden die 
naar mijn aanvoelen het resultaat zijn 
van twee zaken, namelijk de weerstand 

tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 
dekolonisatiebeweging. Daaruit zijn 
twee fundamentele principes gegroeid, 
namelijk dat de acties van een staat maar 
legitiem zijn als ze de fundamentele men-
senrechten respecteren en het feit dat het 
legitiem is dat een volk geweld gebruikt 

om zich te verzetten tegen staten die haar 
rechten schenden. In het zog van de deko-
lonisatiebeweging schaarde de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties (res. 
2625, 24 oktober 1970) zich achter het 
recht op verzet, wat enkele jaren later ook 
weerhouden werd in de twee aanvullende 
protocollen van de Conventies van Genève 
die het oorlogsrecht reguleren. Daarin 
staan duidelijke referenties aan het gewa-
pend verzet tegen een koloniale macht of 
een buitenlandse bezetting.

In de praktijk werden deze verworvenhe-
den constant teniet gedaan door de facto 

het internationaal recht te overtreden, 
zoals dat het geval is met Israël in de 
Palestijnse kwestie, of de wijze waarop 
de Fransen zijn opgetreden tegen de 
Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd. Toch 
is er nog een duidelijk verschil merkbaar 
met wat we vandaag zien. Tijdens de 

Franse koloniale oorlog in Algerije was het 
zo dat de repressie tegen de Algerijnse 
revolutionaire beweging slechts in beperk-
te mate geïnternationaliseerd was. Toen 
Zuid-Afrika zijn oorlog bijvoorbeeld uit-
vocht tegen de anti-Apartheidsbeweging, 
heeft de politieke steun van zowel de 
VS als Europa aan het Apartheidsregime 
niet verhinderd dat het ANC zich in de 
meeste landen kon organiseren zonder 
gecriminaliseerd te worden. In Brussel had 
je het informatiebureau van het ANC van-
waaruit het zonder problemen en openlijk 
activiteiten kon ontplooien. De criminali-
sering van een verzetsbeweging gebeurde 
vooral in het land waartegen ze actief 
was. Er was natuurlijk solidariteit met 
het Apartheidsregime of met de Filipijnse 
dictatuur, maar dat ging niet zover dat 
men de opposanten monddood ging 
maken. Dat is veranderd. Die criminalise-
ring wordt nu wel geïnternationaliseerd. 
Het is een trend geworden om bepaalde 
bewegingen die in een politiek conflict 
verzeild geraakt zijn, zoals in de Filipijnen, 
als terroristen te beschouwen, waarbij 
zelfs belet wordt dat er standpunten ver-
kondigd kunnen worden.  

Los van de sympathie die je kan hebben 
voor verzetsbewegingen, kan je toch niet 
ontkennen dat ook zij in veel gevallen 
een gebrek vertonen aan respect voor 
het internationaal humanitair recht. Hoe 
moet je daar dan mee omgaan? 

Volgens mij kunnen we gemakkelijk onze 
toevlucht zoeken tot de criteria die nu al in 

Bewegingen zoals Al Qaida kunnen per-
fect strafrechtelijk aangepakt worden. 
Geen enkel strafrecht laat meervoudige 
moord toe. Men kan betrokken zijn 
bij een misdrijf op heel verschillende 
manieren, het aanzetten tot, de finan-
ciering ervan, maar dat valt allemaal al 
onder strafrechtelijke bepalingen.
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het internationaal recht zijn ingebakken. 
De Conventies van Genève en vooral de 
aanvullende protocollen, zeggen heel dui-
delijk dat het oorlogsrecht maar van toe-
passing is wanneer het om een gestructu-
reerde beweging gaat. Als je de definitie 
leest dan gaat het over bewegingen die 
reële invloed hebben op het terrein. Het 
moet gaan om een conflict van een zekere 
omvang. Dat recht is geboren uit de deko-
lonisatiebeweging, waar geweld met de 
steun van brede lagen van de bevolking 
geregeld noodzakelijk was. Een tweede 
zaak die ik belangrijk vind is dat het niet 
voldoende is om te stellen dat een conflict 
onder het oorlogsrecht valt, maar dat er 
ook een onderscheid bestaat tussen acties 
die legitieme oorlogsdaden zijn en andere 
die verboden zijn en die als oorlogsmisda-
den staan geboekstaafd. Het feit dat een 
beweging over brede steun geniet, sluit 
niet uit dat ze geen oorlogsmisdaden kan 
begaan. En dan moet je ze daarop ook 
beoordelen en ter verantwoording roepen. 

In dat opzicht is de beslissing van het 
Filipijns Nationaal Democratisch Front 
(NDFP is een oppositionele coalitie van 
linkse partijen waaronder de Filipijnse 
Communistische Partij, vakbonden en 
boeren met een militaire vleugel, red) om 
principieel het oorlogsrecht te respecte-
ren en de Conventies van Genève en de 
aanvullende protocollen te onderschrijven, 
een positieve stap. Als beweging kun je 
uiteraard niet alles uitsluiten wat er op 
het terrein gebeurt, maar je stuurt wel een 
duidelijke boodschap waarbij je een aantal 
verplichtingen opneemt, zoals bvb. men-
sen die op het terrein militair actief zijn 
een minimale vorming te geven over het 
oorlogsrecht. Volgens mij heeft een bewe-
ging er heel wat voordelen bij door duide-
lijk te maken dat ze het oorlogsrecht wil 
respecteren en dat ook in de mate van het 
mogelijke probeert te doen in de praktijk.

Op een seminarie over antiterreurlijsten 
en politieke bewegingen, stelde je uit-
drukkelijk dat het bestaande internatio-
naal recht een aparte antiterrorismewet-
geving overbodig maakt. Maar vereist het 
bestaan van internationaal georganiseer-
de terreurbewegingen zoals Al Qaida dan 
geen specifieke bestrijdingsmethodes?

Het eerste probleem draait rond de vraag 
of het legitiem is om strafrechtelijk op 
te treden tegen bewegingen zoals Al 
Qaida. Daar heb ik natuurlijk geen enkel 
probleem mee. Geen enkel strafrecht laat 
meervoudige moord toe. Dus dat soort 
bewegingen kan perfect strafrechtelijk 
aangepakt worden. Waar zit dan het pro-
bleem? Men kan betrokken zijn bij een 
misdrijf op heel verschillende manieren, 
het aanzetten tot, de financiering ervan, 
maar dat valt allemaal al onder strafrech-
telijke bepalingen. Wat niet onder het 
strafrecht valt is zeggen, “ik vind deze 
aanslag goed” of “ik ga geld inzamelen 
voor Hamas”, tenzij het zou gaan over iets 
concreets als het betalen van vlieglessen 
met het oog op een aanslag. Je zit natuur-
lijk met een hele grijze zone. Je kan bvb. 
de sociale activiteiten van Hamas finan-
cieren wat totaal losstaat van een eventu-
ele aanslag op burgerdoelwitten. 

Anders gezegd, de harde kern van het 
terrorisme kan perfect met het klassieke 
strafrecht worden aangepakt. Wat men nu 
doet met de antiterrorisme-wetgeving is 
de hele grijze zone, die politiek ondersteu-
nend kan werken, aanpakken en dat kan 
maar door verregaand te criminaliseren. 
We hebben dat gezien in het DHKC-proces 
(linkse-revolutionaire partij in Turkije, red), 

waarbij de beklaagden nooit bij de gewa-
pende strijd waren betrokken en geen 
enkel geweldsdelict hebben gepleegd, 
wat trouwens niet de reden is waarom 
ze worden vervolgd. Ze worden eigenlijk 
vervolgd omwille van hun deelname aan 
activiteiten van een terroristische orga-
nisatie, meer bepaald het openhouden 
van een informatiebureau in Brussel en 
het ronddelen van informatie in België 
over gebeurtenissen die verband houden 
met gewapende acties in Turkije. Dat kon 
men vroeger in het klassieke strafrecht 
natuurlijk niet criminaliseren, en terecht. 
Daar begeef je je op veel te glad ijs. De 
antiterrorismewetgeving brengt m.a.w 
geen meerwaarde voor alles wat gaat 
over het rechtstreeks betrokken zijn bij de 
voorbereiding, de organisatie en de plan-
ning van terroristische activiteiten, maar 
men kan er nu wel diep in de periferie 
mee optreden.

Ik denk eerlijk gezegd dat de grenzen van 
het klassieke strafrecht redelijk waren en 
toelieten om op te treden waar moest 
worden opgetreden. Die grenzen zijn nu 
ver verlegd met de antiterrorisme-wet-
geving door strafrechtelijk aan te pakken 
wat eigenlijk een politieke discussie is. En 
dat vind ik bijzonder gevaarlijk.

Men doet nu bovendien alsof er internati-
onaal vanalles moet ontwikkeld worden. 
Maar er was voordien ook al internatio-
nale samenwerking, misschien liep die 
niet altijd even goed, maar ze was er wel. 
Daaronder werden al mensen uitgeleverd, 
bewijzen overhandigd, was er al iets als 
Interpol, enz. Maar wat men nu doet is de 
grenzen uitvegen die ooit getrokken zijn 
om fundamentele vrijheden te bescher-
men. Ook internationaal.

Zijn we dan teruggekeerd naar de situ-
atie van voor Wereldoorlog II, waarbij de 
daden van een staat per definitie legitiem 
zijn, gewoon omdat het om een staat 
gaat, en die van een verzetsbeweging 
crimineel? 

De situatie is bovendien zo dat de anti-
terrorismewetgeving niet van toepassing 
is op de staat. Het hele onderscheid dat 
men heeft opgebouwd tussen conflic-
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ten met een zekere legitimiteit en blind 
geweld, het onderscheid tussen legi-
tieme en niet legitieme daden, is volledig 
verdwenen. En welke vorm van verzet je 
ook pleegt tegen een staat, wat die staat 
ook doet, wat ook het optreden en de 
houding van die staat is, dat zijn allemaal 
geen criteria meer. Het enige criterium 
dat tegenwoordig nog geldt, is dat wan-
neer je je verzet tegen een gevestigde 
staat, je meteen in de criminele sfeer 
wordt geduwd.

Begrijp ik uit jouw betoog dat het zinloos 
is om, zoals goed bedoeld vaak wordt 
gesteld, tot een duidelijke en strikte defi-
nitie te komen van terrorisme om juridi-
sche misbruiken uit te sluiten? Meer nog, 
dat we de antiterreurwetgeving, zoals die 
vooral sinds 2001 is ontwikkeld, gewoon 
moeten laten vallen en terugkeren naar 
hoe het ervoor was?

Voor mij is de definiëring van terro-
risme inderdaad zinloos, temeer omdat 
men dat al sinds 1937 tevergeefs pro-
beert, onder meer in het kader van de 
Verenigde Naties. Als men morgen met 
een sluitende definitie kan komen, waar-
bij men de zaak echt kan beperken tot zij 
die blind geweld plegen tegen niet-mili-
taire doelwitten, tja.... maar dan blijft het 
juridisch zinloos, want daarvoor hebben 
we de Conventie van Genève. Men kan 
niets meer toevoegen, behalve verwar-

ring en willekeur. Ik denk dat terrorisme 
geen juridisch maar een politiek concept 
is. Waarmee ik niet wil zeggen dat je 
niet kan spreken over daden van terro-
risme tegenover daden van verzet. Maar 
juridisch, opent het alleen maar deuren 
waarbij progressieve verworvenheden 
van volksverzet weggevaagd worden.

Op een studiedag aan de ULB in oktober 
2009 gaf de Europese Antiterrorisme 
Coördinator, Gilles De Kerchove, inderdaad 
toe dat de antiterreurlijsten ook politieke 
lijsten zijn.

Voor mij was dat de evidentie vanaf 
de eerste dag. Kijk maar wat er in de 
Filipijnen is gebeurd, waar er vredeson-
derhandelingen waren en de regering een 
politiek proces uiteindelijk heeft geblok-
keerd door terug te grijpen naar anti-
terrorisme-instrumenten, met de steun 
van de VS en de Europese Unie. Er is toen 
openlijk gezegd, dat de radicale oppositie 
van de terrorismelijst kon geschrapt wor-
den als ingegaan werd op de voorwaar-
den van de regering. De Britse ambas-
sadeur legde een aantal verklaringen in 
dezelfde zin af.

Hoe zijn die terroristenlijsten tot stand 
gekomen? Wie of wat zit daar achter?

Het gaat om te beginnen om een beslis-
sing van de uitvoerende macht, de rege-
ring en de ministeries van Justitie en 
Binnenlandse zaken, dikwijls via speci-
fieke werkgroepen. In het geval van José 
Maria Sison (Oprichter van de Filipijnse 
Communistische Partij en betrokken bij 
de oprichting van de gewapende vleugel 
ervan. Hij verblijft in Nederland en werd 
in augustus 2002 op de terroristenlijst 
gezet door de VS en de EU, nvdr) is in 

eerste instantie geen motivatie gegeven. 
Het Europees Hof heeft dat veroordeeld 
en gezegd dat er wel een motivatie 
moet worden gegeven. Dat was een 
beslissing van 2007. Toch heeft het 
nog tot eind september 2009 geduurd 
vooraleer hij van de terreurlijst werd 
gehaald.

Op een bepaald moment heb ik de kans 
gehad om met iemand aan de tafel te 
zitten die het dossier Sison in Europese 
context heeft opgevolgd. Toen ik hem 
confronteerde met de duidelijk politieke 
motivatie ervan en de afwezigheid van 
strafrechtelijke elementen, zei deze sim-
pelweg: “zo gaat dat niet, elk land komt 
met zijn eigen lijstje en we nieten die aan 
elkaar”.

Maar sta je dan als betrokken overheid 
juridisch niet ongelooflijk zwak in je 
schoenen? Als je dit soort zaken voor de 
rechtbank brengt dan is zo'n beleid toch 
niet vol te houden? Zeker als duidelijk kan 
aangetoond worden dat die lijsten vooral 
politiek gekleurd zijn.

Tot nu toe zijn in alle zaken waarmee 
men naar het Europees Hof is gestapt de 
betrokkenen in het gelijk gesteld. Soms 
op formele, soms op minder formele gron-
den, maar telkens werd het antiterreur-
beleid in het ongelijk geplaatst. Maar dan 
wel na vele jaren procederen, in het geval 
van Sison zeven jaar. En men kon gedu-
rende die tijd politieke druk uitoefenen 
door hem op die lijst te houden en hem 
zo te dwingen in te stemmen met wat 
de Filipijnse regering voorstelt. Wat Gilles 
De Kerchove gezegd heeft op die bijeen-
komst aan de ULB is eigenlijk gewoon die 
realiteit erkennen. Ik zie ook niet in hoe 
ze dat kunnen ontkennen. Bij Sison nam 
men de administratieve maatregel om 
zijn financiële tegoeden te blokkeren. Het 
ging om 2000 euro op een spaarrekening 
en maandelijks nog eens 200 euro op zijn 
zichtrekening. Voor zo'n belachelijk bedrag 
wordt dan een internationale machinerie 
in gang gestoken. En dat is dan het enige 
concrete resultaat hé.

Als het gaat om politiek gemotiveerde 
sancties moet je dan niet vaststellen dat 
het rechtssysteem faalt in het bescher-
men van de burgerrechten?

Het rechtssysteem functioneert niet 
goed omdat de uitvoerende macht hier 
een machtsgreep heeft gepleegd. Dat wil 
zeggen, de politieke overheid beslist om 
een organisatie op de lijst te zetten en in 
Nederland bijvoorbeeld is het voldoende 

De situatie is zo dat de antiterrorisme-
wetgeving niet van toepassing is op de 
staat, wat die staat ook doet. Maar wan-
neer jij je verzet tegen een gevestigde 
staat, wordt je meteen in de criminele 
sfeer  geduwd.
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om lid te zijn van 
die organisatie om 
door de rechter 
gestraft te worden, 
louter omdat de 
politieke overheid 
dat zo beslist heeft. 
Op grond van welke 
criteria de over-
heid dat doet? Wel 
dat is natuurlijk op 
politieke gronden. 
En daar worden 
dan sancties aan 
verbonden, straf-
rechtelijk of 'slechts' 
administratief. 
Trouwens, iemand 
volledig beroven 
van deelname aan 
het economische 
leven als admini-
stratieve maatregel 
is de facto nog erger 
dan een strafrech-
telijke vervolging. Het argument dat de 
administratieve maatregelen van tijde-
lijke aard zijn betekende voor Sison wel 
zeven lange jaren. In een strafprocedure 
kan men je tegoeden geen zeven jaar 
blokkeren, want dan heb je de over-
schrijding van de redelijke termijn. Via 
een administratieve procedure kan dat 
worden omzeild, in essentie gaat het om 
een beslissing van politici. Toch zijn er 
ook voorbeelden dat het rechtssysteem 
wel werkt. In heel veel landen hebben 
rechterlijke colleges op de een of andere 
manier gereageerd. Het Europees Hof in 
Luxemburg heeft allerlei beperkingen 
ingevoerd op de antiterrorismewetgevin-
gen, er moet voldoende motivering zijn, 
recht op tegenspraak, enz.

Zowel nationaal als internationaal heb 
je een juridisch systeem dat een aantal 
antiterreurpraktijken niet aanvaardt. 
Betekent dit niet dat men er op beleidsni-
veau uiteindelijk sowieso toe zal gedwon-
gen worden om het antiterreurbeleid 
minstens grondig te herbekijken?

Dat denk ik niet. Ik denk dat er heel dui-
delijk twee stromingen zijn. Een eerste wil 
vasthouden aan enkele elementaire en 

uitgebalanceerde controlemechanismen, 
waarbij tegenover politieke dissidentie 
een minimum aan regels behouden blij-
ven waarbij ook een minimum aan recht 
voorzien is voor de tegenpartij. En er is 
daartegenover een stroming, waar de 
regering Bush een duidelijke exponent 
van was, die daar komaf wil mee maken 
en die de totale oorlog tegen de dissi-
dentie wil via de criminalisering van alles 
wat zich verzet tegen de Amerikaanse 
hegemonie. En natuurlijk gebruikt men 
Al Qaida als speerpunt, omdat geen enkel 
zinnig mens sympathie kan opbrengen 
voor wat Al Qaida heeft gedaan. Maar het 
probleem is dat men in die kwestie onein-
dig veel verder gaat en dat men de regels 
wegveegt, niet alleen voor Al Qaida, maar 
voor iedereen. 

Ondertussen is Bush verdwenen. De 
VS hebben een beslissende stem in de 
samenstelling van de vele antiterreur-
lijsten. Denk je dat er met Obama weer 
meer aandacht komt voor elementaire 
rechten? Ik denk aan zijn beslissing om 
Guantánamo te sluiten. 

De regering Bush stelde bijna openlijk 
dat ze haar voeten veegt aan het inter-

nationaal recht, zoals in Guantánamo en 
de folterpraktijken en de programma's 
waarbij terreurgevangenen in andere 
landen werden gefolterd. Ik zou durven 
stellen dat de regering Obama hierin 
gas terugneemt, maar dat gebeurt wel 
bescheiden. Guantánamo is nog altijd 
niet dicht en de gevangenis in Bagram 
(Afghanistan) is er nog altijd, het folteren 
is waarschijnlijk ook nog niet helemaal 
gebannen. Het is natuurlijk zo dat men 
in Washington naar een zekere orde wil 
terugkeren. Wanneer het om openlijke 
schendingen van het internationaal recht 
gaat, dan wil men een zekere fatsoen 
aanhouden. Maar wat ik ook zie is dat 
de hele logica van de antiterrorismewet-
geving zoals die tot uiting komt in de 
Amerikaanse 'Patriot Act', niet ter discus-
sie staat. Wat de persoonlijke overtuiging 
van Obama ook moge zijn, de vraag blijft 
wat hij politiek kan waarmaken. Als je 
dat objectief of nuchter bekijkt dan stel 
je vast dat de flagrante openlijke schen-
dingen weliswaar gestopt zijn, maar ook 
dat er nog altijd een hele reeks bewegin-
gen op de terreurlijsten staan die daar 
niet thuishoren.
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Drones heersen in het luchtruim
I Laurent Checola en Edouard Pflimlin I

De Verenigde Staten plannen een toekomst waarin 'drones' of onbemande vliegtuigjes, doelwitten beschieten via afstandsbedie-
ning. Het ziet er niet alleen uit als een X-box spelletje maar het voelt ook zo aan. Alleen is het voor het echt.

In de vroege ochtend van 5 augustus 
2009, sloegen twee 'Hellfire'-raketten 
afgevuurd door een Amerikaanse drone 
in op Laddah, een dorpje in het afgelegen 
stuk van Zuid-Waziristan in Pakistan. Het 
doelwit was het huis van een religieuze 
leider en taliban-supporter, Maulana 
Ikram-ud-Din. Publieke vijand nummer 
één, de charismatische leider van de 
Pakistaanse taliban Baitullah Mehsud, 
was een van de 12 slachtoffers. 

In juli hadden de VS-autoriteiten al aan-
gekondigd dat één van Osama Bin Laden's 
zonen, Saad, gedood was in een drone-
aanval, maar dit is tot nu toe niet beves-
tigd. Op 1 januari 2009 werd het overlij-
den aangekondigd van Osama al-Kini, het 
hoofd van Al-Qaida's buitenlandse ope-
raties, die gezocht werd voor zijn aandeel 
in de aanlagen op de VS ambassades van 
Kenia en Tanzania (1998). “Drones hebben 
een enorme impact op Al-Qaida. Ze elimi-
neren sleutelfiguren, jagen de Al-Qaida 
leden weg uit de Tribale Gebieden en 
tasten de operationele capaciteiten van 
de organisatie aan”, concludeert Christine 
Fair, een specialist van de regio bij de 
'Rand Corporation'-denktank.   
De laatste tijd zijn er alsmaar meer aan-
vallen door onbemande vliegtuigjes in 
de Pakistaanse Tribale Gebieden langs de 
grens met Afghanistan. Drones maken het 
mogelijk om tegen een gereduceerde kost 
permanent oorlog te voeren tegen allerlei 
soorten opstandelingen: al-Qaida militan-
ten en Afghaanse- en Pakistaanse taliban. 
De eliminatie van Mehsud was het meest 
opvallende voorbeeld van deze strategie, 
die al meerdere belangrijke doelwitten 
heeft uitgeschakeld. 

Het relatieve succes van deze aanvallen, 
waarmee men begon in Pakistan in 2004, 
moet gesteld worden tegenover de col-
laterale schade die ze aanrichten. Er was 

laatste stap in de oorlogsvoering”: het 
doden. “Oorlog door middel van drones 
wordt een banale kantoorbezigheid [...]. 
Om het risico op het creëren van onver-
antwoord gedrag te vermijden, stuurt het 
Pentagon haar aanvalspiloten regelmatig 
naar de oorlogszone voor een periode van 
vier tot zes weken”. 

Het risico op onverantwoord gedrag is 
echter minder belangrijk dan de economi-
sche realiteit: het kost 2,6 miljoen dollar 
om een aanvalspiloot op te leiden in de VS 
en maar 135.000 dollar om een piloot voor 
de besturing van de drones te trainen. 
“In de zomer van 2008 besliste de Bush-
administratie om de CIA te laten werken 
als een macht in de lucht, gericht tegen 
opstandelingen en ter ondersteuning van 
de Pakistaanse regering”, aldus Micah 
Zenko van de VS-Raad voor Buitenlandse 
Zaken. “De CIA-aanvallen zijn geheim, wat 

een publiek debat over de efficiëntie ervan 
uitsluit”. Blijkbaar is het de Amerikaanse 
private veiligheidsfirma Xe, tot voor kort 
opererend onder de naam Blackwater en 
geïmpliceerd in verschillende schandalen 
in Irak, die de clandestiene en illegale ope-
raties met drones uitvoert.

in 2009 één drone-aanval per week en 
tegen 30 september had dit al 432 doden 
tot gevolg, inclusief burgerslachtoffers. 
In de meest bloedige periode, juni en juli, 
werden 155 mensen gedood. (In 2008 
veroorzaakten 36 aanvallen 317 doden). 
Het belangrijkste werkterrein van de 
onbemande vliegtuigjes is de bergachtige 
regio van Zuid-Waziristan in het Westen 
van Pakistan, die gedomineerd wordt door 
Mullah Nazir Mehsud en het Haqqani 
netwerk (genoemd naar een voormalige 
Afghaanse leider). 

Dreigende insecten
Met hun lange dunne rompen en hun 
bolle hoofden, waarin de satellietsyste-
men huizen, met hun dunne vleugels en 
hun scherpe staarten, lijken drones spre-
kend op dreigende insecten. De piloten 
van de tuigen zitten duizenden kilometers 
verder in de Creech Luchtmachtbasis in 

Nevada, in een kamer vol computerscher-
men, keyboards en joysticks. Het is alsof 
ze een computerspelletje spelen. Het is 
een klinische omgeving met geen enkel 
risico voor de piloten. Maar de oorlog van 
op afstand heeft haar eigen specifieke 
problemen. “Het verandert radicaal de 

Tussen 2002 en 2008 is de Amerikaanse 
voorraad drones gestegen van 67 stuks 
tot meer dan 6000 exemplaren. Hoewel 
de meesten lichte spionage-drones zijn, 
is het aantal onbemande vliegtuigjes 
dat raketten kan dragen ook behoorlijk 
gestegen. Ze zouden zelfs kernkoppen 
kunnen dragen in de toekomst.
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Het voordeel van drones is hun auto-
nomie. De meest gebruikte types zijn 
de 'MALE (staat voor middelmatige 
hoogte, lang uithoudingsvermogen) 
Predator-drones' van General Atomic. 
Een 'MQ-1 Predator A' kan meer dan 
24 uur aan een stuk in de lucht blijven. 
Dat is veel langer dan een gevechts-
vliegtuig. Het kan ook de bewegingen 
van de vijand opsporen. Dit type wordt 
meer en meer vervangen door haar 
opvolger, de 'MQ-9 Reaper', dat twee 
keer zo lang is, vier maal zo zwaar 
(4,7 ton) en 10 maal zoveel wapens 
kan dragen. Voor zo'n 8 miljoen dollar 
per stuk, zijn drones ook veel goed-
koper dan gevechtsvliegtuigen. Het 
allerlaatste model heet de 'Predator C 
Avenger'. Dit type haalt met haar jet-
motoren een snelheid van 740 km per 
uur. Dat is aanzienlijk sneller dan de 
Reaper die 400 km per uur haalt.

Tussen 2002 en 2008 is de voorraad 
drones van de VS gestegen van 67 stuks 
tot meer dan 6000 exemplaren. Hoewel de 
meeste lichte spionage-drones zijn, is het 
aantal onbemande vliegtuigjes dat raket-
ten kan dragen ook behoorlijk gestegen: 
in 2008 bezat de VS al 109 Predators, in 
vergelijking met 22 in 2002. Sindsdien zijn 
er ook 26 Reapers aan de vloot toegevoegd. 
Volgens een militair rapport sprokkelden 
alle drones samen 400.000 vlieguren bij 
elkaar in 2008. Dat is meer dan een ver-
dubbeling van het cijfer uit 2007. De VS 
spendeert ook een alsmaar groter deel 
van haar militair budget aan drones. Voor 
het fiscale jaar 2010 heeft de Obama-
administratie 3,8 miljard dollar toegekend 
aan de aankoop en ontwikkeling van 
drones, meer bepaald 24 Reapers voor de 
luchtmacht en 5 Global Hawks. Deze aan-
kopen maken deel uit van een algemene 
stijging in het militaire budget, dat tussen 
2002 en 2008 groeide met maar liefst 
74% om tot een bedrag van 515 miljard te 
komen. De som die gespendeerd wordt aan 
militaire robotica is sinds 2001 bijna jaar 
na jaar verdubbeld en creëerde een belang-
rijke nieuwe sector in de economie.      

Niet langer tegen
VS-Predators worden ingezet van op de 
enorme militaire basis in Kandahar in het 

Zuiden van Afghanistan. Men verdenkt 
de VS er eveneens van te opereren vanuit 
Pakistaanse militaire basissen, na een 
geheime overeenkomst tussen George W. 
Bush en Pervez Musharraf, de voormalige 
president van Pakistan. “Met de dood van 
Mehsud is de Taliban meer in diskrediet 
gebracht en er is samenwerking tussen de 
VS en Pakistan”, zegt Imtiaz Gul van het 
'Centre for Research and Security Studies' 
in Islamabad. Volgens Christine Fair heeft 
“het Pakistaanse leger zelf drones aan-
gevraagd en verzocht om ze te mogen 
gebruiken. De Pakistani waren in het ver-
leden gekant tegen drone-aanvallen, maar 
zijn dat nu niet meer”.

Op 23 januari 2009, juist drie dagen na 
zijn installatie, beval Obama de Tribale 
Gebieden in Pakistan aan te vallen. Acht 
mensen kwamen om het leven tijdens 
de eerste aanval in Noord-Waziristan en 
zeven anderen stierven in het Zuiden.  
Op 30 september 2009 waren er reeds  
39 drones-aanvallen in Pakistan, 
meer dan in heel het jaar 2008 (36). 
Defensiespecialist Joseph Henrotin stelde: 
“Bush was voorzichtig wat Pakistan betrof. 
Voor Obama en zijn team is het probleem 
globaler. Er is een soort radicalisering ont-

staan wat vuurkracht betreft. Ze doen 
zoek- en vernietigingsacties en streven 
naar een soort recht op achtervolging”.     

Sinds vorig jaar heeft de VS haar wijd-
verspreide gebruik van onbemande 
vliegtuigen gerechtvaardigd met het 
argument dat het onmogelijk was om 
een directe interventie uit te voeren 
van op Pakistaanse bodem (daar was 
immers Pakistaanse toestemming 
voor nodig). Radeloos door de onbe-
reidwilligheid of de onmogelijkheid 
van de Pakistaanse autoriteiten om 
de Tribale Gebieden aan de grens met 
Afghanistan te controleren, autori-
seerde president Bush de interventie 
van speciale troepen daar. In sep-
tember 2008 stak daarop een team 
Amerikaanse 'Navy Seals', gelegerd in 
Afghanistan de grens over en vermoord-
de 20 mensen, waaronder vrouwen en 
kinderen. De aanval werd veroordeeld 
door de Pakistaanse leiders, die het 
duidelijk maakten dat zoiets niet meer 

mocht gebeuren.

Visie op de toekomst
De drones zullen een cruciale rol spe-
len in de toekomstige plannen van het 
VS-leger, zoals Henrotin het stelt, “als 
een hulpmiddel voor de soldaten of zelfs 
een substituut ervoor”. Volgens een in 
mei 2009 gepubliceerd rapport van de 
VS-luchtmacht ('Unmanned Aircraft 
Systems Flight Plan 2009-2047') “is het 
idee voor onbemande vliegtuigsystemen 
dat ze alsmaar geautomatiseerder, modu-
lairder en duurzamer gemaakt worden, 
wat moet resulteren in meer aangepaste 
en aanpasbare krachten die de effectivi-
teit van de luchtmacht van de 21ste eeuw 
moeten maximaliseren”. Het rapport 
beschouwd drones als “werkbare alter-
natieven voor een hele reeks aan missies 
die traditioneel bemand zijn”. Ook volgens 
het rapport van de luchtmacht zullen 
drones “het slagveld van de toekomst 
hertekenen”. Het zou zelfs kunnen dat 
piloten van gevechtsvliegtuigen overbodig 
worden. De consequenties overstijgen 
veruit het Afghaanse conflict. Drones zou-
den zelfs kernkoppen kunnen dragen in 
de toekomst. Verschillende andere landen 
hebben ondertussen hun eigen militaire 
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van deze vliegtuigen te beoordelen. Waren 
de uitgevoerde aanvallen echt doeltref-
fend? De opstandelingen in Afghanistan 
en Pakistan scheppen alleszins trots uit 
het feit dat hun vijand geen levende 
soldaten durft te sturen. De dood van 
Mehsud had bovendien helemaal geen 
invloed op de aanwezigheid van de ter-
roristische infrastructuur en de socio-
economische omstandigheden die leiden 
tot een radicalisering van de mensen in de 
Tribale Gebieden (ruim 27.000 km2). 

De drones vergroten het algemeen onge-
noegen van de Pakistaanse bevolking: de 
publieke opinie, die de regering sowieso 
al corrupt vindt, beschouwt de drones als 
een aanval op de legitimiteit van de natio-
nale macht. Terwijl het overgrote deel van 
de wereld Obama heel wat hoger inschat 
dan zijn voorganger, is zijn populariteit in 
Pakistan omwille van de aanvallen maar 
minimaal groter dan die van G. W. Bush. 
“Drones zijn maar een tijdelijk hulpmid-
deltje”, aldus Micah Zenko.” Ze adresseren 
de diepere oorzaken niet. Het kost tijd om 
die aan te pakken”.         

Bron: www.mondediplomatique.com

drone-programma's gelanceerd, met het 
oog op het uitvoeren van grondaanval-
len of bombardementen vanuit de lucht. 
Maar de VS staat voorlopig op alle vlakken 
qua technologie aan de leiding.

De mogelijke uitbreiding van het gebruik 
van drones naar de strijd tegen de drugs-
handel of voor het traceren van illegale 

immigranten wordt ernstig in considera-
tie genomen bij het opzetten van zulke 
programma's. In Frankrijk werden drones 
al ingezet voor bewakingsoperaties, 
zoals bijvoorbeeld tijdens het bezoek van 
paus Benedict XVI in september 2008. 

Afgelopen april vloog een kleine Elsa-
drone over Straatsburg tijdens de NAVO-
top (zoals we persoonlijk hebben vastge-
steld was dit een zeer efficiënte manier 
om de bewegingen van de anti-NAVO 
demonstranten nauwgezet in het oog te 
houden. De informatie verzamelt door 
de drone stelde de politie in staat om de 
strategie op het terrein vlot aan te passen 

aan de veranderende situaties, red). Het 
gebruik van drones voor civiele doelein-
den, ligt ook in het verschiet.       

Ondertussen loont het de moeite om de 
operationele en de strategische werking 

De dood van Mehsud door een drone-
aanval heeft helemaal geen invloed op 
de aanwezigheid van de terroristische 
infrastructuur en de socio-economische 
omstandigheden die leiden tot een 
radicalisering van de mensen in de 
Tribale Gebieden van Pakistan.
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Obama op oorlogspad 
I Antoine Uytterhaeghe I

In zijn toespraak voor een select publiek van cadetten aan de militaire academie van West Point op 1 december 2009,  
zette president Obama zijn nieuwe strategie voor Afghanistan uiteen. Het ziet er naar uit dat de VS voorlopig niet wil inzien  

dat het Afghaanse kalf al lang verdronken is.

Surge
De enige analyse die de Obama-
administratie lijkt te maken is dat in de 
voorbije acht jaar niet de nodige middelen 
werden ingezet en niet de juiste strate-
gie werd gevolgd om de vooropgestelde 
doelstellingen in Afghanistan tot een 
goed einde te brengen. President Obama 
verkondigde dat hij vastbesloten is om de 
oorlog verder te zetten en zelfs nog op te 
drijven, alvorens definitief terug te trek-
ken. Hierdoor is deze Afghanistan oorlog 
niet langer een 'erfenis van G. W. Bush', 
maar wordt deze oorlog, zijn oorlog.

De nieuwe aanpak van Obama in 
Afghanistan zal 30 miljard dollar extra 
kosten bovenop de 130 miljard die al voor 
Afghanistan en Irak waren gebudgetteerd 
in de defensiebegroting voor 2010. 
Volgens het 'National Priorities Project' 
was het totale kostenplaatje van bij het 
begin van dit militair VS-avontuur tot 
op 29 november 2009, 232 miljard dollar. 
Men schat dat van de 130 miljard voor 
beide VS-oorlogen in 2010, 65 miljard voor 
Afghanistan bestemd is. Als daar de 30 
miljard bijgeteld wordt, nodig voor de 
recent aangekondigde troepenverhoging, 
zou het totale budget gespendeerd aan 
Afghanistan in 2010, afklokken op 325 mil-
jard dollar.
De president weet maar al te goed dat de 
Amerikaanse staatskas leeg is, bijgevolg 
zal hij dit bedrag moeten lenen bij de ban-
ken, die dan aan deze oorlog een aardige 
stuiver kunnen verdienen. Hij kan ook het 
advies volgen van sommige democraten 
die voorstellen om een uitzonderlijke oor-
logsbelasting in te voeren om deze oor-
logsorgie te betalen. In volle economische 
crisis en in volle discussie om geld te vin-
den voor een vorm van openbare sociale 
zekerheid, komt er nu nog de zoektocht 
naar een extraatje, bovenop het totale 

de Amerikanen akkoord met het beleid 
van Obama in Afghanistan. Dat was een 
maand geleden nog 56 procent. 39 pro-
cent van de ondervraagden, waaronder 
veel Obama-kiezers, zijn van oordeel dat 
men onmiddellijk de troepen moet terug-
trekken. 

Bilan
Wat hebben de VS en de NAVO in deze 
oorlog bereikt? Ze zijn er de voorbije acht 
jaar niet in geslaagd om de aanvoerder 
van Al Qaida en publieke vijand num-
mer één, Osama Bin Laden bij de kraag 
te vatten. Ze konden evenmin Taliban-
leider Mullah Omar bij de lurven pakken. 
Volgens de laatste gegevens weet de CIA 
al jaren niet eens meer waar beide heer-
schappen zich bevinden. Tot op heden is 

trouwens nog geen enkel aantoonbaar 
bewijs geleverd dat er een nauwe samen-
werking was tussen de Afghaanse fun-
damentalistische regering van de Taliban 
en de internationale terreurorganisatie 
Al Qaida. De buitenlandse troepenmacht 
is er niet in geslaagd om in Afghanistan 
meer veiligheid te creëren of om er de 
democratie gebaseerd op het 'westers 

recordbedrag van 680 miljard dollar, 
begroot voor defensie voor 2010. De elite 
in de VS is kennelijk in paniek. Obama lijkt 
niet in staat om de noden van zijn eigen  
bevolking op bevredigende wijze te leni-
gen. Nochtans zijn 1 op 4 Amerikanen  
het slachtoffer van de uiteengespatte 
luchtbel van de huizenhypotheken en 1 op  
8 Amerikanen, d.w.z. meer dan 36 miljoen 
burgers, is aangewezen op voedselbonnen 
om hun gezinnen te eten te geven. 

Wanneer we Obama's toespraak in West 
Point analyseren kunnen we ons niet van 
de indruk ontdoen dat deze evengoed 
had kunnen geschreven zijn door de 
ghostwriters van zijn voorganger George 
W. Bush. Het opdrijven van de troepen-
sterkte door de kersverse Nobelprijs-voor-

de-Vrede-winnaar, met meer dan 30.000 
VS soldaten plus de 7000 beloofde mili-
tairen van de coalitie- en NAVO-partners, 
zal zeker en vast de oorlogsvoorstanders 
en de Amerikaanse generaals tevreden 
stellen. Zijn landgenoten lijken deze oor-
log nochtans steeds minder goed gezind 
te zijn. Volgens een recente opiniepeiling  
van Gallup, zijn slechts 35 procent van 

Extra buitenlandse soldaten zullen 
alleen maar een hevigere tegenstand 
van de Afghaanse weerstand met  
zich meebrengen. De Taliban stond  
nog nooit zo sterk als nu, net omdat  
ze zich dankzij de buitenlandse  
bezetting een aura van nationalistisch  
verzet kunnen aanmeten.   
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model' te installeren. Het is de coalitie 
ook niet gelukt om het lot van vrouwen 
en meisjes te verbeteren (zie 'Voor de 
Vuist', blz. 55). De papaverteelt en de opi-
umhandel is evenmin aan banden gelegd. 
Integendeel, sinds de Amerikaanse- en 
NAVO-bezetting is de opiumproductie nog 
nooit zo groot geweest. 

De zogenaamde wederopbouw komt 
letterlijk niet van de grond en het is de 
troepen niet gelukt om het vertrouwen 
van de Afghaanse bevolking te 
winnen. Ondanks de beloofde 
extra troepen is de oorlog in 
Afghanistan in essentie een 
luchtoorlog. Zoals in Vietnam 
het geval was rekenen de sol-
daten op het terrein zwaar op 
militaire steun vanuit de lucht. 
Het ligt in de aard van dit soort 
militaire operaties om veel 'col-
laterale schade' aan te richten. 
Hoe meer burgerslachtoffers er 
vallen, hoe meer de bevolking 
zich tegen de buitenlandse 
troepen keert. Als ook maar één 
dorpeling een familielid zag ster-
ven door een militaire operatie 
van de buitenlandse troepen, zal 
je je echt niet opeens populair 
maken door daarna in hetzelfde 
dorp te komen aanzetten met 
een waterpomp. Hoe gehaat 
het Talibanregime ook was bij 
grote delen van de bevolking, 
er werden geen kinderen uit 
elkaar gereten door bombarde-
menten. Meer en meer worden 
de Amerikanen en de NAVO-
troepen gezien als een bezet-
tingsmacht en jaar na jaar stijgt 
het verzet. Begin december 2009 
telden de buitenlandse troepen 
491 dodelijke slachtoffers. In 2001 waren 
dat er nog 69, in 2005, 131 en in 2008 al 
295. De Afghaanse doden worden nergens 
officieel bijgehouden, maar alleen al bij 
de invasie in 2001 schat men dat er zo'n 
20.000 à 30.000 mensen het leven lieten. 
Extra buitenlandse soldaten zullen alleen 
maar een hevigere tegenstand van de 
Afghaanse weerstand met zich meebren-
gen. De Taliban stond nog nooit zo sterk 

als nu, net omdat ze zich dankzij de bui-
tenlandse bezetting een aura van nationa-
listisch verzet kunnen aanmeten.   

De als democratisering aangehaalde 
regeringswissel en het aanstellen van 
CIA-man Hamid Karzai, heeft bovendien 
de georganiseerde criminaliteit aan de 
macht gebracht. De centrale regering in 
Kaboel wordt door corruptie gekenmerkt 
en de reële macht in het land is in handen 
van dezelfde lokale krijgsheren die van 

1992 tot 1996 een bloedige burgeroorlog 
uitvochten onder elkaar. Via de door de VS 
zwaar ondersteunde parlementsverkie-
zingen, verwierven zij officiële politieke 
legitimiteit. 

Strategie
In de nieuwe militaire strategie lijkt 
het beveiligen van de steden prioriteit 
te hebben over het platteland dat men 

blijkbaar overlaat aan de tegenstan-
ders, zijnde de Taliban of de weerstand. 
Nochtans leeft 75 % van de Afghaanse 
bevolking niet in de grote steden, maar 
op het platteland. Deze selectieve bena-
dering moet de mogelijkheid scheppen, 
om in afzienbare tijd, een nationaal 
Afghaanse leger op te leiden, dat in 
staat moet zijn om de bezettende inter-
nationale troepenmacht te vervangen. 
Heeft de Amerikaanse speciale gezant 
voor Afghanistan en Pakistan Richard 

Holbrooke dezelfde strate-
gie voor ogen als deze in de 
Balkan: opsplitsing van het 
grondgebied om het beter 
te kunnen controleren? 
President Karzai kondigde 
niet zo lang geleden alvast 
een reeks wetten af die de 
vrouwenrechten in sjiitische 
gemeenschappen verder 
beperken. Hierbij gaf hij ook 
verschillende wettelijke nor-
men aan verschillende sekta-
rische gebieden: een signaal 
van een de facto (informele?) 
opsplitsing. 

De nieuwe 'counterinsur-
gency'-doctrine van het 
Pentagon betreft een geva-
rieerde benadering van het 
conflict: speciale troepen, 
niet-gouvernementele orga-
nisaties (NGO's), psycholo-
gen, media, antropologen, 
humanitaire hulporga-
nisaties, public relations, 
heropbouw, conventionele 
oorlog. De moderne oorlog 
is een allesomvattende oor-
log. Clandestiene operaties 
zullen worden opgevoerd, 

aanvallen met onbemande vliegtuigjes 
(drones) eveneens. Waar landbouwspe-
cialisten kunnen worden ingezet zal dat 
gebeuren, net als onderwijzers, inge-
nieurs, advocaten, hulporganisaties en 
allerlei soorten NGO's. Een grotere civiele 
inspanning moet de 'hearts and minds' 
van de mensen in de dichtbevolkte 
streken kunnen veroveren. Het platte-
land kan opgedeeld worden in kleinere 
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gebieden die dan door 'bevriende' krijgs-
heren kunnen worden gecontroleerd. De 
oorlog zal dan uiteindelijk verder gevoerd 
worden door de Afghanen zelf. Dat is de 
uitverkoren manier van werken van het 
imperialisme in de meeste gewapende 
conflicten en wordt vandaag toepast op 
verschillende plaatsen van onze planeet. 
Deze manier van handelen maakt het 
bovendien gemakkelijker om de instem-
ming te verkrijgen van de Amerikaanse en 
Europese bevolking omdat 'onze' westerse 
soldaten niet direct betrokken worden in 
de gevechten, wat heel wat minder gere-
patrieerde lijkkisten oplevert. 

Voor de lobby van 'de industrie van de 
dood', het militair-industrieel complex, is 
de voortzetting van de oorlog een lucra-
tieve, dus goede zaak. Obama krijgt dan 
ook volop de steun van de wapenindustrie 
en de private veiligheidsfirma’s. Het komt 
er op aan voor de Obama administratie 
om de buitensporige militaire uitgaven 
over een lange termijn, met een goede 
retoriek te onderbouwen. Het vijandbeeld 
mag niet wazig worden. Bijgevolg moet 
men de snaar van het gevaar van het 
internationaal terrorisme, met als broed-
plaats Afghanistan, blijven bespelen om de 

bezetting, het bombarderen en doden van 
burgers als een noodzakelijkheid te kunnen 
rechtvaardigen, zowel voor de Amerikaanse 
als voor de Europese burgers. Men moet 
het gevoel van angst en bedreiging blijven 
voeden. “Het terrorisme moet met wortel 
en al uitgeroeid worden om de vrije wereld 
te beschermen”, blijft het adagio.

De pionnen op het  
planetaire schaakbord
Wanneer het imperialisme over veiligheid 
spreekt, dan bedoelen de leiders ervan 'de 
veiligstelling van hun belangen'. Hiervoor 
maken ze gebruik van hun pionnen, die 
ze inzetten op alle strategische plaatsen 
en landen waar hun privileges bedreigd 
worden. De Verenigde Staten blijven 
vandaag in Afghanistan dezelfde doelstel-
ling nastreven als in 2001, met name een 
bevriende regering hebben in een geo-
strategisch belangrijk land. Afghanistan 
biedt de mogelijkheid om een militair 
bruggenhoofd te bouwen tegen de groei-
ende economische macht van China en 
Rusland. Bovendien zou de controle over 
Afghanistan de ontsluiting van de noor-
delijk gelegen Centraal-Aziatische ener-
gierijkdommen kunnen verzekeren. Een 
pijpleiding dwars door Afghanistan zou 

ervoor kunnen zorgen dat 'het westen' 
niet meer afhankelijk is van het Russische 
monopolie voor de ontsluiting van olie en 
gas uit die regio en zou tegelijkertijd de 
enige andere mogelijke optie, namelijk 
de ontsluiting via Iran, vermijden. Over 
de aanleg van een Afghaanse pijpleiding 
werd door de Amerikanen trouwens volop 
onderhandeld met de Taliban toen die 
nog aan de macht waren. De obscure en 
extreem vrouwonvriendelijke praktijken 
van deze fundamentalisten waren toen al 
genoegzaam bekend. Ook over de uitle-
vering van Osama Bin Laden (die gezocht 
werd door de VS voor de aanslagen op 
haar ambassades in Kenia en Tanzania 
in 1998) werd tot enkele weken voor de 
aanslagen op de New Yorkse WTC-torens 
onderhandeld. Als afruil werden de offici-
ele erkenning van het Taliban-regime en 
Amerikaanse steun aangeboden. Nooit 
werden in al deze onderhandelingsron-
des de installatie van de democratie, 
het invoeren van een goed bestuur met 
respect voor de mensenrechten of 'de 
bevrijding' van de vrouw vernoemd. 
Deze nobele doelen kwamen pas ten 
tonele toen Afghanistan als eerste land 
geslachtofferd werd in de globale oorlog 
tegen het terrorisme.
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Nepal, een gemiste kans op duurzame vrede
I Nick Meynen I

Nepal is het succesverhaal van de VN: een land waar men vrede bracht. In 2005 legden maoïstische rebellen hun wapens neer en er 
volgde een coalitie met zeven partijen. Samen brachten ze miljoenen op straat om de onpopulaire koning Gyanendra schaakmat te 
zetten, waarna de enige Hindoe monarchie ter wereld een seculiere republiek werd. Verkiezingen katapulteerden maoïsten aan het 

hoofd van een coalitieregering en een nieuwe grondwet is in de maak. Toch lijkt oorlog bijna onvermijdelijk.

De burgeroorlog (1996-2006) lijkt een 
vage herinnering uit een ver verleden. 
Toeristen komen massaal terug. Onze 
media brengen Nepal alleen in beeld als 
de Everest zichtbaar is, maar in Nepal 
blijven wonden etteren. In sommigen 
wordt zout gestrooid. Majoor Basnet, die 
tijdens de burgeroorlog in het Nepalese 
leger streed tegen de maoistische rebel-
len, wordt al lang beschuldigd van marte-
ling tot de dood van een 15-jarig meisje in 
gevangenschap. Een militaire rechtbank 
spreekt over elektrocuties en verdrinking, 
maar Basnet kon rustig verder werken, 
tot de VN er lucht van kreeg. Hij is de 
eerste hoge bevelhebber die voor een 
burgerlijke rechtbank zal verschijnen. De 
regel is eerder straffeloosheid, waardoor 
corruptie en misdaad floreren, maar ook 
pure onwil om echt moeilijke proble-
men aan te pakken. Meer dan vier jaar 
na de definitieve wapenstilstand is er 

geen oplossing voor de integratie van de 
twee legers in zicht. Sinds de maoïsten 
in mei 2009 uit de regering stapten zit 
het vredesproces muurvast, komt het 
parlement niet meer tot vergaderen en 
stagneert de economie. Terwijl betogin-
gen in de Nepalese hoofdstad Kathmandu 
grimmiger worden en incidenten op het 
platteland toenemen, stevenen volgens 
het VN-Wereldvoedselprogramma een 
recordaantal van 3,4 miljoen Nepalezen 
in het rurale Westen van het land, op een 

stemmen, drukten de meeste mensen 
die ik aansprak openlijk hun steun voor 
de maoïsten uit. Iemand die het niet let-
terlijk wilde zeggen antwoordde cryptisch: 
“Met welk werktuig haal ik het graan 
van mijn veld en waar bouw ik mijn huis 
mee?” Op de stembiljetten stonden enkel 
symbolen, omdat ongeveer de helft van 
alle Nepalezen niet kan lezen, maar een 
hamer en sikkel kent iedereen. Jimmy 
Carter, die kwam kijken of alles goed ging, 
had tijd voor één vraag. Hij verzekerde me 
dat in alle 18 bureautjes  
die hij tegen 11 uur al bezocht had, alles 
vlot verlopen was. Elders in het land was 
er wél fraude en intimidatie. Lucia de 
Vries, journalist en verkiezingswaarnemer, 
getuigde van de overval op een ruraal 
stembureau, georganiseerd door jongeren 
van de Nepali Congress-partij. Ondanks 
een lijst lokale incidenten, veroorzaakt 
door bijna alle partijen, verklaarde het 
Carter Center én de EU de verkiezingen 
als voldoende eerlijk, vrij en geldig. Feit is 
dat de maoïsten ook in de grote steden, 
waar alles vlekkeloos verliep, een enorme 
verschuiving in het politieke landschap 
veroorzaakt hadden. Pijnlijke schuldbe-
kentenissen van journalisten die al jaren 
Kathmandu niet meer verlaten hadden, 
volgden in de weken nadien.

In de eerste maanden kon men niet 
anders dan de democratische logica 
volgen. De grootste partij vormde een 
coalitieregering met aan het hoofd een 
maoïstische premier. De meest natuurlijke 
partij om samen een meerderheid mee 
te vormen was de CPN-UML (Communist 
Party of Nepal-Unified Marxist Leninist), 
die in de praktijk bekend staan als de 
sociaaldemocraten. De Nepali Congress, 
die 2de werd, wordt beschouwd als een 
rechts conservatieve partij die opkomt 
voor de elite. Zij kozen resoluut voor de 

hongerwinter af. Aan het afbraaktempo 
van het vredesproces in 2009, breekt er in 
2010 een nieuwe oorlog uit. 

Maoïsten aan de macht na 
verkiezingen
De verkiezingsuitslag van 10 april 2008 
sloeg in als een bom. De grote politieke 
partijen vormden sinds 2005 een losse 
coalitie met de maoïsten. Dat hielp om 
de koning, tevens premier en god, weg te 
krijgen. Daarna hadden westerse donors 
en dominante buur India alles ingezet 
op eerlijke verkiezingen. Na negen jaar 
zonder inspraak van het volk speculeerde 
de media wekenlang over hoe de maoïs-
ten hun maximaal derde plaats zouden 
verwerken, maar de CPN-M (nu UCPN-M: 
Unified Communist Party of Nepal-
Maoïst) verpletterde alle politieke tegen-
stand. Met 38 % van alle zetels behaalden 
ze exact het dubbele van de oude machts-

partij Nepali Congress, die met 19 %  
nog nipt 2de werd. Daarmee werden de 
maoïsten ook de enige partij die een 
veto zal hebben als de nieuwe grondwet 
gestemd moet worden, normaal tegen 
mei 2010 (uitstel lijkt echter onvermijde-
lijk). Bij westerse donors, India en de tradi-
tionele politieke elite gaan alle alarmbel-
len af. 

In kiesdistrict Kirtipur, waar men op de 
leider van de maoïsten, Prachanda, kon 

Sinds kort duiken er op het platteland, 
onder druk van een groep militante 
maoïsten, die misnoegd zijn over de 
toetreding tot de democratische arena, 
opnieuw parallelle overheden op.
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sociaaldemocraat vooral de lieveling van 
de donorlanden ('donordarling') en in de 
huidige Nepalese context, waar meer dan 
60 % van het budget van donorgeld komt, 
krijgt dit prioriteit op democratische legi-
timiteit.

De ironie, twintig jaar na de Val van 
de Berlijnse Muur, is dat in de huidige 
Nepalese context de niet-deelname aan 
de macht door een communistische partij, 
een democratisch deficit vormt. Maar ook 
de maoïsten dragen hun steentje bij tot 

de erosie van de democratie. Naast 
de blijvende afpersingen en aanval-
len op de vrije pers, blokkeren ze al 
meer dan een half jaar elke zitting 
van het parlement. Eerlijkheidshalve 
moet gezegd worden dat ook andere 
partijen, sinds het parlement in 1990 
formeel ingevoerd werd, steeds vaker 
op die manier oppositie voeren, maar 
de confrontatie duurt toch langer 
dan normaal: al sinds mei 2009. De 
enige reden waarom men het parle-
ment heel even heeft laten werken 
voor de goedkeuring van het budget, 
is dat anders alle betalingen in het  
land waren stilgevallen, inclusief de 
betalingen aan de strijders van het 
'Peoples Liberation Army'. 

Democratie is méér dan 
een verkiezing 
Vrije media staan niet in het mao-
istische script voor Nepal. Tijdens 
een interview met de baas van 
het kantoor van de maoïsten in 
Kathmandu, merkte die fijntjes op 
dat je voor hem “eerst nationalist 
en dan journalist” bent. Zelfs tijdens 
hun regeerperiode kookte het potje 
van sommige hardleerse maoïsten 

regelmatig over, zoals de overval en knok-
partij op het kantoor van Himal media 
illustreerde. De angst voor de maoïsten 
van de kleine maar groeiende midden-
klasse in Kathmandu is begrijpelijk om 
meer dan enkel die reden. Voor hen heb-
ben de maoïsten niet zo veel te bieden. 
De reden waarom de democratie in Nepal 
desondanks nood heeft aan maoïsten die 
mee regeren, is dat er voor het eerst in 
de geschiedenis van het land een partij 
is, die opkomt voor de belangen van de 

naar een president luisteren”. Vervelend 
detail: het leger luisterde een jaar later 
inderdaad naar de pas benoemde eerste 
president, Ram Baran Yadav, toen die per 
decreet een beslissing van de ondertus-
sen maoïstische premier Prachanda onge-
daan liet maken om de oude legerchef op 
pensioen te sturen. 

Sindsdien eisen de maoïsten het herstel 
van de 'burgerlijke controle' over het leger, 
aangezien volgens hen de premier daar de 
verantwoordelijkheid over moet hebben 

en niet de door parlementairen gekozen 
president. Nadat ze zelf hun regering om 
die reden lieten vallen kwam er een coa-
litieregering van maar liefst 22 partijen 
aan de macht. Die telt meer ministers dan 
alle ministers in België op alle bestuurs-
niveaus samen. Aan het hoofd staat 
Madhav Kumar Nepal, een premier die in 
de beide kieskringen waar hij opkwam 
zulke enorme verkiezingsnederlagen leed, 
dat hij zich toen gedwongen zag ontslag 
te nemen. Madhav Kumar Nepal is als 

oppositie. De regering werd aangevuld 
met een belangrijke regionale partij, die 
opkomt voor de rechten van de Madhesi's. 
Deze bonte verzameling etnische groe-
pen uit de zuidelijke laagvlakte maakt na 
een spectaculaire groei nu al meer dan 
een derde van de Nepalese bevolking uit. 
De Madhesi's zijn etnisch, cultureel en 
economisch veel meer met India dan met 
Kathmandu verbonden en gingen tot de 
verkiezingen gebukt onder eeuwen van 
structurele discriminatie. Om de maoïsten 
niet té veel macht te gunnen, spande 
bijna iedereen naast de maoïsten 
samen om een president van 
de Nepali Congress te benoe-
men. Heel even leek dit nieuwe 
machtsevenwicht stabiliteit én de 
nodige veranderingen ten gronde 
te kunnen brengen. Pragmatisch 
radicalisme in het beleid, met 
bijvoorbeeld voor het eerst in 
de geschiedenis van Nepal een 
herverdelende taks, werd gecom-
bineerd met een poging tot paci-
ficatie van het meer militante en 
gewelddadige maoïstische kader. 
Dit lukte lang niet overal en ook 
de politieke consensus was fragiel, 
maar ze volgde een democratische 
logica, die het leger niet zinde.

Eén land, twee legers 
Als ik eind 2007 Kamp Vier van 
het maoïstisch leger ('People's 
Liberation Army') bezoek, toont 
bevelhebber Pratiksha de staat 
van hun infrastructuur: paalwo-
ningen, kapotte legertenten en 
rokerige kruipholen. In de laatste 
elf maanden werden slechts vier 
maanden loon uitbetaald, het 
eten is niet geweldig en de toe-
komst van de soldaten blijft onduidelijk. 
Volgens het vredesakkoord zouden de 
twee legers moeten samensmelten, maar 
in de praktijk blijkt daar niets van in huis 
te komen. Makkelijk is de samensmelting 
met het reguliere leger uiteraard niet. 
Binnen beide legers zal nog een sterke 
aversie tegenover de vroegere vijand 
leven. Toch wil Pratiksha dit niet gezegd 
hebben. “We zijn klaar om met hen te 
werken, te eten en te slapen, zolang het 
leger niet meer naar een koning maar 

Maoistenleider Baburam Bhattarai
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middenklasse, die meestal 
nog maar één generatie 
geleden straatarm was, heeft 
geen boodschap aan sterke 
herverdelingen. De tweede-
ling binnen de maoïsten kent 
nog sterke nuances en tus-
senfiguren, maar de polarise-
ring in de partij komt steeds 
vaker aan de oppervlakte. Een 
plenum om samen de stra-
tegie op lange termijn uit te 
stippelen werd op het laatste 
moment met een jaar uitge-
steld, volgens veel waarne-
mers omdat de partij anders 
uiteen zou vallen. 

Kroniek van een 
aangekondigde oor-
log
Het eerste wat de nieuwe 
regering deed nadat de mao-
isten opstapten, was de her-
verdelende  maatregelen terug 
afschaffen. De huidige situatie, 
met een coalitie van 22 partijen 
zonder maoïsten, is onhoud-
baar. Nepal is een kruitvat vol 
frustratie en wanhoop. De tijd 

om dit te ontmijnen raakt op.

In het vacuüm van legitimiteit die de 
politieke actoren opstapelen, stapt het 
Nepalese leger steeds prominenter naar 
voor. De ruzie tussen de premier en de 
president over wie de benoemingen aan 
de legertop mag bepalen is het topje van 
een ijsberg. De gepensioneerde, maar nog 
zeer invloedrijke ex-premier Girija Prasad 
Koirala heeft sterke banden met de leger-
top. Binnen de Nepalese Congrespartij is er 
intern geen democratische maar een patri-
archale cultuur. De onbetwiste eeuwige 
leidersfiguur van de Nepali Congress kon 
zijn onpopulaire koningsgezinde dochter 
Sujata Koirala opdringen voor een belang-
rijke post in de huidige coalitieregering, 
tegen de wil van een groot aantal van zijn 
eigen partijleden in. Wat de Ghandi-Nehru 
dynastie is voor India, is de Koirala dynastie 
in Nepal: een machtige familie die leider-
schap als iets erfelijk ziet. Het enige ver-
schil met het koningshuis is het democrati-
sche sausje, dat steeds dunner wordt.

van de verkoop van illegale houtkap. 
Toen de politie begin december ingreep 
en er doden vielen, naast landlozen ook 
een dood geklopte agent, bereikte de 
crisis een kookpunt. Nog één of twee van 
deze incidenten en deze groep verklaart 
waarschijnlijk opnieuw de oorlog, met 
of zonder steun van hun politieke top in 
Kathmandu. Op sommige plaatsen is de 
gewapende strijd de facto al begonnen, 
enkel minder gecoördineerd dan de eerste 
burgeroorlog. In Nepal is het niet vijf voor, 
maar vijf na twaalf. 

Aan de meest pragmatische en politieke 
kant staan de mensen rond Baburam 
Bhattarai, de ideologische leider en de 
nummer twee in de partij. Als Minister 
van Financiën in de korte regering geleid 
door de maoïsten was hij de drijvende 
kracht achter structurele hervormingen. 
Bijvoorbeeld door voor het eerst een 
taks op de inkomsten van rijke mensen 
te heffen, via het inschrijvingsgeld in 
privé-scholen. De kleine maar groeiende 

boeren. Die groep maakt vandaag 
nog steeds de grote meerder-
heid van alle Nepalezen uit. 'The 
Economist' denkt dat de vrede niet 
duurzaam kan zijn als de maoïsten 
niet mogen delen in de macht. 
In een opmerkelijk hoofdartikel 
claimt dit liberale magazine dat 
de verspreiding van het geweld 
(en de vaststelling dat Nepal weer 
op de rand van oorlog staat) niet 
enkel de fout van de maoïsten 
is. De 'International Crisis Group' 
(ICG) merkt ook op dat van alle 
partijen de maoïsten de grootste 
transformatie gemaakt hebben, 
ook al is het vandaag nog altijd 
geen schoolvoorbeeld van een 
democratische partij. Dat zegt 
vooral erg veel over de totale 
desinteresse bij andere partijen 
om de oude politieke cultuur van 
corruptie, interne dictatuur en 
disrespect voor de rechtspraak op 
te geven. Dan zwijgen we nog over 
het totaal negeren van de groei-
ende kloof tussen rijk en extreem 
arm. Als de maoïsten in Nepal ooit 
een absolute meerderheid halen in 
verkiezingen en dan de democratie 
afschaffen, dan hebben de grote 
'democratische' partijen dat vooral aan 
zichzelf te wijten. 

Binnen de groep van maoïsten moet een 
belangrijk onderscheid gemaakt worden 
tussen twee uiterste kampen en een hele 
reeks tussenposities. Aan de militante 
kant staan compromisloze maoïsten die 
misnoegd zijn over de toetreding tot 
de democratische arena. Voor hen blijft 
het model van Mao centraal staan: een 
gewapende machtsovername die begint 
bij de boeren. Hun verbittering over het 
verlies aan invloed op het platteland, door 
het neerleggen van de wapens en het 
terug toelaten van de politie, steken ze 
niet onder stoelen of banken. De laatste 
maanden won hun argument aan belang, 
net omdat de democratische arena niets 
opbrengt. Sinds kort duiken er onder hun 
druk op het platteland opnieuw paral-
lelle overheden op. Ze steunen landloze 
extreem arme mensen die met duizenden 
een overheidsbos innemen om er te leven 

Stemmen op symbolen (foto's Nick Meynen)



17

Vrede | nr. 401 | januari - februari 2010

AzIë

der snel dan het budget. Een voorstel van 
het Ministerie van Landbouw voor een 
massale injectie in landbouw werd door 
de huidige coalitie van tafel geveegd. 
Herverdelingen blijven uit. Nochtans 
komt Nepal in de 'Failed State Index', wat 
het deelaspect ongelijke ontwikkeling 
betreft, op de achtste plaats in de wereld 
uit, net na landen zoals Zimbabwe. Het 
land met het 2de grootste waterkracht 
potentieel ter wereld, blijft ook elk jaar 
steeds langer in de duisternis wegens 
elektriciteitspannes, die op het einde van 
de winter oplopen tot 16 uur per dag. In 
Kathmandu schuiven gewone mensen op 
het einde van het droge seizoen twee uur 
aan om hun emmer met water te kunnen 
vullen. Dit soort mensen heeft meestal 
geen geld om zich bij de vaak nóg lange-
re rijen te voegen die voor elk tankstation 
staan. De elite kan via achterpoortjes 
aan de meeste van die ongemakken ont-
snappen, maar voor de massa gaat het 
absoluut niet goed in Nepal, behalve mis-
schien voor die paar procent Nepalezen 
die kunnen profiteren van de opnieuw 
groeiende toeristische industrie. Indien 
die terug instort, wat zeker zal gebeuren 
als er opnieuw oorlog uitbreekt, is de 
kans groot dat Nepal terug tot die rode 
zone van de top twintig meest gefaalde 
staten ter wereld doordringt, waar het in 
2006 nog net in zat. 

Dit doemscenario hoeft zich niet te ont-
wikkelen. Als de maoïsten opnieuw in 
een coalitieregering  stappen, als er in 
2010 alsnog een revolutionaire nieuwe 
grondwet gestemd kan worden en, het 
moeilijkst van al, als er toch een oplossing 
voor de twee legers uit de bus komt, dan 
wordt de lont kort geknipt. Om het kruit-
vat zelf te ontmantelen zijn hervormingen 
nodig die vandaag niet eens in zicht zijn. 
Het vredesproces heeft al vaker onder 
druk gestaan en er zijn al heel wat hor-
des genomen die vier jaar geleden quasi 
onmogelijk leken, maar vandaag staat 
kruitvat Nepal op ontploffen. 

Nick Meynen is freelance journalist en auteur. Dit 
voorjaar publiceert hij bij EPO een journalistiek 
reisverhaal: 'NEPAL. Nieuwe wegen in de Himalaya'. 
Meer info op www.nickmeynen.be

ergens verborgen. Een terugkeer naar de 
oude stellingen van één groep maoïsten 
die het opneemt tegen leger en overheid, 
lijkt onwaarschijnlijk. Een complexe oorlog 
door talrijke gewapende etnische milities 
én splintergroepen van de maoïsten is het 
meer realistische, helaas ver van betere 
alternatief. Zonder een drastische poli-
tieke omwenteling is een enkele stevige 
vonk genoeg. 

2010: nieuwe grondwet of 
gefaalde staat? 
Op een dieper niveau blijven veel ele-
menten die aan de oorzaak van het hele 
Nepalese conflict lagen groeien. De 
structurele honger in West-Nepal neemt 
elk jaar toe. Klimaatverandering zorgt 
in Nepal nu al voor intensere moessons, 
grotere droogte buiten het regenseizoen, 
meer erosie en grote problemen voor de 
landbouw. Tijdens de moesson van 2007, 
die in de hele regio 66 miljoen mensen 
trof, werden hellingen vol bos voor onze 
ogen meegesleurd in modderstromen. 
Woeste rivieren sleurden bruggen mee 
en schaarse vruchtbare velden gingen 
definitief verloren. Lokale inwoners 
hadden nog nooit zoiets meegemaakt. 
Volgens specialisten is Nepal op termijn 
een groot risicoland wat het ontwik-

kelen van een oorlog verbonden aan 
klimaatverandering betreft. Zelfs zonder 
klimaatverandering blijven er structurele 
problemen. De gini-coëfficient, die de 
mate van inkomensongelijkheid binnen 
een land uitdrukt, neemt zeer snel toe. 
De grootschalige landhervormingen 
waar de maoïsten op mikken, onder 
meer om het onrechtmatig centraliseren 
van grondbezit uit het verre verleden 
ongedaan te maken, zijn niet in zicht. 
Investeringen in landbouw groeien min-

Ondertussen wil de regering majoor gene-
raal Toran Jung Bahadur Singh promove-
ren. Singh stond tijdens de burgeroorlog 
aan de leiding van een bataljon dat 49 
gevangen genomen maoïsten naar het 
Shivapuri-bos bracht om ze daar in het 
geheim te executeren. Een duidelijke 
schending van het vredesakkoord is het 
voorstel van de minister van Defensie van 
de CPN-UML, Bidya Bhandari, om 5000 
nieuwe soldaten te rekruteren, in plaats 
van maoïstische rebellen te integreren. 
Rhoderick Chalmers van de ICG denkt dat 
een legercoup niet voor morgen is, “want 
de huidige regering geeft het leger al 
alles wat het wil: meer budget, politieke 
bescherming en de garantie op straffe-
loosheid”. Achter de schermen trekt het 
leger al aan de touwtjes. Het helpt dat 
India, dat zelf in een open conflict met 
haar communisten zit, het Nepalese leger 
haar politieke steun geeft, uit schrik dat 
Nepal een maoïstische vrijhaven voor de 
hele regio zou worden. 

De VN maakt zich ernstige zorgen over 
de evoluties sinds mei 2009. De UNMIN 
('United Nations Mission in Nepal') is 
omstreden en vooral India wil hen weg, 
maar uit noodzaak werd hun mandaat al 
vier keer verlengd, nu tot januari 2010. VN 

secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft al 
aangegeven dat hij de UNMIN wil terug-
trekken, maar helaas lijken de omstan-
digheden dat niet toe te laten. De VN 
containers waar de maoïsten hun wapens 
in neerlegden staan onder toezicht van de 
VN, maar de enigen met toegang zijn de 
maoïsten zelf. Bovendien liggen de meest 
moderne wapens die ze veroverden (waar-
onder Belgische minimi's), volgens veel 
waarnemers die de containers mochten 
inspecteren, niet daar opgeslagen, maar 

Op een dieper niveau blijven veel 
elementen die aan de oorzaak van 
het hele Nepalese conflict lagen 
groeien. De structurele honger in 
West-Nepal neemt bvb. elk jaar toe.
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Tyfoons in de Filipijnen
I David Baele I

Eind september 2009 werd de Filipijnse archipel geteisterd door 2 opeenvolgende tyfoons: Ondoy en Pepeng (internationale namen: 
Ketsana en Parma). De tyfoons veroorzaakten zware overstromingen, grondverschuivingen en modderstromen, die de grootste 
ravage sinds 20 jaar aanrichtten. Er vielen meer dan 800 doden, een half miljoen mensen sloegen op de vlucht en de vernieling 

werd op bijna een half miljard euro geschat.

Klimaatverandering
Het abnormale patroon en de hevigere 
aard van de tyfoons kunnen als een recht-
streeks gevolg van het veranderende kli-
maat beschouwd worden. Tijdens Ondoy 
viel op de hoofdstad Manila in 12 uren tijd 
meer regen dan normaal in 1 maand opge-
meten wordt. Deze tropische stormen 
kunnen niet puur als natuurlijke catastro-
fes beschouwd worden. Wetenschappelijk 
onderzoek toont al langer aan dat globale 
temperatuurstijgingen extreme weercon-
dities kunnen veroorzaken. 

Volgens het 'Intergovernmental Panel on 
Climate Change' (IPCC) bestaan broei-
kasgassen voor 80% uit koolstofdioxide, 
dat vooral ontstaat bij het verbranden 
van steenkool en aardolie. Landen uit het 
noorden zijn voor 90% verantwoordelijk 
voor de uitstoot van koolstofdioxide. 

Bossen staan normaal in voor het absor-
beren van koolstofdioxide uit de lucht, 
maar volgens de 'Food and Agriculture 
Organization' (FAO) neemt de mondiale 
ontbossing zo’n omvang aan, dat dit sta-
biliserende effect zwaar bedreigd wordt. 
Tussen 1990 en 2005 werd aan een snel-
heid van 13 miljoen hectare per jaar ont-
bost, waardoor in 2005 nog slechts 30 % 
van het aardoppervlakte bedekt was met 
bossen. Onderzoek van het IPCC toont 
aan dat de stijging van koolstofemissies 
wereldwijd de grootste oorzaak voor 
de opwarming van onze planeet is. Die 

speelt op haar beurt een belangrijke rol 
in de stijgende frequentie en intensiteit 
van tyfoons. Tyfoons ontstaan door de 
condensatie van verdampt zeewater en 
worden versterkt wanneer de tempera-
tuur van het oppervlaktewater van de zee 
hoger is dan 26° Celsius. Het bestaan van 
tyfoons heeft dus een natuurlijke oorzaak, 
maar de intensiteit hangt grotendeels af 
van de opwarming van de aarde, waarvoor 
de Westerse markteconomie de grootste 
verantwoordelijke is. Enerzijds omdat in 
het kapitalisme afwegingen over ecologie 
nu eenmaal de duimen moeten leggen 
tegen competitie, accumulatie en het 
bevredigen van aandeelhouders, in een 
logica van winstmaximalisatie. En ander-
zijds omdat de keuze voor het gebruik en 
de verbranding van fossiele brandstoffen 
boven hernieuwbare energie, het logisch 
gevolg is van deze redenering. Fossiele 

brandstoffen zijn in beperkte voorraad 
aanwezig op onze planeet, men kan er dus 
winst uit slaan. Wind- en zonne-energie 
zijn daarentegen onuitputtelijk. 

De grondverschuivingen ten gevolge van 
de tyfoons werden in de Filipijnse pro-
vincies Rizal en Benguet sterk in de hand 
gewerkt door grootschalige mijnontgin-
ning en ontbossing, onder andere voor de 
Westerse houtindustrie. Massale ontbos-
sing zorgt voor erosie van de bodem waar-
door vlugger modderstromen ontstaan 
bij regenval, met alle gevolgen van dien 

voor de bewoners van rivierbeddingen. 
Omwille van vergevorderde deregulering 
is de overheid volledig de controle verlo-
ren over de exploitatie door buitenlandse 
mijngiganten en ondanks herbebossings-
programma’s blijft ze concessies uitdelen 
aan houtkapondernemingen, wat de her-
bebossing teniet doet.
Sinds het Marcos-tijdperk (1965-1986) 
stuitte de bouw van grote dammen 
voor stroomverwekking op volksverzet. 
Niet alleen omdat het leefgebied van de 
inheemse bevolking bedreigd werd, maar 
ook omdat de winst uit het verwekken 
van stroom de grootste drijfveer van de 
promotoren was en er geen rekening 
gehouden werd met de risico’s en gevol-
gen. Vanuit milieukringen werd daarom 
gepleit voor de bouw van mini- en micro-
dammen als alternatief. Grote dammen 
zoals de San Roque-dam, waarmee 
normaal gezien overstromingen kunnen 
worden gecontroleerd door het water 
uit de bergen tegen te houden, werden 
tijdens de stormen geopend uit angst 
dat het water uit de reservoirs zou over-
lopen of dat de dammen zouden barsten. 
Het openen van 5 dergelijke dammen 
zorgde ervoor dat 60 % van de provincie 
Pangasinan, waaronder 30 steden, onder 
meters diep water kwamen te staan.

Een verlamde overheid
Het Filipijnse regime wordt sinds de door-
tocht van de tyfoons door de bevolking 
met de vinger gewezen. Niet in het minst 
omdat reddingsoperaties door volksorgani-
saties in plaats van door de overheid geor-
ganiseerd werden. Het officiële Filipijnse 
klimaatbureau PAGASA waarschuwde 
nochtans twee dagen voor Ondoy, voor een 
aanzienlijke stijging van het volume regen. 
Het gaf uitdrukkelijk de waarschuwing dat 
bewoners uit laag gelegen gebieden nabij 

Het bestaan van tyfoons heeft een 
natuurlijke oorzaak, maar de inten-
siteit ervan hangt grotendeels af 
van de opwarming van de aarde.
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bergstreken een groot risico lie-
pen omwille van een mogelijke 
stortvloed en grondverschuivin-
gen. Maar de overheid nam niet 
eens de moeite deze boodschap 
te verspreiden via de media. 
Het gevolg was dat duizenden 
mensen hun daken moesten 
opkruipen wanneer het water 
begon te stijgen. Ze zaten er 
uren vast zonder voedsel, water 
of bescherming tegen de sterke 
wind en regen. In Marikina, 
één van de zwaarst getroffen 
steden, werden voor de red-
dingsoperaties slechts twee rub-
berboten ter beschikking gesteld door de 
overheid. De officiële distributie van voed-
sel en medicatie kwam zo traag op gang 
dat slachtoffers grotendeels afhankelijk 
waren van NGO’s en volksorganisaties. Van 
een gecoördineerd rampenplan was dus 
nagenoeg geen sprake. Het grootste aan-
tal slachtoffers telde men onder de arme 
bevolking die in krotten woont onder brug-
gen of in beddingen van afvoerkanalen. De 
verstopping van de afvloeiingsinfrastruc-
tuur door met de stroom meegesleurde 
krotten en afval uit de hoofdstad Manila, 
heeft de overstroming in de hand gewerkt. 
De bewoners van deze sloppen zijn vooral 
arme en landloze boeren die naar de stad 
emigreren op zoek naar werk en uiteinde-
lijk in de informele economie belanden. 
Van hun woningen schoot na de overstro-
mingen niets meer over. De overheid heeft 
sloppenwijken steeds hardhandig trachten 
te ontruimen, maar zonder enig alternatief 
te bieden aan de bewoners.

Ondanks de gekende kwetsbaarheid van 
de Filipijnen voor hevige stormen, is de 
overheid er niet in geslaagd om op tijd te 
reageren op de voorspellingen, noch om in 
te grijpen na de ramp. Reeds geruime tijd 
klagen medewerkers van PAGASA over het 
feit dat defecte radars -waaronder deze 
uit de noordelijk gelegen en zwaar getrof-
fen stad Baguio- niet vervangen worden. 
Om de defecte ‘Doppler’ radars – die aan 
de hand van de beweging van regendrup-
pels en de intensiteit van de neerslag de 
structuur en intensiteit van stormen voor-
spellen – te vervangen, zou het in totaal  
414.426 euro kosten.

De buitenlandse schuld
 Veel organisaties stellen zich dan ook 
vragen bij de keuzes van de overheid in 
het toewijzen van financiële middelen. Op 
woensdag 14 oktober 2009 stemde het 
Filipijns parlement een budgetverhoging 
goed van bijna 2 miljard euro voor nood-
hulp en heropbouw. Dit bedrag zal onder 
andere worden afgetrokken van wat men 
in de Filipijnen ‘ongeprogrammeerde 
fondsen’ noemt. Volgens ondervoorzit-
ter van de 'Freedom from Debt Coalition' 
(FDC), Lidy Nacpil, zijn dit fondsen die niet 
in het begrote overheidsbudget zitten en 
afhankelijk zijn van spaargeld of andere 
extra inkomsten. En aangezien deze er 
simpelweg niet zijn, is dit een vrijgeleide 
voor de overheid om nieuwe buitenlandse 
leningen aan te gaan. Op langere termijn 
is het de bevolking, waaronder de slacht-
offers van de tyfoons, die zal opdraaien 
voor deze overheidsschuld. Fondsen die 
eventueel vrijgegeven worden uit andere 
administraties, kunnen niet meer gebruikt 
worden voor hun oorspronkelijk doel, 
waardoor de staat terug buitenlandse 
leningen moet aangaan, waardoor er zich 
nog meer schulden opstapelen en de over-
heidsmiddelen nog meer afnemen. Onder 
president Arroyo bedraagt de schuldaflos-
sing vandaag meer dan 10% van het BBP. 
De overheid zou daarom meer baat heb-
ben bij een kwijtschelding van haar bui-
tenlandse schuld. Geld dat op die manier 
vrijkomt, zou kunnen gebruikt worden 
voor noodhulp en heropbouw en op lan-
gere termijn voor het het uitbouwen van 
sociale diensten. Sinds 1986 heeft de over-
heid van het betalen van buitenlandse 

schulden en intresten, steeds een 
prioriteit gemaakt. 

Terwijl voor 2010 maar liefst 
22,1 % van het overheidsbudget 
voorzien is voor het afbetalen 
van intresten, is slechts 0,4 % 
bestemd voor huisvesting, 2,5 % 
voor gezondheidszorg en 15,3 % 
voor onderwijs. De linkse politieke 
coalitie Bayan pleit daarom reso-
luut voor een afschaffing van deze 
derdewereldschuld. FDC verkiest 
eerder een moratorium op de 
schuld en een Westerse schade-
vergoeding. Maar beiden zijn het 

er over eens dat de recente catastrofe de 
noodzaak aantoont om de betaling van 
de buitenlandse schuld -die in de geschie-
denis onder het mom van hulp door de 
Westerse economieën werd opgedrongen- 
ernstig in vraag te stellen. Dat Ecuador 
er eerder dit jaar in slaagde zijn buiten-
landse schuldaflossing te staken, bewijst 
dat het hier vooral om een kwestie van 
politieke wil gaat.
Volgens veel volksorganisaties ligt het 
Filipijns maatschappelijk systeem en het 
ontoereikende financiële beleid van de 
overheid dus aan de oorsprong van de 
gebrekkige reactie op de rampen. Door 
ontbossingen, ongecontroleerde ver-
stedelijking, industriële riviervervuiling, 
verstopping van afvloeiingssystemen en 
het negeren van landontginningsplannen 
door bouwpromotoren zijn de hoofd-
stad Manila en de omliggende gebieden 
enorm kwetsbaar geworden voor tyfoons 
en overstromingen. Aan de basis hier-
van ligt een overheid die machteloos is 
in het afdwingen van milieuwetten en 
het reguleren van privé-ondernemingen. 
Volksorganisaties zoals Bayan en FDC 
eisen eerst en vooral dat de overheid haar 
deregulerings- en privatiseringsbeleid 
stopzet en terug de belangen van haar 
burgers voorop stelt. Er is nood aan een 
gecoördineerd plan voor landgebruik en 
aan degelijke huisvestingsprogramma’s. 
Ook een efficiënt nationaal preventieplan 
voor de gevolgen van de klimaatverande-
ring zou in de toekomst vele levens kun-
nen redden.

David Baele werkt voor vzw t'Uilekot.
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Latijns-Amerika anno 2009
I Georges Spriet I

Het verkiezingsjaar 2009 heeft grotendeels de progressieve wind die de laatste tijd door Latijns-Amerika waaide herbevestigd. 
Dat wil echter niet direct zeggen dat er op veel plaatsen grote stappen worden gezet op de weg naar het socialisme van de 21ste 

eeuw. Honduras vormt dé schandvlek op het (nieuw) democratisch blazoen van Latijns-Amerika en Colombia's politieke en militaire 
samenwerking met de VS blijft een bron van heel wat ongerustheid.

Strijd
In de jaren 1970 en 1980 van de vorige 
eeuw, zorgden de militaire dictaturen 
ervoor dat de georganiseerde arbeidersbe-
weging monddood werd gemaakt zodat 
de invoering van het neoliberalisme niets 
in de weg kwam te staan. De resultaten 
waren grotere sociale ongelijkheid en 
groeiende armoede. Klassenstrijd kruipt 
echter waar het niet gaan kan. Eind de 
jaren negentig al, maar zeker sedert 
het begin van het nieuwe millennium, 
voerden sociale bewegingen de strijd op 
tegen de vrijhandelsakkoorden die de 
Verenigde Staten wilden opleggen. Met 
de enorme crisis van Argentinië in 2001 
verloor het IMF, met haar bemoeizuchtige 
economische recepten, alle krediet bij het 
Latijns-Amerikaanse volk. De weerbaar-
heid van de bevolking is opmerkelijk. 
Sociale bewegingen eisten een sterke rol 
op in de vormgeving van de samenleving. 
In verschillende landen moesten presi-
denten aftreden onder druk van de straat. 
De laatste jaren kwamen bij verkiezingen 
progressieve partijen en kandidaten aan 
de macht. De Verenigde staten waren 
volledig opgeslorpt door hun oorlogen in 

Irak en Afghanistan, en dankzij stijgende 
inkomsten uit de export van grondstof-
fen en landbouwproducten konden deze 
landen een relatieve autonomie bewerk-

selectieve samenwerking kunnen cata-
logeren en landen als Mexico, Peru en 
Columbia zijn volledig ondergedompeld in 
neoliberale wateren.

Venezuela onderneemt verschillende stap-
pen die de economie moeten hervormen 
in een socialistische richting: landhervor-
mingen met grote rol voor coöperatieven, 
nationalisaties van de energiesector, de 
telefonie,... Rond de as Venezuela-Cuba 
ontwikkelt zich een nieuwe vorm van 
internationale relaties, onder de naam 
'Alternativa Bolivariana para las Americas' 
(ALBA). De kern wordt gevormd door de 
Venezolaanse rijkdom aan petroleum en 
de hoog kwalitatieve kenniseconomie van 
Cuba. Centraal staan complementariteit 
en solidariteit, niet de concurrentie van 
de vrijhandelsakkoorden. ALBA telt voor-
lopig slechts enkele lidstaten: Venezuela, 
Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, San 
Vicente, (Honduras). Op 24 juni 2009 werd 
Ecuador het achtste lid, maar met de 
staatsgreep in Honduras zakte dit aantal 
opnieuw naar zeven. Nevenprogramma’s 
van het ALBA beslaan heel het Latijns-
Amerikaanse subcontinent, zoals bij-
voorbeeld 'Operacion Milagro', waarbij 
honderdduizenden mensen uit Zuid- en 
Midden-Amerikaanse landen gratis aan 
de ogen worden geopereerd. ALBA staat 
fundamenteel voor een ontsnappen uit de 
dwangbuis van de neoliberale vrijhandel, 
die alleen maar vrijheid geeft voor het 
investeringskapitaal.

Brazilië ontwikkelt zich als een sterke, 
autonome speler op de concurrentie-
markt. De toename van de export van 
landbouwproducten en grondstoffen 
gaf dit subcontinent de mogelijkheid om 
zelf assertief op te treden op het investe-
ringstoneel, met een sterke economische 
expansie in buurlanden als Paraguay, 

stelligen. In Venezuela, Bolivia en Ecuador 
hebben we intussen een bijzonder interes-
sant participatief politiek proces meege-
maakt om de grondwetten te veranderen. 
Deze politieke veranderingen staan voor 
een herstel van de nationale en sub-
continentale soevereiniteit ten opzichte 
van de globalisering: een betere controle 
over de eigen natuurlijke rijkdommen, 
voedselzekerheid en regionale integratie. 
Ze tekenen ook voor het herstel van de 
overheidsrol en voor een herverdeling van 
de rijkdom. Van 2003 tot 2008 groeide 
de economie in alle Latijns-Amerikaanse 
landen, los van welke ideologische ori-
entatie of politieke gezindheid ook. De 
voornaamste duwfactor lag bij de export 
van petroleum, gas en andere natuurlijke 
rijkdommen, waarvan de prijzen behoor-
lijk stegen. 

Drie categorieën
Venezuela is het land dat een echte 
onafhankelijkheid van de VS en de grote 
economische wereldspelers tracht te 
realiseren. Brazilië probeert een relatief 
autonome plaats te verwerven binnen 
het concurrentiële kapitalisme. Bolivia zet 

deze relatieve autonomie ook om in een 
kritische oppositie tegenover bijvoorbeeld 
de transnationale energie-ondernemingen 
in het land. Het beleid in Chili zou je als 

Obama leed heel wat gezichtsverlies  
bij de Latijns-Amerikanen door de  
verkiezingen, die eind november 2009 
door de illegale Hondurese regering 
werden georganiseerd, niet openlijk  
te verwerpen.
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Bolivia, Uruguay en Ecuador tot gevolg. 
Samen met landen als Rusland, India en 
China maakt Brazilië deel uit van een 
opkomend expansionistisch machtscen-
trum en in Zuid-Amerika is Brazilië een 
heuse concurrent van de VS voor de 'lei-
ding' over dit deel van de wereld. 

Aan de andere kant van het spectrum 
vinden we Colombia, Mexico en Peru, die 
overtuigd vasthouden aan hun pro-impe-
riale loyauteit. Colombia is al langer het 
bruggenhoofd van de VS tegen revoluties 
en linkse regeringen in Latijns-Amerika. 
De oorlog tegen de drughandel geldt als 
handig rookgordijn. Het nieuwe verdrag 
dat zeven Colombiaanse militaire basis-
sen open stelt voor VS troepen, is een 
kwalitatief keerpunt in de militarisering 
van het land. Het Pentagon 
krijgt een platform aan-
geboden van waaruit het 
ganse Amazonebekken kan 
worden gecontroleerd, en 
specifiek de 'revolutionaire' 
buurlanden Ecuador en 
Venezuela. Vandaag beslaat 
de Colombiaanse begroting 
voor defensie, 5 procent van 
het BNP. In Latijns-Amerika 
bedragen de militaire 
uitgaven gemiddeld 1,6 
procent van de nationale 
productie. 

Een ander dramatisch 
politiek keerpunt is de 
staatsgreep in Honduras 
tegen de democratisch verkozen 
president Manuel Zelaya. Obama leed 
heel wat gezichtsverlies bij de Latijns-
Amerikanen door niet openlijk de verkie-
zingen te verwerpen die eind november 
2009 door de illegale Hondurese rege-
ring werden georganiseerd. Washington 
noemde het een fair verkiezingsproces 
maar erkende de winnaar Porfirio Lobo 
van de Nationale Partij (nog) niet offi-
cieel als de volgende Hondurese pre-
sident. Er moeten nog andere stappen 
volgen in het verzoeningsproces alvorens 
Honduras uit het isolement kan gehaald 
worden waar het door de afzetting van 
president Zelaya op 28 juni in verzeild 
geraakte, heet het. 

Een derde categorie van landen zoals Chili 
en Argentinië, enten hun politiek soms op 
de ene groep dan weer eens op de andere. 
Een ding blijft echter als een paal boven 
water staan, zowel de radicale nationalisti-
sche als de pro-imperium landen opereren 
allen binnen een kapitalistische economie 
waarin de marktrelaties en de kapitalisti-
sche klassen de hoofdspelers blijven.

Verkiezingsjaar
2009 was een verkiezingsjaar in Latijns-
Amerika. In januari 2009 werd het FMLN 
de grootste partij (geen meerderheids-
positie) in de parlementsverkiezingen 
van El Salvador. 10 februari keurden de 
Venezolanen via referendum de verande-
ring van de grondwet goed waardoor een 
president meerdere mandaten na mekaar 

kan opnemen. In maart won de kandidaat 
van het FMLN de presidentsverkiezingen 
in El Salvador. Op 24 april behaalde uittre-
dend president Rafael Correa een klinken-
de overwinning bij de presidentsverkiezin-
gen in Ecuador. In mei verloor de centrum-
linkse kandidaat dan weer de presidents-
zetel in Panama. Op 29 november 2009 
won de linkse kandidaat Jose Mujica in de 
tweede ronde de presidentsverkiezingen 
in Uruguay. Daarmee kan hij het beleid 
van de laatste vier jaar van het 'Frente 
Amplio' verderzetten. De buitenlandse 
schuld weegt echter nog altijd zwaar op 
de ontwikkeling van Uruguay. Toch wer-
den er sociale maatregelen genomen en 

begeleidingsplannen voor werkzoekenden 
uitgewerkt. De werkloosheid (7,5 %) en de 
armoede (26 % in 2007; 20,5 % in 2008) 
zijn hoog. Belastinghervormingen leidden 
al tot een hoger inkomen voor de armste 
gezinnen. De nieuwe president wil nu nog 
verder inzetten op de herverdeling van de 
rijkdom en een betere toegang tot onder-
wijs en gezondheidszorg.  

Bolivia
In Bolivia behaalde Evo Morales een 
geweldige overwinning. Zijn partij haalt 
tweederde van de zetels, en hijzelf boven 
de 61 % in de presidentsverkiezingen. 
Zijn partij, 'Movimiento Al Socialismo' 
of MAS (Beweging naar het Socialisme), 
wil de komende vijf jaar inzetten op de 
industrialisering van het land: staats-

ondernemingen, diverse 
infrastructuurwerken en een 
programma om een Boliviaanse 
communicatiesatelliet te lance-
ren. Het zal niet makkelijk zijn 
om de klassieke gerichtheid op 
export van grondstoffen om te 
schakelen naar een industriële 
performantie voor een overheid 
die het al niet makkelijk heeft 
om de genationaliseerde delen 
van zijn economie efficiënt te 
runnen, zegt de Argentijnse 
journalist, econoom en sociaal 
onderzoeker Pablo Stefanoni. 
Daarnaast lijkt MAS een nogal 
naïeve visie te hebben op 
ontwikkeling, gebaseerd op 
de grondstoffenrijkdom, met 

maar weinig aandacht voor het 
onderwijs, de wetenschap en de techno-
logie die ervoor nodig zijn. Men hanteert 
kritiekloos een staatskapitalisme en heeft 
te weinig oog voor open valkuilen: de 
overheid als melkkoe of de overheid als 
instrument voor sociale opgang, zonder 
een grondige politieke en etnische her-
vorming van de staat – een probleem voor 
vele nieuwe links gerichte regeringen. 
Het feit dat het departement onderwijs 
vier ministers met verschillende politiek-
ideologische kijk heeft gehad in even 
veel jaren, zorgde ervoor dat het beleid 
niet verder reikte dan het onmiddellijke 
doel om de onderwijsvakbonden niet 
voor het hoofd te stoten. Wel was er de 

Uittredend president Bachelet
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alfabetisering via een Cubaanse methode, 
worden in de scholen buiten de steden 
internetcentra geïnstalleerd en werden 
er 'inheemse universiteiten' (aymara, 
quechua en guaraní) opgericht. Er loopt 
ook een wetsvoorstel om een productie-
onderricht te organiseren voor leerlingen, 
zowel in als buiten de steden, rond land-
bouw, wetenschap en technologie. Het is 
echter maar de vraag of dit voldoende is 
om de Boliviaan voor te bereiden op de 
uitdagingen van de moderne, geïndustri-
aliseerde natie die president Morales voor 
ogen heeft. Ook op het vlak van gezond-
heidszorg lijkt er – naast de aanwezigheid 
van Cubaanse dokters – geen coherente 
visie te bestaan over een algemene dek-
king met kwaliteitszorg (de openbare 
ziekenhuizen zijn nog altijd betalend). De 
uitdagingen voor de tweede ambtstermijn 
van Morales liggen toch wel buiten het 
ideologische domein en de accentuering 
van de inheemse identiteit die zijn eerste 
termijn kenmerkten.

Chili.
Op 13 december 2009 won rechts de ver-
kiezingen in Chili. In de tweede ronde  
(17 januari 2010) komen de rechtse kandi-
daat Piñera (een soort Berlusconi figuur) 
en Frei (christen-democratisch presidents-
kandidaat van de Concertación, coalitie 
van centrum-linkse partijen) tegenover 
elkaar te staan. Rechts zou over de beste 
kaarten beschikken.

Eigenaardig, zo kan je de politieke situ-
atie in Chili wel bestempelen. De opinie-
peilingen bevestigden keer op keer de 
hoge waardering die de Chilenen hebben 
voor het beleid van uittredend president 
Michele Bachelet, wiens populariteits-
score tussen de 70 en 80 % ligt. Dat heeft 
naar verluidt veel te maken met de soci-
ale maatregelen die de presidente heeft 
afgekondigd. Maar kennelijk straalt die 
goedkeuring niet af op de Concertación 
(met socialisten, sociaal-democraten en 
christen-democraten). Ondanks de grote 
populariteit werd de jeugd niet gemobi-
liseerd om het land en zijn instellingen 
te democratiseren, zegt Manuel Cabiesos 
Donoso, ex directeur van het tijdschrift 
'Punto Final'. Bachelet deed niets om bij-
voorbeeld aan een nieuwe grondwet te 

werken (de huidige stamt nog uit de tijd 
van dictator Pinochet), of gratis onderwijs 
in te voeren, of de koperontginning te 
renationaliseren. Ze had ontegensprekelijk 
veel oog voor de sociale problematiek, 
maar haar beleid was niet van aard om de 
grote ongelijkheid weg te werken in het 
land. Chili staat 113de op de lijst die de 
(on)gelijkheid van inkomens meet (op  
128 landen). Bovendien was de politiere-
pressie tegen de mapuches (inheemse 
bevolking in het zuiden van Chili) bijzon-
der heftig tijdens haar termijn. Bachelet 
liet het defensiebudget oplopen tot 4,2 % 
van het BNP - dubbel zoveel als Argentinië 
en Venezuela -, terwijl onderwijs maar  
3,2 % kreeg. Chili staat 11de op de wereld-
ranglijst van wapenaankopers en is num-
mer één in Latijns-Amerika.  

De partijen die aan de macht waren heb-
ben alles gedaan om de verschillen tus-
sen links en rechts te laten vervagen. De 
‘Concertación’ bekeerde zich tot het libe-
ralisme. Tegelijkertijd kon de ‘Alliantie voor 
Chili’, de rechtse coalitie, het ‘pinoche-
tisme’ afzweren en zich bekennen tot de 
‘democratie’. De twee politieke zijden lij-
ken nu als twee druppels water op elkaar. 

De rechtse presidentskandidaat Piñera 
klaagt nu bvb. de mateloze hebzucht van 
de banken aan en beweert, net zoals Frei 
en Enríquez Ominami (onafhankelijke 
kandidaat, zoon van MIR-leider Miguel 
Enriquez), de sociale programma’s van 
president Bachelet voort te zullen zetten.
Een aantal thema’s bleven taboe in de 
verkiezingsstrijd, zoals de controle over 
de kopersector, de militaire uitgaven, 
kwalitatieve gezondheidszorg en onder-
wijs voor iedereen, en een constituerende 
assemblee voor een democratische en 
participatieve grondwet. De crisis van 
het kapitalisme staat niet op de agenda, 
terwijl de gevolgen, en specifiek de werk-

loosheid, ook Chili treffen. De kandidaten 
spreken niet over thema’s die hen zouden 
verplichten ook het economisch systeem 
zelf te bespreken. 

Op het ogenblik van dit schrijven is de 
definitieve samenstelling van Senaat en 
Kamer nog niet honderd procent duide-
lijk. Wel is het zo dat de Communistische 
Partij er voor het eerst sedert 1973 in 
slaagde om vertegenwoordigers naar het 
parlement te sturen. 

Socialisme
Het valt op dat de centrum-linkse rege-
ringen in Latijns-Amerika de staatsin-
komsten uit de exportgroei niet echt 
gebruiken om een socialistische weg op te 
gaan, zegt socioloog James Petras (univer-
siteit New York en Nova Scotia, Canada), 
behalve dan Venezuela en uiteraard Cuba. 
Er wordt geen beleid gevoerd dat probeert 
de klassenstructuur van de samenleving 
te egaliseren. Echte herverdeling is er 
niet in de meeste landen, enkel assisten-
tieprogramma's naar de armere groepen 
toe. Bovendien installeren progressieve 
presidenten heel wat leiders uit de soci-
ale bewegingen in hun kabinetten en op 

andere bestuursfuncties, zodat de sociale 
strijd in die landen wegdeemstert.
Het is dus niet genoeg dat de sociale 
bewegingen een progressieve presidents-
kandidaat aan de macht helpen, er moet 
ook gewerkt worden aan een overgangs-
programma naar het socialisme om een 
duurzame breuk te kunnen bewerkstelli-
gen met de groeiende ongelijkheid die het 
neoliberalisme produceert. 

Bronnen:
James Petras & Henry Veltmeyer, 'Neoliberalism 
and the dynamics of capitalist development in 
Latin America', november 2009.
Pablo Stefanoni, 'Reeleccion y despues?',  
http://www.cetri.be

Een echte herverdeling is er niet in  
de meeste Latijns-Amerikaanse  
landen, enkel assistentieprogramma's 
naar de armere groepen toe.
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De nieuwe Unie
I Georges Spriet I

Sedert 1 december is het Verdrag van Lissabon in voege getreden. Deze stap werd lang tegen gehouden vooral door het 'neen' bij 
het Ierse referendum in 2008, en door de Tsjechische president die het een aantasting van de nationale soevereiniteit vond. In het 

nieuwe verdrag blijft de Europese Raad, of zeg maar de regeringsleiders van de 27 Lidstaten van de Unie, het hoge en laatste woord 
voeren. De wetgevende macht in de Europese Unie ligt nu bij het Europees Parlement (EP) en bij de Raad van ministers, maar geen 

van beide kan wetgevende initiatieven nemen. Dat initiatiefrecht blijft bij de Europese Commissie. 

Over sommige beleidssectoren heeft 
het Europees Parlement bovendien nog 
steeds hoegenaamd niets te zeggen, 
zoals voor het buitenlands en defensie-
beleid. Voorheen was dat ook zo voor 
de zogenaamde ‘derde pijler’, dat is alles 
wat met justitie en binnenlandse zaken 
te maken heeft. Door het Verdrag van 
Lissabon kan het parlement nu echter 
wel mee beslissen over de bepaling van 
het Europees asiel- en migratiebeleid en 
zal de Europese Raad dit niet 
langer alleen doen. Ook op het 
gebied van landbouw, structuur-
fondsen en handelsbeleid heeft 
het parlement zeggenschap. 
Voor het eerst krijgt de Unie 
ook een duidelijke competentie 
qua energiebeleid dat onder 
meer het functioneren van de 
energiemarkt moet verzekeren, 
alsook de energiebevoorrading 
moet veiligstellen. Dat betekent 
dat het op al deze terreinen net 
zoveel inspraak krijgt als de Raad 
van Ministers en voorstellen 
kan blokkeren. Het parlement 
wordt daarmee mede-wetgever. 
Maar het democratisch deficit 
blijft wel nog altijd doorwegen, 
onder meer doordat alleen de 
Commissie wetgevende intia-
tieven mag nemen, en niet het 
parlement. Er zijn nu wel meer 
beleidsterreinen waarover beslis-
singen zullen genomen worden 
met gekwalificeerde meerder-
heid. Vanaf 2014 moeten 55 % 
van de lidstaten die samen  
65 % van de bevolking vertegenwoordigen 
akkoord gaan om bepaalde besluiten te 
kunnen doorvoeren, kwestie van de grote 
landen toch hun 'gewicht' te geven.

De grootste verandering, met het Verdrag 
van Lissabon, is dat de EU 'een constitutio-
nele staat' wordt. Met andere woorden, de 
EU zal de wettelijke werktuigen verkrijgen 
om verdragen te ondertekenen met ande-
re staten. De EU zal los van zijn lidstaten 
een eigen wetspersoonlijkheid of wet-
telijke autonomie verkrijgen. Dit brengt 
met zich mee dat op wereldvlak de EU-top 
de absolute autoriteit vertegenwoordigt 
voor Europa, zonder zich te moeten ver-

antwoorden bij de afzonderlijke 
EU-lidstaten.

Nieuwe benoemingen
In het nieuwe verdrag zijn ook 
nieuwe functies voorzien. Er komt 
een permanente voorzitter van de 
Europese Raad (functieperiodes 
van 2,5 jaar), ook wel 'president 
van Europa' genoemd en er wordt 
een Hoge Vertegenwoordiger van 
de Unie voor Buitenlandse zaken 
en Veiligheidsbeleid aangeduid, 
die tevens ook vicevoorzitter van 
de Europese Commissie zal zijn. 
De aanstellingsprocedures voor 
de nieuwe functies waren weinig 
transparant. Maar kan het ook 
anders? De Unie is een conglome-
raat van staten die elk hun verte-
genwoordigers naar het parlement 
sturen, en die ook elk hun commis-
saris 'krijgen' (althans tot in 2014). 
In de Europese verdragen worden 
voor een hele reeks onderwerpen 
stemverhoudingen afgesproken. 
Sommige terreinen blijven evenwel 
tot de soevereine bevoegdheid 

van de lidstaten behoren, en als de Unie 
hierover iets wil zeggen, wordt er met 
consensus gewerkt. Omgekeerd gesteld 
kan je zeggen dat elk land een vetorecht 

De militaire ontwikkelingen van de 
Unie krijgen met Lissabon een bijzonder 
verdrag rechterlijke uitwerking. Er wordt 
een verplichting voor elke lidstaat in opge-
nomen om het militair vermogen te ver-
groten, en de interventiedoctrine wordt 
verder bevestigd. De band met de NAVO 
– en dus met de militaire politiek van de 
Verenigde Staten – wordt ook expliciet 
herhaald in de verdragstekst. Met andere 
woorden, Lissabon verankert de militaire 

optie, met nieuwe mogelijkheden van 
geavanceerde militaire samenwerking 
tussen die lidstaten, die er de capaciteiten 
toe hebben. 

Voorzitter van de Raad Van Rompuy en Hoge 
Vertegenwoordiger Catherine Ashton
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heeft over beslissingen op die welbe-
paalde terreinen. De aanstelling van de 
voorzitter van de Europese Raad gebeurde 
ook op deze manier. Alle EU-lidstaten 
moesten de benoeming dus goedkeuren. 
Maar er speelt meer, bvb. de krachtsver-
houdingen tussen de grote Europese 
politieke families. De christen-democraten 
vormen de grootste fractie en wilden 
uiteraard hun politiek gewicht uitspelen: 
zij konden al de tweede ambtstermijn als 
Commissievoorzitter van Barroso bewerk-
stelligen. In afspraak met de Europese 
sociaal-democraten zou ook de nieuwe 
voorzitter van de Europese Raad uit chris-
telijke hoek komen. De functie van Hoge 
Vertegenwoordiger van de Unie voor 
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid 
zou dan aan een socialist toekomen. De 
Liberale fractie is heel wat kleiner en 
werd niet opgenomen in het cenakel 
voor deze topbenoemingen. Het bleek 
dat Herman Van Rompuy de kandidaat 
was van Frankrijk en Duitsland voor de 
functie van 'president van Europa'. In de 
Franse pers werd gewag gemaakt van de 
'hand' van Sarkozy achter de benoeming 
van de Belg. Naar verluidt was de Franse 
president bijzonder opgezet met de wijze 
waarop de Fortis-BNP-Paribas zaak door 
de Belgische premier werd behandeld. 
Sommigen beweren ook dat door de grote 
Franse economische invloed in België, 

Parijs zich goed vertegenwoordigd voelt 
via de benoeming van Van Rompuy. Het 
Verdrag van Lissabon geeft veel aandacht 
aan de ordening binnen de Unie tussen 
de 27 lidstaten, maar de nieuwe functies 
hebben natuurlijk ook een belang naar 
buiten uit. De Britse ex-premier Tony Blair 
lobbyde jarenlang voor de creatie van de 

functie van voorzitter van de Europese 
Raad en ambieerde de post blijkbaar 
zelf. Het zou echter een kaakslag voor 
de meerderheid van de wereldbevolking 
geweest zijn indien een manipulator van 
de waarheid en oorlogsstoker als Tony 
Blair deze functie bekleed had. De aan-
stelling van een Brits politicus tot Hoge 
Vertegenwoordiger van de Unie voor 
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid 
moest dan het compromis vormen onder 
de grote drie: Berlijn, Parijs, Londen. Het 
geheel is dus een behoorlijk ingewikkelde 
politieke oefening. 

Etienne Davignon -vice-voorzitter van 
Suez-Tractebel en een van de mannen 
achter de Bilderberggroep- gaf in een 
interview met De Standaard zijn visie 
over onder meer het weinig democrati-
sche beslissingsproces van deze topbe-
noemingen: “Verkiezingen of officiële 
kandidaturen liggen wat moeilijk omdat 
de kandidaat-voorzitter geen programma 
mag hebben. Anders is hij geen voorzitter 
meer, maar een baas. De voorzitter van de 
Commissie kan wel en programma heb-
ben, want hij heeft initiatiefrecht.” 

De voorzitter van de Europese Raad heeft 
inderdaad vooral een institutionele rol: 
de Raad van 27 staatshoofden vlot te 
laten verlopen. Het algemeen beleid ligt 

voor een groot deel vast in het Verdrag 
van Lissabon: neoliberalisme, nieuwe 
afspraken rond beslissingsrecht (Raad, 
Commissie, Parlement) en een interventi-
onistisch trans-Atlantisme. De voorzitter 
van de Europese Raad zal iedere keer een 
gezamenlijk bestuur moeten ontwikkelen 
met de regeringsleider van het land dat 

in beurtrol een zesmaandelijks voorzitter-
schap van de Unie op zich mag nemen. 
(Tot eind 2009 is Zweden de voorzitter, 
dan volgt Spanje. België komt aan de 
beurt in juli 2010 en wordt opgevolgd 
door Hongarije).

Ashton
De Hoge Vertegenwoordiger van de 
Unie voor Buitenlandse Zaken en 
Veiligheidsbeleid heeft duidelijk een 
groter politiek gewicht dan de voorzitter 
van de Raad omwille van de vertegen-
woordiging van de Unie naar buiten uit. 
Bovendien is de Hoge Vertegenwoordiger 
ook ondervoorzitter van de Europese 
Commissie. In die hoedanigheid verkrijgt 
de Hoge Vertegenwoordiger ook wet-
gevend initiatiefrecht en daarom moet 
het Europees parlement zijn zeg over 
deze benoeming hebben. De functie van 
Hoge Vertegenwoordiger is van bijzonder 
belang omdat ze de Unie kan engageren 
ten opzichte van de andere wereldspelers. 

De voormalige commissaris voor Handel, 
Catherine Ashton werd door de Raad 
aangesteld als Hoge Vertegenwoordiger. 
Nu blijkt dat barones Catherine Ashton 
in haar jongere dagen voor onze Britse 
vrienden van de 'Campaign for Nuclear 
Disarmament' (CND, campagne voor 
nucleaire ontwapening) heeft gewerkt, 
waar ze van 1980 tot 1982 penningmees-
ter was. Een ideaal doelwit voor de rechtse 
kranten en politici die haar ervan beschul-
digen in die tijd geld van Moskou te heb-
ben ontvangen. Het liberale magazine 
'The economist' wijst erop dat ze door 
haar activiteiten bij de vredesbeweging de 
eenheid van de NAVO heeft willen onder-
mijnen en het anti-Amerikanisme aan-
gewakkerd heeft. Ze laten een Russische 
ex-dissident aan het woord, Vladimir 
Bukovsky, expert in Sovjet-penetratie in 
het Westen: “de wereldwijde anti-raket-
tenbeweging werd begin de jaren 1980 in 
het geheim geleid vanuit Moskou en voor 
een belangrijk deel ook door het Sovjet-
blok gefinancierd”.

De vertegenwoordiger van de Britse 
eurosceptische rechtse partij 'UK 
Independence Party' (UKIP) die zichzelf 
omschrijft als een libertijnse, niet-racis-

De militaire ontwikkelingen van de 
Unie krijgen met Lissabon een bijzon-
der verdragrechterlijke uitwerking. Er 
wordt een verplichting voor elke lid-
staat in opgenomen om het militair 
vermogen te vergroten, en de interven-
tiedoctrine wordt verder bevestigd.
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tische partij voor de Britse terugtrek-
king uit de Europese Unie en die samen 
met o.a. het Italiaanse Lega Nord in de 
(nieuwe) Europese parlementsfractie 
“Europa van Vrijheid en Democratie” 
zetelt, schreef hierover een brief aan 
Barroso, en stelde vragen in het parle-
ment. Kate Hudson, huidig voorzitter van 
de Campaign for Nuclear Disarmament, 
antwoordde als volgt: "Supporters van 
kernwapens hebben nu al jaren derge-
lijke beschuldigingen geuit. Er werd ech-
ter tot nog toe niet de minste schijn van 
een bewijs door hen gegeven. Bruce Kent 
(links Labour-politicus, red.) loofde in die 
tijd een premie van 100 pond sterling uit 
aan iedereen die voor deze beschuldiging 
een bewijs op tafel kon leggen, maar 
tot vandaag is niemand deze cheque 
komen ophalen.”  Het valt af te wachten 
of de Catherine Ashton van 2010 zich 
nog herinnert waar de Catherine Ashton 
van 1982 voor stond: een kernwapenvrije 
wereld. Durven we de hoop uitspreken 
dat de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger 
ertoe zal bijdragen dat de EU op korte 
termijn geen Amerikaanse kernwapens 
meer op haar grondgebied zal hebben? 
Of dat de kernwapenstaten die lid zijn 
van de Unie, Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk, een actieve rol zullen spelen 
in het concreet maken van een volledige 
kernontwapening?

Mocht er ooit al sprake geweest zijn bij 
Catherine Ashton van enig anti-Ameri-
kanisme, dan is dat vandaag zeker niet 
langer het geval. Hieronder volgt een uit-
treksel uit een toespraak die ze hield voor 
de Kamer van Koophandel in Washington 
in oktober 2009, waarin trans-Atlantisme 
en de vrije markt centraal stonden: “De EU 
en de VS zijn 's werelds grootste handels-
machten. Ze hebben de collectieve invloed 
en verantwoordelijkheid om de economi-
sche agenda vorm te geven en leiderschap 
te ontplooien...De inzet is hoog, maar het 
is tijd om onze kaarten op tafel te leg-
gen. Protectionisme vormt een serieuze 
bedreiging in deze crisistijd. Tot nog toe 
is de toestand niet uit de hand gelo-
pen, maar constante aandacht is nodig. 
...Maar ik weet dat ik hier in de Kamer 
van Koophandel voor geestesgenoten 
spreek.” Met andere woorden: de VS en de 

EU samen in de strijd voor meer vrijhan-
del. De benoeming van Ashton werd dan 
ook zonder problemen door het (rechtse) 
Europarlement goedgekeurd.

EEAS
Er wordt met Lisssabon (art 27.3) ook een 
Europese Dienst voor Externe Actie (EEAS, 
European external action service) opge-
richt om de Hoge Vertegenwoordiger 
bij te staan. Dit moet zowat de diplo-
matieke dienst van de EU worden. Deze 
EEAS zal nauw samenwerken met de 
diplomatieke diensten van de lidstaten 
en bestaat zowel uit ambtenaren van de 
relevante afdelingen van het Algemeen 
Secretariaat van de Europese Raad en de 
Commissie, als uit afgevaardigde amb-
tenaren uit de lidstaten. De Raad moet 
bepalen hoe deze dienst zal functioneren, 
op basis van een voorstel van de Hoge 

Vertegenwoordiger na overleg met het 
Parlement en met instemming van de 
Commissie. Over de budgetcontrole van 
deze EEAS is er alvast discussie: volgens 
velen zou het Europees Parlement, als 
onderdeel van de budgettaire autoriteit 
van de Unie, controle moeten kunnen uit-
oefenen over de financiële middelen van 
het EEAS, zodat uitgaven en personeels-
beleid transparant zijn. Maar transparan-
tie is natuurlijk niet de grootste sterkte 
van de Unie. Karel De Gucht kwam toen 
hij nog minister van Buitenlandse Zaken 
was gevat uit de hoek toen hij stelde dat 
het Verdrag van Lissabon met opzet zo 
geschreven was dat de Europese burger 
door de bomen het bos niet meer zou 
kunnen zien en de vergelijking met de 
Grondwet maar moeizaam zou kunnen 
maken, maar dat het wel voor 95 % het-
zelfde was. 

Verdrag van Lissabon
volgens de portaalsite van de EU

Het Verdrag van Lissabon is een aanpassing, geen vervanging van de huidige EU- en 
EG-verdragen. De EU beschikt nu over een wettelijk raamwerk en rechtsinstrumen-
ten waarmee zij kan inspelen op de toekomst en de behoeften van de bevolking.

1. Een democratischer en transparanter Europa, met meer zeggenschap voor het 
Europees Parlement en de nationale parlementen, meer inspraak voor de burger 
en meer duidelijkheid over wat Europa en wat de EU-landen moeten doen. 

2. Een efficiënter Europa, met vereenvoudigde werkmethodes en stemprocedures, 
soepeler functionerende instellingen die zijn berekend op 27 leden en meer 
mogelijkheden om actie te ondernemen op gebieden die vandaag de dag voor 
de EU van belang zijn. 

 3. Een Europa van rechten en waarden, vrijheid, solidariteit en veiligheid, dat de 
waarden van de EU uitdraagt, het Handvest van de grondrechten in Europese 
wetgeving omzet, nieuwe solidariteitsmechanismen invoert en de Europese 
bevolking beter beschermt. 

 4. Europa's rol op het wereldtoneel wordt versterkt door de instrumenten van het 
buitenlandbeleid te bundelen, zowel bij de uitwerking als bij de vaststelling van 
nieuw beleid. Het Verdrag van Lissabon zal Europa een krachtiger stem geven 
in zijn betrekkingen met partners in de rest van de wereld. Het nieuwe verdrag 
geeft Europa meer economische, humanitaire, politieke en diplomatieke kracht 
om zijn belangen en waarden overal in de wereld te beschermen, zonder dat de 
specifieke belangen van de lidstaten in de externe betrekkingen in het gedrang 
komen. 

www.europa.eu
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Militaire basissen

Amerikaanse militaire basissen en de druk op het milieu
De voetafdruk van de oorlog in Europa

Militaire basissen: doelwitten voor het verzet tegen de oorlog

Soetkin Van Muylem, Hans Lammerant



27

Vrede | nr. 401 | januari - februari 2010

DOssIER

Gebrek aan regelgeving
In de binnenlandse militaire basissen, waar dezer dagen een 
uitgebreide milieuwetgeving voor bestaat, onderneemt het 
Ministerie van Defensie vrij publiekelijk uitgesmeerde, zij het 
niet altijd zo adequate, opkuiscampagnes. Maar voor de bui-
tenlandse militaire basissen ontbreekt het de Verenigde Staten 
aan een consistent, wettelijk vastgelegd beleid om te reageren 
op milieuvervuiling. Omdat het Pentagon geen duidelijke ver-
plichtingen heeft wat de overbelasting van het milieu betreft, 
kiest het ervoor om zo weinig mogelijk maatregelen te treffen 
en weigert het zelfs meestal de vervuiling veroorzaakt door haar 
activiteiten op te kuisen. Het ministerie van Defensie vermijdt 
kritiek en controle op haar bestaande minimale milieupro-
gramma's door zich te hullen in stilzwijgen omwille van veilig-
heidsredenen. De budgetten toegewezen door het Amerikaanse 
parlement voor buitenlandse milieuprogramma's zijn ook niet 
echt indrukwekkend. In afwezigheid van potentiële kiezers die 
effectief last hebben van de overzeese vervuiling, worden moge-
lijke opkuisverplichtingen zeer regelmatig genegeerd. 

De meeste akkoorden gesloten met gastlanden over de aanwe-
zigheid van militaire VS-basissen op hun grondgebied, werden 
getekend in de periode dat milieu nog niet zo'n aandachtspunt 
was. Als de contracten al ecologische bepalingen bevatten, 
dan is dat slechts in zeer vage bewoordingen. In de periode 
voor de jaren 1980 hield het leger zelden informatie, laat staan 
lijsten, bij van de locaties waar toxische stoffen en explosieven 
gebruikt werden. Hoewel de laatste jaren het milieubewustzijn 
binnen het VS-leger, ook in het buitenland, gestegen is (op het 
vlak van recycleren, het opslaan van toxische stoffen en het 
behandelen van vervuiling in de riolen), wordt vaak helemaal 
niets gedaan aan de vroeger vervuilde sites. Nochtans heeft 
het leger, verspreid over de hele wereld een serieuze erfe-
nis van milieuproblemen nagelaten, die tot een veelheid van 
klachten hebben geleid bij de regeringen van gastlanden, lokale 
gemeenschappen en milieuorganisaties. In de Filipijnen ont-
dekte men na de ontruiming van de 'Subic Naval Station' en de 
'Clark Air Base' in 1992, tonnen toxische chemicaliën die zomaar 
gedumpt waren op de grond en in het water. Toxisch afval, 
industriële oplosmiddelen en brandweerschuim vernielden in 
Duitsland vele ecosystemen in de buurt van de Amerikaanse 
militaire basissen. In 1998 schatte het leger de kost van de 
opkuis van alle overzeese grond- en waterpollutie veroorzaakt 
door de VS op meer dan 3 miljard dollar.       

Gezien er geen degelijke Amerikaanse wetgeving bestaat die 
het Pentagon verplicht om haar vervuilde buitenlandse militai-
re sites te saneren, valt milieu onder de bestaande, nogal vage 
internationale afspraken en de richtlijnen die het Ministerie 
van Defensie in 1995 voor zichzelf opstelde. Deze richtlijnen 
zijn uiteraard veel zwakker dan de wettelijke regelgeving voor 
militaire sites binnen de VS. Zo is het Pentagon bijvoorbeeld 
niet verplicht om de basissen in het buitenland na sluiting nog 
te saneren en worden opkuiswerken beperkt tot plaatsen waar 
er een 'onmiddellijk en substantieel' gevaar heerst. Maar het 
huidige beleid legt niet vast aan welke criteria de vervuilde 
site moet voldoen om als een onmiddellijke en substantiële 
dreiging beschouwd te worden. Evenmin is het duidelijk wat er 
precies moet gebeuren indien dat wel het geval is. 

Het VS-leger gelooft dat de loutere aanwezigheid van haar 
troepen, de gastlanden meer dan genoeg compenseert voor 
de financiële last die ze eventueel zouden ondervinden van 

een toxische erfenis. De gezondheidsimpact van vervui-
ling wordt dus tenietgedaan door de waarde van de infra-
structurele en economische verbeteringen die de komst 
van Amerikaanse militaire basissen met zich meebrengen. 
Infrastructuursverbeteringen zijn misschien wel welkom, 
maar gastlanden beschikken niet altijd over de financiële en 
de technische middelen om terreinen op te kuisen nadat het 
ministerie van defensie vertrokken is. Om een enkele vervuilde 

Amerikaanse militaire basissen en de druk
op het milieu

I Soetkin Van Muylem I

Volgens de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD Base Structure Report 2009) bezit Washington maar liefst 
837 militaire basissen in het buitenland. Over de juridische, politieke en geopolitieke invloed van de overzeese basissen is terecht al 

heel wat geschreven, maar dit artikel belicht specifiek het milieubeleid dat er door de VS gehanteerd wordt. 

Staten die qua politieke en 
economische macht wat 
dichter bij het Amerikaanse 
niveau staan (zoals Japan en 
Duitsland) hebben meer slag-
kracht om de VS bij het verla-
ten van hun overzeese basis-
sen te dwingen hun toxische 
vuiligheid op te kuisen.
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site te saneren 
kan het tot 100 
miljoen dollar 
kosten. De opkuis 
van een grote 
basis overschrijdt 
dus gemakkelijk 
de waarde van 
de overblijvende 
infrastructuurs-
verbeteringen.

Een aantal 
bevelhebbers en 
personeelsleden 
van buitenlandse 
militaire basissen 
zijn wel milieu-
bewust, maar 
er is geen mandaat voor hun inspanningen. Bovendien is 
er doorgaans geen budgettair programma aan gekoppeld, 
waardoor de bekostiging ervan moet concurreren met andere 
kernoperaties en de gebruikelijke onderhoudsnoden. Als er wel 
opkuisoperaties uitgevoerd worden, gebeurt dit vaak zonder 
enige inspraak of input van de gastlanden en altijd zonder de 
getroffen gemeenschappen te consulteren. De opkuisprogram-
ma's van de VS leidden bijgevolg al regelmatig tot frustraties 
bij de bevolking, de wetgevers en de vertegenwoordigers van 
overheidsinstellingen in de gastlanden. Staten die qua politieke 
en economische macht wat dichter bij het Amerikaanse niveau 
staan (zoals Japan en Duitsland) hebben meer slagkracht om 
de VS bij het verlaten van hun overzeese basissen te dwingen 
hun toxische vuiligheid op te kuisen. Terwijl er weinig of niet 
gesaneerd wordt in minder ontwikkelde landen, die dan uitge-
rekend ook de middelen en de technologie niet hebben om de 
achtergelaten troep zelf op te kuisen. 

Vieques
Protest in de gastlanden tegen de militaire basissen is er al 
decennialang en om allerlei redenen, maar één van de meer 
recente redenen is de impact op het milieu. Ecologische-, 
gezondheids- en mensenrechtenargumenten werden pas 
na de val van het Oostblok de nieuwe focus in de vaak reeds 
bestaande conflicten tussen het Amerikaans leger en de lokale 
burgergemeenschappen. In het geval van Vieques (een klein 
eilandje behorend tot Puerto Rico) zat de plaatselijke bevolking 
60 jaar lang geprangd tussen een Amerikaanse munitieopslag-
plaats en een militair terrein van de VS-marine waarop oefe-
ningen gedaan werden met allerlei echte bommen en wapens 
(live firing range). Driekwart van de grond, het luchtruim en 
het water van het eilandje behoorde toe aan het VS leger. Voor 
1990 klaagden de inwoners van Vieques nooit over de moge-
lijke ecologische of gezondheidsimpact van de veelvuldige 
schietoefeningen (nochtans gingen er 180 dagen per jaar bom-
bardementen of schietoefeningen door op het eiland). 

In de jaren 1970 
was er een kleine 
protestbeweging 
ontstaan bij de 
plaatselijke vis-
sers die hun land 
terugeisten en 
de marine weg 
wilden, maar de 
Koude Oorlog 
spanningen 
in die periode 
zorgden ervoor 
dat de beweging 
nooit een vuist 
kon maken. Zich 
verzetten tegen 
de militaire 
aanwezigheid 

werd in een bi-polaire wereld beschouwd als anti-Amerikaans. 
Vieques werd immers voorgesteld als een cruciale uitvalsbasis 
tegen mogelijke communistische dreigingen in Latijns-Amerika. 
Bovendien werd de noodzaak voor een oefenterrein voor het 
uittesten van bommen en andere wapens voorgesteld als 
essentieel om de Amerikaanse technologische voorsprong op 
de USSR te kunnen behouden. 

In het begin van de jaren 1990, toen de Koude Oorlog definitief 
aan haar einde gekomen was, verschoven de militaire priori-
teiten van de VS. Er werd geherstructureerd. De operaties op 
verschillende buitenlandse militaire basissen werden terug-
geschroefd en 1000-den troepen werden teruggetrokken of 
verschoven. De sluiting van verschillende VS-basissen die ook al 
lang gecontesteerd werden door plaatselijke protestbewegingen 
(zoals op de Filipijnen en in Hawai), creëerde een nieuwe opening 
voor de bewoners van Vieques om zich te manifesteren tegen 
de VS-marine. Maar de Verenigde Staten weigerde rekening te 
houden met de groeiende sociale onvrede en benadrukte het 
vernieuwde belang van de basis in Vieques. Enerzijds omdat de 
sluiting van andere basissen (vooral die in Panama) de nood aan 
globale trainingsterreinen en extra opslagplaatsen vergrootte, 
anderzijds omdat Vieques uitgeroepen werd tot een strategi-
sche site in de strijd tegen de drugs en de wapenhandel in de 
regio. Met deze nieuwe doelen voor ogen, kondigde het leger de 
installatie aan van een krachtige radar (ROTHR) in het Westen 
van Vieques. De vastberadenheid van het leger om de radar te 
installeren stimuleerde de verontwaardiging en het protest. De 
focus kwam daarbij te liggen op milieu en gezondheid. Er was in 
Vieques in het begin van de jaren 1990 immers een bewustzijn 
ontstaan rond de potentiële gezondheidsrisico's van de nabijheid 
van de marinebasis. Wetenschappers ontdekten bvb. hoge con-
centraties aan toxische stoffen in het drinkwater en er werden 
ook abnormaal veel gevallen van bepaalde kankers vastgesteld 
in de gemeenschap. De bevolking vreesde dat de elektromag-
netische stralingen van de geplande radar nog meer kankers 
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zouden veroorzaken. Het feit dat de activiteiten van het leger 
geheim zijn, plus het gebrek aan toegang tot informatie, zorgden 
voor nog meer angst en wantrouwen. Een directe confrontatie 
met 'het leger als instelling' werd gemeden door de activisten. 
Ze vestigden hun aandacht uitsluitend op de mogelijke gezond-
heidsrisico's van de radar. De oppositie tegen ROTHR verenigde 
de bevolking van Vieques als nooit te voren omdat het politieke 
overtuigingen oversteeg. De “kankerverwekkende stralingen” 
beroerden zelfs de meest conservatieve eilandbewoners. Zelfs de 
Noord-Amerikanen die maar een deel van het jaar resideerden 
op het eiland en felle voorstanders van de militaire basis waren, 
keerden zich tegen ROTHR. Ondertussen ontstond in Lajas (op 
het vasteland van Puerto Rico) eveneens een protestbeweging 
tegen de geplande installatie van de ROTHR-ontvanger daar. De 
'United Front to Defend the Valley of Lajas' bracht een verschei-
den groep samen. De strijd in Lajas nam een andere vorm aan 
dan in Vieques. De focus lag vooral op de militaire expansie naar 
het vasteland en de inbeslagname van landbouwgrond. Het leek 
alsof de VS marine het agrarische hartland van Puerto Rico wilde 
opslokken, een aantasting van de nationale identiteit. Dankzij 
de coalitie tussen de Vieques-beweging en het het Lajas-front, 
vergrootte de anti-radar strijd aanzienlijk. De protestbeweging 
ontgroeide de ecologische eisen en werd een massacoalitie 
voor vrede, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Een 
woordvoerder van de marine gooide olie op het vuur door te 
verklaren dat de radarinstallatie er zou komen, met of zonder 
de goedkeuring van de bevolking, want Puerto Rico was toch 
Amerikaanse eigendom. Deze attitude wekte zelfs de woede op 
van de 'Statehood'-partij, die positief stond tegenover de komst 
van de radar in de context van de strijd tegen drugs. In oktober 
1995 organiseerden de tegenstanders van ROTHR een van groot-
ste betogingen sinds de Vietnam-oorlog in Puerto Rico. Mensen 
werden gemobiliseerd omwille van cultureel nationalistische 

sentimenten en omwille van de angst voor elektromagnetische 
stralingen. Ondanks al dit protest installeerde het VS-leger in 
1998 toch haar ROTHR torens, maar de hegemonie van het leger 
was aangetast. De koppigheid van de VS creëerde een wijdver-
spreid ongenoegen in Puerto Rico. De vermoedens dat het leger 
helemaal niet inzat met de gezondheid van de eilandbewoners 
leek bevestigd. Deze totale onverschilligheid tegenover de lokale 

bevolking lag aan de basis van het conflict dat uiteindelijk zou 
leiden tot de sluiting van de basis. Een incident op 19 april 1999 
zorgde ervoor dat het bestaande protest verder evolueerde 
tot een brede anti-marine beweging. Toen twee F18's hun 500 
pond zware bommen dropten 1,5 mijl van het vooropgestelde 
doelwit in het oefenterrein, werd David Sales, een niet-militaire 
veiligheidsagent, per ongeluk gedood. In de dagen na zijn over-
lijden drongen betogers de basis binnen en beletten met allerlei 
burgerlijke ongehoorzaamheidsacties dat er nog bommen en 
wapens getest konden worden op het oefenterrein. Er werd per-
manent gekampeerd op de basis en het protest kreeg de steun 
van de voordien volledig afwezige katholieke en protestantse 
kerken, waardoor het een nieuwe legitimiteit en een morele 
autoriteit verwierf. Deze massabeweging, die internationale 
solidariteit opwekte, slaagde er uiteindelijk in om een van de 
belangrijkste trainingsterreinen van de Amerikaanse marine in 
de Westerse hemisfeer op te doeken. In 2001 werd het munitie-
depot definitief gesloten. In mei 2003, na honderden arrestaties, 
dagelijkse incursies op de bomtestterreinen, massamarsen, per-
manente piketten en nadat duizenden mensen vier jaar aan een 
stuk met hun lichamen de oefeningen fysiek belet hadden, zag 
de marine zich verplicht om Vieques te verlaten. Maar de strijd 
gaat door, want wie gaat de terreinen nu opkuisen? En wanneer 
krijgt de bevolking de in het verleden door de VS opgeëiste gron-
den terug? Toen het VS-leger Vieques verliet, werd het merendeel 
van het terrein dat door het leger gebruikt werd (= 72,8 km2, 
terwijl het eiland in totaal maar 135 km2 groot is), toegewezen 
aan het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, die 
het land als natuurreservaat bestempelde en onder het depar-
tement Vis en Wilde dieren stak. Het gebied dat 180 dagen per 
jaar gebombardeerd werd en bijgevolg bezaaid ligt met bom-
fragmenten en niet-ontplofte projectielen, bomkraters en toxisch 
afval is nu dus officieel een toevluchtsoord voor wilde dieren 
geworden ('wildlife refuge'). Het meest aangetaste gebied, het 
4 km2 grote testimpactgebied (waar de bommen op gemikt 
werden) is nu een 'wildernis zone', de meest beschermde status, 
en is verboden toegang voor iedereen. Het statuut van natuur-
conserveringsgebied belet de plaatselijke bevolking nog altijd 
om een voet te zetten op het grootste deel van hun eiland, maar 
stelt het leger vooral in staat om elke verantwoordelijkheid voor 
de sanering van de gronden en het water te ontlopen, want er 
mogen toch geen mensen op gaan wonen. Ondanks het feit dat 
het Milieu Protectie Agentschap EPA de Vieques testsite in 2005 
formeel op de nationale prioriteitenlijst van meest gevaarlijke en 
vervuilde terreinen plaatste, weigert het leger om de terreinen te 
saneren. De marine heeft enige connectie tussen haar oefenin-
gen, en de vervuiling van het land of negatieve gezondheidsef-
fecten op de bevolking in Vieques, trouwens altijd ontkend. 

Sinds 2001 heeft het VS-leger een nog agressievere houding 
aangenomen in de resistentie tegen  haar opkuisverantwoor-
delijkheden. De militaire uitgaven dienden in het kader van de 
oorlog tegen het terrorisme eerder naar de militaire inspannin-
gen in Afghanistan en later Irak te gaan dan naar vermeende 
toxische vuiligheid achtergelaten door de VS-troepen.

Protest in de gastlanden 
tegen de militaire basissen 
is er al decennialang en om 
allerlei redenen, maar één 
van de meer recente redenen 
is de impact van de basissen 
op het milieu. 
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De functie van legers en dus ook van militaire basissen in 
Europa is sterk veranderd. In de Koude Oorlog hadden de mili-
taire basissen een functie in de verdedigingsstrategie tegen 
een invasie vanwege het Warschaupact. Zij waren in de eerste 
plaats de stationeringslocaties voor de verdedigingstroepen en 
hun logistieke bevoorrading. Nu zijn het hubs geworden in een 
logistiek netwerk voor militaire interventies elders. 

De evolutie van de Amerikaanse troepen in 
Europa
De rol van Europa is voor de VS geëvolueerd van een strategie 
van vooruitgeschoven defensie naar een positionering van troe-
pen dichterbij de potentiële interventiezones. De VS hanteerde 
tijdens de Koude Oorlog de strategie om het eigen grondgebied 
buiten oorlogen te houden door haar verdedigingsgordels bui-
ten het Amerikaanse continent te leggen. Die verdediging lag 
enerzijds in Europa, anderzijds op basissen in de Stille Oceaan 
(Zuid-Korea, Japan, Filipijnen, Guam, ...). Nu worden vele van 
deze basissen nog steeds gebruikt, al is het aantal troepen 
wel verminderd door de veranderde aard van de legers. Het 
militaire apparaat moet nu mobiel zijn om elders ingezet te 
kunnen worden. De nadruk ligt bijgevolg veel meer op lichtere, 
verplaatsbare troepen.

Deze verandering is goed zichtbaar bij de evolutie van de 
Amerikaanse troepen in Europa. De Irak-oorlog maakte ook 
veel duidelijk over de functie van de basissen en die troepen. 
Samen met het Verenigd Koninkrijk voerde de VS de oorlog 

in Irak onder meer vanuit haar Europese basissen. 54.000 
Amerikaanse militairen in Europa werden ontplooid naar de 
oorlogszone in of rond Irak, of werkten in directe ondersteuning 
voor die oorlog. 320.000 ton militair materieel werd vanuit de 
Amerikaanse basissen in Europa verscheept naar de Perzische 
golf. Het 'US Army' (dit is het landleger) ontplooide 26.000 

soldaten vanuit Europa, grotendeels vanuit haar basissen in 
Duitsland en Italië. Zowel Britse als Amerikaanse bombarde-
mentsvluchten stegen continu op van Britse basissen. 3000 
gevechtsvluchten vertrokken vanaf de vliegdekschepen van de 
6de Amerikaanse vloot in de Middellandse Zee. Mariniers wer-
den gedropt in Noord-Irak vanop de Souda Bay-basis te Kreta, 
net als meer dan 1000 parachutisten uit Vicenza (Italië), die 
vanop de Aviano-basis vertrokken.

En dit gaat nog steeds door. In 2006 was 2/3 van het 'US Army'-
personeel in Europa actief in Irak of Afghanistan, bereidde het 
zich voor op een nakend vertrek of keerde het net terug. 75 % 
van het militair materieel dat de VS in deze oorlogen gebruikt, 
wordt aangevoerd via de Amerikaanse basissen in Europa. In de 
zomer van 2009 vertrokken nog helikopter-eenheden naar Irak 
en keerden in de Duitse plaatsen Baumholder en Schweinfurt 
gelegerde interventietroepen, terug.

Ook al zijn in België niet zoveel Amerikaanse troepen te vinden, 
toch heeft België een belangrijke rol voor het Amerikaanse 
leger als logistiek toevoerkanaal van en naar hun basissen in 
Duitsland. Opnieuw is de oorlog tegen Irak in 2003 daarvoor 
zeer illustratief.

De ontplooiing vanuit Duitsland gebeurde in drie fasen. Vanaf 
oktober 2002 vonden er verplaatsingen via de haven van 
Antwerpen plaats. Toen werden de commandostructuren van 
het V Corps naar Koeweit ontplooid, tezamen met verschil-
lende ondersteunende eenheden. Begin 2003 werden nog meer 
ondersteunende en logistieke eenheden naar de Golf en naar 
Turkije ontplooid. Het materiaal dat voor Turkije bestemd was, 
kon echter niet ontscheept worden door de Turkse weigering 
via haar grondgebied een tweede front te openen, en werd 
vervolgens ook naar de Golf gebracht. In een derde fase was 
normaal gezien de intrede van de eigenlijke aanvalsmacht, de 
'1st Infantry Division', gepland via het Turkse front voor begin 
maart. Maar door de problemen met Turkije bleef deze thuis. 
Ook gepland voor begin maart was het transport van de 
'1st Armored Division' (gepantserde divisie). Doordat Turkije 
geen toestemming wilde geven voor het gebruik van haar 
grondgebied voor de oorlog, waren de Amerikaanse schepen 
verplicht om met hun lading door te varen naar de Golf, waar-
door de transportcapaciteit tijdelijk bezet was. De 1st Armored 
Division – d.w.z. tanks en ander zwaar oorlogsmateriaal voor 
een troepenmacht van 13.000 soldaten – werd daardoor pas 
tussen 14 en 28 april in Antwerpen en Rotterdam op schepen 

De voetafdruk van de oorlog in Europa
I Hans Lammerant I

Europa is in oorlog. De oorlogen lijken enkele duizenden kilometers van hier plaats te vinden, in Irak en Afghanistan, maar ze ver-
trekken vanuit het Europees grondgebied. Het netwerk van militaire basissen speelt daar een essentiële rol in.

Het netwerk van militaire 
basissen is te vergelijken met 
een snelwegennetwerk. De 
basissen zijn ondersteunings-
punten voor een snelle mili-
taire ontplooiing.



31

Vrede | nr. 401 | januari - februari 2010

DOssIER

geladen. In totaal ging het over meer dan 6000 stukken cargo 
op 9 schepen. Al het materiaal dat tijdens deze troepenbewe-
ging richting oorlog via de Antwerpse haven passeerde, kwam 
via binnenschip, trein en over de weg naar Antwerpen. Dit 
voorbeeld toont het belang van de logistieke routes aan. En de 
Turkse houding duidt ook aan dat het wel degelijk mogelijk is 
om stokken in de wielen van de oorlogsmachine te steken.

Modernisering
Het netwerk van militaire basissen is te vergelijken met een 
snelwegennetwerk. De basissen zijn ondersteuningspunten 
voor een snelle militaire ontplooiing. Door een belangrijke troe-
penmacht in Europa te plaatsen met goede infrastructuur en 
logistiek kan de VS veel sneller een gevechtsklare troepenmacht 
in het Midden-Oosten inzetten. Dit geldt ook voor de 'Air Force' 
of luchtmacht. Vanuit Europa is een directe inzet mogelijk van 
gevechtsvliegtuigen of luchttransport. Vanuit de VS is een tus-
senlanding of een veel grotere capaciteit aan tankvliegtuigen 
nodig.

De Amerikaanse militaire voetafdruk in Europa is kleiner 
geworden maar daarom niet minder belangrijk. Integendeel, 
er wordt verder gemoderniseerd. Momenteel bevinden zich 
84.000 Amerikaanse militairen in Europa. Tijdens de Koude 
Oorlog waren dat er 300.000 tot 400.000 en in 2003 nog 
107.000. Onder president Bush werd nog tot de huidige reduc-
tie besloten, die vooral op een concentratie en een verschuiving 
van de militaire capaciteit neerkomt. De Amerikaanse militai-
ren in Europa worden geleid vanuit het European Command 
(EUCOM) in Stuttgart. De bevelhebber van de Amerikaanse 
troepen in Europa, en dus het hoofd van EUCOM, is ook altijd de 
hoogste militaire bevelhebber in de NAVO of SACEUR ('Supreme 
Allied Commander Europe') met als thuisbasis het centrale 
commandocentrum van de militaire troepen van de NAVO 
(SHAPE) te Mons in België. De militaire luchthaven van Chièvres, 
in naam een Belgische basis, wordt in de praktijk volledig door 
de Amerikanen gerund en dient als transporthub voor SHAPE. 
Het samenvloeien van Amerikaanse en NAVO-militaire structu-
ren is niet toevallig. Het garandeert de VS de controle over de 
NAVO-inzet. De 'US Army' in Europa heeft haar hoofdkwartier in 
het Duitse Heidelberg. Eén van de NAVO-hoofdkwartieren voor 
landtroepen is daar samen gehuisvest met dit Amerikaanse 
hoofdkwartier. De 'US Air Force' in Europa heeft haar hoofd-
kwartier op de luchtbasis van Ramstein, net als één van de 
NAVO-hoofdkwartieren voor de luchtmacht. In Napels bevindt 
zich één van de operationele hoofdkwartieren van de NAVO, net 
als het eraan ondergeschikte maritieme hoofdkwartier. De 'US 
Navy' heeft in Napels ook haar hoofdkwartier en leidt van daar-
uit de 6de Amerikaanse vloot.

De 'US Army' behoudt in de nabije toekomst waarschijnlijk 
40.000 soldaten in Europa, al waren er plannen om dit tot 
24. 000 soldaten te reduceren. Deze worden de komende jaren 
geconcentreerd op de Zuid-Duitse basissen van Wiesbaden, 
Grafenwöhr-Vilseck/Hohenfels, Ansbach, Baumholder, 

Kaiserslautern en de Italiaanse basis Vicenza. De Duitse basis-
sen zijn een erfenis van de bezettingszones na WOII, maar 
nu dienen ze om grote brigades landtroepen voor militaire 
interventies in te huisvesten. In Vicenza is de '173rd Airborne 
BCT' (Brigade Combat Team) gestationeerd, dit is een brigade 
met parachutisten die via luchtvervoer ingezet kunnen wor-
den. In Vilseck bevindt zich een andere lichte infanterie BCT 
met Stryker-pantserwagens. Over het al dan niet in Duitsland 
blijven van 2 zware BCT's – de '2nd Brigade, 1st Armored Division' 
in Baumholder en de '2nd Brigade, 1st Infantry Division' in 
Schweinfurt – is er nog discussie. Het was voorzien dat deze 
brigades naar de VS zouden gerelocaliseerd worden, maar 
EUCOM wil ze in Europa houden.

Daarnaast bevinden zich nog specifieke ondersteuningseenhe-
den op diverse basissen in Duitsland, zoals helikopter-eenheden 
('12th Aviation Brigade' in Ansbach), militaire politie (er bevindt 
zich een Amerikaanse gevangenis in Mannheim), artillerie- en 
genie-eenheden (Grafenwöhr) en communicatie- en inlichtin-
gen-eenheden (Wiesbaden). 

In Miesau bij Kaiserslautern, niet ver van de basis van Ramstein, 
bevindt zich het grootste munitiedepot ter wereld. Zo kan 
vanuit Ramstein snel de nodige munitie naar de oorlogszones 
worden overgebracht. Doordat Ramstein een oceaan dichter 
ligt dan de VS, kan dit ook met minder vluchten of aan een 
hoger tempo. Om de inzetbaarheid te vergroten, werden troe-
pen naar het zuiden en het oosten van Europa verplaatst. In 
Vicenza wordt een extra militaire basis gebouwd om daar meer 
troepen te kunnen concentreren. En in Bulgarije en Roemenië 
worden nieuwe militaire installaties uitgebouwd. Voorlopig nog 
niet voor permanente troepen, maar voor elke zes maand uit 
Duitsland roterende eenheden. De 'US Air Force' heeft 42.000 
manschappen in Europa. Het heeft 8 squadrons met gevechts-
vliegtuigen, gelegerd in Lakenheath (Engeland), Spangdahlem 
(Duitsland) en Aviano (Italië). Verder heeft het een belangrijke 
luchttransport-capaciteit, die voornamelijk gelegerd is in 
Ramstein en Mildenhall.  Daarnaast zijn er verschillende belang-
rijke ondersteuningspunten voor luchttransport zoals Lajes op 
de Azoren, Moron in Spanje, Incirlik in Turkije en Mildenhall in 
Groot-Brittannië (tankvliegtuigen). In totaal heeft de 'US Air 
Force' troepen op 85 afzonderlijke plaatsen. Dit is inclusief plaat-
sen zoals Kleine Brogel, waar Amerikaanse soldaten instaan voor 
het onderhoud en de bewaking van kernwapens.

75 % van het militair 
materieel dat de VS in de 
oorlogen in Afghanistan en 
Irak gebruikt, wordt aange-
voerd via de Amerikaanse 
basissen in Europa.
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De basis van Ramstein was vroeger een belangrijke basis met 
gevechtsvliegtuigen en kernwapens en speelde een cruciale rol 
in de Koude Oorlog-verdedigingsstrategie. Nu is haar functie 
vooral een logistieke. Het is één van de voornaamste aanvoer-
punten voor de oorlog in Afghanistan. Maandelijks passeren op 
Ramstein meer dan 10.000 ton materiaal en 25.000 passagiers. 
Het is ook de belangrijkste opvangplek voor Amerikaanse solda-
ten die gewond geraakten in de oorlog. Jaarlijks worden enkele 
duizenden gewonde militairen via Ramstein naar het nabijgele-
gen Landstuhl-ziekenhuis overgebracht.

De 'US Air Force' staat ook in voor enkele nieuwe taken. Zij 
onderhoudt de anti-raketten-installatie in Thule (Groenland), de 
radar in Israël en zal later ook de andere Europese installaties 
beschermen. Op Sigonella wordt een Global Hawk-eenheid 
ingericht. Global Hawks zijn onbemande vliegtuigen met een 
groot bereik (vb. tot Somalië of het Arabische schiereiland). 
Als er in het nieuws gesproken wordt van een raketaanval op 
terroristen in Somalië, Soedan of Jemen, dan is er een grote 
kans dat deze raket afgevuurd werd van een op Sicilië gestatio-
neerde Global Hawk. De 'US Navy' is zich in Europa ook sterker 
aan het concentreren in het Zuiden. Naast het hoofdkwartier in 
Napels zijn de voornaamste basissen Rota in Spanje, Sigonella 
op Sicilië en Souda Bay op Kreta. Op de 6de vloot bevinden zich 
12.000 manschappen, op de basissen gaat het om een 8000 
man. Deze 6de vloot speelde een grote rol in de Irak-oorlog. Het 
is ook een belangrijke vertrekplaats voor aanvalsvluchten of 
raketaanvallen die politiek te gevoelig liggen om vanop land te 
lanceren. Tenslotte is er ook nog een kleinere aanwezigheid van 
het Marine Corps in Europa.

Vooruitgeschoven defensie
De voornaamste rol van de militaire aanwezigheid in Europa zijn 
interventies in Centraal-Azië, het Midden-Oosten of Afrika, zoals 
de oorlogen in Irak en Afghanistan. Toch speelt ook de oude voor-
uitgeschoven defensie-strategie nog een beperkte rol. Er liggen 
immers nog steeds 200 kernwapens in Europa, die gestationeerd 
zijn in Kleine Brogel, Büchel (Duitsland), Aviano en Ghedi Torre 
(Italië), Volkel (Nederland) en Incirlik (Turkije). Tot voor enkele 
jaren lag ook een grote reserve in het Britse Lakenheath en het 
Duitse Ramstein, maar die blijkt overgebracht te zijn naar de VS. 
EUCOM is zelf vragende partij om de kernwapens uit Europa te 
verwijderen. Voor de Amerikaanse militairen is het geldverspil-
ling om op zoveel plaatsen kernwapens te moeten bewaken, die 
geen militair nut meer dienen, terwijl de manschappen gebruikt 
zouden kunnen worden in Irak en Afghanistan. Maar in de NAVO 
zetelen nog enkele ijzervreters die gehecht zijn aan dit oude 
speeltuig. Ze beschouwen de kernwapens als een praktische 
invulling van de trans-Atlantische band.

De vooruitgeschoven defensie-strategie krijgt ook een nieuwe 
invulling met de Amerikaanse antirakettenschild-plannen ('mis-
sile defence'). Nu reeds hebben de basis in Thule en Menwith 
Hill (Groot-Brittannië) met hun radars een rol in de verdediging 
tegen vijandige raketten. De gecontesteerde en unilateraal 

doorgedrukte plannen van Bush zijn ondertussen wel van tafel 
geveegd, maar het missile defense-concept zelf niet. Dit omvatte 
oorspronkelijk een radarinstallatie in Tsjechië, raketten in Polen 
en een radar waarvoor de locatie nog niet vastgelegd is (maar 
waarvoor af en toe Georgië of de Kaukasus werden vernoemd). 
De Obama-administratie wil nu stapsgewijs zo'n missile 
defence uitbouwen. Te beginnen met de plaatsing van raketten 
op Aegis-schepen die in de Middellandse of Zwarte Zee gesta-
tioneerd zouden worden. Vervolgens zou de missile defence 
verder uitgebouwd worden met mobiele lanceer-installaties in 
Europa. In tegenstelling tot de Bush-administratie lijkt presi-
dent Obama wel meer open te staan voor dialoog met Rusland, 
om zo deze installaties aanvaardbaar te maken.

Europa bouwt aan haar eigen militaire 
voetafdruk.
De Europese landen transformeren hun legers ook voor nieuwe 
opdrachten. De eigenlijke interventietroepen blijven nationaal 
georganiseerd. Ook de logistieke ondersteuning gebeurt gro-
tendeels op nationale basis, maar er is sprake van een groeiende 
Europese samenwerking. De leiding van operaties gebeurt dan 
weer meer in multinationaal verband, onder NAVO- of EU-vlag.
Niet alle landen zijn in staat om autonoom, complexe militaire 
operaties over grote afstand op te zetten. Zij hebben niet de 
transportcapaciteit noch de leidinggevende capaciteit. Verder 
missen ze ondersteuningspunten voor operaties in de buurt 
van de oorlogszones. Militaire interventie is in Europa bijge-
volg eerder een zaak van militaire allianties. De belangrijkste 
leidinggevende structuren zijn te vinden bij de NAVO. Onder 
SHAPE heeft de NAVO 3 operationele hoofdkwartieren ter 
beschikking: het hoofdkwartier in Brunssum (Nederland) leidt 
de Afghanistan-operatie, het hoofdkwartier in Napels leidt de 
militaire activiteiten in de Balkan en daarnaast is er nog een 
beperkter hoofdkwartier in de Portugese hoofdstad Lissabon 
voor maritieme operaties. De EU kan van de diensten van SHAPE 
gebruik maken, maar omwille van de Amerikaanse dominantie 
werd voor Europese operaties meestal teruggegrepen naar een 
van de 5 hoofdkwartieren die ter beschikking worden gesteld 
door lidstaten. Het hoofdkwartier in Mont Valérien bij Parijs leid-
de de Tsjaad-operatie en vanuit Potsdam werd de Congo-operatie 
geleid. De piratenjacht voor de Somalische kust is de verantwoor-
delijkheid van het hoofdkwartier in het Britse Northwood en 
verder zijn er nog de hoofdkwartieren in Centocelle bij Rome en 
Larissa in Griekenland.

De logistieke ondersteuning en het vervoer van materieel over 
zee of per vliegtuig is een nationale verantwoordelijkheid. 
Alle Europese landen hebben zo hun eigen logistieke trans-
portsysteem uitgewerkt. België met C-130's vanuit Melsbroek, 
Nederland vanuit Eindhoven, Duitsland vanuit Trollenhagen, 
enzovoort. De grotere landen hebben uitgebreide capaciteiten. 
Landen die niet de nodige capaciteiten ter beschikking hebben, 
lenen onderling vervoerscapaciteit uit. Zo zouden de Belgische 
F-16's nooit op hun eentje in Afghanistan geraken, want België 
heeft geen tankvliegtuigen. Zij tanken onderweg bij tijdens een 
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tussenstop in Turkije en krijgen de begeleiding van een tank-
vliegtuig. Deze uitleendienst is tegenwoordig internationaal 
georganiseerd. Eindhoven huisvest het 'Movement Coordination 
Centre Europe' (MCCE), een logistieke coördinatie die geen 
onderdeel uitmaakt van de NAVO of de EU, maar wel gebruikt 
kan worden voor operaties van beide. De deelnemende landen 
leggen hun militaire transportbehoeften en -capaciteiten naast 
elkaar, zowel wat lucht-, zee- als landtransport betreft. Een 
stapje verder in dit verhaal is gezamenlijk transportmiddelen 
aankopen of huren. Op vlak van luchtvervoer zijn er een aantal 
grote projecten opgezet. België neemt bvb. deel aan het SALIS-
project, waarbij zes An124-vrachtvliegtuigen geleasd worden 
en ter beschikking gehouden op de luchthaven van Leipzig. Een 
ander project, onder impuls van de NAVO, is de gezamenlijke 
aankoop van drie C-17-vliegtuigen. Deze worden gestationeerd 
in de luchthaven van Papa in Hongarije. Het eerste vliegtuig is 
al geleverd. België bleef buiten dit project.

De meeste Europese landen hebben geen eigen militaire basis-
sen buiten hun grondgebied. Behalve de VS, kunnen alleen 
Groot-Brittannië en Frankrijk, voortbouwend op hun verleden 
als koloniale rijken, autonoom een militaire interventie van 
beperkte omvang opzetten. Ze kunnen  daarbij rekenen op hun 
eigen militaire steunpunten in hun (voormalige) kolonies.
Argentinië was er tijdens de Falkland-oorlog vanuit gegaan dat 
Groot-Brittannië onmogelijk de nodige slagkracht tot bij hun 
zou krijgen. Het eilandje Ascencion bleek echter een cruciale rol 
te kunnen spelen als steunpunt voor de Britse marine. Frankrijk 

behield enkele basissen in Afrika voor interventies in haar voor-
malige kolonies, vaak ter ondersteuning van bevriende dictators. 
Zo heeft het een basis in Djibouti en Réunion aan de Afrikaanse 
oostkust, in N'Djamena (Tsjaad) in het Afrikaanse binnenland en 
Dakar (Senegal) en in Gabon aan de Afrikaanse westkust. Sinds 
kort heeft Frankrijk ook een basis in de Golfregio: Al Dafhra (Abu 
Dhabi) in de Verenigde Arabische Emiraten.

Ook andere Europese landen proberen steunpunten uit te bou-
wen. Duitsland heeft een militaire basis in Oezbekistan en is 
ook in Djibouti aanwezig. De Belgische militaire samenwerking 
met Benin was er in de eerste plaats ook op gericht om indien 
nodig een uitvalsbasis te hebben naar Congo. De basissen in 
Djibouti worden druk gebruikt. Het is nu de lokale uitvalsba-
sis voor de maritieme EU-operatie tegen Somalische piraten. 
Tevens gaat de EU, in navolging van Frankrijk, er soldaten van 
het Somalische leger (de favoriete militie van de internationale 
gemeenschap) trainen. 
Met deze basissen buiten het eigen continent breidt Europa 
haar militaire voetafdruk verder uit. Europa is (weer) een grote 
exporteur van militair geweld geworden (door de VS en door 
de eigen legers). Militaire basissen overal ter wereld vormen de 
vertrekpunten en transporthubs in deze export. Met landsverde-
diging heeft het weinig te maken. Wie het gevoel heeft dat alle 
oorlogen zich veraf afspelen, is verkeerd. Ze vertrekken van om 
de hoek. Wie de oorlog wil stoppen, kan dan ook hier beginnen. 

Hans Lammerant is educatief medewerker bij Vredesactie. www.vredesactie.be

De belangrijke rol van basissen in militaire interventies kan geïllustreerd 
worden aan de hand van de Franse logistieke ondersteuning via lucht-
vervoer. Je kan de functies in dit netwerk opdelen aan de hand van de 
concentrische cirkels. De eerste cirkel zijn de basissen vanwaar de inter-
veniërende landen hun materiaal versturen. Het zijn vaste vertrekpunten, 
aangepast voor dit soort vervoer. Voor Frankrijk is dit Istres (waar ook deze 
zomer de Belgische F-16's vertrokken, omwille van de Franse tank-onder-
steuning). De VS gebruikt Ramstein als voornaamste aanvoer-luchthaven.

De binnenste cirkel is de oorlogszone zelf. Deze luchthavens zijn de ont-
vangst- en distributiepunten en dienen ook voor lokaal transport. Dit zijn 
ook de luchthavens vanwaar luchtsteun bij militaire gevechtsoperaties wordt 
gegeven. Om deze reden staat Doeshanbe in Tadjikistan in deze cirkel.

De middelste cirkel bevat de luchthavens die als hub of overslagpunt 
dienen. Op deze luchthavens wordt het materiaal vaak herverdeeld over 
lokaal luchttransport naar diverse plaatsen in Afghanistan.

Tussen de buitenste en de middelste cirkel kan soms nog een cirkel 
getrokken worden met de basissen die louter dienen als bijtank-gele-
genheid voor de vliegtuigen, zoals de basissen in Turkije en de Arabische 
Emiraten.

Deze schets toont het grote belang van basissen in Centraal-Azië, zoals Manas in Kirgizië, aan. Manas basis speelt een essentiële rol 
in de logistieke ondersteuning van de oorlog in Afghanistan. Een jaar geleden werd rond het gebruik van deze basis een stevig poli-
tiek steekspel gevoerd, met Rusland op de achtergrond, die probeerde de NAVO-aanwezigheid in haar achtertuin te verkleinen en zo 
controle te krijgen over de aanvoerlijnen. Kirgizië speelde beiden tegen elkaar uit om het onderste uit de kan te halen.
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Tijdens de Koude Oorlog was het voornaamste verzet gericht 
tegen kernwapens. Dit verzet kreeg  in de jaren 1980 onder 
meer vorm rond de militaire basissen waar de kernwapens 
gestationeerd zouden worden. In de eerste plaats die basissen 
waar de plaatsing van nieuwe Pershings en kruisraketten met 
kernkoppen gepland was: Greenham Common in Engeland, 
Florennes in België, Woensdrecht in Nederland en Comiso in 
Sicilië, enz. Het waren plaatsen waar zich een hele actiecultuur 
rond ontwikkelde.

In 1986 werd het 'Intermediate-Range Nuclear Forces' of INF-
akkoord gesloten, de overeenkomst tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjetunie waardoor de kernraketten voor middellange 
afstand werden verwijderd en ontmanteld. Vanaf dan werd het 
grootste deel van de opslagplaatsen voor kernwapens gesloten. 
Het aantal sites met Amerikaanse kernwapens in Europa daal-
de van 127 tot 15 in 1995. Nu blijven vermoedelijk nog 7 plaatsen 

over waar Amerikaanse B-61-vliegtuigbommen zijn gelegerd. 
Aangezien de kernwapens leken te verdwijnen, stopte ook het 
verzet.

In de tweede helft van de jaren 1990 begon de dynamiek van 
nucleaire ontwapening te stokken. Tegelijk kreeg de nucleaire 
ontwapeningsbeweging een nieuwe impuls met de uitspraak 
op 8 juli 1996 van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag 
over de (il)legaliteit van kernwapens. Deze uitspraak met veel 
gezag gaf naast politieke nu ook juridische argumenten tegen 
kernwapens. Het creëerde ruimte voor een nieuwe actievorm, 
die erop gericht was de eigen overheid te confronteren met 
deze juridische argumenten.

Een jaar na de uitspraak, op 8 juli 1997, kwamen de NAVO-
regeringsleiders bijeen voor een topbijeenkomst in Madrid. Die 
top kreeg ook een gerechtsdeurwaarder over de vloer met een 
boodschap dat de NAVO-kernwapenpolitiek in strijd was met 
het internationaal recht en daarom moest stopgezet worden. 
Zoniet zouden acties op de basissen volgen. Een maand later, 
op 6 augustus 1997, werden op kernwapenbasissen in België, 
Nederland, Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk ludieke 
inspectie-acties georganiseerd. Massavernietigingswapens zijn 
even illegaal in Europa als in Irak, dus ook hier waren wapenin-
specteurs nodig om een eind te maken aan de stationering ervan.

Deze in omvang beperkte acties zouden in België en Groot-
Brittannië uitgroeien tot een langdurige campagne. In België 
werd dit de Bomspotting-campagne. Na een juridisch steekspel 
zag het gerecht af van vervolging van de actievoerders, omdat 
dit voor een assisenhof moest gebeuren. En een jury zou wel 
eens de activisten gelijk kunnen geven. Het lukte niet om de 
kernwapens zelf voor de rechtbank te krijgen, maar het gerecht 
was wel ontwapend. Acties op de kernwapenbasis in Kleine 
Brogel konden vanaf nu ongestraft en de Bomspotting-acties 
groeiden uit tot acties met meer dan 1000 deelnemers. Ze 
waren in combinatie met allerlei andere actie's in de loop der 
jaren confronterend genoeg om het thema langzaam op de 
politieke agenda te zetten.

In het parlement werden steeds meer vragen gesteld over de 
kernwapens. De geheimhouding hielp de regering niet om 
de discussie te ontwijken. Integendeel, de geheimzinnigheid 
voedde net de discussie. En dit terwijl geen enkele politieke 
partij zich onpopulair wou maken door openlijk de statione-
ring van kernwapens te blijven verdedigen. Dit resulteerde in 
de unaniem goedgekeurde parlementaire resoluties van 2005, 
met een vraag om de terugtrekking van de Amerikaanse kern-
wapens op de NAVO-agenda te zetten. Voorlopig bleek dit niet 
genoeg om ook op de NAVO-agenda te wegen.

In Groot-Brittannië startte in 1998 de Ploegscharen-campagne, 
gericht tegen de Trident-duikboten geëquipeerd met kern-
wapens en gestationeerd in de Schotse marinebasis Faslane. 
Activisten wilden zelf het voortouw nemen in de ontmanteling 
van de kernwapens en dit door dezelfde juridische argumen-
tatie voor de rechtbank te verdedigen. De acties in Faslane 

Militaire basissen:
doelwitten voor het verzet tegen de oorlog

I Hans Lammerant I

Oorlogen lijken vaak iets veraf, iets waar een burger hier geen invloed op kan uit oefenen. Toch vertrekken die oorlogen vaak 
vanop de militaire basis in onze achtertuin. Militaire basissen zijn dan ook regelmatig een doelwit van verzet tegen de oorlog.

Het verzet tegen en op militaire basissen volgt mee de veranderingen in de militaire strategieën.
Dit zijn enkele praktijkvoorbeelden.

De nucleaire ontwapenings-
beweging kreeg met de uit-
spraak op 8 juli 1996 van het 
Internationaal Gerechtshof in 
Den Haag, over de illegaliteit 
van kernwapens, een geheel 
nieuwe impuls.
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hebben tot nu toe geleid 
tot meer dan 500 proces-
sen, 2250 arrestaties en 
uitgesproken vonnissen 
van in totaal bijna 2200 
dagen gevangenistraf 
en 78000 pond boete. 
De activisten blijven 
echter koppig doordoen. 
De actievormen aan 
de militaire basis van 
Faslane hebben zich over 
de jaren heen uitgebreid 
tot grote blokkade-acties 
met meer dan 1000 deel-
nemers en de Faslane365-campagne, waarbij allerlei groepen 
uitgenodigd werden om een dag lang de de basis te blokkeren. 
Het Britse kernwapenbeleid blijft voorlopig ongewijzigd, maar 
in het Schotse parlement heeft de anti-Trident-beweging brede 
politieke ondersteuning.

No Dal Molin
De uitbouw van de nieuwe Amerikaanse interventiepoli-
tiek, waarbij gebruik gemaakt wordt van militaire basissen 
in het buitenland als steunpunten, zorgt ook voor verzet. Het 
meest opvallende daarbij is de No Dal Molin-beweging in het 
Italiaanse Vicenza. Vicenza is al lang de thuisbasis van de 
'173rd Airborne'-Brigade, met als belangrijkste basis Camp Ederle. 
Daarnaast zijn in de omgeving van Vicenza nog enkele basissen 
te vinden, waaronder de beruchte Pluto-basis. Deze basis is een 
munitie-opslagplaats, gevestigd in de uitgegraven gangen van 
een berg, waar vroeger ook kernwapens werden gestockeerd. 
Vermoed wordt dat bij de terugtrekking van deze kernwapens 
begin jaren 1990 een ongeluk is gebeurd. Dagenlang was er 
een ongewoon drukke activiteit en reden vrachtwagens met 
beton aan om enkele tunnels vol te storten. Opheldering is er 
nooit gekomen. Dit verhaal krijg je van ongeveer elke activist 
uit Vicenza te horen, met de boodschap dat zij hun portie 
Amerikaanse militairen nu wel gehad hebben. Want op zich 
was Vicenza een onverwachte plek voor een brede protestbe-
weging tegen een VS-basis. De Amerikaanse militairen zijn er 
al decennia en economisch gezien brengen ze heel wat in het 
laatje. Het traditioneel rechtse stadsbestuur was aanvankelijk 
dan ook bereid om de Amerikaanse vraag tot uitbreiding van de 
basis onverwijld goed te keuren.

De druppel die de emmer deed overlopen was de bekendma-
king in mei 2006 dat de VS een nieuwe basis wou bijbouwen 
in Vicenza en daarvoor het terrein van de zieltogende civiele 
luchthaven Dal Molin wou gebruiken. Een brede grassroots-
campagne werd opgestart die een eerste grote betoging 
organiseerde in december 2006 met 20.000 deelnemers. De 
campagne in Vicenza kreeg massaal weerklank in Italië en de 
betoging van februari 2007 trok maar liefst tussen 150.000 
à 200.000 deelnemers, meer dan er inwoners zijn in Vicenza. 

Daarmee werd de uit-
breiding van de militaire 
basis in Vicenza boven-
aan de politieke agenda 
geslingerd. Dit dossier 
bleek ook een splijt-
zwam voor de regering 
Prodi. De Italiaanse pre-
mier weigerde immers 
de belofte aan de VS 
van de vorige regering 
Berlusconi, terug te 
draaien. Uiteindelijk 
slikte zijn parlementaire 
meerderheid dit, maar 

de regering was zo gehavend dat ze uiteindelijk viel bij de 
stemming over de begroting voor de Italiaanse aanwezigheid in 
Afghanistan. In het gepolariseerde politieke landschap in Italië 
zorgde de discussie over Vicenza voor een pijnlijke kloof binnen 
de sociale bewegingen. De campagne in Vicenza verloor heel 
wat steun, maar lokte op haar volgende betoging in december 
2007 toch nog 80.000 deelnemers. In 2008 kwam Berlusconi 
weer aan de macht.

De aandacht van de actievoerders werd gericht op de gemeen-
teraadsverkiezingen van april 2008. Cinzia Bottene, één van de 
gezichten van de No Dal Molin-beweging werd verkozen en 
haar stemmen bezorgde ook de meerderheid aan de linkse lijst. 
Het rechtse stadsbestuur, dat mee de deal met de Amerikanen 
had gesloten, werd naar huis gestuurd. Dit creëerde alvast 
lokaal een betere basis om verder campagne te voeren. De stad 
besloot een referendum over de militaire basis te organiseren 
op 5 oktober 2008. Vier dagen daarvoor werd dit referendum 
door de Raad van State verboden, nadat het eerst was aan-
vaard door een lagere administratieve rechtbank. De stad liet 
het referendum toch doorgaan, ondanks dat het geen officieel 
karakter meer had. 24.000 mensen kwamen stemmen (op 
80.000 stemgerechtigen), waarvan 95 % tegen de uitbreiding 
van de basis stemden. Ook in andere steden werden uit solida-
riteit referenda georganiseerd.

Ondertussen zijn de werken aan de basis alsnog begonnen en 
werden ze het doelwit van acties allerhande. Op 4 juli 2009, de 
onafhankelijkheidsverjaardag van de VS, werd symbolisch de 
eigen onafhankelijkheid van de VS uitgeroepen en werd gepro-
beerd het bouwterrein te bezetten. 

De voortdurende strijd tegen de basis doet ook het politieke 
bewustzijn veranderen. Waar het verzet oorspronkelijk gemoti-
veerd was door de milieugevolgen van een nieuwe basis, wordt 
nu ook de militair-politieke rol van de basis bediscussieerd en 
komen ook andere installaties in het vizier. Vicenza is namelijk 
ook de vestigingsplaats van de 'European Gendarmerie Force' 
(EGF), een samenwerkingsverband van paramilitaire politie-
eenheden uit Spanje, Italië, Portugal en Nederland voor mili-
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taire interventies. Het CoESPU, of het 'Center of Excellence for 
Stability Police Units', een  samenwerking tussen de Italiaanse 
carabinieri en Africom, het Amerikaanse hoofdkwartier voor 
militaire operaties in Afrika, is eveneens gevestigd in het 
Italiaanse Vicenza. Gevreesd wordt dat dit trainingscentrum 
een soort 'School of the Americas' zal worden, waar zowat elke 
Latijns-Amerikaanse dictatuur zijn politie liet opleiden, maar 
dan een variant voor Afrika. Wordt vervolgd.

Ne Zakladnam
In Tsjechië werden de missile defense-plannen van de Bush-
administratie op gejuich onthaald door de regering. Maar de 
bevolking was heel wat sceptischer. Zo ontstond in een land 
waar de NAVO veel populairder is dan de EU en kritiek op de 
VS bijna onhoorbaar was, een grote volksbeweging tegen de 
geplande radar. In juni 2006 werd het samenwerkingsver-
band 'Ne Zakladnam', vertaald is dit 'geen basis', opgericht. De 
civiele maatschappij in Tsjechië stond niet sterk, maar in dit 
samenwerkingverband kwamen voor het eerst een hele reeks 
organisaties samen. Ze begonnen campagne te voeren voor 
een nationaal referendum en organiseerden enkele betogingen 
met een paar duizend deelnemers. In de streek waar de radar 
gebouwd zou worden, werd contact met de burgemeesters 
gelegd en werden debatten georganiseerd. Langzaam kon men 
de mensen in de streek overhalen om hun protest zichtbaar te 
maken. De burgemeesters van de dorpen rond de vestigings-
plaats begonnen lokale referenda te organiseren die telkens 
op een duidelijke afwijzing uitdraaiden. De burgemeesters 
verenigden zich in het Tsjechische 'Mayors for Peace'. Er werden 
150.000 handtekeningen verzameld voor een nationaal referen-
dum. Nooit eerder sinds de Paarse omwenteling had een bur-
gerbeweging in Tsjechië die mate van publieke ondersteuning 
gekregen.

Dit gedreven verzet begon uiteindelijk ook vruchten af te 
werpen op politiek vlak. De Tsjechische regering was in 2008 
zeer wankel. Ze bestond uit een coalitie van liberalen, christen-
democraten en groenen en had net één stem op overschot. 
Oppositie werd gevormd door de socialisten, die oorspronkelijk 

aan de basis van de onderhandelingen met de VS lagen toen 
zij de regering vormden. Maar nu begonnen ze oren te hebben 
naar het protest. De Bush-administratie zat in haar laatste jaar 
en wou snel resultaten. De Tsjechische regering was minder 
gehaast en trachtte het onderste uit de kan te halen. Toen er 
eindelijk akkoorden werden gesloten en toen die voor ratificatie 
aan het parlement werden voorgelegd, was het aan de oppo-
sitie om op de rem te gaan staan. Het parlementaire steekspel 
sleepte enkele maanden aan tot na de wisseling van de wacht 
in het Witte Huis. Op 24 maart 2009 viel de Tsjechische rege-
ring. Eerder had ze de stemming over de ratificatie van het 
verdrag vlak ervoor van de parlementaire agenda gehaald, toen 
bleek dat de afwijzing onvermijdelijk was. Sindsdien is het ver-
drag zelfs niet meer ter stemming gekomen. De Ne Zakladnam-
beweging had een voorlopige overwinning behaald. 

Op 17 september 2009 liet de Obama-administratie weten dat 
ze de rakettenschild-plannen van de Bush-administratie introk. 
Maar al snel bleek dat het eerder om een herziening ging, dan 
om een echte annulering. In de eerste fase zou Tsjechië geen 
deel uitmaken van de Amerikaanse missile defense-plannen, 
maar in een later stadium zou dat wel kunnen. Tegelijk blijft 
het huidige zakenkabinet voorstander van Amerikaanse mili-
taire installaties in Tsjechië. De Ne Zakladnam-beweging blijft 
daarom actief campagne voeren.

Internationaal verzet
Dit zijn telkens voorbeelden van hoe bewegingen op lokaal of 
nationaal vlak geconfronteerd werden met een oorlogspolitiek 
die zich plotseling zeer dicht bij huis leek te bevinden. De plan-
ning, de uitbouw of gewoon het bestaan van een militaire basis 
zorgde voor die confrontatie en werd voor een deel ook vaak aan-
gegrepen om de achterliggende oorlogspolitiek aan te vechten.

Deze oorlogspolitiek krijgt echter op een grotere, continentale 
schaal vorm en niet louter op het nationale niveau. Het verzet 
paste zich aan en oversteeg eveneens de nationale grenzen. In 
alle opgesomde voorbeelden speelde internationale samenwer-
king een rol. Tsjechische burgemeesters waren bvb. aanwezig 
in Vicenza. Acties tegen kernwapenbasissen worden Europees 
gecoördineerd. Ook in andere continenten zijn dezelfde proces-
sen aan de gang. Latijns-Amerika kent een sterke beweging 
tegen Amerikaanse basissen, ook in de Stille Oceaan werken 
groepen samen tegen Amerikaanse militaire basissen. Uit 
deze internationale samenwerking is het No Bases-netwerk 
voortgekomen. Eerst werd bijeengekomen op de Sociale Fora. 
In maart 2007 vond dan de oprichtingsconferentie plaats van 
het netwerk in Quito en Manta te Ecuador. De Ecuadoraanse 
regering had net besloten om het contract met de VS voor het 
gebruik van de Manta-basis niet meer te verlengen. Het No 
Bases-netwerk tracht de samenwerking tussen groepen die 
zich verzetten tegen militaire basissen te ondersteunen en deze 
groepen te verbinden met de bredere vredesbeweging. 

Meer informatie vind je op de website www.no-bases.org.

Op 17 september 2009 liet 
de Obama-administratie 
weten dat ze de raketten-
schild-plannen van voorgan-
ger Bush introk, maar al snel 
bleek dat het eerder om een 
herziening ging, dan om een 
echte annulering.
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Guinee, onrust in de aanloop naar 
de verkiezingen

I Gorik Zelderloo I

In het najaar van 2009 haalde Guinee twee keer kortstondig de hoofdpunten van het internationale nieuws. Een betoging van 
de oppositie tegen de militaire junta draaide eind september uit op een vreselijk bloedbad. Weer maar eens een dolgedraaide 

Afrikaanse dictator is de algemene reactie dan snel. Nochtans dachten velen (vooral uit het linkse kamp) dat de nieuwe leider, kapi-
tein Dadis Moussa Camara, een breuk met het verleden zou betekenen. Twee maanden na de slachting wordt de president zelf door 

een van zijn naaste medewerkers neergeschoten. Wat er precies gebeurd is en welke belangen achter de schermen spelen, is zeer 
moeilijk te achterhalen. Dit artikel probeert beide onverwachte gebeurtenissen te plaatsen in het voor Guinee bewogen jaar 2009.

Le nouveau Lumumba  
est arrivé!
Wanneer Lansana Conte, 24 jaar lang de 
autoritaire president van Guinee, op  
23 september 2008 overlijdt, betekent 
dit voor het West-Afrikaanse land een 
unieke kans om na 50 jaar dictatuur en 
armoede een breuk te maken met het ver-
leden. Zes uur na het overlijden van Conte 
neemt kapitein Moussa Dadis Camara 
geweldloos de macht over. De verwar-
ring na de dood van Conte is groot en het 
is dan ook verrassend dat een kapitein 
erin slaagt de macht over de generaals 
en kolonels te bemachtigen. De tot dan 
vrij onbekende Camara werd opgeleid in 

Duitsland en heeft gediend als blauwhelm 
in Sierra Leone. Hij stelt zichzelf voor als 
een overgangsfiguur die verkiezingen 
moet voorbereiden. De laatste jaren van 
het bewind van Lansana Conte waren 
erg woelig en de dood van de gehate 
dictator wordt uitgebreid gevierd in 
Guinee. Overal komen feestende massa’s 

op straat. Ondanks veroordelingen en 
een schorsing door de Afrikaanse Unie 
wordt de nieuwe machthebber door veel 
Guineeërs en internationale waarnemers 
gezien als een verantwoord staatsman. 
Hij heft meteen het verbod op partijen 
en vakbonden op. De oppositiepartijen 
steunen hem: “Conte had zichzelf eeuwige 
macht bezorgd, enkel via een coup van 
het leger kon Conte afgezet worden en 
konden we naar echte democratie geleid 
worden. Een coup tegen een dictator is 
goed maar een coup tegen een democra-
tisch regime is onaanvaardbaar”. Camara 
lijkt zich te profileren als een president in 
de stijl van de Venezolaan Hugo Chavez. 

Hij zegt duidelijk tegen de kritische inter-
nationale gemeenschap dat Guinee  de 
mogelijkheden moet hebben om, na jaren 
van wanbestuur, het land zelf op orde te 
zetten. Hij verzet zich tegen de plundering 
van de Guineese grondstoffen, alle con-
tracten met buitenlandse mijnbouwbe-
drijven werden opgeschort in afwachting 

van herzieningen, ook de uitbating van de 
haven van Conakry door een Frans bedrijf 
moet herzien worden. Zeker in linkse en 
Afrikaans-nationalistische kringen hoopt 
men dat Camara een president in de stijl 
van Lumumba wordt: een zelfbewuste 
links-nationalistische leider. Naarmate de 
tijd vordert, krijgt president Camara zowel 
binnenlandse als buitenlandse lof voor 
zijn beleid. Zo ontvangt hij 2 prijzen van 
de  'Conseil international des managers 
Africains' op 11 juni 2008: de eerste voor 
moed en verdienste in de strijd tegen 
drugshandel en de productie van toxische 
stoffen (waarin Guinee een wereldwijde 
draaischijf is) en een tweede: de grote 
aanmoedigingsprijs ('le grand trophée 
d’encouragement') voor zijn werk in de 
overgang naar een rechtstaat met eerlijke 
en vrije verkiezingen.

Guinee blijft echter een erg onstabiel land 
en de dreiging van een nieuwe staats-
greep blijft aanwezig. Het wantrouwen 
neemt dan ook toe. Nadat in januari 2009 
reeds verschillende officieren werden 
ontslagen gebeurt dit opnieuw in april, 
terwijl in juli groot alarm wordt gesla-
gen omdat er plannen tot een nieuwe 
staatsgreep werden ontdekt. Het feit dat 
Camara bij zijn aantreden 22 generaals uit 
het leger zette, legt de constante dreiging 
bloot dat sommige generaals bepaalde 
delen van het leger tegen de president 
zouden kunnen opzetten.

De nieuwe president belichaamt de hoop 
van het volk op betere tijden. Bij zijn eer-
ste publieke toespraken toont Camara 
zich een charismatisch spreker. Steeds in 
militair uniform met rode baret, toont hij 

Human Rights Watch brengt op 27 okto-
ber 2009 een rapport uit waarin gecon-
cludeerd wordt dat de slachting en het 
seksuele geweld op 28 september 2009, 
een bewust georganiseerde en door de 
presidentiële garde uitgevoerde opera-
tie was, met als doel de oppositie het 
zwijgen op te leggen. 
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zijn engagement om 
Guinee terug op de 
sporen te krijgen en 
doet duidelijke belof-
tes. Hij  zal zich niet 
vastklampen aan de 
macht, hij is immers 
een militair en geen 
politieker: “Mijn enga-
gement is zeer eerlijk. 
Wij (de militairen) 
moesten opstaan, niet 
voor de macht maar 
voor het volk”. Het 
overdreven enthousi-
asme  en zijn popula-
riteit doen hem echter 
niet alleen goed. De 
president die voor de 
camera's van de tele-
visie en op websites 
geposte filmpjes zijn 
tegenstanders de huid 
vol scheldt, het wordt 
een steeds vaker voor-
komend fenomeen. Wanneer 3 voormalige 
ministers gearresteerd worden wegens 
fraude, worden zij live op de televisie door 
Camara aangepakt. Ook de zoon van de 
vroegere president Conte wordt op de 
televisie door de president ondervraagd 
over zijn banden met drugskartels.

De gebeurtenissen van  
28 september
In april 2009 zegt Camara voor het eerst 
dat wanneer er verkiezingen zijn, hij het 
recht heeft om zich kandidaat te stellen. 
In augustus wordt de datum voor verkie-
zingen vastgelegd op 31 januari 2010. Er 
ontstaan bewegingen die ervoor ijveren 
dat Dadis Moussa Camara zich ook echt 
kandidaat zal stellen. Terwijl de Afrikaanse 
Unie dreigt met sancties indien hij zich 
kandidaat zou stellen, stijgt de span-
ning in Guinee. De bevolking geraakt 
verdeeld tussen voor- en tegenstanders. 
Oppositionele politieke partijen, gebun-
deld in het 'Forum des Forces vivant de la 
Guinee', organiseren een manifestatie op 
28 september 2009 ter herdenking van 
het “non” in een referendum om na de 
onafhankelijkheid in de Franse invloeds-
sfeer te blijven via 'la communauté fran-
cophone'. “Liever arm in vrijheid dan rijk 

in gevangenschap”, zei voormalig Guinees 
president Sekou Touré (1958-1984) 50 jaar 
geleden.  

Het is de bedoeling van de oppositie om 
na de betoging op 28 september een ver-
kiezingsmeeting te houden in het natio-
nale stadion. De betoging zelf is niet expli-
ciet verboden, maar het stadion wordt 
wel afgesloten. Vanaf 8 uur ‘s morgens 
proberen de eerste jongeren het stadion 
reeds binnen te dringen en de spanning 
loopt steeds hoger op. Manifestanten 
breken door verschillende militaire barri-
cades die het stadion moeten afschermen 
en de militairen aan het stadion (vooral 
de soldaten met de rode baretten van de 
presidentiële garde) worden steeds meer 
omsingeld door een woedende menigte. 
Er worden traangasgranaten gegooid 
en de eerste schoten worden al in de 
ochtend afgevuurd. Drie betogers komen 
om en tientallen anderen raken gewond. 
Geconfronteerd met een steeds groeiende 
en oncontroleerbare massa moeten de 
ordediensten zich terugtrekken uit het 
stadion, dat vervolgens op enkele minuten 
tijd volledig vol stroomt. Wanneer dan ook 
de oppositieleiders aankomen, heerst er 
in het stadion een uitgelaten en triom-

fantelijke sfeer. Heel 
anders gaat het er in 
de kazernes aan toe 
waar commandant 
Moussa Tiegboro 
Camaro (neef van de 
president) de woede 
van de president 
overbrengt aan de 
ordediensten: “De 
meeting mag in geen 
geval plaatsvinden, 
de mensen moeten 
verjaagd worden met 
alle mogelijke midde-
len.”  Op dat moment 
besluit een chef van 
de presidentiële 
garde, Aboubacar 
Diakité, om de zaken 
in eigen handen te 
nemen. 

Onder het com-
mando van Tiegboro 

en Diakité omsingelen minstens 300 
soldaten het stadion. Het gaat om leden 
van de presidentiële garde, onder hen ook 
Engels- en Creools sprekenden, wat erop 
wijst dat het om voormalige rebellen uit 
Sierra Leone en Liberia gaat. Het stadion 
wordt bestormd en de ongewapende 
massa wordt brutaal aangevallen. Van 
buitenaf worden eerst traangasgranaten 
in het stadion geschoten en dan worden 
alle uitgangen geblokkeerd terwijl de sol-
daten schieten op de betogers. Wanneer 
ze zonder munitie vallen gaan de aanval-
len verder met messen. Er zijn ook militie-
leden in burger bewapend met scherpe 
stokken en machetes. Vrouwen worden 
uitgekleed, vernederd en verkracht (soms 
met de loop van een geweer). Ook na het 
drama worden tientallen vrouwen meege-
nomen en verschillende dagen verkracht. 
De paniek en chaos is totaal, mensen wor-
den vertrappeld en er vallen tussen de 160 
en 180 doden en minstens 1000 gewon-
den. Om te verhinderen dat er nieuwe 
protesten in de wijken zouden ontstaan, 
trekt een deel van de soldaten plunderend 
en schietend door de stad. De leiders van 
de oppositie worden omsingeld in de loge 
van het stadium, de orders luidden “laten 
voelen wie het land controleert, ze bang 

President Dadis Moussa Camara
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maken en shockeren, maar niet doden”. 
Ze worden geslagen en bedreigd en ver-
volgens in pick-ups weggevoerd naar een 
kazerne waar ook president Camara na 
een tijdje arriveert. Na enkele uren krijgen 
de gevangen genomen leiders tenslotte 
de toestemming om naar het ziekenhuis 
te gaan. In de dagen volgend op dit bloe-
derige incident worden opposanten thuis 
aangevallen en wijken met etnische min-
derheden (vooral de peul) worden gevi-
seerd door dezelfde ordediensten. 

De regering probeert de gebeurtenissen 
te minimaliseren, alsof het geen slacht-
partij was maar een vreselijk ongeluk, een 
soort Heizeldrama. Er is sprake van een 
50-tal doden, vooral door het gedrum en 
2 personen zouden zijn gestorven door 
verdwaalde kogels. Het leger probeert 
ondertussen zoveel mogelijk bewijsma-
teriaal te vernietigen door lijken mee te 
nemen. Ook in de volgende dagen worden 
uit ziekenhuizen nog lijken meegenomen 
om ze te laten verdwijnen in massagra-
ven. Tot de internationale gemeenschap 
spreekt president Camara zijn spijt en 
onmacht uit. Hij stelt dat bepaalde krach-
ten binnen het leger waren doorgeslagen: 
“Ik kan toch niet het hele leger onder 
controle hebben?”. Zo schuift Camara de 
verantwoordelijkheid van zich af. Al heeft 
hij wel een punt wanneer hij zegt dat 
het Guineese leger bijzonder ongedisci-
plineerd is en geen hiërarchie meer kent. 
Getuige het feit dat hij zelf als kapitein 
de macht kon grijpen. Dit argument kan 
echter niet opgaan voor zijn presidentiële 
garde, zijn persoonlijke “aide de camp”, 
Diakité, en zijn neef Tiegboro Camara, die 
alom genoemd worden als de verantwoor-
delijken voor het drama. Tegelijk spreekt 
Camara verzoenende taal: hij biedt aan 
de oppositieleiders een regering van nati-
onale eenheid aan (dit wordt geweigerd) 
en er komt een onderzoekscommissie.

Op 27 oktober 2009 brengt 'Human Rights 
Watch' (HRW) een rapport uit met het 
resultaat van haar onderzoek naar de 
gebeurtenissen. De conclusie is dat de 
slachting en het seksuele geweld geen 
ongeluk of het gevolg van een uit de hand 
gelopen confrontatie waren. Integendeel, 
de operatie is bewust georganiseerd en 

uitgevoerd door de presidentiële garde 
met als voorbestemd doel de oppositie 
het zwijgen op te leggen. HRW heeft geen 
enkel bewijs gevonden dat de betogers in 
het stadion gewapend waren. Ondanks 
dat de militaire bevelhebbers niet naast 
de talrijke en openbare mishandelingen 
konden kijken, grepen zij niet in. 

De aanslag van 3 december 
Camara vreest nu voor zijn eigen veilig-
heid. Een nieuwe staatsgreep dreigt 
immers want bepaalde delen van het 
leger deden mee aan de protesten van  
28 september, die volgens Camara moes-
ten leiden tot een volksopstand. De slach-
ting die volgde was volgens de regering 
het gevolg van een complot van slechte 
krachten zoals politici uit de oppositie, 
Frankrijk, de Afrikaanse Unie en de kartels 
van drugshandelaars. Al zijn verschillende 
van de verdachten die hij opnoemt zeker 
in staat om een nieuwe staatsgreep op 
touw te zetten, het argument verliest 
geloofwaardigheid doordat alle tegen-
standers van zijn regime op één hoop 
worden gegooid.

De vrees van Camara blijkt uiteindelijk 
wel terecht te zijn. Sinds de slachting in 
het stadion zijn de spanningen binnen 

de militaire top steeds blijven toenemen. 
De militairen lijken af te stevenen op een 
onderlinge machtstrijd. Op 3 december 
2009 wordt Dadis Camara in een leger-
basis aangevallen door een groep rebel-

lerende soldaten. De president wordt in 
het hoofd geschoten. Senegalese artsen 
vliegen in allerijl naar de Guineese hoofd-
stad Conakry voor eerste hulp, vervolgens 
wordt Camara naar Marokko gevlo-
gen voor een operatie, waar hij op het 
moment van dit schrijven nog steeds in 
behandeling is. Over de lichamelijke toe-
stand van de president doen verschillende 
verhalen de ronde. In een eerste reactie 
stelt de junta dat de president gewond 
is maar in goede gezondheid verkeert en 
dus aanblijft als president. Later blijkt hij 
in het hoofd te zijn geschoten. Volgens 
de laatste berichten (12/12/09) is de presi-
dent buiten levensgevaar maar nog niet 
in staat om te spreken. De legerleiding 
is er in geslaagd de macht te behou-
den. Generaal Sekouba Konate fungeert 
momenteel als interim-president. De kans 
is groot dat Dadis Camara niet meer zal 
kunnen terugkeren als president. 

Het zou uitgerekend Aboubacar Diakité 
zijn, de persoonlijke 'aide de camp' van 
Camara, die de president in het hoofd 
schoot. Diakité is ook de aanvoerder van 
de muitende soldaten. Hij is nog steeds 
voortvluchtig ondanks een ware klopjacht 
door het leger. Militairen trekken opnieuw 
plunderend door de straten van Conakry. 

Verschillende mensen werden op straat 
doodgeschoten. Iedereen die verdacht 
wordt van banden met Diakité wordt 
systematisch gearresteerd en gefolterd. 
60 mensen werden reeds opgepakt en in 

Militairen trekken opnieuw plunde-
rend door de straten van Conakry. 
Verschillende mensen werden op straat 
doodgeschoten. Iedereen die verdacht 
wordt van banden met Diakité wordt 
systematisch gearresteerd en gefolterd. 
60 mensen werden reeds opgepakt en 
in verdenking gesteld van betrokken-
heid bij de aanslag.
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verdenking gesteld van betrokkenheid bij 
de aanslag. Mensenrechtenorganisaties 
spreken over terreur in de straten door het 
leger. De woordvoerder van het militaire 
regime beschuldigt Frankrijk ervan de 
hand te hebben in de moordpoging. Hij 
gelooft niet dat de aanslag deel uitmaakt 
van het officiële beleid van de Franse 
overheid, maar wel dat minister van 
Buitenlandse Zaken, Bernard Kouchner, 
“bepaalde netwerken” inschakelde met 
als doel “de situatie in Guinee” te verande-
ren. De beschuldiging leidde reeds tot een 
zoveelste diplomatieke rel tussen beide 
landen. Frankrijk ontkent, uiteraard, elke 
betrokkenheid en stelt zich niet te willen 
mengen in de binnenlandse aangelegen-
heden van Guinee. Gezien de handels-
wijzen van dergelijke Franse 'netwerken' 
in het verleden, die soms duidelijker tot 
uiting kwamen in andere ex-kolonies, is 
de beschuldiging niet eens zo absurd als 
ze op het eerste gezicht lijkt. Bewijzen zijn 
er echter niet en Frankrijk geldt in West-
Afrika nu eenmaal altijd als de 'usual sus-
pect' (evidente verdachte). Het is onmoge-
lijk te oordelen over wat er zich deze keer 
achter de schermen afspeelt. Wie weet of 
de waarheid ooit het daglicht zal zien?

Hoe moet het verder?
De internationale gemeenschap reageert 
steeds weer bijzonder verontwaardigd. 
Zowel na de staatsgreep, als bij het drama 
in het stadion, als bij de recente aanslag 
worden zware veroordelingen geuit en 
sancties getroffen. De EU neemt na de 
gebeurtenissen van 28 september sanc-
ties en stelt een wapenembargo in. Karel 
De Gucht (op het moment van zijn uit-
spraken over deze affaire, EU commissaris 
van Ontwikkeling en Humanitaire Hulp) 
wil dat Camara voor het Internationaal 
Gerechtshof in Den Haag verschijnt en 
Frankrijk schorst zijn militaire samenwer-
king met Guinee op. De Afrikaanse Unie 
schorst Guinee tot er verkiezingen wor-
den georganiseerd. Ook de Economische 
Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten 
(ecowas) stelt een wapenembargo in. 
Ecowas is waarschijnlijk de enige orga-
nisatie die de middelen en vooral de wil 
heeft om tussenbeide te komen, zoals 
delen van de Guineese oppositie vragen. 
De organisatie stond eerder reeds in voor 
vredesmissies in de buurlanden Sierra 
Leone en Liberia. Tot aan de aanslag op 
zijn leven hield de Senegalese premier 
Abdulaye Wade, president Dadis Moussa 

Camara de hand boven het hoofd. “Dadis 
c’est mon fils” (Dadis is mijn zoon) verkon-
digde hij veelbetekenend. Wade is bekend 
om zijn kritische houding tegenover het 
westen en zag in Camara waarschijnlijk 
een bondgenoot om een meer onafhan-
kelijke en Afrikaanse politiek te kunnen 
voeren.

Maar wat is het momenteel het alterna-
tief voor een militair bewind? De oppo-
sitie is erg verdeeld en heeft eigenlijk 
sinds de onafhankelijkheid nooit oppo-
sitie kunnen voeren. Voorlopig lijkt er 
dan ook weinig te veranderen in Guinee. 
Het wordt afwachten of de verkiezingen 
effectief zullen doorgaan en of deze op 
een enigszins serene manier kunnen 
plaatsvinden. De hoop op beterschap 
met Camara kreeg in elk geval een zware 
klap met het repressieve optreden van 
het leger op 28 september. Een Guineeër 
in België stelt het als volgt: “De hoop 
was kunstmatig. Een president die voort-
komt uit ons leger kan nooit een goede 
leider worden.” Jammer genoeg lijkt er 
aan de opeenvolging van militaire presi-
denten in Guinee voorlopig geen einde 
te komen. 
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Nieuwe Libanese regering staat voor 
heel wat obstakels

I Ludo De Brabander I

Libanon heeft eindelijk een nieuwe regering. Daarmee zijn de problemen nog niet van de baan. De invloed van regionale  
machten, de sektarische rivaliteiten en de discussie over de wapens van Hezbollah zijn potentiële obstakels die een echte stabiliteit 

in Libanon in de weg staan.

Vijf maand na de verkiezingen van juni 
2009 heeft Libanon eindelijk een nieuwe 
eenheidsregering. Dat liep niet van een 
leien dakje. Zo was er eerst en vooral een 
topbijeenkomst tussen Syrië en Saoedi-
Arabië nodig die de plooien tussen beide 
rivaliserende machten moest gladstrijken. 
In wat misschien een iets te simpele 
voorstelling van zaken is, geldt Syrië als 
de steunpilaar voor de oppositie die zich 
enkele jaren terug heeft verenigd in de 
‘8-Maart-beweging’, en Saoedi-Arabië 
als de steunpilaar van de ‘14-Maart-
beweging’, die de meerderheid heeft in 
het nieuw verkozen parlement. Typisch 
Libanon. Sinds de Franse kolonisator het 
als kunstmatige creatie wegweekte uit 
het Ottomaanse Groot-Syrië is het land 
speelveld van verschillende buitenlandse 
machten. Het ontlokte Druzenleider Walid 
Jumblatt de cynische opmerking: “Zo'n 
vreemd land. Om een regering te heb-
ben moet er eerst een Syrisch-Saoedisch 
akkoord komen en een Iraans-Turkse 
dialoog.”(Al-Ahram, 12-18 november 2009)

De regeringsvorming volgt na vijf jaar 
politieke polarisatie en komt er op een 
ogenblik dat het land met een ernstige 
economische crisis kampt. Bijna een 
kwart van de Libanese families is getrof-
fen door armoede en 8 procent leeft in 
extreme armoede. Hoewel het land rela-
tief gespaard bleef van de financiële crisis 
is de inkomenskloof zeer groot en zorgt 
de regelmatig terugkerende politieke 
impasse ook voor een onzeker economisch 
klimaat. 

De nieuwe eenheidsregering telt dertig 
ministers, waarvan 15 voor de meerder-
heid (’14 Maart’: 71 zetels in het parle-
ment), 10 voor de oppositie (‘8 Maart’:  
57 zetels)’ en 5 aangeduid door president 

uiting aan hun ontevredenheid over de 
'gebrekkige vertegenwoordiging' van hun 
partij in de regering. Kataeb haalde vijf 
zetels in de juni-verkiezingen.

De wapens van Hezbollah
Aan de andere kant lijkt de nieuwe pre-
mier, Saad Hariri (van de soennitische 
Toekomstbeweging, onderdeel van de 14 
Maart-alliantie), zelf meer toenadering 
te zoeken tot de oppositie. Dit leidt tot 
spanningen bij de rechts-christelijke 
partijen van de meerderheidscoalitie. Zo 
lijkt Hariri zijn verzet tegen de wapens 
van Hezbollah af te zwakken. “Ik heb 
altijd geloofd dat de soennieten niet echt 
tegen het verzet zijn”, liet hij zich onlangs 
ontvallen. Dat blijkt ook uit de nieuwe 
regeringsverklaring, die het standpunt 
uit de verklaring van de vorige legislatuur 
herneemt en stelt dat “Libanon, zijn rege-
ring, zijn volk, zijn leger en zijn verzet” het 
recht hebben om het hele Libanese ter-
ritorium te bevrijden.  

De Libanese ‘Partij van God’ (Hezbollah), 
heeft een nieuw politiek manifest opge-
steld. In 1992 al besliste Hezbollah om 
deel te nemen aan de verkiezingen en zich 
dus in te schakelen in het politieke proces. 
Dit betekende meteen ook de erkenning 
van het Libanese politieke systeem en 
dus het verzaken aan de idee van een 
islamitische staat. In het 32 pagina's tel-
lende manifest hanteert Hezbollah een 
veel minder dogmatische en islamitische 
retoriek. Het erkent voortaan de politieke 
diversiteit van het land en ondersteunt 
de oproep van de voorzitter van het parle-
ment, Nabih Berri, om een werkgroep op 
te starten met het doel het confessioneel 
kiessysteem op termijn op te doeken. 
In feite sluit dit gewoon aan bij de poli-
tieke weg die Hezbollah al een paar jaar 

Michel Suleiman. Deze laatste vijf zijn 
verdeeld over de belangrijkste sektarische 
politieke groepen (een sjiiet, een soenniet, 
een maroniet, een orthodox en een katho-
liek). De 15+10+5 formule moet de scheids-
rechterfunctie van de Libanese president 
enigszins herstellen. Maar of er daarmee 
nu een periode van politieke stabiliteit 
aanbreekt is nog maar de vraag. 

Meerderheid is verdeeld
De meerderheid is in de weken na de ver-
kiezingen alvast verdeeld geraakt. Midden 
augustus kondigde Walid Jumblatt van 
de Druzische Progressieve Socialistische 
Partij (PSP) zijn vertrek aan uit de anti-
Syrische 14-Maart-coalitie die daardoor 
haar meerderheid - nog 61 zetels blijven 
over- eigenlijk verloor. Jumblatt toonde 
zich bijzonder kritisch voor de christelijke 
fractie binnen de 14 Maart-alliantie, die 
hij 'isolationistisch rechts' noemde. De PSP 
beschikt over 10 zetels in het 128 leden 
tellende parlement. Hoewel Jumblatt 
stelt dat hij zich voortaan noch tot 8 
Maart, noch tot 14 Maart rekent, blijft hij 
naar eigen zeggen de principes van deze 
laatste coalitie verdedigen. 14 Maart staat 
voor de terugtrekking van de Syrische 
troepen uit Libanon, de oprichting van een 
internationaal tribunaal over de moord op 
voormalig premier Hariri en de ontwape-
ning van Hezbollah. 

Dat het vormen van een regering zo lang 
aansleepte, had niet alleen met de invloed 
van buitenlandse machten te maken, 
maar evenzeer met interne rivaliteiten, 
vooral aan christelijke zijde.  Na de aan-
stelling van de regering kwam er een 
tweede barst in het 14 Maart-front. De 
Falangisten (Kataeb-partij onder leiding 
van Gemayel) trokken zich terug uit de 
eerste kabinetsbijeenkomst, en gaven zo 
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aan Damascus, wat het begin van een 
dooi in de tot nog toe kille relaties zou 
inluiden tussen zijn Toekomstpartij – die 
Syrië altijd heeft beschuldigd de hand te 
hebben in de aanslag op vader Hariri – en 
Syrië. Dat kan dan op zich weer leiden 
tot enerzijds een toenadering tussen de 
pro-westerse 14 Maart-beweging en de 
oppositionele 8 Maart-alliantie, en ander-
zijds tot moeilijkere relaties binnen de 14 
Maart-coalitie zelf.

Een andere uitdaging voor de stabiliteit 
van de regering is het behoud van een 
door de oppositie afgedwongen akkoord 
uit de vorige legislatuur dat de oppositie 
in de eenheidsregering een vetorecht 
heeft over belangrijke beslissingen. Dat 
veto geldt bij 1/3 + 1 van de kabinetsstem-
men. In de praktijk betekent dit: alle stem-

men van de oppositie + een stem 
uit de groep van vijf onafhanke-
lijken die door de president in het 
kabinet zijn geplaatst. En deze 
heeft er voor gezorgd dat er min-
stens een sjiiet, dus potentieel 
oppositie, kan meestemmen om 
het veto effectief te maken. 

En zo zijn er nog wel wat 
uitdagingen. Er ontstond bij-
voorbeeld een lange discussie 
rond de post van minister van 
Telecommunicatie. Het gaat 
niet alleen om een economisch 
belangrijk departement dat een 
enorme bron van inkomsten 

vertegenwoordigt, maar ook om een zeer 
strategisch departement, omdat het suc-
ces van het verzet van Hezbollah staat of 
valt met wie de controle heeft over het 
telecommunicatienetwerk. Hezbollah wil 
absoluut vermijden dat dit ministerschap 
in handen valt van de intelligentiedien-
sten van Hariri of zijn bondgenoten van 
14 Maart. De leider van de Christelijke 
Vrije Patriottische Beweging (8-Maart-
oppositie), Michel Aoun, legde alvast een 
hardnekkige claim op dat departement en 
haalde de buit uiteindelijk binnen. Hij en 
zijn rechtstreekse bondgenoten (verenigd 
binnen 'Verandering en Hervorming') 
bezetten 5 kabinetszetels. De andere 
oppositiepartijen, Amal en Hezbollah heb-
ben er respectievelijk 3 en 2.

van de nationale veiligheid. Daarin luidde 
het dat de wapens nodig zijn om het 
land te behoeden tegen elke toekomstige 
agressie vanwege Israël. De parlementaire 
voorzitter van de sjiietische Amal-partij 
(lid van 8 Maart-coalitie) sloot zich bij 
dat standpunt aan en benadrukte dat de 
wapens van Hezbollah aan alle Libanezen 
toebehoren “en hun bestaan verbonden 
is met de terugtrekking van Israël van het 
hele Libanese grondgebied”. Israël houdt 
immers nog steeds het gebied van de 
Shebaa boerderijen bezet, een oppervlakte 
van ongeveer 22 km2. 

De Falangisten daarentegen argumente-
ren dat het arsenaal van Hezbollah  
(dat zelf trouwens deel uitmaakt van 
de 8 maart-alliantie), het staatsge-
zag ondermijnt en in strijd is met 

VN-resoluties. Vijf christelijke meerder-
heidsleden van de regering drukten dan 
ook al hun ‘reserves’ uit over de clau-
sule die de wapens in handen van hun 
belangrijkste binnenlandse tegenstander 
legitimeert.

Syrië
Saad Hariri (zoon van de vermoorde ex-
premier Rafiq Hariri), lijkt ook ten aanzien 
van Syrië zijn koers bij te sturen en zich 
meer verzoenend op te stellen. Syrië is 
al een tijdje op zoek naar betere relaties 
met Frankrijk en zoekt toenadering met 
Washington wat ook gevolgen heeft 
voor de binnenlandse politieke verhou-
dingen. Het is de algemene verwachting 
dat Hariri gauw een bezoek zal brengen 

is ingeslagen. Tijdens de parlementaire 
verkiezingen van 2005 ging de partij al 
allianties aan met pro-westerse partijen. 
In 2006 tekende Hezbollah een akkoord 
met de Vrije Patriottische Beweging van 
Michel Aoun, de populairste christelijke 
kracht in het electoraal landschap, die net 
als Hezbollah deel uitmaakt van de oppo-
sitionele ‘8 Maart’-beweging. 

Op andere terreinen doet Hezbollah min-
der water bij de wijn. De harde retoriek 
ten aanzien van de Verenigde Staten 
en Israël blijft. De VS zijn een vijandige 
staat want “de onbeperkte steun van de 
Amerikaanse regering aan Israël… plaatst 
de Amerikaanse regering in de positie van 
vijand van onze natie en ons volk”. 

Hezbollah roept de Arabische leiders op 
om hun akkoorden met Israël 
(Egypte en Jordanië hebben 
een vredesakkoord gesloten) te 
herzien. De Palestijnse bevrij-
dingsstrijd en de vluchtelingen 
krijgen ook de nodige aan-
dacht. Het Manifest stelt dat 
de Palestijnen het recht hebben 
om zich op allerlei manieren te 
verdedigen, in de eerste plaats 
via de gewapende strijd. De 
Palestijnse vluchtelingen in het 
land moeten volgens Hezbollah 
eindelijk eens hun “burgerlijke 
en sociale rechten” krijgen, maar 
het manifest gaat niet zover om 
de naturalisatie te vragen. In het 
verleden is trouwens al duidelijk gebleken 
dat ondanks het belang van de Palestijnse 
kwestie in de retoriek van Hezbollah, de 
noden van de Palestijnen die al decennia-
lang in tamelijk erbarmelijke omstandig-
heden in Libanon leven, niet erg hoog op 
de agenda staan van de 'partij van God', 
net zomin als bij de andere Libanese par-
tijen trouwens. 

Punt van discussie binnen de nieuwe rege-
ring was vooral de delicate kwestie van de 
Hezbollah-wapens. De ‘Partij van God’, die 
in de nieuwe regeringsverklaring opval-
lend ‘verzetsbeweging’ wordt genoemd, 
had een duidelijk veto uitgesproken over 
elk debat dat haar wapens viseerde, met 
als argument het recht op de verdediging 
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Het 'Vredesproces' is dood en begraven
I Ludo De Brabander I

Het zogenaamde 'vredesproces' voor Israël en Palestina, gelanceerd in Madrid (1991) en voortgezet in Oslo (1993), is nu al  
18 jaar oud, maar nog nooit was men zo ver verwijderd van het doel: 'land in ruil voor vrede'. De Israëlische regering blijft  

trouw aan het principe van de stichter van Israël, David Ben Goerion, dat de “voorwaarde voor discussie met de Arabieren”  
eruit bestaat “een groot Joods feit te creëren in dit land”. Het is zo goed als onmogelijk geworden om de Israëlische strategie  

van 'praten en toch nemen' nog langer te negeren. 

De kolonisatie van de Palestijnse gebieden 
is sinds Oslo verdubbeld en neemt stilaan 
onhoudbare proporties aan. Tegenover de 
'internationale gemeenschap' (het Westen 
zeg maar) is het 'vredesproces' als excuus 
gebruikt door Israël om haar verplichtingen 
niet na te komen inzake de menselijke en 
politieke rechten van de Palestijnen. 

De Palestijnse Autoriteit kon dan ook 
niet anders dan op een gegeven ogenblik 
de onderhandelingen opschorten tot er 
formeel en feitelijk een einde zou komen 
aan de Israëlische bouwwoede op hun 
grond en aan het afbreken van Palestijnse 

huizen in Oost-Jeruzalem. Dat neemt niet 
weg dat de Palestijnse leiding vertwijfeld 
is over de te volgen strategie. Een belang-
rijk deel van de bevolking heeft zich van 
president Mahmoud Abbas en de zijnen 
afgekeerd omwille van diens onvermogen 
de Palestijnse belangen te verdedigen 
en omwille van zijn voortdurend gekon-
kelfoes met westerse machten, die hem 
overladen met eerbetoon, wapens en geld, 
maar hem zo ook aan het lijntje houden.

Het resultaat is een diepe politieke kloof 
doorheen de Palestijnse maatschappij. 
Hamas won in 2006 de verkiezingen voor 

Maar de verklaring van Abbas werd toch 
van nul en generlei waarde toen enkele 
weken later het onafhankelijke Algemene 
Kiescomité de verkiezingen opschortte 
omdat de omstandigheden faire kiesver-
richtingen onmogelijk maakten. Het 
Algemene Kiescomité gaf als reden 'de uit-
zonderlijke omstandigheden' in Gaza op en 
de Israëlische weigering om verkiezingen 
te laten plaatsvinden in Jeruzalem. Hamas 
had eerder immers aangekondigd dat er 
in Gaza geen verkiezingen zouden plaats-
vinden, onder meer wegens het uitblijven 
van een nationale verzoening. Maar ook in 
andere politieke en intellectuele kringen 
stond men kritisch tegenover het houden 
van verkiezingen omdat het de aandacht 
zou kunnen afleiden van de echte uitdagin-
gen, namelijk de voortdurende Israëlische 
bezettings- en kolonisatiepolitiek en de 
strijd voor onafhankelijkheid.

Ontbinding van de 
Palestijnse Autoriteit
Vraag is of de beslissing van het Algemene 
Kiescomité niet eenvoudigweg beïnvloed 
is door Abbas' aankondiging dat hij geen 
kandidaat meer is en door het gebrek aan 
een alternatieve kandidaat die in de gunst 
ligt van de huidige leiding. Daar komt 
bij dat de Palestijnse Autoriteit, zoals de 
functie van Abbas officieel heet, ook heel 
wat pluimen heeft verloren. Voor veel 
Palestijnen gelden de 'Oslo-instellingen' 
als symbool voor 'eindeloze onderhande-
lingen zonder resultaat' en hebben ze elke 
relevantie verloren. Er wordt zelfs openlijk 
gedebatteerd over het eventuele ophef-
fen van zowel de Palestijnse Autoriteit 
(PA) als de Palestijnse Wetgevende 
Raad, het parlement. De Palestijnse 
Bevrijdingsorganisatie (PLO), de politieke 
koepel waar Fatah deel van uitmaakt, 
keurde de PA goed in 1994 (in Tunis) en 

de Palestijnse Wetgevende Raad - een 
orgaan dat nochtans het resultaat was van 
het Oslo-proces dat door Hamas overigens 
zelf wordt verworpen – en zette zich zo 
voortaan ook politiek op de kaart. Er ont-
spon zich een machtsstrijd tussen Hamas 
en Fatah, de twee belangrijkste politieke 
bewegingen, die eindigde in de de facto 
opsplitsing van Gaza, gecontroleerd door 
Hamas, en de Westelijke Jordaanoever, 
onder controle van Fatah. Dit alles maakte 
het politieke bedrijf er niet alleen behoor-
lijk ingewikkeld op, maar zorgde ook voor 
een dramatische verzwakking van de 
Palestijnse onafhankelijkheidsstrijd.

Verkiezingen
Aan die interne verdeeldheid lijkt voorlo-
pig geen einde te komen. Op 23 oktober 
2009 kondigde president Abbas, verkie-
zingen aan, in overeenstemming met de 
Palestijnse kieswet. Die zouden plaatsvin-
den op 24 januari 2010, maar een week 
later kondigde hij vrij verrassend aan dat 
hij zichzelf niet meer wilde opvolgen. 
Dit uit onvrede met de negatieve spiraal 
waarin het vredesproces was terecht 
gekomen en omwille van het onvermogen 
van Obama om ook maar de minste druk 
te zetten op Israël om de uitbreiding van 
de nederzettingen een halt toe te roepen. 

De uitbreidende nederzettingen en 
de muur maken een Palestijnse staat 
op een grondgebied dat uit één stuk 
bestaat, defacto onmogelijk en dus rest 
er voor de Palestijnen weinig meer dan 
een staat te eisen waarin plaats is voor 
beide bevolkingsgroepen. 
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uitbreken van een derde intifada. Of erger 
nog: Israëlisch Defensieminister Ehud 
Barak zegt dat de eis voor een binationale 
staat wel eens zou kunnen groeien, een 
“dreiging” die volgens hem niet onder-
schat mag worden. In de Palestijnse pers is 
er inderdaad meer en meer sprake van één 
binationale staat of de zogenaamde één-
statenoplossing, waarbij Israël en Palestina 
één staat zouden worden waarin joden en 
Arabieren dezelfde rechten genieten. Dit in 
tegenstelling tot de twee-statenoplossing, 
waar het vredesproces het voortdurend 
over heeft, en waarin gestreefd wordt 
naar één Joodse staat en één Palestijnse 
staat. De uitbreidende nederzettingen en 
de muur maken een Palestijnse staat op 
een grondgebied dat uit één stuk bestaat, 
de facto onmogelijk en dus rest er voor de 
Palestijnen weinig anders dan een staat 
te eisen waarin plaats is voor beide bevol-
kingsgroepen. Zelfs de Palestijnse onder-
handelaar Saeb Erekat zei dat “andere 
opties” met inbegrip van de “éénstatenop-
lossing” overwogen moeten worden. En zo 
keert de boemerang terug naar Israël, dat 
zich in een paradox bevindt. Een binatio-
nale staat is namelijk iets wat de Israëli's 
zeker niet willen, want dat zou het unieke 
joodse karakter van de staat aantasten. 
Het enig alternatief is een doorgedreven 
etnische zuivering. Daar wordt in extreem-
rechtse Israëlische kringen wel eens luidop 
over gedroomd, en in kleine stukjes -zoals 
in Oost-Jeruzalem- wordt dit zelfs in reali-
teit omgezet.

van Defensie Shaul Mofaz (de nummer 2 
van Kadima) die een tijdelijke Palestijnse 
staat voorstelt op 40 % van de Westelijke 
Jordaanoever. Zelfs de Revolutionaire 
Raad van Fatah verwierp het voorstel van 
Fayyad. Daar vindt men het verdacht dat 
het plan, waarin de oprichting van instel-
lingen voorzien is die geleidelijk aan vorm 
moeten geven aan een Palestijnse staat, 
schijnbaar overlegd is met Washington 
en de afgevaardigde van het zogenaamde 
Kwartet, Tony Blair. Volgens het Egyptische 
weekblad Al-Ahram (18-25 november) zijn 
er redenen om te geloven dat het voorstel 
van Fayyad deel uitmaakt van een VS-plan 
dat president Obama bekend wil maken, 
met daarin zijn visie over het beëindigen 
van het conflict.

Tot de sceptici behoort ook de Palestijnse 
schrijver, Khaled Mansour, die er op wijst 
dat het plan spreekt van een staat binnen 
de grenzen van 1967, zonder dat duidelijk 
is of deze staat al dan niet het momenteel 
bezet grondgebied binnen deze grenzen 
zou omvatten. Bovendien wordt er ook 
geen melding in gemaakt van het recht 
op terugkeer van de Palestijnse vluchte-
lingen. 

Israëls dilemma
In de Israëlische pers is de vrees te horen 
dat een ontbinding van de Palestijnse 
Autoriteit en de onmogelijkheid van een 
unilateraal onafhankelijke staat wel eens 
de aanleiding zou kunnen zijn voor het 

heeft volgens PLO-leiders dan ook de 
macht om ze gewoon weer af te schaffen 
en de politieke macht over te dragen aan 
de PLO zelf. Abbas is het hoofd van de PLO 
en zou zo in het hart van het politieke 
gebeuren kunnen blijven functioneren. 
Het zou eveneens een politieke zet kun-
nen zijn om Hamas te verzwakken, dat 
immers niet in de PLO vertegenwoordigd 
is. De politieke wetenschapper Nathan 
Brown stelt dat de PA institutioneel “noch 
Palestijns, noch een autoriteit is”, maar 
eerder een “internationaal gesponsord en 
gedeeltelijk internationaal gefinancierd 
protectoraat, dat enkele Palestijnse steden 
administratief beheert”. Overbodig dus. 
De afschaffing van de PA kan ook bedoeld 
zijn om de VS druk te laten uitoefenen op 
Israël. 

Maar er is nog een tweede Palestijns ant-
woord op het stilgevallen 'vredesproces'. 
Dat kwam van de (door de Palestijnse 
Autoriteit aangestelde) eerste minister 
Salam Fayyad. Die kondigde in augustus 
een tweejarenplan af, dat ten laatste in de 
zomer van 2011 moet uitmonden in een 
Palestijnse staat. In zijn plan moeten de 
Palestijnen zich institutioneel voorbereiden 
op een unilaterale onafhankelijkheidsver-
klaring als er van een vredesproces niets 
meer in huis komt. De Palestijnse onder-
handelaar Saeb Erekat voegde er later 
aan toe dat het plan niet zomaar om een 
onafhankelijkheidsverklaring gaat, maar 
dat er ook een erkenning van de staat aan 
de Veiligheidsraad gevraagd zou worden. 
Premier Netanyahu reageerde (gespeeld?) 
furieus door 'unilaterale stappen van 
Israëlische zijde' aan te kondigen, wat hoe 
dan ook al lang het geval is. Er werd ook 
gedreigd met het inhouden van het door 
Israël ingezamelde Palestijnse belasting-
geld, wat nogmaals benadrukt hoe erg de 
Palestijnen wel afhankelijk zijn van Israël. 

De geluiden vanuit de VS en de Europese 
Unie zijn evenmin bemoedigend. Het 
plan wordt er namelijk als 'prematuur' 
bestempeld. Ook Hamas ziet het niet 
zitten en in Palestijnse intellectuele 
kringen vreest men dat het een “nieuwe 
formule wordt voor verdere bezetting”. Er 
worden zelfs parallellen gelegd met het 
plan van voormalig Israëlisch minister 

Premier Salam Fayyad
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Strijd tegen de belastingparadijzen?
I Pieter Teirlinck I

Belastingsparadijzen zijn gebieden met (1) een niet-transparant juridisch stelsel, waar (2) zo goed als geen of geen belastingheffing 
bestaat op inkomens en waar (3) er een doeltreffend systeem ontbreekt om financiële gegevens uit te wisselen. Het maakt  

die gebieden tot uitverkoren plaatsen voor belastingontduiking en om voordelen uit fraude en misdaad te verbergen. 
Het gevolg van dergelijke ‘wetteloze’ gebieden in een geglobaliseerde wereld met onbegrensd financieel verkeer, is kapitaalvlucht.

Kapitaalvlucht ontzegt ontwikkelingslan-
den broodnodige belastingsinkomsten en 
leidt in de westerse landen tot een ont-
wijking van belastingen door de financi-
ele- en bedrijfswereld, waardoor de belas-
tingslast voor inkomens op arbeid altijd 
maar groter wordt. Geschat wordt dat er 
voor een astronomisch groot bedrag van 
11500 miljard dollar aan kapitaalsvlucht 
gebeurt via dergelijke belastingsparadij-
zen. De Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
houdt echter lijsten bij van die gebieden 
die de mazen in het belastingsnet vormen. 
Op de zwarte lijst stonden in april 2009 
vier landen die tot dan toe geen intenties 
toonden om maatregelen te nemen: de 
Filipijnen, Maleisië, Costa Rica en Uruguay. 
Op de grijze lijst stonden zo’n veertig 
gebieden die belastingsontduiking in de 
hand zouden werken waaronder België, 
Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland.
Op de G-20 in april 2009 (Londen) werd 
besloten om de financiële achterpoortjes 
te sluiten. Aan een eerdere poging hiertoe 
in 1998, kwam een eind met de verkiezing 
van G.W. Bush. Nu echter, in volle finan-
ciële crisis, dreigde de G-20 met sancties 
en zie, er werden plots tal van belasting 
informatie-uitwisselings akkoorden (Tax 
Information Exchange Agreements of 
TIEA’s) gesloten. Om van OESO’s zwarte 
lijst geschrapt te worden dient er name-
lijk met minstens 12 landen dergelijke 
akkoorden gesloten te worden. De vraag 
is of dit voldoende is. Het antwoord is 
duidelijk: nee. Want enkel op expliciete 
vraag en onder bepaalde voorwaarden 
wordt er onder TIEA’s informatie uitgele-
verd. De VS bijvoorbeeld, die al sinds 2001 
een dergelijk akkoord heeft met belas-
tingsparadijs Jersey, heeft sedertdien nog 
maar 5 keer informatie gekregen over de 
zaken van Amerikaanse belastingplichti-
gen in Jersey. 

zoek bij vermoedens van fraude. Het OESO 
en de G-20 dienen dringend de standaard 
voor informatie-uitwisseling te verbeteren 
want die doet meer kwaad dan goed. De 
toepassing van de huidige makke crite-
ria geeft de belastingparadijzen immers 
onverdiend een aura van respectabiliteit 
en wekt bovendien de schijn dat de pro-
blemen opgelost zijn.
Niets is echter minder waar. Luxemburg 
en Zwitserland die onlangs van de 
OESO-lijst geschrapt werden wegens 
goed gedrag, bekleden tezelfdertijd de 
tweede en derde plaats op de Financiële 
Heimelijkheids Index ('Financial Secrecy 
Index') die in oktober voor de eerste maal 
gepubliceerd werd door het 'Tax Justice 
Network'. De lijst werd samengesteld op 
basis van een analyse van de ondoorzich-
tigheid van de wetgeving en de regels 
in een bepaald gebied ( jurisdictie), en 
de grootte en impact van dat gebied op 
de globale financiële markt. Op de eer-
ste plaats prijkt de Amerikaanse staat 
Delaware, omwille van de beste moge-
lijkheden om identiteiten en eigendom-
structuren te verhullen achter anonieme 
bedrijven.
Maar we hoeven het niet te ver te zoeken: 
België staat op de negende plaats van 
deze mondiale lijst. In de praktijk bestaat 
in België nog steeds een bankgeheim 
(de belastingsadministratie kan geen 
bankgegevens opvragen), het wisselt 
geen bankgegevens uit met derde landen, 
heeft geen vermogenskadaster, heft geen 
vermogensbelasting en slechts zeer lage 
belastingen op inkomsten uit kapitaal, 
en het heeft de Europese Spaarrichtlijn 
(automatisch uitwisselen van gegevens 
van spaargelden van niet-inwoners) nog 
steeds niet toegepast. Het enige licht-
puntje is dat het dat laatste vanaf 1 janu-
ari 2010 wel zal doen.     

De lijst landen die aan de OESO-
voorwaarden voldoen groeit ondertussen 
snel aan. Het begint echter meer en meer 
op een schijnvertoning te lijken want 
akkoorden met Faröer (50.000 inwoners) 
en Groenland (57.000 inwoners) waar 
men vooral leeft van de schapenteelt en 
visvangst kan men toch niet serieus noe-
men in de strijd tegen de globale belas-
tingsontduiking. Samen met IJsland zijn 
die drie landen goed voor 15 % van alle 
180 TIEA’s die sinds de G-20 top in Londen 
werden gesloten met belastingsparadij-
zen. En maar liefst 66 van die akkoorden 
werden getekend tussen belastingspara-
dijzen onderling! Veel Europese landen 
ontbreken, maar de grote afwezigen in 
de informatieakkoorden zijn China, India, 
Brazilië, Japan en bijna alle ontwikkelings-
landen. 
Om echt een einde te maken aan belas-
tingsontduiking moet de informatie-
uitwisseling multilateraal en automatisch 
gebeuren. Multilateraal wil zeggen 
wereldwijd, met alle landen en dus niet 
een beperkte lijst van betekenisloze bila-
terale akkoorden. Automatisch, komt neer 
op het spontaan en jaarlijks doorgeven 
van alle financiële gegevens van niet-
inwoners en dus niet pas na expliciet ver-

Financiële Heimelijkheids Index

1 VS (Delaware)
2 Luxemburg
3 Zwitserland

4 Kaaiman Eilanden
5 Verenigd Koninkrijk (London)
6 Ierland
7 Bermuda
8 Singapore

9 België
10 Hong Kong
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Filmbespreking: Let’s make money.  
What do banks do with our money?  

2009, Erwin Wagenhofer
I Pieter Teirlinck I

Deze documentaire kon op geen beter moment verschijnen. Deze tijden van bijzonder ernstige financiële en economische crisis 
dwingen ons om te kijken naar wat er met het geld gebeurt in de ondoorgrondelijke financiële wereld. De Oostenrijkse regisseur 

van deze documentaire probeert voor ons een tipje van de sluier op te lichten door middel van gesprekken met financiële experts en 
beleggers, winnaars en slachtoffers van het financiële systeem. Het resultaat is een vrij verteerbare film over de neoliberale ideolo-

gie en haar gevolgen, globalisering, kapitalisme, belastingen en het financieel systeem.

Hoe beter een film over geld beginnen 
dan te kijken welke route het oeroude 
betalingsmiddel, goud, aflegt? Van het 
opdelven van gouderts in een Ghanese 
goudmijn in West-Afrika tot het omsmel-
ten tot goudstaven in de eindbestemming 
Zwitserland. Een weg die van het zuiden 
naar het noorden loopt en waarbij slechts 
een klein deel van de gecreëerde welvaart 
in het Zuiden blijft hangen. Een patroon 
dat zich reeds lang herhaalt bij zoveel 
andere grond- en delfstoffen. 

Van Zwitserland vliegen we naar 
Singapore, waar we de directeur ontmoe-
ten van een westers investeringsfonds 

dat een portefeuille van een slordige 50 
miljard dollar beheert. Omdat Singapore 
investeerders wil aantrekken om uit te 
groeien tot een financieel wereldcentrum, 
heeft het een zeer gunstig tot bijna gratis 
belastingsregime voor financiële bedrijven 
ontwikkeld. Het westers investeringsfonds 
investeert in bedrijven in ontwikkelings-
landen. De directeur van dit fonds meent 
dat de globalisering een zeer goede zaak 

De Oostenrijkse industrieel stelt in tegen-
stelling tot de financiële belegger vast dat 
de globalisering  van de concurrentie, in 
India leidt tot “minder prettige gevolgen 
voor de werknemers”. Er is immers de 
concurrentie van een leger werklozen of 
nog slechter betaalde arbeiders. Jammer 
genoeg voor z’n eigen Indisch personeel zal 
het nog meer onbetaalde overuren moeten 
doen, anders ziet het bedrijf zich genood-
zaakt weg te trekken… 

Dient een westers investeringsfonds dan 
geen rekening te houden met ethische 
kwesties of met respect voor het milieu 
vooraleer het beslist in bepaalde bedrij-
ven te beleggen? Het antwoord van de 
investeerder is simpel: “We moeten enkel 
rekening houden met het maken van 
winst voor onze beleggers. Het enige wat 
telt is groei, snelle groei, en die wordt 
gegarandeerd in de groeimarkten.” De 
Oostenrijkse industrieel ziet de sociale of 
ecologische standaard in India of China 
niet snel veranderen, want die landen 
moeten competitief blijven. Dan wor-
den dergelijke standaarden als een kost 
gezien, een last die ze zich niet kunnen 
veroorloven.

Voor de documentaire ons terug naar 
Europa voert, krijgen we nog een tip mee 
van de investeerder. “Het beste moment 
om te kopen is wanneer er bloed op de 
straat ligt (revolutie, oorlog, politieke of 
economische onrust…). Op zo’n moment 
gaan de prijzen van aandelen naar bene-
den, en aan bodemprijzen kopen, betekent 
grote winsten maken.”   

is voor allen, kosten worden immers gemi-
nimaliseerd. Op die manier wordt inflatie 
bestreden en ontstaat er een situatie 
waarbij zowel het westen als het zuiden 
wint. Of zo luidt althans zijn theorie.

Wat kosten minimaliseren in de praktijk 
betekent krijgen we te zien in Chennaia, 
een van de grote Indische groeipolen 
waar zo’n 8 miljoen mensen leven, velen 
in totale armoede. Dat betekent in econo-
mische termen een gigantisch reservoir 
aan goedkope arbeidskrachten. Ook hier 
horen we hoe de Indische overheid weinig 
tot geen belastingen heft. De discus-
sie omtrent belastingen is volgens een 

Oostenrijks industrieel onbestaand in 
India: “Zij weten wel beter, want zij willen 
kost wat kost bedrijven aantrekken en 
economische activiteiten genereren”. Hier 
vallen voor de investeerders dus serieuze 
winsten te rapen. De investeerders in het 
Oostenrijkse bedrijf gevestigd in India zijn 
allen beleggers uit Londen, die er het geld 
investeren van westerse pensioenfondsen 
en verzekeringen.

Minder dan 3 % van de wereldbevolking 
bezit in de belastingparadijzen geza-
menlijk zo’n 11,5 duizend miljard dollar, 
die volledig belastingvrij geparkeerd 
staat of geïnvesteerd wordt in de  
financiële wereld.
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Oostenrijk en de geboorte 
van het neoliberale  
gedachtegoed 
Friedrich August Von Hayek, een van de 
meest invloedrijke neoliberale economen 
van de 20e eeuw, werd in Oostenrijk 
geboren en richtte In het naoorlogse 
Zwitserland van 1947 het Mont 
Pélerin Genootschap op, de 
moeder van alle invloedrijke 
denktanks. Daar waren, en zijn 
nog steeds, veel zwaargewichten 
uit de Amerikaanse en Europese 
politieke en economische 
wereld bij betrokken. Zij streven 
ernaar om hun economische 
visie van absolute economische 
vrijheid en vrije markt ingang 
te laten vinden in het beleid. 
De jaren 1980 vormden in die 
zin glorieuze tijden voor het 
Genootschap, met het beleid van 
de Amerikaanse president Ronald 
Reagan en de Britse premier 
Margaret Thatcher. Zij braken 
voor het eerst radicaal met de 
Keynesiaanse economische prin-
cipes die o.a. een belangrijke rol 
voor de overheden in de econo-
mie voorzag. Reagan en Thatcher 
entten hun economisch beleid 
op de ideeën van Von Hayek en 
zijn Amerikaanse geestesgenoot 
Milton Friedman en brachten 
in het westen voor het eerst de 
neoliberale ideologie in de prak-
tijk. 

Dit gedachtegoed werd vertaald naar 
een viertal beleidsvoorschriften voor een 
wereldwijd economisch neoliberaal beleid. 
Ze worden samengevat door de term 
‘Washington consensus’, omdat deze 4 
principes rigoureus werden toegepast door 
de in Washington gevestigde internationa-
le instellingen zoals het IMF (Internationaal 
Monetair Fonds) en de Wereldbank. De 4 
principes zijn:  
(1) Het dereguleren van financiële mark-
ten om wereldwijde financiële bewegin-
gen mogelijk te maken.  
(2) Het liberaliseren van de handel met tot 
doel alle mogelijke handelsbarrières weg 
te werken.  

(3) Het verzwakken van de overheden om 
onder andere het belastingssysteem te 
ondergraven.  
(4) Privatiseren, waardoor bestaande 
industrieën en gemeenschapsgoederen 
aan spotprijzen in handen komen van de 
privésector.

Neoliberaal beleid in het 
zuiden: liberaliseren van  
de handel
Een praktijkvoorbeeld van de Washington 
consensus is de desastreuze, ver-
plichte exportgerichte landbouwpoli-
tiek in Burkino Faso, die in 1980 via de 
Structurele Aanpassing Programma’s door 
het IMF werd opgelegd aan het schulden-
rijke land. Burkina Faso moest de grenzen 
opengooien en zich concentreren op de 
productie van ruw katoen voor de inter-
nationale markt, 60 % van de Burkinese 
export bestaat uit katoen en een kwart 
van de bevolking verdient zijn inkomen 
in die sector. De beelden tonen ons dat 
deze monocultuur niet alleen rampzalig 

is voor het Burkinese milieu, maar ook 
voor de bevolking. 62 % van de inwoners 
moet rondkomen met minder dan 1 dollar 
per dag. De prijzen voor ruw katoen op 
de internationale markt zijn te laag om 
de Burkinese katoenboeren in hun eigen 
levensonderhoud te laten voorzien.

Het voorbeeld toont ook dat 
het neoliberaal beleid wel door 
Washington opgelegd wordt, 
maar niet voor Washington zelf 
geldt. De VS subsidieert namelijk 
zijn eigen katoenboeren voor 3 
miljard dollar per jaar. Indien de 
VS zijn boeren niet zou subsidië-
ren, dan zou Burkina Faso elk jaar 
122 miljoen euro winst maken. 
Vergelijk dit cijfer met de bilate-
rale hulp en kredieten die de VS, 
EU en Japan samen jaarlijks aan 
het land toestaan: nog geen 30 
miljoen dollar! Met een eerlijke 
katoenprijs zou het land dus geen 
hulp nodig hebben. Een Burkinees 
expert formuleert een eenvoudi-
ge gevolgtrekking die ons als een 
waarschuwing in de oren mag 
klinken. “Als we geen eerlijke kans 
krijgen om katoen te verbouwen, 
dan gaan we allemaal emigreren 
naar Europa. We hebben geen 
keuze.” In het verleden verplicht-
ten de westerse kolonisten het 
zuiden om grondstoffen te ver-
bouwen, nu gebeurt het onder 
druk van de Wereldbank en de 
buitenlandse investeerders. 

Privatisering: de  
onteigening van openbare 
instanties
Het neoliberaal beleid is niet alleen 
voelbaar in het zuiden. Privatiseren 
betekenen dat er geleidelijk aan bezit 
wordt genomen van publieke goede-
ren door banken en financiële groepen. 
Het privatiseringsproces is reeds lang 
bezig. Vandaag de dag gebeurt dat via 
heel ingewikkelde constructies want de 
meest evidente dingen zijn reeds alle-
maal geprivatiseerd. De documentaire 
geeft het voorbeeld van het tramnetwerk 
in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. 
Dat is door de stad verkocht aan een 
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Amerikaanse investeerdersgroep voor 
het bedrag van 1 miljard dollar. Na de ver-
koop moet de stad elk jaar betalen aan 
het investeringsbedrijf om het tramnet-
werk, dat voorheen eigendom was van de 
stad, nog te mogen gebruiken (leasen). 
Dit zogenaamde ‘cross border leasing’ 
(grensoverschrijdend leasen) is bijzon-
der alomtegenwoordig: het gebeurde 
bij de Belgische justitiegebouwen, de 
computersystemen van de Nederlandse 
Luchtverkeersleiding en zelfs riole-
ringsnetwerken zijn het onderwerp van 
dergelijke financiële hocus pocus. De 
verkoper heeft op korte termijn veel 
geld ter beschikking. En de Amerikaanse 
investeerder geniet van Amerikaanse 
belastingsvoordelen bij dergelijke inves-
teringen (ten koste van de Amerikaanse 
belastingbetaler). Op lange termijn heeft 
een staat (en de overheid) echter publie-
ke goederen nodig om te overleven. De 
gemeenschap wordt door privatiseringen 
beroofd, van zijn eigen middelen ontsto-
ken en onteigend voor het winstbejag 
van privé-investeerders. Dit getuigt van 
een korte termijnvisie, terwijl de vol-
gende generaties met de problemen zul-
len achterblijven. Alles in een neoliberale 
wereld wordt herleid tot opportuniteiten 
voor winstmaximalisatie.

Opleggen van het beleid: 
van chantage tot oorlog
De documentaire toont ook een interview 
met de Amerikaan John Perkins. Hij schreef 
het boek 'Onthullingen van een economi-
sche huurmoordenaar' over z’n jarenlange 
clandestiene werk voor de Amerikaanse 
overheid. Dat bestond erin om landen 
zover te krijgen dat ze zich lieten inscha-
kelen in een economisch systeem dat 
de Amerikaanse belangen bevoordeelt. 
Simpel gesteld moest hij landen aanzetten 
tot het maken van grote schulden, waar-
door ze geen gunsten aan de schuldeiser 
konden weigeren. Grote leningen werden 
opgedrongen voor grote infrastructuur-
werken, geld dat vervolgens aangewend 
moest worden om Amerikaanse bedrijven 
in te huren om die werken te laten uitvoe-
ren. De bevolking draait op voor de schuld 
die moeilijk terug te betalen is. En dan 
volgt de eis van de VS om de schuld in te 
lossen. Wat natuurlijk niet lukt, waardoor 

het land als warme was wordt in de han-
den van de schuldeiser. De schuldenaar 
kan niet weigeren om tijdens internatio-
nale vergaderingen mee te stemmen met 
de VS, zijn oorlogen goed te keuren of haar 
eigen bodemrijkdommen voor een peu-
lenschil te verkopen. Slagen de economi-
sche huurmoordenaars niet in hun opzet, 
dan worden de politieke leiders soms 
vermoord (in 1982 werd de Panamese pre-
sident Omar Torrijos bvb. door de CIA uit 
de weg geruimd). Als er niet in geslaagd 
wordt om het geviseerde land in de pas te 
laten lopen, noch om haar politieke leiders 
te vermoorden, dan stuurt de VS het leger, 
zoals met Saddam Hoessein in Irak tot 
twee keer toe gebeurde. 

Wat te doen met al dat geld? 
Investeren!
Globalisering heeft een spectaculaire 
inkomensverschuiving veroorzaakt in 
het voordeel van het kapitaal. Deze grote 
aangroei van geld heeft een nieuwe finan-
ciële industrie doen ontstaan die zichzelf 
voortdurend probeert te verrijken. Niet 
zozeer door risico’s te nemen met eigen 
geld, maar ook met het geld dat anderen 
afstaan in ruil voor een jaarlijkse interest. 
Onredelijke beleggingsrisico’s worden 
genomen met andermans geld in de 
drang naar nog meer winst.

In Spanje maken we kennis met de 
aanloop naar- en de gevolgen van de 
vastgoedbel die er ontstond na onrede-

lijke investeringen in de vastgoedsector. 
Gigantische vastgoedprojecten werden 
ontwikkeld, niet als noodzaak voor toe-
risme of om in te wonen, maar gewoon 
als beleggingsmiddel, als een manier 
om geld te investeren met de belofte 
van grote interesten. De impact van 
die bouwwoede op het landschap is zo 
enorm dat er sprake is van een stedelijke 
tsunami die hallucinante beelden ople-
vert van met beton overspoelde natuur-
landschappen. In het (overigens zeer 
droge) zuiden van Spanje zijn er tezelf-
dertijd ook 800 kunstmatige golfter-
reinen aangelegd, niet omdat er zoveel 
golfers zijn, maar enkel en alleen omdat 
de nabijheid van golfterreinen de vast-
goedwaarde opdrijft. Een andere factor 
die kunstmatig de winstmarges opkrikte, 
zijn de Afrikaanse migranten die aan het 
laagst mogelijke loon tewerkgesteld wor-
den in de bouwsector. 

De vastgoedbel ontplofte en ondertussen 
staan 3 miljoen (!) woningen en apparte-
menten leeg. De impact op de Spaanse 
economie is enorm. De Spaanse staats-
schuld loopt op tot 106 % van het BNP. De 
Spaanse centrale bank moest ondertussen 
een deel van z’n goud en deviezen ver-
kopen. De werkloosheidsgraad bedraagt 
18 % en het land gaat gebukt onder de 
zwaarste recessie in 15 jaar. Dit roept 
parallellen op met de megalomane bouw-
woede en de recente betalingsproblemen 
in Dubai.

fILmbEspREkINg
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Normaal gezien worden er na catastrofes 
maatregelen genomen om te voorkomen 
dat ze zich zouden herhalen. Na de Grote 
Depressie (1929) werden er bijvoorbeeld 
nieuwe regels voor banken ingevoerd om 
een nieuwe economische crisis te voorko-
men. Die werden ondertussen allemaal 
overboord gegooid en ondanks de crisis 
geloven we in het huidig neoliberale tijd-
perk nog altijd dat de vrije markt alles zal 
regelen. We hebben geen regels nodig. 
“Het financieel systeem dat we vandaag 
kennen is waanzinnig en is tegen mensen 
gericht” zo stelt een Duitse financiële spe-
cialist. Politici hebben geen ernstige pro-
jecten meer. Soms lijken het eerder mari-
onetten die cruciale beslissingen nemen, 
gewillig ingaand op de richting die door 
anderen bepaald wordt. Hoe lang kunnen 
we ons de rijken nog veroorloven?

Een dergelijke politieke marionet neemt 
ons mee voor een wandeling langs de 
grote internationale banken die blijkbaar 
allemaal een kantoor hebben in de hoofd-
stad van het belastingsparadijs Jersey, een 
eiland gelegen voor de Frans Atlantische 
kust, maar deel uitmaakt van de Britse 
Kroon. Zo’n 500 miljard euro staat hier 

op de bankrekeningen, of wordt doorge-
stuurd naar de financiële centra zoals 'The 
City' in London, waar zich de grootste ban-
kenconcentratie ter wereld situeert. 

John Christensen, zelf jarenlang werkzaam 
geweest in Jersey’s financiële sector en 
nu werkzaam voor 'Tax Justice Network', 
vertelt hoe het Britse eiland eigenlijk 
functioneert als een geheim rechtsgebied. 

Iedereen die geld wil verbergen en daarna 
wil vrijmaken om opnieuw in de financi-
ele markten te pompen, maakt gebruik 
van zogenaamde ‘trusts’ (een soort bedrijf 
naar Angelsaksische rechtsvorm dat, in 
alle anonimiteit, financiële vermogens 
beheert). In de praktijk wordt een systeem 
opgezet waarin trusts gecombineerd 
worden met bedrijven en bankrekeningen 
in andere rechtsgebieden (Luxemburg, 
Zwitserland, …). Uiteindelijk ontstaat er 
een bijzonder ingewikkelde juridische 
constructie die maximale geheimhouding 
garandeert en die elk onderzoek naar het 
werkelijke eigenaarschap van die trusts, 
bedrijven en bankrekeningen onmoge-
lijk maakt. Jersey heft bovendien geen 
belastingen op de bedrijven die op haar 
grondgebied gelegen zijn. Grote delen van 
de wereldhandel passeren via dergelijke 
fiscale paradijzen. Het ultieme doel van  
belastingparadijzen is om het kapitaal 
uit de landen weg te loodsen waar het 
in de eerste plaats gecreëerd werd. Voor 
ontwikkelingslanden betekenen ze een 
ramp want massale kapitaalsvlucht. Voor 
elke dollar hulp aan Afrika zou er 10 dollar 
in het geheim terugkeren naar het wes-
ten via de belastingparadijzen. Maar ook 

voor het westen betekenen ze een ramp. 
Minder dan 3 % van de wereldbevolking 
bezit in de belastingparadijzen gezamen-
lijk zo’n 11,5 duizend miljard dollar, die 
volledig belastingvrij geparkeerd staat 
of geïnvesteerd wordt in de financiële 
wereld. Indien men dit bedrag openlijk 
zou beleggen, waarbij het op een jaar tijd 
7 % winst genereert (dat komt overeen 
met de intrestvoet op een spaarrekening 

in betere tijden) en die 7 % wordt op zijn 
beurt belast door de staat voor 30 %, dan 
betekent dat 250 miljard dollar aan over-
heidsinkomsten per jaar. Stel je voor wat 
zo’n bedrag kan betekenen in het behalen 
van de millenniumdoelstellingen of om de 
klimaatsfondsen te spijzen die de armste 
landen moeten helpen zich te bescher-
men tegen de klimaatsverandering. 

De documentaire biedt misschien niet 
zoveel nieuwe inzichten voor de lezer 
van Vrede, maar is toch beslist de moeite 
waard om zien. Het is geen technische 
analyse van de financiële markten, maar 
een analyse van het neoliberaal beleid, 
geïllustreerd met overtuigend beeldma-
teriaal van over heel de wereld. Het is een 
vrij toegankelijke documentaire die bruik-
baar is om het complexe proces van de 
neoliberalisering en de cruciale plaats van 
de financiële sector daarin beter te begrij-
pen. Er worden vele onderwerpen aange-
sneden en uitgelegd, alleen de conclusies 
mochten soms wel wat scherper zijn. We 
hoeven ons namelijk niet bij de situatie 
neer te leggen. Het neoliberalisme is geen 
natuurwet waar niets tegen te onder-
nemen valt. De politiek moet opnieuw 
z’n rechtmatige plaats opeisen en beslis-
singen nemen in het algemeen belang. 
En daar hoort een mondiale wetgeving 
bij die de hele financiële wereld opnieuw 
transparant maakt, regelt, controleert en 
limiteert. Er moet een einde komen aan 
de financiële spitstechnologie die geen 
werkelijk economisch nut heeft en enkel 
streeft naar kortetermijnwinsten. Er moet 
dringend werk gemaakt worden van een 
belasting op financiële speculatie en kapi-
taal in het algemeen. Er moet een einde 
komen aan het bankgeheim, wereldwijd 
en dus ook in België.

De documentaire 'let's make money'  
en het boek 'Confessions of an 
Economic Hitman' kunnen ontleend 
worden bij Vrede.

Info: pieter@vrede.be 

Globalisering heeft een spectaculaire 
inkomensverschuiving veroorzaakt in 
het voordeel van het kapitaal. Deze 
grote aangroei van geld heeft een  
nieuwe financiële industrie doen ont-
staan die zichzelf voortdurend probeert 
te verrijken.
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bOEkbEspREkINg

Ontmoetingen met Fidel Castro
I Georges Spriet I

Na 'De factor Fidel' is dit het tweede boek van het auteursduo Katrien Demuynck en Marc Vandepitte over Fidel Castro.  
Het blijkt ten overvloede dat de Cubaanse voorman wel een heel bijzonder iemand is. “Van zijn kaliber wordt maar iemand om de 

vijftig of honderd jaar geboren”, dixit dominee Raul Suarez.

De revolutionair en staatsman Fidel Castro 
kwam in hun eerste boek ter sprake. Dit 
boek handelt meer over zijn persoonlijk-
heid en hoe de man omgaat met zijn 
omgeving. Maar uiteraard heeft dit alles 
dezelfde wortels: Fidel is de bezieler van 
de revolutie. Je krijgt in dit boek een 
mozaïek gepresenteerd van beelden die 
betrokkenen in het kort schetsen over hun 
'commandante'. 

Ethiek
Het belang van ethiek komt ook in 
'Ontmoetingen met Fidel Castro' duide-
lijk naar voor als een van de rode draden 
die Castro's leven kenmerken. Volgens 
Armando Hart, directeur van het Jose-
Martí-programma van de Cubaanse 
Nationale Staatsraad,  begint en eindigt 
alles bij ethiek. “Fidel combineert de 
ethiek van 'ons' Amerika met de meest 
geavanceerde filosofische, politieke en 
sociale opvattingen van de moderne tijd. 
Fidel benadrukte vanaf de beginjaren de 
beslissende rol van de morele factoren in 
de strijd voor het socialisme. Hij accep-
teert geen misdaad of misbruik. In Cuba 
is nooit iemand gefolterd. We hebben de 
doodstraf omdat we niet anders kunnen 
tegenover de acties van de vijand. Maar wij 
wensen niemand dood. Bij de inval van de 
Varkensbaai koos Fidel voor een ruil van de 
gevangenen tegen medicijnen, hij had ze 
ook allemaal kunnen fusilleren.” Daarnaast 
komen nog andere eigenschappen van de 
persoon Fidel uitgebreid aan bod, zoals zijn 
grote scherpzinnigheid, zijn honger naar 
informatie, de neiging altijd na te gaan wat 
beter kan, en zijn enorme communicatie-
vaardigheid. Randy, die een functie had bij 
de communistische jeugd en nu journalist 
is bij een bijzonder populair tv-programma, 
ziet in Fidel Castro de man van de (zelf)
kritiek. “Op binnenlands vlak kan je gerust 
stellen dat Fidel de grootste criticus van de 

revolutie is. Hij vraagt zich voortdurend af 
wat we verkeerd aanpakken en hoe we het 
dan beter moeten doen. Neem het racisme. 
De revolutie nam alle nodige maatregelen 
opdat de zwarte bevolking voor het eerst 
dezelfde rechten zou hebben als de rest. 
Maar volgens Fidel zijn we er desondanks 
niet in geslaagd om het racisme te elimi-
neren". Je kunt Fidel niet begrijpen zonder 
de invloeden samen te zien van de Bijbel, 
Martí en het universele revolutionaire 
gedachtegoed. Fidel heeft nu eenmaal een 
opleiding bij de jezuïeten gekregen. Wat 
hem bijbleef is onder meer de zelfopof-
fering van de militant uit het primitieve 
christendom. Hij heeft verklaard dat in 
Latijns-Amerika een revolutionair proces 
onmogelijk is als het christelijk gedachte-
goed buiten gesloten wordt. 

Revolutie 
Je kan je afvragen of een boek met de 
zoektocht naar de 'persoonlijkheid Fidel' 
wel de manier is om Cuba bij een breder 
publiek te introduceren. Het kan natuurlijk 
bijdragen tot de omvorming van het vij-
andbeeld dat het Westen wist te creëren 
over Castro, maar riskeert te neigen naar 
een hagiografie. De auteurs relativeren 
zelf de invalshoek van de 'sterke persoon': 
“Castro is een geboren leider met een ster-
ke persoonlijkheid, maar hij leefde ook in 
buitengewone omstandigheden, en je mag 

hem daar niet van los knippen. Revoluties 
worden gemaakt door mensen, maar men-
sen ook door revoluties. " Dat niet alles van 
één persoon afhangt, krijg je ook te horen 
in bepaalde antwoorden van geïnterview-
den over de toekomst van Cuba. “Fidel is 
een uitzonderlijk iemand, maar hij is er ook 
in geslaagd om rondom zich mensen op te 
leiden die het roer kunnen overnemen. Hij 
kan in mijn ogen enkel vervangen worden 
door een collectief."

Het boek
'Ontmoetingen met Fidel Castro' volgt 
eenzelfde stramien als 'De factor Fidel', een 
eerste algemenere inleiding die dient om 
de vele gesprekken naderhand een kapstok 
te bieden. De interviews zijn nooit langer 
dan 8 bladzijden. Ik schreef al over derge-
lijk boekconcept (zie bespreking “Made in 
China, meningen van daar” EPO 2006) dat 
het mij niet zo ligt. Maar het leest vlot. Je 
maakt in stukjes en brokjes, in dia-beelden 
zou je kunnen zeggen, kennis met delen 
van de samenleving: hoe de vakbonden 
functioneren, hoe het kiessysteem werkt, 
de problematiek van homoseksuelen, het 
belang van cultuur, persvrijheid, enz.. Heel 
sterk vind ik het gesprek met Gerardo 
Hernandez Nordelo. Hij is een van de “vijf” 
Cubaanse undercover-agenten die infil-
treerden in de Miami-terreurnetwerken. 
Hij werd door de VS justitie veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van twee keer levens-
lang plus vijftien jaar. Het gesprek met 
Gerardo in de Lompoc-staatsgevangenis in 
Californië, toont hoe mensen in 'uitzicht-
loze' omstandigheden toch de rug recht 
weten te houden dankzij hun principes en 
de inspiratie die ze uit de geschiedenis van 
deze Cubaanse revolutie putten. 

Katrien Demuynck en Marc Vandepitte
‘Ontmoetingen met Fidel Castro’
Uitgeverij Epo, 2009. 
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AgENDA

8 tot 12-02-2009 
AfghAnistAn sprekerstoer

Een activiste van de Afghaanse vrouwenorganisatie RAWA 
(Revolutionary Association of the Woman of Afghanistan) 
toert een hele week door België. RAWA komt op voor de rech-
ten van Afghaanse vrouwen en verzet zich zowel tegen de 
Amerikaanse en NAVO-bezetting als tegen de krijgsheren en 
de Taliban.
Programma (volledig programma op www.vrede.be)
– Donderdag 11-02 Gent, Vredeshuis, 20u.
– Vrijdag 12-02, Brussel, Locatie nog te bevestigen

13-03-2009
6de vredesconferentie: oorlog uw beste belegging

Programma: plenair debat en discussies in werkgroepen.
Sprekers: o.a. Ruth Tanner (War On Want – bevestigd) en Ben 
Hayes (Statewatch - auteur van NeoConOpticum – studie 
over de veiligheidsindustrie – gevraagd)
Aanvang: 10u tot 17u
Locatie: De Markten, Oude Graanmarkt, Brussel
Meer info op www.vrede.be 

19 tot 27-03-2009
pAlestinA filmfestivAl 
In Gent en Antwerpen vindt op verschillende locaties een 
filmfestival plaats dat zal focussen op de Palestijnse kwestie. 
Dit aan de hand van een aantal thema-avonden met films 
ingeleid door de filmmakers zelf of interessante experts. 

Programma (onder voorbehoud):
–  Vrijdag 19/03 – Zionisme en racisme
–  Maandag 22/03 – Landroof (muur, nederzettingen)
–  Woensdag 24/03 – Oorlogsmisdaden (mensenrechten en 

Israëlisch leger)
–  Vrijdag 26/03 – Naqba
–  Zaterdag 27/03 – Slothappening met films, tentoonstelling, 

panelgesprek, eten en muziek in 'De Centrale' te Gent.
Meer info op www.vrede.be 

03-04-2009
bomspotting op kleine brogel

Kom naar de militaire basis van Kleine Brogel voor een 
geweldloze actie tegen kernwapens.
Aanvang: 12u
Briefing: Sint Jozefzaal, Kleine Brogel
Meer info: www.vredesactie.be 

OVERLIJDENSBERICHT 
 

Adolf De Mulder

Op 19 november 2009 overleed Adolf De Mulder. 

Adolf was zijn leven lang militant van de linkse zaak. 
Voor onze vredesbeweging heeft hij veel betekend. 
Dolf was een zeer standvastig iemand. Hij was zeker 
niet de tafelspringer, de grote redenaar of de felle dis-
cuteerder. Toch had hij zeer veel energie om zijn visie 
op de wereld met anderen te delen. Hij straalde een 
rustige zekerheid uit over het feit dat hij zijn eigen 
kleine bijdrage kon leveren aan meer rechtvaardigheid 
in de samenleving. Ik heb hem pas echt leren kennen 
in 1990 toen hij al op pensioen was. Hij kwam niet 
alleen drie dagen in de week als vrijwilliger werken op 
het secretariaat hij heeft ook gedurende jaren, samen 
met andere Gentse vrienden, Vrede-Gent helpen uit-
bouwen en recht gehouden. Dolf was één van die stille 
militanten die de ruggengraat helpen vormen van een 
beweging als de onze.

Hij heeft zijn lichaam afgestaan voor wetenschappelijk 
onderzoek.

Aan zijn vrouw Juliette, zijn kinderen en hun familie 
bieden we onze oprechte deelneming aan.

Georges Spriet, Vrede vzw

21-01-2009
derde conferentie vAn tilburg: een fAir & green deAl
Krachten mobiliseren voor een duurzame en solidaire economie.  
Debatten en panelgesprek.
Sprekers: Joachim Spangenberg (Sustainable Europe Research Institute), Wiert Wiertsema 
(Both ENDS), Francine Mestrum (Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent), Peter Tom 
Jones (Katholieke Universiteit Leuven), Hans Opschoor (Institute of Social Studies, Den 
Haag)
Aanvang: 10u-17u
Locatie:  Universiteit van Tilburg, gebouw Cobbenhagen-Gebouw C  

Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
Toegang: 15 euro
Busvervoer vanuit Vlaanderen via VODO. Kostprijs 10 euro. Opstapplaats: station 
Antwerpen-Berchem. Info en contact: sarah@vodo.be
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sept-okt 49
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Het verband tussen de financiële crisis en de 

internationale veiligheid
jan-feb 18
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