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Obama’s onderminister van defen-
sie is William Lynn. Deze man was 

voorheen actief bij Raytheon, een groot 
VS-defensiebedrijf dat in 2007 voor meer 
dan 18 miljard dollar aan overheidsop-
drachten uitvoerde. Het bedrijf is o.a. 
gespecialiseerd in de bouw van raket-
tensystemen en is actief betrokken bij de 
uitbouw van het Amerikaanse anti-raket-
tenschild. Israël maakte gebruik van het 
materiaal van dit bedrijf om Libanon te 
bombarderen in 2006. Volgens de nieuwe 
ethische regels van de Obama-admini-
stratie moet een toekomstig overheids-
functionaris die actief was als lobbyist op 
hetzelfde werkterrein, een afkoelingsperi-
ode van minstens twee jaar inlassen voor-
aleer hij de job kan aanvaarden. Obama 
was zo vriendelijk om voor deze man 
een uitzondering op de nieuwe regels te 
maken. Het betreft dan ook maar een vrij 
onbenullige job, de tweede belangrijkste 
post binnen het ministerie van defensie. 
Ratheyon is trouwens ook actief in Derry, 
Noord-Ierland. Het bedrijf belandde daar 
vlak na de ondertekening van het vredes-
akkoord. John Hume, die net de Nobelprijs 
voor de Vrede ontvangen had (1998) 
omwille van zijn rol tijdens de vredeson-
derhandelingen, was een van de mensen 
die de komst van het bedrijf verwelkomde 
in het kader van het vredesdividend. 
Wapens voor vrede, mooi toch?

In januari 2010 besliste het Hoog-
gerechtshof van de VS dat bedrijven 

volgens het 1ste amendement van de 
Amerikaanse grondwet (regelt de vrij-
heid van meningsuiting, de vrijheid van 
religie, ...) het recht hebben om ongelimi-
teerde hoeveelheden geld te spenderen 
om de resultaten van de Amerikaanse 
verkiezingen te beïnvloeden. Het geld 
van Exxon, Goldman Sachs en de rest 
van de 500 meest gefortuneerde bedrij-
ven vreet nu al aan het Amerikaanse 
beleidsproces. Met deze beslissing geeft 
het Hooggerechtshof groen licht aan 
de bedrijfsgiganten om de democratie 
helemaal te vertrappelen. Waar zitten de 
rechters met hun verstand? Bedrijven zijn 
door de staat gecreëerde entiteiten, geen 
echte mensen. Bedrijven hebben geen 
bijzondere belangen zoals mensen dat 
hebben. En in tegenstelling tot mensen 

worden bedrijven gedreven door slechts 
een enkele motivatie: winstmaximalisatie.   
(22 januari  2010, www.citizen.org)

In bepaalde delen van Azië kan je voor 
het bezit van 500 gram van een bepaald 

wit poeder de doodstraf krijgen. De 
import van tonnen van een ander dode-
lijk wit poeder is echter legaal en levert 
enorme winsten op. Dit witte poeder 
wordt massaal gebruikt in de bouwsector 
wegens zeer goedkoop en heeft de dood 
van 100.000 werknemers per jaar tot 
gevolg. Chrysotiel, een dure naam voor 
het dodelijke product asbest. In het wes-
ten is het product ondertussen verboden 
maar het blijft nog steeds een miljoe-
nenbusiness voor bedrijven uit Rusland 
en Canada die duizenden tonnen van het 
goedje exporteren naar vooral India en 
China. Een echte aanrader voor investeer-
ders op zoek naar grote winsten.  
(15 februari 2010, www.corpwatch.org)

Dankzij de uitwijzingspolitiek van 
België komen we in onze media ook 

nog eens iets te weten over het buitenland, 
een staatsgreep in Niger bijvoorbeeld. Dat 
gebeurt niet zoveel, berichten over Niger 
in onze media. Het laatste dat we ons zo 
voor de vuist herinneren is wellicht dat 
George Walker Bush het land er in 2002 
valselijk van beschuldigde uranium aan 
Saddam Hoessein te hebben verkocht. 
VS-diplomaat Wilson zei toen dat dit niet 
met de waarheid strookte, waarna een 
furieus Witte Huis de naam van diens 
echtgenote lekte als spionne van de 
Verenigde Staten. Of kent u het dossier 
van de Touaregs misschien? Die hebben 
inderdaad heel wat problemen met het 
centrale gezag in Niger. Maar daar verne-
men we meestal ook niet zoveel over. Niger 
dus, waar 26 Belgen, vier personeelsleden 
van de luchtvaartmaatschappij en 22 bege-
leiders van teruggestuurde asielzoekers, 
24 uur vertraging opliepen tijdens hun 
terugreis naar België, omwille van een aan 
de gang zijnde staatsgreep.  We wijzen uit 
om te leren.

Gelukkig zijn er nog staatsgrepen in 
de wereld om ons nog maar eens te 

wijzen op het actieve uitwijzingsbeleid dat 
ons land voert. Daar horen we anders niet 
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te veel van in de Belgische media. We han-
teren nochtans strikte regels. De tragische 
dood van Samira Adamu drukte ons jaren 
geleden met de neus op de schandelijke 
praktijken die bij uitwijzingen kunnen 
gebruikt worden. Het is intussen al jaren 
stil rond dit dossier. Zo stil dat we het bijna 
zouden vergeten. Maar dankzij de staats-
greep in Niger weten we nu dat dit rijke 
landje aan de Noordzee het uitwijzingsbe-
leid onverdroten verder zet.

Niger dus, waar de Franse nucleaire 
onderneming Areva al jarenlang 

– geruime tijd via exclusiviteitscontrac-
ten – de uraniummijnen uitbaat. Niger 
is momenteel de vierde grootste pro-
ducent van uranium in de wereld (3500 
ton per jaar), en staat 174ste op de index 
van menselijke ontwikkeling. Vanuit de 
Touareg-gemeenschap zijn er concrete 
beschuldigingen geuit aan het adres van 
Areva voor de milieuvervuiling die de ura-
niumexploitatie veroorzaakt. De Touaregs 
verliezen er hun bron van inkomsten 
(veeteelt en zoutontginning) door de ver-
vuiling. Het Afrikaanse land heeft sedert 
2007 zijn economische relaties gediver-
sifieerd. Er werden 122 nieuwe exploita-
tievergunningen afgeleverd aan Chinese, 
Canadese, Amerikaanse, Australische en 
Zuid-Afrikaanse ondernemingen. Areva 
wist nog wel een supercontract binnen te 
halen in januari 2009 dat perspectieven 
opent voor een recordproductie van 5000 
ton uranium per jaar. Verbaast het u dat 
de wereld de staatsgreep vernam via de 
Franse ambassade? 
(Le Soir, vendredi 19 février 2009)

APRIL
soms betoverend mooi
in groene lentetooi
soms koud en grillig
bij een striemende hagelbui
jouw aarzelende ochtendzon
doet ons hart weer verlangen
en in milde avondstonden
plannen we duizend dromen.
want mei wacht al ongeduldig
om jouw plaats te heroveren.

Jozef Vandromme
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Terwijl de andersglobalistische bewegingen reeds tien jaar proberen 
om de groeiende kloof tussen rijk en arm op de wereld te vermin-
deren via strijdpunten zoals de Tobintaks, Financiële Transactie 
Taks, fair trade en volledige schuldkwijting proberen allerlei rijke 
weldoeners en popzangers ondersteund door de verpletterende 
entertainment machine van vooral de visuele media deze strijd 
tegen de armoede en sociale ongelijkheid te dempen in een bad van 
sentimentele caritas.

Voor de eindejaarsfeesten werd in Vlaanderen alles beheerst door 
de “Music for Life” kampanje die als een pletwals elk debat over 
structurele veranderingen onmogelijk maakte (en het is altijd mee-
genomen als citymarketing). Hoe meer lol aan het glazen huis hoe 
meer geld voor malaria. Alleen door mee te doen schaarde men zich 
bij de goede mensen. De mensen van goede wil.

Er wordt geen woord vuil 
gemaakt aan de economi-
sche almacht van de medi-
cijnenmultinationals die 
bepalen wie op de wereld 
toegang krijgt tot bepaalde 
medicijnen en wie niet, 
wie blijft leven en wie niet. 
Voor de steunacties voor 
Haïti beleven we nogmaals 
hetzelfde: een leuke avond 
gelardeerd met BV’s, inspe-
lend op de sentimenten 
van het grootste deel van 
de bevolking. Niet naden-
ken, gewoon geld storten. Elke sociale strijd wordt op die manier 
herleid tot caritatief engagement.

Natuurlijk is het prachtig dat zoveel mensen hun hart laten spreken, 
en natuurlijk verschaffen deze acties vooral een samenhorigheids-
gevoel, een gemeenschapsgevoel, een bindend element dat mensen 
samenbrengt. Daar is op zichzelf niets tegen. Er valt de mensen die 
geven dan ook niets te verwijten. Maar het is toch wel schrijnend 
om te moeten beseffen dat de toekomst van de armsten op de pla-
neet in handen ligt van de entertainmentindustrie.

Dat de toekomst van uw en hun kinderen, of ze medische verzor-
ging, medicijnen, onderwijs zullen krijgen, in handen ligt van het 
draaien van genoeg plaatjes of het feit of het 1212 lied van Natalia 
en Gabriel Rios een hit wordt of niet. Deze gemediatiseerde dicta-
tuur van het caritatieve engagement brengt echter geen fundamen-
tele zoden aan de dijk. Omdat het structureel geen enkele veran-
dering wil en wenst aan te brengen in de onrechtvaardige sociale 
verhoudingen in de wereld.

Het invoeren van een mondiale Tobintaks of een Financiële 
Transactie Taks maakt een fiscale herverdeling mogelijk van rijk naar 
arm. Rechtvaardige handel, dus niet het recht van de sterkste, het-
geen wij de vrije markt of liberalisering van de wereldhandel noe-
men, zal bijdragen aan de mogelijkheden van volkeren in het Zuiden 
om hun lot en hun toekomst in eigen handen te nemen en stabiele 
samenlevingen op te bouwen.

Nu vernietigen we ze onder het mom van globalisering. Ze worden 
gedwongen te liberaliseren en te privatiseren, waardoor vooral de 
zwakkeren steeds minder toegang hebben tot collectieve publieke 
voorzieningen zoals onderwijs, cultuur en gezondheidszorg. Dan 
schreeuwen we in koor, met als leidende kapelmeester Karel De 
Gucht, moord en brand over “onbekwaamheid” en “corruptie” en 
enkele keren per jaar dompelen we ons onder in een collectieve 

roes van caritatief enga-
gement waarna we 
overgaan tot de orde van 
de dag.

Natuurlijk zullen NGO’s 
met deze gelden zoveel 
mogelijk mensen pro-
beren redden, onderdak, 
noodhulp en dringende 
medische verzorging 
aanbieden. Maar intus-
sen kan een land als 
Haïti haar eigen bevol-
king niet meer voeden 
want de lokale markten 

en dus kleine boeren worden vernietigd door de dumping van 
goedkope Amerikaanse rijst. Horen we Obama daar iets over 
zeggen? Over de uitbuiting van arbeiders in de “sweatshops” in 
Haïti, vooral gepromoot door de democraat Clinton, horen we 
ook geen woord. Eerst wordt Haïti decennialang geplunderd en 
dan maar met een beschuldigende vinger naar een onbestaande 
overheid wijzen.

Indien we echte “bridges over troubled water” willen bouwen en de 
ontwikkelingslanden kansen geven om zichzelf uit het moeras te 
trekken, moet de sociaal-economische structuur van de wereldhan-
del veranderen. Echte “change” dus. Maar daar liggen de media en 
de entertainmentindustrie niet van wakker van. Of misschien juist 
wel?

Weten we intussen al hoeveel CEO’s en bankdirecteurs hun bonus-
sen hebben afgestaan aan 1212? Misschien iets voor een nieuwe 
televisieshow: “Bonussen voor Haïti”. Maar dat is natuurlijk weer 
een heel andere discussie.

De gemediatiseerde dictatuur van de caritas 
I Eric Goeman I

Zanger Bono en president Obama
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EDITORIAAL

In Nederland struikelde het kabinet 
Balkenende IV over Afghanistan. De 
PVDA, een van de drie regeringspartijen, 
hield vast aan de afspraak om de 2000 
troepen sterke Task Force Uruzgan vanaf  
1 augustus af te bouwen en tegen eind 
dit jaar stop te zetten. Niet alleen in het 
parlement, maar ook bij de publieke opi-
nie is het verzet tegen de militaire aan-
wezigheid in Afghanistan toegenomen. 
De Nederlanders hebben 21 dode solda-
ten te betreuren en worden oorlogsmoe.

Hoewel de woordvoerder van de  
NAVO zich haastte om te stellen dat de 
Nederlandse beslissing geen schade zal toebrengen aan de 
operatie van het militaire bondgenootschap, zorgt ze onge-
twijfeld voor de nodige nervositeit en kan ze in een interne 
crisis ontaarden. Uruzgan is van logistiek levensbelang voor 
de Taliban en dus ook voor de NAVO-missie ISAF. Weinig lan-
den staan te popelen om er de leiding van Nederland over 
te nemen. De grootste schok is evenwel van politieke aard. 
De Nederlandse beslissing is een klap in het gezicht van 
president Obama amper drie maanden na diens oproep voor 
meer troepen in Afghanistan. Tot voor kort gold Nederland 
in Washington als een schoolvoorbeeld: betrouwbaar en 
geëngageerd transatlantist, geprezen voor zijn relatief grote 
militaire bijdrage en efficiënte aanpak in Afghanistan. Dat 
uitgerekend zo'n bondgenoot vaandelvlucht pleegt, bezorgt 
Washington hoofdbrekens. Er is sprake van een mogelijk 
domino-effect. Canada, dat een dodentol kent van 139 sol-
daten, besliste eerder al dat het in 2011 zijn 2.800 troepen 
uit de gewelddadige provincie Kandahar zal terugtrekken. 
En ook in andere landen stijgt de druk op de regeringen. Uit 
opiniepeilingen blijkt dat 56 procent van de Britten tegen de 
militaire aanwezigheid in Afghanistan is gekant. In Duitsland 
wil 71 procent van de bevolking de troepen 'zo vlug mogelijk' 
het land uit en kant een overweldigende meerderheid van 
83 procent zich tegen het zenden van meer troepen. Ook in 
Polen (76%), Australië (51%), Frankrijk (56%), de VS (51%) en in 
de meeste andere landen wil de meerderheid van de bevol-
king de troepen weg. Dat weegt op de NAVO-cohesie. Daar 
vonden een aantal landen sowieso al dat de inspanningen in 
Afghanistan niet altijd gelijkmatig zijn verdeeld. Als het aan-
tal militaire en burgerslachtoffers toeneemt en de publieke 
perceptie groeit dat de oorlog in Afghanistan niet te winnen 
valt, zouden andere landen het Nederlandse voorbeeld wel 
eens kunnen volgen.

Maar in vergelijking met Nederland 
kan het contrast met het Belgische 
ondermaatse of zelfs onbestaande 
Afghanistandebat niet groter zijn. 
Hoewel ons land 600 militairen in het 
oorlogsgebied telt in een operatie die 
jaarlijks 109 miljoen euro bedraagt, 
houden onze politici het liever bij een 
koffiekransje. Er zijn nog geen bodybags 
teruggekeerd, dat maakt al een verschil. 
De nochtans gemakkelijk weerlegbare 
regeringspropaganda dat Afghanistan 
weliswaar een moeilijk, maar positief 
verloop kent, zorgt voor weinig of geen 
weerwerk, een paar uitzonderingen in de 

oppositie niet te na gesproken. Het 'grote debat' dat begin dit 
jaar in de commissies Buitenlandse Zaken en Defensie van het 
Belgische parlement plaatsvond werd een echte afknapper. De 
desinteresse en gebrekkige dossierkennis droop er bij velen af. 
Volgens minister van Buitenlandse Zaken Vanackere moeten 
we “absoluut vermijden dat Afghanistan een safe heaven zou 
worden voor terrorisme en moeten we er alles aan doen om 
de teelt van opium in te dijken.” Goedkope stellingen waarop 
de meeste parlementairen niet konden of wilden reageren. 
Ze hadden uit het VN-drugsrapport van 2001 kunnen citeren 
dat het net de Taliban waren die er voor zorgden dat de opi-
umproductie in 2000 tot quasi nul herleid werd. Of ze konden 
het hebben over pas vrijgegeven documenten van o.a. het 
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waaruit blijkt 
dat het voormalige Talibanregime in Afghanistan vanaf 1998 
Osama Bin Laden onder druk probeerde te zetten om geen 
aanslagen te plegen tegen de VS en dat het niet geïnteres-
seerd was in een internationale Jihad. 

In februari was een activiste van een Afghaanse vrouwenorga-
nisatie RAWA in ons land. Zij maakte brandhout van de wes-
terse politiek. Meer troepen naar Afghanistan betekent meer 
miserie. De luchtaanvallen van de VS en NAVO zorgden al voor 
10.000 burgerslachtoffers. En dat om een corrupt regime in het 
zadel te houden dat bovendien fundamentalisten, krijgsheren 
en oorlogsmisdadigers in zijn rangen telt. De VS, die zonder 
veel overleg hun strategie opleggen, zijn in de eerste plaats in 
Afghanistan voor hun geostrategische belangen. Het lot van 
de Afghanen kan hen worst wezen, zo leren we uit de voorge-
schiedenis. En daar is in het 'grote parlementaire debat' geen 
woord over gezegd. “Vrijheid, democratie en onafhankelijkheid 
zijn geen waarden die de Verenigde Staten ons moeten opleg-
gen. We moeten er zelf voor strijden”, aldus de activiste.

editoriaal
Domino's in Afghanistan

I Ludo De Brabander I
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INTERVIEW

Toen in het voorjaar van 2003 de oorlog 
tegen Irak uitbrak, verhitte dat, net als  
in 1990, ook de gemoederen binnen de 
vredesbeweging die verdeeld was over 
twee platformen.

Klopt (zucht), dat had nooit mogen gebeu-
ren. We werden toen gezien als verdedi-
gers van Saddam Hoessein. Het enig wat 
we wilden doen, was genuanceerd kijken 
naar de toestand in Irak. Een jaar na de 
Golfoorlog van 1991 was er amper te mer-
ken dat er een oorlog door het land was 
geraasd. Dat was onwaarschijnlijk,... elek-

triciteit, olievoorziening,... in zes maand 
werkte alles weer. Toen was Saddam in 
grote delen van het land daarom zeer 
populair, wat voor 1990 helemaal niet 
het geval was. En natuurlijk waren er heel 
wat dissidente en kritische stemmen. 
Terecht ook, Saddam was geen engeltje, 
dat hoef ik je niet te vertellen. Maar onder 

de bevolking in de Arabische wereld telde 
Saddam veel aanhangers omdat hij de 
enige was die niet wilde plooien voor 
de Amerikanen. Bij de grootste fans van 
Saddam Hoessein waren vrouwen, omdat 
hij ze rechten heeft gegeven. Hij vaardigde 
wetten uit die het mogelijk maakten dat 
ze konden studeren, zelfs als de man dat 
niet wilde. Maar hij is natuurlijk ook met 
de zeer grove borstel door de critici gege-
aan. Abdullah Al Bayati, een Iraakse intel-
lectueel die nu actief is in het BRussells 
Tribunal, vluchtte in 1971 al het land uit 
en is sindsdien een banneling. Hij wilde 

als nationalist een front met de commu-
nisten. Daarvoor is hij verschillende keren 
de gevangenis ingevlogen. Toch kan zelfs 
hij genuanceerd praten over het Saddam-
regime. Hier is dat niet mogelijk. De hele 
focus op Saddam Hoessein vertroebelde 
wel de discussie over Irak zelf. Tony Blair 
gebruikte de figuur van Saddam om in 

coalitie met de VS, Irak binnen te vallen, 
hoewel er duidelijk andere motieven 
speelden. Toen Lieven De Cauter met zijn 
idee kwam om een Irak-tribunaal op te 
richten, was dat voor het debat in België 
een fantastische zaak. Hij is er met zijn 
initiatief in geslaagd om de verdeeld-
heid binnen de vredesbeweging weg te 
werken. Alle ogen waren terug op de oor-
logspolitiek tegen Irak gericht, in plaats 
van op elkaar. Met het tribunaal bouwden 
we een enorm internationaal netwerk 
van intellectuelen uit, onder wie veel 
Irakezen. Toen we campagne voerden rond 
de moordpartijen en verdwijningen van 
academici werd dat een overrompelend 
succes.

In het boek 'Cultural Cleansing in Iraq', 
waaraan je hebt meegewerkt, wordt 
gesteld dat de invasie van 2003 gevolgd 
werd door een systematische campagne 
om de Iraakse staat te vernietigen. 

Irak was een moderne staat met hoog-
opgeleide mensen die trots zijn op hun 
geschiedenis en die zelf de controle 
wilden behouden over de olie en andere 
grondstoffen. Elk land dat zo'n politiek 
voert wordt gemakkelijk een mikpunt 
van grootmachten zoals de VS. Als je 
een land wil overheersen, zorg dan dat 

De Amerikaanse president moet onvoor-
waardelijk zijn troepen terugtrekken uit 
Irak en herstelbetalingen doen voor de 
schade die zijn land het Iraakse volk heeft 
berokkend. 

“Irak is met opzet vernietigd” 
Interview met Dirk Adriaensens van het BRussells Tribunal 

I Ludo De Brabander I

Naar aanleiding van de Iraakse nationale verkiezingen van maart en de aangekondigde terugtrekking van  
de Amerikaanse troepen, blikken we met een van de drijvende krachten van het Brussells Tribunal terug op de turbulente  

geschiedenis van het land de jongste decennia. 
Dirk Adriaensens geraakte bij Irak betrokken nadat in augustus 1990 een embargo tegen het land werd afgekondigd. Dat was de 

aanleiding voor de oprichting van 'SOS Irak' waarvan hij de coördinator zou worden. Er trokken toen verschillende betogingen door 
Brussel die tegen de nakende oorlog waren gericht, maar waarbij het gros van de manifestanten het embargo steunde. In 1992 

trok hij met een aantal prominente namen onder wie Raymond van het Groenewoud voor een eerste keer naar Irak op uitnodiging 
van de Iraakse Vrouwenfederatie. In 1994 schreven ze hun ervaringen neer in een boek, 'Rendez-vous in Bagdad'. Hij keerde daarna 
nog vele keren terug naar Irak. Kort na de Amerikaans-Britse invasie ontmoette hij professor Lieven De Cauter, die toen steun zocht 
voor de oprichting van het 'BRussells Tribunal', dat in 2004 een reeks van hoorzittingen zou organiseren over de oorlogspolitiek van 
de neoconservatieven in Washington, verenigd in het Project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw (PNAC). Nadien liet het BRussell 

Tribunal van zich horen met een opmerkelijke internationale campagne tegen de golf van moorden en verdwijningen van hon-
derden Iraakse academici. Dirk Adriaensens schreef daarover twee bijdragen in een boek met de titel 'Cultural Cleansing in Iraq' 

(PlutoPress, 2009).
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het geheugen en de intellectuele 
capaciteit uitgewist wordt. D.w.z. 
dood of drijf de middenklasse in 
ballingschap, plunder of vernietig 
culturele en onderwijsinstellingen, 
ontmantel de economie en ontbind 
het politie-apparaat. Dat is exact 
wat de Amerikaan Paul Bremer 
III, als hoofd van de Voorlopige 
Autoriteit onder de Coalitie 
(Coalition Provisional Authority) 
in het eerste jaar van de bezet-
ting, heeft gedaan. Bremer werkte 
volgens een voorbereid plan dat 
de hele economische en politieke 
infrastructuur van Irak moest ont-
mantelen. Zijn 'orders' zouden een 
nationalistische, staatsgecentreer-
de economie omvormen tot een 
extreem neoliberaal marktmodel 
met grootschalige privatiseringen, 
waarbij de Iraakse economie open-
gesteld werd voor buitenlands, 
vooral Amerikaans kapitaal. Wat 
ze niet verwacht hadden, was 
dat het verzet zich al zo vlug en 
fel zou tonen. Eind 2003, toen 
de budgetten moesten gestemd 
worden voor de oorlog in Afghanistan en 
Irak, zat daar 3 miljard dollar bij voor de 
oprichting van milities en het uitvoeren 
van 'covert operations' (geheime ope-
raties door veiligheidsdiensten, nvdr). 
Vlak daarna begonnen de slachtpartijen, 
waarbij telkens de namen vielen van de 
gevreesde Badr, Wolf, Scorpion en andere 
brigades. Deze zijn opgericht of bewapend 
door de CIA en figuren die ervaring had-
den opgedaan in landen als El Salvador of 
Colombia. Ik denk aan James Steel (topad-
viseur van de gevreesde Iraakse Speciale 
Politie Commando's, en voordien actief bij 
de 'Special Forces' in El Salvador tijdens 
de burgeroorlog, nvdr), Steve Casteel 
(topadviseur op het Iraakse ministerie van 
Binnenlandse Zaken dat beschuldigd werd 
een draaischijf te zijn voor doodseskaders, 
nvdr) of John Negroponte (ambassadeur 
van Irak in 2004 en 2005, die voordien 
als ambassadeur in Honduras actief 
betrokken was bij de organisatie van de 
Contra's tegen het Sandinistische regime 
in Nicaragua, nvdr). Met die 3 miljard dol-
lar zijn ze begonnen met doelgerichte 
moordpartijen, vooral op mensen uit de 

intellectuele middenklasse. Als je die uit-
schakelt zijn de 'brains' weg. En wat komt 
er in de plaats? Amerikaanse aannemers 
en experts. Zo bleven er maar weinig inge-
nieurs over om te werken in de olievelden, 
waardoor men verplicht was die te halen 
uit Texas en Oklahoma.

Maar met welke doel moest Irak in chaos 
worden gedompeld en 'onderontwikkeld' 
worden gemaakt?

In het boek leggen we dit omstandig uit, 
onder meer op basis van officiële en ande-
re documenten. Een belangrijke doelstel-
ling was Irak zoveel mogelijk onder con-
trole te krijgen, de olie te controleren en 
westerse multinationals in een positie te 
plaatsen waarin ze gemakkelijk lucratieve 
contracten af konden sluiten. De invasie 
moest ook de Amerikaanse militaire hege-
monie bevestigen in dit cruciale olierijke 
deel van de wereld, met in het hart van 
de Arabische wereld een grote regionale 
militaire en politiek-economische basis. 
Tenslotte, niet onbelangrijk, werd Israël 
uit de wind gezet door de ontmanteling 

van een regionale macht die het 
Palestijnse verzet steunde. Israël, 
dat trouwens al jarenlang aan-
wezig is in de Koerdische regio, 
kan je in dit verhaal zien als een 
verlengstuk van de Amerikaanse 
hegemonie.

Als het doel erin bestond om Irak 
te ontmantelen en het vervolgens 
te controleren, kan je vandaag 
toch moeilijk beweren dat dit pro-
ject helemaal geslaagd is?

Klopt, maar men heeft dan ook 
geen rekening gehouden met 
het verzet. Dat neemt niet weg 
dat deze politiek verder wordt 
gevolgd en de VS de controle 
probeert te behouden via een 
politiek van 'verdeel en heers'. 
Vergelijk het met Afghanistan 
waar de strategie nu luidt dat een 
deel van de Taliban moet opge-
nomen worden in de Afghaanse 
regering. In Irak had je eerst de 
'de-Baathificatie' (Onder Saddam 
Hoessein was de voornamelijk 

soennitische Arabisch Nationalistische 
Baathpartij aan de macht, nvdr) gericht 
tegen de soennieten. Sjiitische doodses-
kaders tegen de soennieten opereerden 
vanuit het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Vervolgens kwamen de sjiitische 
Sadristen in opstand. Daarop riepen de 
Amerikanen de 'Awakening Councils' in de 
Soenni-driehoek (de Anbar provincie, nvdr) 
in het leven, waar delen van het soen-
nitisch verzet in werden opgenomen, om 
als tegenwicht te dienen voor de sjiitische 
gewapende milities.

Die Amerikaanse verdeelpolitiek heeft 
trouwens bijna geleid tot de sektarische 
opdeling van het land, zoals aangeraden 
werd in het Biden-Gelb plan. Biden is nu 
de Amerikaanse vice-president.

Dat plan is niet gelukt. Dat bleek ook uit de 
laatste regionale verkiezingen toen partij-
en die daar voorstander van waren of een 
etno-religieus programma hadden, slecht 
scoorden. Bijvoorbeeld in Kerbala, een 
belangrijke heilige plaats van de sjiieten, 
is er een Baathist verkozen als gouverneur 
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met een seculier programma. Het was 
zelfs zo erg dat premier al-Maliki zijn 
religieus discours wat moest inslik-
ken. De kandidaten met een nationa-
listisch programma en seculiere pro-
gramma's hebben toen grotendeels 
de verkiezingen gewonnen.

Staat Biden nog altijd achter de 
opdeling van Irak volgens sektari-
sche lijnen?

Je zou die indruk kunnen krijgen met 
zijn steun aan het idee de Baathisten 
uit te sluiten van deelname aan de 
verkiezingen. Maar de plannen ver-
anderen ook voortdurend. Wat niet 
wil zeggen dat de Amerikanen aan 
het improviseren zijn. Washington 
reageert naargelang de situatie evo-
lueert.

In Nederland en Groot-Brittannië 
is – in tegenstelling tot de VS – het 
Irak-beleid aan een parlementair 
onderzoek onderworpen. De kritiek 
was niet mals. De analyses en kritie-
ken van de vredesbeweging bleken 
te kloppen.

Hoewel dat allemaal vrij braaf is verlo-
pen en de kritiek in de rapporten niet tot 
politieke consequenties heeft geleid. Dat 
neemt niet weg dat de parlementaire 
hoorzittingen en rapporten in beide landen 
een goede zaak zijn geweest. De mensen 
weten nu meer over de ware toedracht en 
achterliggende intenties van de oorlog. In 
de VS houdt Obama zo'n politiek onder-
zoek tegen. In elk geval, is Irak vandaag uit 
het gezichtsveld verdwenen. Het enige wat 
men nog onthoudt is het zogenaamde ver-
trek van Obama's troepen en het feit dat ze 
in Irak nog altijd onder elkaar vechten en er 
heel wat zelfmoordterroristen opereren.

De nationale verkiezingen van maart 
2010 worden voorgesteld als heel belang-
rijk voor de toekomst van Irak, met een 
invloed op de terugtrekking van de bui-
tenlandse troepen. Volgens de officiële 
kalender worden de gevechtstroepen 
deze zomer al teruggetrokken en tegen 
2011 trekken ook de andere Amerikaanse 
militairen weg. Hoe zie jij dat?

Ja, dat lees je overal, maar een aantal 
basissen worden volgens mij permanente 
militaire basissen. De Amerikaanse minis-
ter van Defensie zei eind vorig jaar: 'geen 
permanente militaire basissen tenzij er 
een nieuw akkoord komt met de Iraakse 
regering'. De deur voor permanente 
basissen staat m.a.w. duidelijk nog open. 
Premier Maliki heeft trouwens gezegd 
dat de Amerikanen langer zullen moeten 
blijven om de situatie te stabiliseren. Er 
blijven sowieso duizenden soldaten ach-
ter. De Amerikaanse ambassade in Irak, 
die nu al de grootste is ter wereld, wordt 
nog eens verdubbeld in omvang. Dat wil 
zeggen dat ze helemaal niet van plan zijn 
om te vertrekken.

Het blijft gissen hoe de VS zullen rea-
geren op de verkiezingen. Veel hangt af 
van de uitslag. Kijk de oliecontracten zijn 
alvast binnen, ook al is het misschien 
niet helemaal gegaan zoals ze het had-
den gewild. De Amerikanen veranderen 
geregeld het geweer van schouder, al 
naargelang het hen uitkomt. Nu is er 
stabiliteit nodig. Ze dachten dat Maliki 

daarvoor kon zorgen. Maar blijkbaar 
is de bevolking niet zo voor Maliki, 
toch niet als hij de sektarische kaart 
blijft trekken. De mensen zijn dat 
beu, ze zijn het geweld beu. Maliki 
heeft schrik dat hij niet verkozen 
zal geraken. Dus is er die lijst geko-
men met meer dan 500 mensen 
– vooral soennitische Baathisten – 
die niet mogen deelnemen aan de 
verkiezingen van maart. Het gaat 
om een duidelijke politieke zet uit 
sectarische overwegingen. Bij het 
sjiitische Al Sadr-blok bijvoorbeeld 
zijn veel ex-Baathisten aangesloten 
die echter niet worden geweerd als 
verkiezingskandidaat. Maliki leidt 
een regime van terreur en repres-
sie. Je leest dat in de rapporten van 
diverse mensenrechtenorganisaties. 
Ik denk aan de 900 gevangen die 
in de dodencel zitten en wachten 
op hun executie. Ook met de vrije 
meningsuiting is het erg gesteld. 
Je kan je mond niet opendoen of je 
wordt opgepakt.

Het nieuwe leger en de veiligheids-
diensten zijn allemaal getraind en 

bewapend door de CIA en aanverwante. 
Verschillende milities zijn geïntegreerd 
in de 'Speciale Politie Commando's' en 
volgens verschillende bronnen zijn zij 
verantwoordelijk voor het hoge aantal 
moorden op intellectuelen. Maar de 
Amerikanen zijn niet de enige die het 
spel bepalen. De Irakezen zeggen zelf 
dat Iran regeert. Ik zou graag weten in 
hoeverre Teheran invloed uitoefent op de 
Iraakse regering op vlak van het opleg-
gen van een maatschappijmodel, bij het 
doorgeven van de lijsten van mensen 
die moeten vermoord worden, etc. De 
Iraanse minister van Binnenlandse zaken 
heeft zelf gezegd dat zonder hun hulp 
de VS Irak niet zullen kunnen pacifice-
ren. Hetzelfde geldt voor Afghanistan. 
Ahmadinejad heeft trouwens publiek 
verklaard dat hij niet zal tolereren dat er 
terug Baathisten aan de macht komen. 
Dat is een duidelijke inmenging in de 
binnenlandse aangelegenheden van Irak.

De VS en Iran zijn elkaars grote tegen-
standers. Maar in Irak ontmoeten beide 
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vijanden elkaar en steunen ze dezelfde 
partijen. Wat je hoort is dat Iran hun rol 
in Irak gebruikt als pasmunt voor het 
afdwingen van een andere VS-politiek 
tegenover Iran, dat op dit ogenblik onder 
zware internationale druk gebukt gaat.

De VS hebben verschillende tactieken. 
Eerst werd samen met de milities een 
sektarische politiek gevoerd die in de 
praktijk gericht was tegen de soennie-
ten. Dat was ook de agenda van Iran. Zo 
werd er ook een selectieve debaathifi-
catie doorgevoerd. Een belangrijk aantal 
leden van de Baath-partij waren immers 
sjiieten. Trouwens, veel leiders van de 
sjiitische milities die ontstonden waren 
voordien eveneens lid van de Baath par-
tij. Zij zijn evenwel nooit het voorwerp 
geworden van een debaathificatie. Dat 
was anders voor de soennitische leden 
van Baath. Het maakte de sektarische 
agenda van de sjiitische politici die geli-
eerd waren met Iran, maar ook met de VS, 
nog duidelijker.

De Amerikaanse politiek zit dan toch vol 
tegenstrijdigheden? Er zijn duidelijke 
spanningen met Iran, maar in Irak werken 
ze met dezelfde partijen?

Ja, je kan dat bijvoorbeeld ook vaststel-
len op economisch vlak. In de winkels 

van Bagdad vind je bij wijze van spreken 
alleen nog maar Iraanse producten. 
Dat betekent dat de VS minstens tole-
reren dat er invoer is vanuit Iran. Maar 
Iran heeft andere drijfveren dan de VS. 
Khomeini, de geestelijke vader van de 
Iraanse islamitische republiek zei destijds 
dat er een islamitische corridor moet 
komen van Teheran tot Mekka. En veel 

voor Iran heilige plaatsen liggen in Irak, 
zoals Kerbala en Najaf. Maar voor de VS 
gaat het over verdeel en heers. Zoals 
Kissinger tijdens de Irak-Iran oorlog 
zei: 'Ik hoop dat ze elkaar vermoorden. 
Jammer dat ze niet beiden kunnen ver-
liezen'. Ik wil bij dit alles toch benadruk-
ken dat het uiteindelijk vooral 'American 
design' is. Het zijn de VS die binnen-
gevallen zijn, die leger en politie ont-
bonden hebben, die de debaathificatie 
zijn gestart en de moorddadige milities 
hebben getraind en bewapend. Hoewel 
je meestal hoort dat de VS geen plannen 
hadden klaarliggen voor post-Saddam 
Irak, bestond hun eigenlijk doel erin om 
tabula rasa te maken in Irak, om Irak te 
vernielen.

Wat met het verzet in Irak?

De twee echt grote groepen zijn de 
Baathisten en de 'Association of Muslim 
Scolars'. Die laatste groep is anti-sekta-
risch en telt haar aanhang vooral onder 
de soennieten. Ze zijn ontstaan kort na 
de invasie in 2003. De lokale gemeen-
schappen organiseerden zich nadat het 
nationale leger en de politiediensten ont-
bonden werden en dat gebeurde vooral 
rond moskeeën. Niet voor niets hebben 
de Amerikanen destijds in de strijd om 
Fallujah ook alle moskeeën geviseerd. 

Hetgeen ik hoor is dat het verzet in het 
terreurjaar 2006 als enige in staat bleek 
de mensen te verdedigen. Hier wordt 
het altijd voorgesteld alsof het verzet de 
terroristen zijn. De leiding van een deel 
van het verzet is vooral in handen van 
oud-officieren van het Iraakse leger, die 
dikwijls uit opportunisme lid waren van 
de Baathpartij.

Hoe denk je dat de situatie kan of moet 
evolueren?

Ik denk dat alleen een volledige terugtrek-
king van de buitenlandse troepen, gekop-
peld aan herstelbetalingen, Irak vooruit 
kan helpen. Ik heb het in een artikel alle-
maal eens vergeleken met de situatie in 
Joegoslavië tijdens de tweede wereldoor-
log, toen de Kroatisch-fascistische Ustaše 
van Ante Pavelić , na een jarenlange 
ballingschap, samen met de Duitse bezet-
ter naar Joegoslavië terugkeerde. In de 
zomer van 1941 begonnen de Ustaše met 
de bouw van concentratiekampen. Hun 
moorddadige activiteiten leidden zelfs tot 
onrust bij de Italiaanse en Duitse bondge-
noten. Het plaatselijke Duitse opperbevel 
rapporteerde over wreedheden en groot-
schalige slachtpartijen van hun bondge-
noten, wat voor een toename zorgde van 
verzetsactiviteiten. De naam Ante Pavelić , 
die naar Joegoslavië terugkeerde met de 
Duitse en Italiaanse tanks, kan gemak-
kelijk worden vervangen door bijvoor-
beeld Chalabi, Allawi of al-Maliki. Ustaše 
kan worden vervangen door de Speciale 
Politie Commando’s, de Badr Brigades, 
het Mehdi-leger, Peshmergas. Duitsers en 
Italianen kunnen worden vervangen door 
Amerikanen en Britten. Pavelić  en zijn 
milities vermoordden tussen de 300.000 
en 700.000 Serviërs, joden, zigeuners en 
verzetsstrijders. De Joegoslaven moord-
den elkaar dus uit! Maar wie was ver-
antwoordelijk? De Duitsers natuurlijk, 
wie anders? Ze lieten deze misdaden 
uitvoeren door hun Kroatische sektari-
sche handlangers en verschaften hen het 
geld, de wapens, de training en macht. 
De Duitsers 'maakten zich ongerust' over 
deze Kroatische barbaren, net zoals de VS 
nu ongerustheid uiten over de misdaden 
van de regering Maliki, zijn doodseska-
ders en zijn corruptie. De wreedheden 
stopten toen de Duitsers en Italianen 
werden verslagen en het land verlieten. 
Het wordt tijd dat president Obama een 
aantal lessen trekt uit de geschiedenis: 
hij moet onvoorwaardelijk zijn troepen 
terugtrekken uit Irak en herstelbetalingen 
doen voor de schade die zijn land het 
Iraakse volk heeft berokkend. Alleen dan 
kan een echte democratie worden opge-
bouwd.

Irak werd bewust in chaos en onderontwik-
keling gedompeld om het zoveel mogelijk 
onder controle te krijgen, de olie te con-
troleren en westerse multinationals in een 
positie te plaatsen waarin ze gemakkelijk 
lucratieve contracten konden sluiten.
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Irak 
Eigenlijk zouden we uit de oorlog tegen 
Irak voldoende geleerd moeten hebben. 
Maar wat zich afspeelt in het Midden-
Oosten is een duidelijk signaal dat het sce-
nario van in Bagdad zich gerust nog eens 
kan herhalen. De Verenigde Staten verster-
ken hun militaire aanwezigheid in de Golf-
regio en verkopen voor vele miljarden dol-
lars wapensystemen aan hun lokale bond-
genoten Koeweit, de Verenigde Arabische 
Emiraten, Qatar en Bahrein. Deze vrienden 
van Washington komen in het bezit van 
luchtafweersystemen en patriot-raketten. 
Saoedi-Arabië wordt een 30.000 man 
sterke militaire macht toegezegd om de 
oliewinningsgebieden en haveninfrastruc-
tuur te beschermen. De emiraten heb-
ben 80 F16 gevechtsvliegtuigen besteld, 
waarmee ze volgens de woorden van VS 
generaal Petraeus, de hele Iraanse lucht-
macht kunnen uitschakelen. De VS blijven 

halsstarrig beweren dat deze bewapening 
uitsluitend tot doel heeft de defensieca-
paciteit van de bovenvermelde landen te 
verbeteren. In feite wil men Iran afschrik-
ken en Israël geruststellen. Onlangs waar-
schuwde president Obama Teheran voor 
de consequenties die een voortzetting van 
het Iraanse kernprogramma zou kunnen 
hebben. Zijn woorden deden ons denken 
aan zijn voorganger G.W. Bush toen deze 
in zijn 'state of the union'-toespraak van 

te vinden waren, moet men volgens Blair 
vandaag op dezelfde wijze te werk gaan 
wat Iran betreft. Een vermeend mogelijk 
voornemen tot het opstarten van een 
kernwapenprogramma is voor Blair en co 
reden genoeg voor een oorlog. In zijn ver-
klaring voor de bovenvermelde commissie 
over Irak, vernoemde Blair 58 keren Iran 
en insisteerde hij op de noodzaak om het 
land aan te pakken.
De getuigenis voor de Chilcot commissie 
in Londen maakt voor de buitenwereld 
duidelijk waar het Westen toe in staat is 
en hoe dun het laagje beschavingsvernis 
kan zijn. In naam van een hogere morele 
standaard dringt men zijn wil op om de 
eigen belangen en waarden te kunnen 
vrijwaren. Men laat ons constant horen 
wat de westerse elite ons graag wil doen 
geloven. De alom geprezen grote infor-
matievrijheid van het Westen wordt her-
schapen tot een mediaverbond tegen het 
nadenken en het gezond verstand.
Blair is geen uitzondering. Er zijn er nog 
die op de oorlogstrom slaan en die de 
verantwoording voor bloedvergieten en 
zelfs volkenmoord met leugens als nor-
maal beschouwen. Zo is er onder andere 
Daniel Pipes, historicus en een in de VS 
gerenommeerd commentaarschrijver over 
het Midden-Oosten. Hij schreef onlangs 
dat er voor Obama maar één uitweg is 
om zijn ambtsperiode te redden: Iran 
bombarderen en de nucleaire capaciteit 
van Teheran vernietigen. Een dergelijke 
aanval kan potentieel echter nog meer 
vernietigingen veroorzaken dan de inval 
van Irak. Represailles op buurlanden of het 
blokkeren van de Perzische Golf zijn maar 
enkele vergeldingsmogelijkheden voor Iran. 
De Iraanse democratische beweging zou 
tot stilstand komen. Iran is een autoritair 
geregeerd religieus land dat geen oppositie 
duldt, maar het is geen dictatuur zoals het 
Irak van Saddam Hoessein. Ook heeft Iran 
in tegenstelling tot Irak, maar ook tot de 
Verenigde Staten of Groot-Brittannië, geen 

2002 Iran en Noord Korea als de as van het 
kwaad bestempelde.
De parallellen met het voorspel op de 
invasie van Irak zijn niet te miskennen. 
Zoals in de jaren 2002-03, vertelt men 
ons dat een dictatoriaal geleid land in 
het Midden-Oosten in het geheim mas-
savernietigingswapens ontwikkelt, zich 
verzet tegen de VN sancties, inspecties 
verhindert, een bedreiging vormt voor 
zijn buurlanden en het terrorisme onder-
steunt. Net zoals bij Irak is er nog geen 
sluitend bewijs geleverd voor de stelling 
dat Iran kernwapens aanmaakt, ook niet 
wanneer onze media steeds maar het uit 
de lucht gegrepen nieuws over geheime 
programma’s in omloop brengen. Als 
de parallellen voor sommigen toch nog 
niet duidelijk genoeg zouden zijn, kun-
nen we verwijzen naar het optreden en 
de uitlatingen van de gewezen Britse 
premier Tony Blair voor de Chilcot onder-

zoekscommissie over de rol van Groot-
Brittannië bij de oorlog tegen Irak. In 
zijn getuigenis drukt Blair geen berouw 
of spijt uit voor het bloedvergiet dat hij 
heeft veroorzaakt. Integendeel, hij maakte 
van zijn verschijning voor de commissie 
een platform voor oorlogspropaganda 
tegen Iran. Hij leverde alleen het bewijs 
dat het neoconservatisme in zeer goede 
gezondheid verkeert. Ondanks het feit dat 
in Irak geen massavernietigingswapens 

De EU heeft voortdurend de mond vol 
van ontwapening en ontspanning in de 
conflictzone van het Midden-Oosten, 
maar we moeten tot de vaststelling 
komen dat het louter vermelden van de 
Israëlische kernwapens een taboe is voor 
de Unie. 

Identieke scenario's?
I Antoine Uytterhaeghe I

Omwille van haar kernprogramma wordt tegen Iran een dynamiek ontwikkeld van escalerende druk die erg lijkt op het voorspel  
van de oorlog tegen Irak in 2003.
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de kernwapenmachten 
de verplichting hebben 
om hun kernwapens 
te elimineren. Deze 
verplichting was de 
absolute voorwaarde 
opdat niet-kernwapen-
machten het Verdrag 
zouden tekenen. De 
grote kernwapen-
machten zijn echter 
hun verplichting tot 
op heden niet nageko-
men en ondertussen 
hebben de niet-NPT-
staten Pakistan, India 
en Israël probleemloos 

een eigen kernwapenarsenaal aange-
schaft. Wie van deze landen werd ooit 
met sancties of militaire strafmaatregelen 
bedreigd? Pakistan kreeg in eerste instan-
tie wel sancties opgelegd, maar met de 
aanslagen op de Twin Towers op 9/11/2001 
werden die gretig ingetrokken. Pakistan is 
immers een onontbeerlijke bondgenoot 
om Afghanistan onder controle te krijgen. 
Met Delhi is de VS in 2008 een atoomver-
drag overeengekomen, dat de transfer van 
kerntechnologie in beide richtingen moge-
lijk maakt. Israël heeft het kernwapenmo-
nopolie in het Midden-Oosten en houdt zo 
een hele regio in haar greep. 
De EU heeft voortdurend de mond vol 
van ontwapening en ontspanning in de 
conflictzone van het Midden-Oosten. Dan 
moet ze ook Iran de nodige veiligheids-
garanties geven en daarbij kan de EU het 
Israëlische kernwapenarsenaal niet buiten 
beschouwing laten. Spijtig genoeg moe-
ten we tot de vaststelling komen dat zelfs 
het vermelden van de Israëlische kernwa-
pens voor de EU een taboe is. 
Willen we een herhaling van een catastro-
fe zoals de oorlog in Irak vermijden, dan 
moet men de druk verhogen om een oor-
log tegen Iran te verhinderen. De wereld-
wijde vredesbeweging pleit in deze al 
jaren voor een kernwapenvrije zone in het 
Midden-Oosten in de vorm van een alge-
meen regionaal veiligheidsakkoord. In het 
kader van de NPT-herzieningsconferentie 
van mei 2010 moet dit opnieuw naar voor 
kunnen geschoven worden. 

Bron: Symptom und Krankheit, Lutz Herden, Freitag

versterking en VS aanwezigheid in de 
Golf-regio zelf. Is dat dan allemaal louter 
sabelsleperij? Washington verkiest een 
regimeverandering boven een oorlog met 
Teheran. Israël daarentegen zou bij een 
dergelijk scenario niet inbinden, met het 
risico dat de VS en haar bondgenoten 
bij een eventuele Israëlische agressie de 
consequenties zullen moeten dragen. Het 
gevaar is sowieso groot dat extremisti-
sche standpunten het halen op de eerder 
diplomatieke aanpak. Dat was ook al zo in 
de aanloop naar de Irak-oorlog in 2003.

Op de veiligheidsconferentie in Munchen 
in februari 2010, deed en herhaalde de 
Iraanse minister van Buitenlandse Zaken 
Mottaki zijn aanbod om het Iraanse ura-
nium in het buitenland te laten verrijken. 
Weliswaar werd zijn toespraak gehoord, 
maar kennelijk luisterde niemand. Het 
Iraanse voorstel werd door het Westen 
als een truc afgedaan in de plaats van 
het in overweging te nemen. Het werd 
niet ernstig genomen en als reactie op 
het dovemansgesprek heeft de Iraanse 
president aangekondigd dat zijn land de 
verrijking opnieuw in eigen regie neemt. 
Een land dat zijn legitieme aanspraak (los 
van de ecologische discussie) op het civiel 
gebruik van kernenergie niet wil opge-
ven, wordt aan de schandpaal genageld. 
Teheran heeft zoals ieder ander land dat 
het Non-Proliferatie Verdrag ondertekende 
het recht om een kernprogramma voor 
civiele doeleinden te ontwikkelen. Het is 
interessant hier de aandacht te vestigen 
op artikel 6 van het NPT-verdrag waarbij 

ander land aan-
gevallen of bezet. 
Integendeel, Teheran 
heeft twee kernwa-
penmachten in zijn 
directe nabuurschap, 
Pakistan en Israël.
Ophitsende laster-
campagnes tegen 
de Iraanse president 
Ahmadinejad moe-
ten Israël en de VS 
de mogelijkheid bie-
den zich het recht 
toe te eigenen om 
een militaire aanval 
te lanceren op Iran, 
niet andersom. Israël staat trouwens te 
popelen om in actie te schieten.
Het internationaal atoomagentschap, 
IAEA, kon en kan tot op heden geen slui-
tend bewijs voorleggen voor de bewering 
dat Iran in het bezit probeert te komen 
van kernwapens. Zelfs de Amerikaanse 
geheime inlichtingendiensten zijn tot 
het besluit gekomen dat Iran in 2003 zijn 
kernwapenprogramma heeft stopgezet. 
Toch wordt dit in het huidige klimaat 
anders beoordeeld. Iran blijft verkondi-
gen dat het land geen interesse heeft 
voor het produceren van kernwapens, 
ondanks dat velen het land verdenken 
van het tegendeel. Wanneer we rekening 
houden met het kernwapenarsenaal van 
Israël, de Verenigde Staten en Pakistan is 
het logisch gezien ook niet ondenkbaar 
dat ze dit zouden willen. Maar voor de 
Amerikaanse regering bestaat het eigen-
lijke probleem erin, dat in deze moeilijke 
maar voor de energievoorziening zo 
belangrijke regio van onze planeet, een 
staat volledig aan de controle van de 
VS ontsnapt. De onafhankelijkheid van 
Iran blijft een grote uitdaging, zeker 
nadat de internationale situatie door de 
Amerikaanse oorlog en bezetting van Irak 
nog verslechterd is. 

Iran
De signalen uit Washington zijn niet 
ondubbelzinnig. Zo verklaarde het hoofd 
van de inlichtingendiensten op 2 februari 
2010, dat de VS niets kan ondernemen 
mocht Iran een kernwapen produceren. 
Dit staat enigszins haaks op de militaire 

mIDDEN-OOsTEN
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Jemen is een land iets kleiner dan 
Frankrijk met 22 miljoen inwoners, gele-
gen op de Zuidelijke tip van het Arabisch 
schiereiland. Het is het armste land in 
de regio en heeft één van de hoogste 
geboortecijfers in de wereld. De werkloos-
heidsgraad is er boven de 40 procent en 
de voorspellingen zeggen dat de voorraad 
olie in het land -die instaat voor 70 pro-
cent van het Bruto Binnenlands Product- 
uitgeput zal zijn in 2017, net zoals het 
water voor de hoofdstad Sanaa in 2015.

Jemen is ook een beetje een lappende-
ken. Voorheen waren het twee landen, 
Noord-Jemen en de Democratische 
Volksrepubliek van Jemen (in het zuiden). 
In 1990 smolten de twee Jemens samen 

en vochten een vuile burgeroorlog uit in 
1994. De huidige regering van president 
Ali Abdullah Saleh is corrupt, despotisch 
en is momenteel verwikkeld in een oor-
log op twee verschillende fronten. In 
het noorden strijdt de regering tegen 
de sjiieten, 'Houthis' genaamd, en in 
het zuiden heeft ze het aan de stok met 
separatisten. Saleh's regering heeft haar 

Jemen en de VS
Op een bepaalde manier was de VS al 
in Jemen aanwezig, lang voor de mis-
lukte aanslag van afgelopen kerstdag op 
een vlucht van Northwest Airlines door 
een jonge Nigeriaan. Voor de meeste 
Amerikanen verscheen Jemen voor het 
eerst op de kaart na de Al-Qaeda aanval 
op het VS-marineschip, de USS Cole, in 
de haven van Aden in 2000. Er kwamen 
daarbij 17 matrozen om. In november 2009 
verscheen het Arabische land opnieuw 
in het vizier, toen een officier van het 
Amerikaanse leger, gelinkt aan een mos-
limgeestelijke in Jemen, 13 mensen doodde 
op de militaire basis van Fort Hood, Texas. 
De recente mislukte aanval op kerstdag 
werd opgeëist door Al-Qaeda vanuit 
Jemen, waar de Nigeriaanse dader een 
opleiding volgde. Maar de Amerikaanse 
betrokkenheid in Jemen gaat ruim  
40 jaar terug. In 1979 slaagde de Carter-
administratie erin een klein grensincident 
tussen Noord en Zuid-Jemen op te blazen 
tot een heuse Koude Oorlogscrisis door de 
Sovjetunie te beschuldigen van agressie. 
Het Witte Huis zond toen een vliegdek-
schip en verschillende oorlogsschepen 
naar de Arabische Zee en schonk tanks, 
gepantserde voertuigen en oorlogssche-
pen aan de regering van Noord-Jemen. 
De spanningen tussen de twee Jemens 
kwamen er zeker niet bij toeval. De CIA 
schonk in het geniep 4 miljoen dollar per 
jaar aan Koning Hoessein van Jordanië om 
een burgeroorlog mee aan te zwengelen 
tussen het conservatieve noorden en 
het rijkere maar socialistische zuiden. De 
samensmelting tussen de twee Jemens 
heeft nooit echt gepakt. De inwoners van 
het zuiden klaagden dat de Jemenieten uit 
het Noorden hen discrimineerden en hun 
olie plunderden. Betogingen en algemene 

basis in het Noorden, maar haar invloed 
buiten de hoofdstad is beperkt. Volgens 
de Midden-oosten reporter van de krant 
'The Independent', Patrick Cockburn, heeft 
gelijk wie er centraal aan het roer staat 
in Jemen “te kampen met ‘tribale con-
federaties’, stammen, clans en machtige 
families. Bijna iedereen bezit een wapen, 
meestal ten minste een AK-47 machine-
geweer en de belangrijke stamleden zijn 
meestal veel zwaarder bewapend”. Om 
de zaken nog ingewikkelder te maken 
zond Jemens noorderbuur, Saoedi-Arabië, 
troepen en oorlogsvliegtuigen om Saleh 
te steunen. Volgens Reuters “heeft het 
conflict in de noordelijke bergen van 
Jemen al het leven gekost aan honderden 
en sloegen er tienduizenden mensen door 

op de vlucht.” Hulporganisaties hebben 
het zelfs over 150.000 vluchtelingen. De 
Saleh-regering en de Saoedi's beweren 
dat de sjiitische opstand gecontroleerd 
wordt door Iran -er is geen bewijs om 
deze beschuldiging te staven- maar een 
lokale burgeroorlog escaleert zo naar een 
regionale machtsstrijd tussen Riyad en 
Teheran. 

De huidige Jemenitische regering van 
president Ali Abdullah Saleh is corrupt, 
despotisch en is momenteel verwikkeld 
in een oorlog op twee verschillende fron-
ten. In het noorden strijdt de regering 
tegen de sjiieten, 'Houthis' genaamd, en 
in het zuiden heeft ze het aan de stok 
met separatisten.

Jemen, schuilplaats voor terroristen of  
een volgend schaakstuk?

I Conn Hallinan I

“De instabiliteit in Jemen is een bedreiging voor de regionale stabiliteit en zelfs de globale stabiliteit” -VS minister van Buitenlandse 
zaken Hillary Clinton; “Jemen is een regionale en globale bedreiging” – Brits premier Gordon Brown; “Jemen zou het toneel  

kunnen worden van Amerika's volgende overzeese oorlog als Washington geen preventieve acties onderneemt om er Al-Qaeda 
uit te roeien”, – VS senator Joe Lieberman.
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waaronder 80 pro-
cent van de Chinese 
olie en gas-import. 

In 2005 zette de 
Bush administratie 
India onder druk om 
de opmars van China 
te counteren door 
zich bij een alliantie 
tussen Zuid-Korea, 
Japan en Australië te 
voegen. Als een soort 
tegenprestatie voor 
deze aansluiting 
besloot Washington 
uranium aan India te 
verkopen, ondanks 
New Dehli's weige-
ring om het Non-
Proliferatie Verdrag 
te ondertekenen. De 

ondertekening van dat verdrag is normaal 
gezien een voorwaarde om uranium te 
kunnen aankopen op de internationale 
markt. Bush besloot India ook de laatste 
militaire technologie te verkopen. De 
Obama regering zet dit beleid gewoon 
verder. 
China en India hebben hun maritieme 
krachten inderdaad opgekrikt in de 
Indische Oceaan en de Zuid Chinese 
Zee. Beijing ontwikkelt een “ketting van 
parels” – een reeks havens die uitgebouwd 
worden van Oost-Afrika tot Zuid-oost 
Azië. En India heeft net een formele mari-
tieme aanwezigheid bewerkstelligd in 
Oman aan de ingang van de strategische 
Perzische Golf. 
Volgens Bhadrakumar is de groeiende 
toenadering van de VS tot Myanmar en Sri 
Lanka, gericht op het stuiten van China's 
invloed in beide naties. Amerika probeert 
zo Beijings inspanningen om de Chinese 
afhankelijkheid van het energietransport 
via de oceaan (door middel van het bou-
wen van pijplijnen over land) teniet te 
doen. China opende zopas nog een pijplijn 
naar Centraal Azië. “De VS wil dat China's 
energietransport bemoeilijkt blijft door de 
flessenhals tussen Indonesië en Maleisië”, 
aldus de voormalige Indische diplomaat.
Het doel 'China schaakmat zetten' zou 
ook gedeeltelijk de druk die de Obama-
administratie uitoefent op Pakistan kun-

laire Saoedisch regime te komen stutten? 
Misschien is het allebei waar, maar een 
aantal gerespecteerde analisten sugge-
reren alvast dat er nog meer op het spel 
staat. De controle over de Indische Oceaan 
en de Zuid Chinese Zee zou bijvoorbeeld 
belangrijker zijn dan de zoektocht naar 
Al-Qaeda in de Jemenitische wildernis. 

M.K. Bhadrakumar, van de krant 'Asia 
Times', een voormalig Indisch diplomaat 
die diende in Afghanistan, Koeweit, 
Pakistan en Turkije, stelt dat de huidige 
Amerikaanse bezorgdheid met betrekking 
tot Jemen eigenlijk rond de strategische 
haven van Aden draait. “De controle over 
Aden en de Malakka zeestraat zou de 
Verenigde Staten in een zeer gunstige 
positie brengen binnen het strategische 
'grote spel' met als inzet de Indische 
Oceaan”, schrijft hij. Aden controleert de 
zeestraat van Bab el-Mandab, de ingang 
tot de Rode Zee, waar zo'n 3,5 miljoen 
vaten olie per dag passeren. 
De Malakka straat, tussen het zuide-
lijk Maleisische schiereiland en het 
Indonesische eiland Sumatra is een van 
de cruciale doorgangen die de Indische 
Oceaan met de Stille Oceaan verbinden. 
De Indische Oceaan en de Malakka straat 
zijn letterlijk de slagaders van de Chinese 
economie. Een kwart van 's werelds han-
del over zee, passeert door dit gebied, 

stakingen voor 
onafhankelijk-
heid, georga-
niseerd door 
de Zuidelijke 
Beweging zijn 
de laatste jaren 
toegenomen. De 
Saleh-regering 
reageert over het 
algemeen met 
knuppels, traan-
gas en geweren. 
Toen Jemen in 
1991 weigerde 
om steun te 
verlenen aan de 
Golfoorlog die 
Irak uit Koeweit 
moest verdrijven, 
schorste de VS 
70 miljoen dol-
lar aan buitenlandse hulp bestemd voor 
Sanaa en steunde het de beslissing van 
Saoedi-Arabië om 850.000 Jemenitische 
arbeiders buiten te zetten. Beide beslis-
singen hadden een catastrofale impact 
op de Jemenitische economie en speelden 
een rol in het initiëren van de huidige 
instabiliteit die het land in zijn greep 
houdt. In 2002 gebruikte de Bush admi-
nistratie gewapende drones (onbemande 
vliegtuigen) om verschillende vermeende 
Jemenitische Al-Qaeda-leden te vermoor-
den. De New York Times rapporteerde dat 
de Obama-administratie een aanval met 
kruisraketten lanceerde op personen die 
verdacht werden lid te zijn van Al-Qaeda. 
Volgens Agence France Presse werden in 
deze aanval 49 burgers gedood, waaronder 
23 kinderen en 17 vrouwen. Het incident 
veroorzaakte een wijdverspreide woede in 
Jemen, die door Al-Qaeda leiders dankbaar 
werd gebruikt om steun te werven. 

Geostrategie
Is de huidige commotie rond Jemen 
een geval van overdrijving vanwege de 
VS-administratie, die bereid lijkt om 
zich in nog een moeras te gooien in het 
Midden-Oosten? Of zijn de bewerin-
gen over een “globaal gevaar” gewoon 
een rookgordijn, opgetrokken door de 
Amerikanen om hen toe te laten het als-
maar meer geïsoleerde en minder popu-
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ook gehint dat het Arabische land op 
weg is om een zogenaamde “failed state” 
(mislukte staat) te worden, wat altijd een 
groen licht kan betekenen voor een meer 
robuuste interventie.
Maar zoals Jon Alterman, Midden-Oosten 
coördinator van het 'Center for Strategic 
and International Studies' argumenteert: 
“de problemen in Jemen zijn niet van die 
aard dat ze opgelost kunnen worden met 
militaire operaties”. De “problemen” in 
Jemen kunnen dus best een prelude zijn 

op een veel bredere en potentieel gevaar-
lijke strategie, met focus op China. “De VS 
kan zijn globale dominantie niet zonder 
slag of stoot opgeven” zegt Bhadrakumar. 
“en de realiteit van zulke zwaarwichtige 
slagvelden, is dat ze niet in mondjesmaat 
kunnen uitgevochten worden. Je kan de 
strijd met China niet aanbinden zonder 
Jemen te bezetten”.
Bron: www.counterpunch.org

den ooit bedreigd werden. Of de regering 
nu republikeins of democratisch was, dat 
maakte doorgaans geen verschil uit wat 
het beleid van controle over gas en olie-
voorraden betreft. De grootste concentra-
tie van Amerikaanse militaire strijdkrach-
ten is vandaag dan ook terug te vinden in 
het Midden-oosten, waar 60 procent van 
's werelds energievoorraad zit.
Met uitzondering van de inzet van 
Speciale Eenheden en het aanleveren van 
wapens, is het toch vrij onwaarschijnlijk 

dat de VS op grote schaal zal ingrijpen 
in Jemen. Maar via militaire hulp kan 
het al heel wat invloed uitoefenen op de 
regering in Sanaa, met inbegrip van het 
afdwingen van stationeringsrecht in mili-
taire basissen.
Het Witte Huis heeft de ongeveer 200 “al-
Qaeda-leden op het Arabisch schiereiland” 
in Jemen verheven tot wat de president 
“een ernstig probleem” noemt. Er wordt 

nen verklaren. “De VS is niet tevreden met 
China's inspanningen om de warme wate-
ren van de Perzische Golf te bereiken via 
de Centraal Aziatische regio en Pakistan. 
Traag maar zeker is Washington de lus 
rond de nek van de Pakistaanse elites 
-militair en burgerlijk- aan het aanhalen 
en dwingt het hen om een strategische 
keuze te maken tussen de Verenigde sta-
ten en China”, schrijft Bhadrakumar.

Dit alles zou de stijgende spanningen 
kunnen helpen verklaren tussen China en 
India in een grensregio in de Himalaya, 
die tot een militair opbod leidden in het 
door China bezette Tibet en de Indische 
staat Arunachai Pradesh. Voormalig 
Indisch luchtmacht commandant Fali 
Homi vertelde de 'Hindustan Times' dat 
China nu een grotere bedreiging vormt 
voor India dan historische rivaal Pakistan. 
En de voormalige Indische Nationale 
Veiligheidsadviseur Brajesh Mishra 
voorspelt binnen de vijf jaar zelfs een 
Chinees-Indische oorlog.

Interventie of niet?
'Energieveiligheid' ligt al decennia aan 
het hart van het Amerikaans buitenlands 
beleid. De Carter doctrine uit 1980 stelde 
expliciet dat de VS haar militaire capaci-
teit zou gebruiken als haar energievoorra-

De geostrategische controle over de 
Indische Oceaan en de Zuid Chinese 
Zee zou voor de VS belangrijker zijn 
dan de zoektocht naar Al-Qaeda in de 
Jemenitische wildernis.
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Het Israëlisch informatiecentrum voor 
mensenrechten in de Bezette Gebieden, 
B’Tselem, blijft het hele spectrum aan 
mensenrechtenschendingen vastleg-
gen en documenteren, maar de ervaring 
heeft geleerd dat de loutere beschikbaar-
heid van deze informatie niet volstaat. 
En ondanks de grotere kennis over het 
bestaan van mensenrechtenschendin-
gen, blijft er nog veel publieke steun voor 
deze manier van handelen. De vrees van 
Israëli's voor hun eigen veiligheid, samen 
met de manipulatie van die angst door 
de regering en de ontmenselijking van 
de Palestijnen, resulteert in een klimaat 
waarin er maar weinig kritiek komt op het 
beleid van de overheid, dat verantwoord 
wordt met het argument van de veiligheid.

B’Tselem heeft een pioniersproject opge-
zet om de groter wordende omvang en de 
complexiteit van mensenrechtenschen-
dingen in de Westelijke Jordaanoever en 

de Gaza-strook aan te kaarten en dichter 
bij de mensen te brengen. Er worden 
camera's uitgedeeld aan Palestijnse fami-
lies die in de ergste conflictzones wonen. 
Met de 150 camera's die B’Tselem al heeft 
uitgedeeld is de hardvochtige realiteit 
van het leven van de Palestijnen onder de 
aandacht gebracht van het Israëlische en 
het internationale publiek. De camera's 
voorzien een middel om zich te bescher-
men en om af te schrikken, en de beelden 
kunnen gebruikt worden om verantwoor-
ding af te dwingen.

consequente schendingen, weerlegt de 
Israëlische beweringen dat het om geïso-
leerde incidenten gaat. De beelden leggen 
duidelijk bloot dat het herhaaldelijke en 
systematische schendingen van de (men-
sen)rechten op de Westelijke Jordaanoever 
en Gaza betreft. Het eerstehands beeld-
materiaal levert een aanzienlijke bijdrage 
aan B’Tselems inspanningen om beleids-
makers, de media en de publieke opinie 
te sensibiliseren. Het project heeft ook 
een aanzienlijk effect gehad binnen de 
Palestijnse gemeenschap zelf. Gewapend 
met videocamera's en een uitgebreide 
training, voelen participanten zich niet 
langer slachtoffers. Er is het voorbeeld van 
een 15-jarige jongen in Ni'ilin, die vroeger 
stenen gooide en geweld gebruikte omdat 
hij dacht dat er geen enkele manier was 
om zijn situatie te veranderen. Nu neemt 
hij zijn camera ter hand en is hij veranderd 
in een journalist. De loutere aanwezigheid 
van camera's maakt dat de kolonisten en 
het veiligheidspersoneel zich inhouden van 
zodra ze beseffen dat ze gefilmd worden. 
De camera's zorgen ervoor dat situaties 
niet escaleren, omdat de kolonisten en 
de veiligheidsdiensten vrezen dat ze ter 
verantwoording geroepen kunnen worden. 
Op verschillende beelden is te zien dat 
personen hun gezichten bedekken of weg-
lopen als ze de camera in de gaten krijgen. 
Palestijnse families die recht tegenover 
joodse nederzettingen wonen verlaten hun 
huis niet meer zonder hun camera's mee 
te nemen. De kracht van deze camera's 
als een bron van beveiliging kan het best 
geïllustreerd worden door het verhaal van 
een oude Palestijnse man uit de buurt 
van Hebron die weigerde zijn camera af te 
geven ondanks het feit dat die kapot was. 
“Zelfs stuk biedt de camera mij bescher-
ming”, zei hij.

B’Tselem slaagde er in om camera's in de 
Gaza-strook binnen te krijgen ten tijde 
van de vernietigende impact van Israël's 

In juni 2008 legde Muna Nawaj'ah, die 
een camera en een opleiding gekregen 
had van B’Tselem, beelden vast van vier 
gemaskerde kolonisten ('settlers') die drie 
leden van Nawaj'ahs familie met knuppels 
bewerkten toen ze hun kudde lieten grazen 
op privaat Palestijns land ten Zuiden van de 
Joodse Susiya nederzetting op de Westelijke 
Jordaanoever. B’Tselem verspreidde de 
beelden, wat leidde tot een vloed van aan-
dacht en de arrestatie van drie van de vier 
aanvallers. Zonder dit videobewijs zouden 
de getroffen leden van de familie hulpeloze 
slachtoffers gebleven zijn die uit angst 
voor verdere aanvallen niet meer op deze 
manier in hun levensonderhoud zouden 
durven voorzien. Het Susiya incident dat in 
de media kwam zowel in Israël als in de rest 
van de wereld (o.a. in de New York Times 
en de BBC), is maar één voorbeeld van een 
serie van mensenrechtenschendingen die 
zijn vastgelegd op video en die losgelaten 
zijn op de media. Israëlische rechtbanken 

die geconfronteerd worden met het harde 
bewijs van de onbewerkte beelden, kun-
nen niet langer de Palestijnse klachten als 
simpelweg ongegrond afwijzen. Palestijnen 
hoeven niet langer aan de zijlijn te staan 
maar kunnen de nieuwe technologieën 
gebruiken om geweldloze en effectieve 
actie te ondernemen.

Camera's als katalysator 
voor verandering 
Het bewijsmateriaal dat verzameld is 
via de camera's, van de herhaaldelijke en 

Het camera project van B'Tselem
I Yoav Gross I

Mensenrechten blijven een tweederangsrol spelen op de agenda van de publieke opinie, ondanks de wijdverspreide mediaverslag-
geving over het officiële Israëlische beleid en de praktijken die een harde realiteit creëren voor de Palestijnen in de Bezette Gebieden. 

Het bewijsmateriaal dat verzameld is via 
de camera's, van de herhaaldelijke en con-
sequente mensenrechtenschendingen, 
weerlegt de Israëlische beweringen dat 
het om geïsoleerde incidenten gaat. 
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die geweld gebruiken 
heeft een brede publie-
ke discussie uitgelokt 
over de rechtstaat. Het 
is gelukt om het pro-
jectmateriaal op grote 
Israëlische en inter-
nationale nieuwsnet-
werken uit te zenden, 
waardoor er een breder 
publiek in aanraking 
kwam met nooit eerder 
gezien materiaal. 

Tenslotte heeft het ini-
tiatief ervoor gezorgd 
dat individuen en 
gemeenschappen zich 
konden sterken, niet in 
het minst de vrouwen 

en de jongeren, die een leidende rol op 
zich hebben genomen in het opnemen 
van de camera's. Voordien geïsoleerde 
families participeren nu regelmatig aan 
vergaderingen en gemeenschapsnetwer-
ken ontwikkelden zich. In het verlengde 
van B’Tselem’s inspanningen om vide-
odocumentatie te verzamelen als een 
strijdmiddel voor de gemeenschap, wordt 
de Palestijnen aangeleerd hoe ze het 
bruikbaar materiaal moeten selecteren, 
waardoor de families als onafhankelijke 
woordvoerders kunnen optreden. Nu 
kunnen ze beelden die ze zelf geschoten 
hebben zien op hun lokale en soms inter-
nationale televisiekanalen.

Besluit
De impact van het project bevestigt dat 
videomateriaal kan dienen als een krach-
tige, niet te ontkennen documentatie van 
de moeilijke realiteit voor de Palestijnen in 
de Westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-
Jeruzalem. Het potentieel om de verant-
woordelijkheid en de 'empowerment' te 
vergroten is bewezen. Het cameraproject 
blijft vaardigheden en gemeenschapsnet-
werken opbouwen en stelt een duidelijke 
verzameling van documentatie over 
mensenrechten ter beschikking, die het 
middelpunt geworden is van wereldwijde 
inspanningen om de bescherming van de 
mensenrechten van de Palestijnen in de 
Bezette Gebieden te verbeteren.
www.btselem.org

nalisten 5 kortfilms geproduceerd die een 
beeld geven van de voortdurende trieste 
realiteit in Gaza. B’Tselem probeert ze 
uitgegeven te krijgen via onderhandelin-
gen met verschillende media. Eén van de 
films gemaakt door de bloggers, 'A new 
refugee camp in Gaza', documenteert het 
leven in de tentenstad al-'Azza, waar de 
door de gebeurtenissen van januari 2009 
verdreven Gazanen in onverdraaglijke 
omstandigheden leven, kokend op kerosi-
nebranders en gebruik makend van draag-
bare toiletten.

Dankzij het hele project is er al heel wat 
vooruitgang geboekt in het promoten van 
het afleggen van verantwoording. Het 
leger en de politie zagen zich verplicht 

om onderzoeken te openen naar speci-
fieke incidenten. Het afgelopen jaar, is 
videomateriaal meer en meer gebruikt om 
de autoriteiten te dwingen een zaak te 
openen waar de Palestijnse aanklachten 
anders zeker afgewimpeld zouden zijn. 
Beeldmateriaal van kolonisten en soldaten 

recente militaire inva-
sie, operatie 'Cast Lead'. 
Deze militaire operatie 
resulteerde in meer dan 
1300 doden – waarvan 
meer dan de helft geen 
strijders waren –, meer 
dan 5000 gewonden en 
tienduizenden vernielde 
huizen en gebouwen. Dit 
alles kwam bovenop de al 
precaire omstandigheden 
veroorzaakt door de blok-
kade van kracht sinds juni 
2007. 1,5 miljoen mensen 
leven nog altijd met 
voortdurende elektrici-
teitspannes en een chro-
nisch tekort aan voedsel, 
kledij en elektrische 
benodigdheden. Om te kunnen overleven 
smokkelen de inwoners van Gaza allerlei 
goederen via de honderden tunnels vanuit 
Egypte. Via de camera's wordt gepoogd om 
de verstrekkende impact van de blokkade 
en de Israëlische incursies op het dagelijks 
leven van de Gazanen vast te leggen.

Er zijn 30 camera's verdeeld in de Gaza-
strook en B’Tselem is ook gestart met het 
cultiveren en professionaliseren van het 
werk van bloggers uit Gaza. Momenteel is 
er een project om de video-aanwezigheid 
van B’Tselem in Gaza te ontwikkelen naar 
een video-blogging project. Met het ter 
beschikking gestelde materiaal zullen de 
burgerjournalisten in Gaza in staat zijn 
om korte films te uploaden op externe 

sites en zo een groter bewustzijn te creë-
ren. Omdat het lijden en de schendingen 
van de mensenrechten zo welig tieren, 
lijkt het video-blogging project de meest 
effectieve manier om het effect van de 
bittere omstandigheden vast te leggen. 
Tot nu toe hebben getrainde burgerjour-

De camera's zorgen ervoor dat situaties 
niet escaleren, omdat de kolonisten en de 
veiligheidsdiensten vrezen dat ze ter ver-
antwoording geroepen kunnen worden. 

Jonge joodse kolonisten
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1ste bedrijf: 
een eerste aanvraag
Toen de EU op 11 juli 2004 besliste om 
het embargo op de export van wapens 
naar Libië op te heffen, haastten alle 
grote wapenproducenten zich om kolonel 
Kadhafi – het hoofd van de staat sinds 
1969 – het hof te maken. Of het nu Franse, 
Russische of Amerikaanse waren, de con-
tracten voor de herbewapening van het 
leger stroomden binnen. België was geen 
uitzondering en na 4 jaar van contacten, 
veroverde FN Herstal, onder leiding van 
haar Franse directeur Philippe Tenson, een 
eerste contract in mei 2008.

In juli 2008 diende FN, zoals vereist 
krachtens de wapenwet uit 1991 (die 
aangepast is in 2003) een exportvergun-
ningsaanvraag in bij het Waals Gewest. 
Het is in deze belangrijk om te weten dat 
het Waals Gewest als enige aandeelhou-
der, 100% van FN Herstal in handen heeft. 
Het eerste luik van de overeenkomst met 
Libië had betrekking op 367 geweren van 

het type 'F2000', 367 'P90' machinepi-
stolen, 367 'five seven'-pistolen, 50 luxe 
pistolen, 30 minimi's (ons allen bekend 
van de levering aan Nepal), 22.000 grana-
ten voor geweren en 1.134 miljoen stuks 
munitie voor al deze wapens. Het geheel 
was bestemd voor het Libische leger. 
Het tweede luik van het contract betrof 
2000 draagraketten 'FN 303' (wapens die 

bestaande conflictgebieden, onder meer 
richting Soedan dat onderworpen is aan 
een wapenembargo. Olivier Gillet, missie-
verantwoordelijke bij 'Wallonie-Bruxelles 
International' (WBI)2, wees er eveneens op 
dat er in Libië maar weinig respect heerst 
voor de mensenrechten. Hij herinnerde 
er bovendien aan dat er tussen 2006 en 
2008 verschillende andere EU-lidstaten 
weigerden om wapenexportlicenties voor 
Libië toe te kennen (28 afgewezen aanvra-
gen in totaal).

Zoals de procedure voor gevoelige zaken 
vereist, werd het dossier daarop doorver-
wezen naar de 'Adviescommissie'. Dit ver-
trouwelijke en dus verre van transparante 
adviesorgaan bestaat uit zes leden en 
wordt voorgezeten door Philippe Suinen, 
die beschouwd wordt als dé sterke man 
van de PS in de regionale administratie. 
Met uitzondering van twee personen, 
staan de andere leden van deze commis-
sie hiërarchisch onder Philippe Suinen. 
Over hun onafhankelijkheid kan men dus 
zijn twijfels uiten.

Op 4 maart 2009 komt de Commissie 
echter met een tweeledig advies op de 
proppen: negatief voor de export van de 
militaire wapens en positief voor uitvoer 
de “minder dodelijke” wapens. Het besluit 
van de Commissie betekende een koude 
douche voor de directie van FN. Deze 
laatste had, nog vóór het verkrijgen van 
de licenties, een totale levering beloofd. 
Het contract zou daarom waarschijnlijk 
afspringen met alle gevolgen vandien – 
zoals het betalen van schadevergoedingen 
– om niet te spreken over de deuk in het 
imago van FN op de commerciële markt. 
Het management speelde dan maar zijn 
ultieme troef uit: de vakbonden. Begin 
april circuleerde een folder gericht aan 
de overheid, “die opnieuw heiliger dan de 

zogezegd “minder dodelijk” zouden zijn) 
bestemd voor de politie. De totale waarde 
van het contract bedroeg 12.182.866 euro.

2de bedrijf: 
een (zeer) gevoelige zaak 
Het contract werd bij het Waals Gewest 
al snel beschouwd als gevoelige materie. 
Op het kabinet van Rudy Demotte, die in 
de hoedanigheid van minister-president 
de definitieve beslissing moest nemen1, 
was men bezorgd dat de aangevraagde 
licenties niet voldeden aan de criteria van 
de Europese Gedragscode voor wapen-
handel (opgenomen in de Belgische wet 
sinds 2003), vooral aan de criteria over 
de 'schending van de mensenrechten' en 
'het risico op misbruik van het materi-
aal.' In december 2008 werd de Afdeling 
Internationale Betrekkingen (DRI) van 
het Waals Gewest, met de steun van 
de Delegatie voor de mensenrechten in 
Genève, de opdracht gegeven om de zaak 
te onderzoeken. In februari 2009 was 
het onderzoek afgerond. Verschillende 

deskundigen veroordeelden de bin-
nenlandse situatie in Libië en wezen op 
het risico dat de Europese Gedragscode 
voor de wapenexport niet zou worden 
nageleefd. Zo benadrukte het verslag van 
Marc Clerbois, afgevaardigd van de Franse 
Gemeenschap te Genève, de schending 
van de fundamentele vrijheden in Libië en 
de verdenkingen van wapensmokkel naar 

Wapenhandel, een gevaarlijk spel!
Een verhaaltje over een uitvoervergunning: van Luik tot Tripoli

I Jérôme Hanin I

In juni 2009 verleende de uittredende regering van het Waals Gewest, een exportvergunning aan wapenfabrikant FN Herstal. Land 
van bestemming: Libië. Het dossier wordt gekenmerkt door intens lobbywerk en door een zekere partijdigheid. Tussen schaduw en 

licht, een 'theatrale' vertelling van een verhaal, waarvan het einde nog op zich laat wachten.

In Wallonië bestaat er een grote verdeeld-
heid tussen de vredesbewegingen en de 
vakbonden, die zonder twijfel begrepen 
kan worden als een conflict tussen ethiek 
en economische belangen.
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paus probeert te zijn” en waarin gevraagd 
werd “de juiste beslissingen te nemen, 
zelfs indien de pacifisten klimmen in de 
peilingen.” Twee maanden voor de regio-
nale verkiezingen van 7 juni 2009, werd 
het wapencontract met Libië de inzet van 
de campagnes.

3de bedrijf: lobbyen met de 
verkiezingen op de  
achtergrond
De hele maand april bleef FN lobbyen. 
Op basis van nieuwe informatie kwam 
de Adviescommissie nog eens bijeen op 
29 april, maar deed geen uitspraak. Hoe 
dichter de verkiezingen naderden, hoe 
groter de druk werd. Eind mei betoogden 
de vakbonden in de straten van Luik. Ze 
beweerden dat andere landen wel licen-
ties verleenden aan Libië en/of er samen-
werkingsovereenkomsten mee hadden 
gesloten. FN verbond zich ertoe om een 
specifiek en onuitwisbaar kenteken te 
ontwikkelen voor 
de wapens om te 
verhinderen dat ze 
in het buitenland 
op de zwarte markt 
zouden terecht 
komen. Op 2 juni 
vergaderde de 
Adviescommissie 
voor de  
3de keer in zes 
maanden tijd. Nu 
waren er drie stem-
men tegen en drie 
stemmen voor. De 
stem van de voorzit-
ter, Philippe Suinen 
zou uiteindelijk de 
balans doen over-
hellen naar een 'ja'. 
Hughes Dorzee, de 
journalist die de 
zaak voor de krant 
Le Soir volgt, vroeg 
zich af: “Waarom? Gebaseerd op welk 
element? Werd hij aan het eind van de 
verkiezingscampagne gepusht door zijn 
kameraden uit Luik?" 

Hoe dan ook was het nu aan Demotte 
om de definitieve beslissing te nemen. 
Ondanks alle druk, weigerde hij een beslis-

sing te nemen voor de verkiezingen.  
Op 8 juni bleek dat de PS de verkiezin-
gen niet verloren had, zoals ze zelf had 
gevreesd. Als een van de lopende zaken, 
ondertekende de minister-president dan 
toch de licenties. De wapens werden daar-
op snel naar Tripoli verscheept.

4de bedrijf: de Raad van State
In juli protesteerde Josy Dubié van Ecolo 
tegen deze gang van zaken en spoorde hij 
al zijn contacten binnen de vredesbewe-
ging aan om te reageren. Op 5 augustus 
diende de Liga van de Mensenrechten 
en de 'Coordination nationale d'action 
pour la paix' (CNAPD) een klacht in bij de 
Raad van State. Beide organisaties wezen 
onder meer op een schending van de 
Europese Gedragscode en bijgevolg van 
de Belgische wapenwetgeving (het niet 
respecteren van de mensenrechten door 
de Libische regering en het risico dat de 
wapens op hun eindbestemming voor een 

ander dan het opgegeven doel gebruikt 
worden), maar ook op de niet naleving 
van het principe van goed bestuur). Het 
Waalse Gewest, de enige aandeelhouder 
van FN, zou onder zware druk gestaan 
hebben van de directie van het bedrijf, die 
de contracten al getekend had alvorens 
zeker te zijn dat ze de licenties om deze 

'zeer gevoelige' leveringen uit te voeren, 
zou verkrijgen. 

5de bedrijf: 
geschorste licenties
29 oktober 2009: coup de théâtre! Hoewel 
weinig mensen erin geloofd hadden, 
besloot de Raad van State om de licen-
ties voorlopig op te schorten. Hoewel de 
meerderheid van de wapens al geleverd 
was, voorkwam de beslissing van de Raad 
van State de uitvoer van de zogenaamde 
wapens met “verminderde letaliteit".

Twee belangrijke argumenten motiveer-
den de beslissing van de Raad. De eerste 
kritiek betrof het feit dat het besluit om 
de licenties te verlenen de dag na de 
verkiezingen was genomen. De regionale 
overheid mocht toen wel de lopende 
zaken afhandelen, maar “op dat moment 
kon er geen parlementaire controle wor-
den uitgeoefend op de werkzaamheden 

van de overheid, (…) 
nochtans vielen deze 
omstreden beslissin-
gen buiten de rou-
tine van het dage-
lijks bestuur van 
het Gewest”. Het 
tweede argument 
betrof het niet vol-
doen aan criterium 
4 van de Belgische 
wapenwet. De Raad 
van State was van 
oordeel dat “er op 
zijn minst een risico 
bestaat dat ze (de 
wapens) worden 
gebruikt om funda-
mentele schendin-
gen van de mensen-
rechten te plegen”.

De reacties lie-
ten niet op zich 

wachten en op 9 november zag Rudy 
Demotte zich verplicht om zich te gaan 
verantwoorden in het Waals Parlement. 
Hij beloofde om het systeem voor de 
toekenning van exportlicenties te herzien 
en de Adviescommissie transparanter te 
maken, maar ging toch voorbij aan de 
argumenten van de Raad van State en 
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kende een nieuwe vergunning toe voor 
de tot dan toe geblokkeerde resterende 
wapens (de “minder dodelijke”). Toch is dit 
geladen politiek-militair-industrieel dos-
sier, daarmee verre van gesloten. De Raad 

Van State moet immers nog een uitspraak 
ten gronde doen over de totale annulering 
van de betwiste levering.

Politieke gevolgen
Het Libische dossier bracht aan het licht 
dat de voorwaarden voor de toekenning 
van uitvoerlicenties van wapens nog te 
vaag zijn, dat het moeilijk is om de wer-
kelijke invloed achter de samenstelling 
van de Adviescommissie waar te nemen 
en dat er een gebrek is aan parlementaire 
controle op het hele proces. Hoe dit verder 
zal evolueren, is de vraag.

Deze zaak toont ook het onlogische en 
absurde karakter van de wapenhandel. 
Hoe kon de heer Demotte de uitvoerver-
gunningen naar Libië goedkeuren, wan-
neer in het verslag van Marc Clerbois, 
waarvan hij kennis had, duidelijk wordt 
vermeld dat er sterke vermoedens zijn 
dat Libië dient als een draaischijf voor 
wapensmokkel naar Afrikaanse con-
flictgebieden, waaronder Soedan en 
de Democratische Republiek Congo! Er 
bestaat dus een risico dat de oudere 
uitgerangeerde wapens, die door de 
Belgische levering naar Libië vervangen 
worden, terecht zullen komen in Congo, 
een Afrikaanse land waar België toch een 
aanzienlijk bedrag besteedt aan ontwik-
kelingshulp. Hier wordt het dus min of 
meer surrealistisch.

In zijn toelichting aan het Waals 
Parlement, heeft Rudy Demotte beloofd 
het systeem van de vergunningen te 
herzien. De regionale beleidsverklaring, 
opgesteld tijdens de vorming van de 

coalitie na de verkiezingen van juni 2009, 
voorziet een verstrenging van de huidige 
controle op de wapenhandel.  
Wordt vervolgd...

Economische gevolgen
FN Herstal en het Waals Gewest, reken-
den erop dat er na deze eerste bestelling, 
meerdere anderen zouden volgen. Over 
een ander contract -ter waarde van maar 
liefst 111 miljoen euro- wordt momenteel 
nog altijd onderhandeld. Er staat dus een 
zakelijke relatie van een termijn van 20 of 
30 jaar op het spel. Het definitieve vonnis 
rond de annulering bij de Raad van State 
laat nog altijd op zich wachten, maar het 
is waarschijnlijk dat de uitspraak positief 
zal zijn, wat onmiddellijk alle toekomstige 
contracten in gevaar brengt. 

Zoals vaak het geval is voor wapenhandel, 
heerst er een conflict tussen ethiek en 
economische belangen. FN Herstal, dat 
slechts een deel uitmaakt van de Belgische 
wapenindustrie, vertegenwoordigt 1.300 
banen (plus heel wat indirecte jobs) in de 
Luikse regio, die nog steeds economisch 
noodlijdend is. Zoals opgemerkt door 
Antonio Fanara, vertegenwoordiger van 
de Franstalige socialistische vakbond FGTB 
en voormalig werknemer van FN Herstal, 
betekenen de contracten met Libië werk-
zekerheid voor een periode van ten minste 
10 jaar in een zeer wisselvallige industrie. 

Hoewel FN vandaag heel winstgevend is 
(in 2009 draaide het bedrijf een omzet van 
meer dan 600.000 euro), weet men nooit 
hoe het morgen zal zijn. Fanara vraagt 
zich af of het niet mogelijk is om de werk-
gelegenheid en de technologische kennis 
van FN te behouden zonder wapens te 
construeren.

Dit dossier illustreert ook duidelijk de 
verdeeldheid die er in Wallonië bestaat 
tussen de vredesbewegingen enerzijds 
en de vakbonden anderzijds, nochtans 
beiden geworteld in internationalistisch 
linkse kringen. Een verdeeldheid die zon-
der twijfel begrepen kan worden als een 
conflict tussen ethiek en economische 
belangen (werkzekerheid), maar die ook 
de belangen van werknemers/burgers in 
de schaduw stelt van de politieke wereld 
en het patronaat. Het is daarom noodza-
kelijk om zich, net zoals Antonio Fanara, 
af te vragen of het nog opportuun is om 
wapens te produceren in België. Zo niet, 
welke oplossingen bestaan er dan om 
de werkgelegenheid te behouden? Dit 
debat, dat de vertegenwoordiger van de 
vakbond graag bereid is te voeren, zou 
een kans kunnen zijn voor de vakbonden 
om de banden met de vredesbewegingen 
opnieuw aan te halen.

Bronnen:
Dorzee Hughes, “Ventes record pour la FN Herstal”, 
Le Soir, 5 februari 2010, www.lesoir.be 
www.grip.org; http://www.grip.org/bdg/g2069.html
http://cmp.roularta.be/cmdata/Attachments/
site72/vif/09/AnalyseDelegeGeneve.pdf
Persoonlijke notities van Olivier Gillet
Interview van de auteur met Antonio Fanara, 
woensdag 3 februari 2009. 

1 Sinds 2003 en het geval van de uitvoer van 
wapens naar Nepal, is de materie 'wapenhan-
del' geregionaliseerd. Het is de Vlaamse of 
Waalse minister-president, die afhankelijk van 
waar de vergunning wordt aangevraagd, het 
definitieve besluit neemt. De federale minister 
van Buitenlandse Zaken kan wel een negatief 
advies geven indien hij van mening is dat de 
export van wapens de internationale belangen 
en verplichtingen van België schaadt.
2 Wallonië-Brussel International (WBI) is een 
overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor 
de internationale betrekkingen. Het is een 
instrument van het internationaal beleid van 
de Franse Gemeenschap van België, het Waals 
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De voorwaarden voor de toekenning van 
uitvoerlicenties van wapens zijn nog te 
vaag, het is moeilijk om de werkelijke 
invloeden achter de samenstelling van de 
Adviescommissie waar te nemen en er is 
een gebrek aan parlementaire, dus demo-
cratische controle op het hele proces.
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Militaire opera-
ties en wapen-
handel bloeien 
als nooit tevo-
ren en in tijden 
van wereld-
wijde economi-
sche crisis en 
toenemende 
angst voor ter-
rorisme, note-
ren wapencon-
cerns record-
omzetten.

Een blik op 
de laatste statistieken uit 2009 van het 
'Stockholm International Peace Research 
Institute' (SIPRI) toont dat de wapen-
verkoop van 's werelds toonaangevende 
wapenproducerende bedrijven de laat-
ste jaren exorbitant steeg. Boeing is 
nog steeds de koploper in de top tien. 
Andere grote Amerikaanse bedrijven op 
de lijst zijn: Lockheed Martin, Northrop 
Grumman, General Dynamics, Raytheon 
en L-3 Communications. Concurrentie 
vanuit Europese hoek komt er vooral 
van British Aerospace (BAE), European 
Aeronautics Defence and Space Company 
(EADS), Finmeccanica en Thales. EADS had 
in 2007 nog te kampen met verliezen van 
in totaal 610 miljoen VS-dollar. Een blik 
op het EADS jaarverslag van 2008 onthult 
echter een terugkeer naar de winstzone 
dankzij hernieuwde wapenexporten. 

Duitsland kampioen
In tijden van algemene recessie liep en 
loopt de wapenhandel gesmeerd, dankzij 
een zeer royaal beleid van de Duitse rege-
ring gericht op het stimuleren van export 
en dankzij een chronisch personeelste-
kort bij de wapencontrole-instanties. Als 

derende 
wereld een 
constante 
vraag naar 
vliegtuigen, 
defensie- en 
veiligheids-
systemen 
...”, zegt het 
jaarverslag 
van 2009. 
EADS heeft 
“een vol 
orderboek” 
en een 
“sterke 

vraag naar Airbus tankvliegtuigen”. In 
het jaarverslag staat duidelijk wat de 
doelstellingen van EADS zijn: “vooral in 
de defensie-industrie moet de verkoop 
stijgen”. ‘Airbus Military’ (een van de EADS 
divisies) nam in het afgelopen fiscale 
jaar tot 548 procent (!) toe wat het bin-
nenrijven van opdrachten betreft. Deze 
EADS-onderneming verzorgt de uitrusting 
van de luchtmacht van Groot-Brittannië, 
Australië, de Verenigde Arabische 
Emiraten en Saoedi-Arabië, onder meer 
met de levering van A330 MRTT militaire 
vrachtvliegtuigen. De totale orderpor-
tefeuille voor de Airbus militaire trans-
portvliegtuigen van dit type, omvat een 
volume van 23 miljard euro. 
Eurocopter, een dochteronderneming van 
EADS, is de grootste helikopterfabrikant 
ter wereld. Eind 2008 leverde EADS een 
eerste contingent van 123 'multiple-
purpose' helikopters van het type UH-72A 
Lakota aan het Amerikaanse leger. Bijna 
gelijktijdig bestelde de Braziliaanse rege-
ring een recordopdracht voor meer dan 
50 EC725 helikopters. Vergeleken met 
het voorgaande jaar, was Eurocopter in 
staat om de omzet met 8 procent te ver-

gevolg daarvan heeft Duitsland zich in de 
periode van 2004 tot 2008 op de  
3de plaats van de lijst van grootste wapen-
exporteurs ter wereld genesteld (na de 
VS en Rusland). Uit de verslagen van 
SIPRI blijkt dat de Duitse wapenexport de 
afgelopen vijf jaar toenam met ongeveer 
70 procent. Het wereldmarktaandeel in 
de wapenhandel kon van zeven naar tien 
procent opgekrikt worden.

Doorslaggevend in de boom van de Duitse 
wapenexport is EADS. De Duitse auto- en 
wapenreuzen Daimler AG en Sogeade 
(Lagardère en de Franse staatsholding 
Sogepa) hebben de meeste aandelen bin-
nen EADS. Ze bezitten elk 22,5 procent. De 
Spaanse staatsholding SEPI bezit 5,49 pro-
cent van het kapitaal binnen de European 
Aeronautics Defence and Space Company. 
Het bedrijf ontwikkelt en produceert 
vooral gevechts- en transportvliegtuigen, 
militaire helikopters, civiele en militaire 
satellieten en ondersteuningssystemen 
voor kernwapens. EADS-voorzitter Rüdiger 
Grube, was vol lof over de “zeer positieve” 
resultaten van het boekjaar 2008. “Zelfs 
in tijden van crisis bestaat in onze veran-

Duitsland, Europees kampioen wapenuitvoer
I Jürgen Grässlin I

Met de publicatie van de cijfers over de Duitse wapenexport in 2008, werd duidelijk hoe Duitsland zijn wapenexport verhoogde 
naar een nieuw recordniveau. Volkomen wettelijk werden er uitvoervergunningen toegekend met in het totaal een waarde van  

5,78 miljard euro, – ruim twee miljard meer dan het vorige recordjaar 2007. Oorlogsschepen, militaire helikopters, tanks, geweren en 
hun onderdelen worden zonder schroom geleverd aan strijdende NAVO-landen, aan landen die met de NAVO geassocieerd zijn en 

aan regimes die de mensenrechten schenden.
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details worden geregeld door de Wet op 
Oorlogswapencontrole (KWKG) en de Wet 
op Buitenlandse Handel (AWG). Politiek 
gevoelige wapenexporten, zoals wapenleve-
ringen naar het Nabije en Midden-Oosten, 
worden in een geheime vergadering van de 
Federale Veiligheidsraad beslist. De voorzit-
ter van deze vergadering is bondskanselier 
Angela Merkel (Christelijk Democratische 
Unie -CDU). De acht andere leden met 
stemrecht zijn Guido Westerwelle (Vrije 
Democratische Partij -FDP) als minister 
van Buitenlandse Zaken, Karl-Theodor 
zu Guttenberg (Christelijk Sociale Unie 
-CSU) als minister van Defensie, Wolfgang 
Schäuble (CDU) als minister van Financiën, 
Thomas de Maizière (CDU) als minister van 
Binnenlandse Zaken, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger (FDP) als federaal minister 
van Justitie, Rainer Brüderle (FDP) als minis-
ter van Economie en Technologie, Ronald 
Pofalla (CDU) als hoofd van de Federale 
Kanselarij en Dirk Niebel (FDP) als federaal 
minister voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling. Indien nodig kunnen 
andere federale ministers en de inspecteur-
generaal van het nationale leger opgeroe-
pen worden voor het verstrekken van advies.

In januari 2000 werd door de rood-groene 
regering een veelbelovende nieuwe 
versie van de “politieke beginselen van 
de federale regering voor de uitvoer van 
oorlogswapens en andere bewapenings-
goederen” aangenomen. Er zou extra aan-
dacht besteed worden aan de kwestie van 
de mensenrechten bij het toekennen van 
wapenexportlicenties. De in het najaar 
van 2009 verkozen nieuwe federale rege-
ring verklaarde de politieke beginselen 
niet te willen veranderen, maar uiteinde-
lijk blijken de belangen van de wapen-
industrie toch bepalend. Zo is de uitvoer 
van wapentuig naar de NAVO-landen, 
de EU-lidstaten, en de landen die gelijk-
gesteld zijn aan NAVO-landen “in prin-
cipe niet te beperken, tenzij dat wegens 
politieke redenen in sommige gevallen 
nodig is”. De export van oorlogswapens 
naar de zogenaamde “andere landen” is 
onderworpen aan duidelijke beperkingen. 
Zo wordt het leveren van oorlogswapens 
“niet toegelaten aan landen die in een 
gewapend conflict verwikkeld zijn, waar 
het uitbreken van een gewapend conflict 

en machinegeweren tot granaatwerpers 
en speciale wapens. De jaarlijkse omzet 
van het in het zuidwesten van Duitsland 
gevestigde bedrijf, is in het boekjaar 2008 
gestegen tot een recordbedrag van 185,7 
miljoen euro, een groei van niet minder 
dan 25 procent op een jaar tijd. Door 
wapenverkoop kon de nettowinst van het 
bedrijf verhoogd worden tot 12,8 miljoen 
euro – meer dan het dubbele van het 
voorgaande jaar. Ter vergelijking: in het 
boekjaar 2006 leed H & K nog een verlies 
van 9,3 miljoen euro. De bestelde en ver-
wachte orders lopen op tot ongeveer 700 
miljoen euro. 
Het aanvalsgeweer G36, het standaard-
wapen van de crisisinterventie-eenheid 
van het Duitse leger, ontpopt zich meer 
en meer tot een wereldwijde bestsel-
ler. Al jaren schieten de federale politie, 
bodyguards van presidenten en speciale 
militaire eenheden in meer dan 35 landen 
met verschillende soorten G36's. Alles 
wijst erop dat de G36 op de wereldwijde 
markt tot aanvalsgeweer nummer 1 zal 
uitgroeien.

Beleid
Hoe kan het dat Duitsland, dat volgens 
de eigen regering de meest restrictieve 

wapenuitvoerwetten ter wereld heeft, ook 
Europees kampioen in wapentransfers 
geworden is? En hoe is het mogelijk dat 
de Duitse regering, die humanistische en 
christelijke waarden wil uitdragen, wapen-
export legaliseert, zelfs naar landen die de 
mensenrechten schenden en naar landen 
die oorlog voeren? Het antwoord ligt in de 
interpretatie van de beleidsdoelstellingen.

De juridische basis van de Duitse wapen-
exportcontrole is artikel 26 van de grond-
wet: “Wapens bestemd voor oorlogvoe-
ring mogen alleen met toestemming 
van de federale regering vervaardigd, 
vervoerd of verhandeld worden.” De 

hogen. Eurocopter leverde volgens het 
jaarverslag “meer helikopters dan ooit” 
en kan “in een onzekere marktomgeving 
een vol orderboek voorleggen”. De EADS-
afdeling Astrium, is dan weer Europees 
leider in ruimtevaartprogramma's. Het 
kon de omzet in 2008 met 21 procent 
verhogen. Ook de EADS divisie ‘Defensie 
en Veiligheid’, heeft “sterke resultaten 
bereikt”, die deels zijn toe te schrijven 
aan de groeiende export. Met 97 procent 
van de productie bestemd voor militaire 
doeleinden, steeg de omzet met 5 procent. 
Als enige Europese fabrikant is EADS in 
staat om onbemande vliegtuigen (UAV's 
-'Unmanned Aerial Vehicles') te produce-
ren. Naast de leveringen aan het Franse 
UAV-programma is er ook de export van 
UAV-systemen naar het Amerikaans leger. 
Het is ondertussen algemeen bekend dat 
de VS volop drones of UAV's inzetten in de 
strijd in Afghanistan en Pakistan. EADS is 
het enige Europese bedrijf dat systemen 
ter ondersteuning van kernkoppen pro-
duceert. De nieuwe generatie ballistische 
raketten van het type M51, bestemd voor 
de Franse onderzeeërvloot, bevindt zich 
in de laatste ontwikkelingsfase. De totale 
oorlogswinst van EADS zal nog meer stij-
gen als de nieuwe militaire transportvlieg-

tuigen A400M in productie gaan. Na jaren 
van vertraging is de eerste vlucht onder-
tussen met succes uitgevoerd. Met de 
A400M kunnen soldaten en oorlogsma-
teriaal sneller en in grotere aantallen ver-
plaatst worden naar conflictgebieden. Op 
dit moment zijn er al 192 orders voor deze 
militaire transportvliegtuigen geplaatst 
door Europese klanten en Maleisië. 
Een ander bedrijf dat de nationale statis-
tieken over wapenhandel fel beïnvloedt  
is het Duitse Heckler & Koch GmbH  
(H & K), de Europese marktleider wat de 
zogenaamde 'lichte wapens' betreft. De 
productie varieert van pistolen, pistool-
mitrailleurs, semi-automatische geweren 
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Men kan zich ernstige vragen stellen  
bij een aantal staten die in 2008 volledig 
legaal in het bezit kwamen van Duitse 
wapens. 
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dreigt of waar bestaande spanningen en 
conflicten door de export zouden kunnen 
uitgelokt of versterkt worden”. Bovendien 
komt export “helemaal niet in aanmer-
king” voor landen “die zich in een oorlog 
met een ander land bevinden of waar 
gevaar dreigt voor het uitbreken ervan”. 
Deze beperkingen worden in de praktijk 
echter vaak genegeerd. Zo kan men zich 
ernstige vragen stellen bij een aantal sta-
ten die in 2008 volledig legaal in het bezit 
kwamen van Duitse wapens. Singapore 
ontving militair materiaal ter waarde van 
349,7 miljoen euro, Saoedi-Arabië impor-
teerde voor 170,3 miljoen euro aan wapens 
en de Verenigde Arabische Emiraten voor 
142,1 miljoen euro. Daarbovenop leverde 
Duitsland wapens aan Afghanistan, 
Egypte, Angola, Brazilië, India, Indonesië, 
Israël, Colombia, Maleisië, Nigeria, Oman, 
Pakistan, Rusland, Thailand en Turkije. 
De mensenrechtensituatie kan in meer-
dere van deze landen toch als slecht 
beschouwd worden. Bovendien is een 
deel van hen verwikkeld in gewelddadige 
interne conflicten (bvb. Afghanistan, India, 
Israël, Colombia, Nigeria, Pakistan,Turkije)
Er bestaat ook een overzichtelijke lijst van 
landen waarvoor een wapenexportverbod 
geldt vanuit Duitsland. Momenteel staan 
daar slechts 17 landen op. Saoedi-Arabië, 

Israël, Libië en Pakistan waren ten tijde 
van het laatste regeringsverslag over de 
uitvoer van wapens (2006), niet op deze 
lijst terug te vinden. Het regeringsverslag 
over wapenhandel voor het jaar 2007 is er 
begin 2010 nog steeds niet. 

Besluit
Het komt erop neer dat in de praktijk 
behalve naar de landen op de Duitse 
embargolijst, vrijwel naar overal onbe-
perkt geëxporteerd mag worden. Gezien 
de economische crisis zet de federale over-
heid zwaar in op banen in de wapenin-
dustrie. De mensenrechtensituatie in het 
ontvangende land speelt de facto geen rol. 
Indien de federale overheid haar eigen, 
nota bene juridisch niet-bindende, poli-
tieke beginselen tot de basis van haar 
handelen zou verheffen, dan hadden heel 
wat wapentransfers verhinderd moeten 
worden. Dat dit niet gebeurt, laat zich 
verklaren door een economie die gericht 
is op het accommoderen van de industrie 
en door een militair georiënteerd buiten-
lands beleid.
Het coalitieakkoord van de nieuwe federa-
le overheid, geleid door CDU/CSU-FDP, stelt 
prioriteit te geven aan “de buitenlandse 
handel en industrieel-politieke overwegin-
gen”. Erger nog, het coalitieakkoord zou 

zelfs helpen om concurrentiebelemmerin-
gen voor de Duitse wapenfabrikanten op 
te heffen, want de CDU/CSU en FDP heb-
ben het principe van een restrictief wapen-
exportbeleid definitief geschrapt. Voor de 
komende vier jaar heeft de regering haar 
doelen als volgt omschreven: “wij houden 
vast aan de huidige wapenexportregels en 
zetten ons verder in voor de harmonisatie 
van het wapenexportbeleid binnen de 
EU. Wij staan voor eerlijke concurrentie in 
Europa en bevestigen de Gedragscode van 
het Europees Defensie Agentschap”. Deze 
gedragscode heeft tot doel: “de geleide-
lijke totstandkoming van een transparante 
en open Europese defensiemarkt. Dit moet 
leiden tot de versterking van de Europese 
defensiecapaciteiten (...)”. Men had net zo 
goed zo géén grenzen voor wapenexport 
in het regeerakkoord kunnen vastleggen. 
Het resultaat zou hetzelfde zijn.

Interessante websites: www.ribe-ev.de
www.juergengraesslin.com – www.dfg-vk.de
www.wir-kaufen-keinen-mercedes.de 
 
Jürgen Grässlin is woordvoerder van de Duitse vre-
desbeweging 'Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen' 
(DFG-VK), van de Kritische Aandeelhouders van 
Daimler (Kritischen AktionärInnen Daimler-KAD) 
en van het Duitse Actienetwerk Stop Lichte 
Wapens (Deutschen Aktionsnetz Kleinwaffen 
Stoppen-DAKS). Hij is eveneens voorzitter van de 
BewapeningInformatieBureau’s (RIB eV). 

De 10 grootste wapenproducerende bedrijven ter wereld

Rang
2007

Rang
2006

Bedrijf Land
Wapenverkoop

2007 2006 2005
(Telkens in miljoen US-$)

1 1 Boeing USA 30.480 30.690 29.590

2 3 BAE Systems GB 29.850 24.060 23.230

3 2 Lockheed Martin USA 29.400 26.200 26.200

4 3 Northrop Grumman USA 24.600 23.330 23.330

5 6 General Dynamics USA 21.520 16.570 16.570

6 5 Raytheon USA 19.540 19.530 18.500

7 7 EADS West-Europa 13.100 12.600 9.580

8 10 L-3 Communications USA USA  11.240 8.470 8.470

9 9 Finmeccanica Italië 9.850 8.990 8.770

10 8 Thales Frankrijk  9.350 8.240 8.940

Opm.: Chinese wapenconcerns zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Bron: SIPRI-jaarboeken 2009 en 2008; Samenstelling: J. Grässlin
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In onderzoekskringen wordt bijvoorbeeld 
aangenomen, dat de VS-economie na de 
'grote depressie' (van de jaren 1930) niet 
zo zeer werd vooruit gestuwd door de 
New Deal van president Roosevelt, maar 
dat ze maar echt volop ging groeien dank-
zij de oorlogsproductie, eerst en vooral 
met leveringen op krediet aan de Britten, 
en later ook aan de Sovjets. 
Toen we aan ons boek werkten 'Als de 
NAVO de passie preekt' stuitten we 
op bijzonder duidelijke analyses van 
VS-ondernemers over oorlog en winst. De 
baas van 'General Electric' was zo opgeto-
gen over de economische resultaten die 
de oorlogssituatie (WOII) had opgeleverd, 
dat hij pleitte voor een permanente oor-
logseconomie via een blijvende alliantie 
tussen het zakenleven en de krijgsmacht. 
Dit wordt ook als militair keynesianisme 
omschreven: de drijvende rol van defen-
sie-opdrachten in de economie. Het gaat 
hierbij zogezegd om het creëren van werk, 
maar in feite draait het meer om het 
garanderen van de winstmogelijkheden 
voor bepaalde elites. 

Industrie 
Zo kreeg de Koude Oorlog vorm. Die 
oorlog was 'koud' in de rechtstreekse con-
frontatie tussen de twee zelfverklaarde 
vijanden VS en USSR, maar bracht bijzon-
der veel geld op voor de bewapenings-
industrie. Afscheidnemend president en 
ex-generaal Eisenhower vond het in 1961 
zelfs nodig om de wereld te waarschuwen 
voor wat hij 'het militair-industrieel com-
plex' noemde: “We zijn verplicht gewor-
den om een omvangrijke permanente 
oorlogsindustrie op poten te zetten (...) 
Dat samengaan van een immens militair 
establishment en een grote wapenindu-
strie is een totaal nieuwe situatie voor de 
Verenigde Staten. We erkennen de nood-
zaak van die situatie, maar toch mogen 

bijvoorbeeld de 'gaming'-industrie (spel-
letjes voor computers) hun weg naar de 
wapenproductie. Civiele toepassingen en 
defensie-toepassingen vertrekken steeds 
vaker van dezelfde technologische basis 
en er is dus een groeiende kruisbestuiving 
tussen beide gebieden.

Om de 'oorlogssituatie' permanent als 
duwfactor voor economische activi-
teit te kunnen gebruiken, wordt er een 
meesterlijk verhaal van onveiligheid 
geconstrueerd. De samenleving wordt zo 
bereid gevonden om grote fondsen vrij te 
maken voor defensie. De producten van de 

wapenindustrie worden gretig bestudeerd 
en in aankoopprogramma's opgenomen 
door de militaire strategen. De militaire 
bedrijven munten uit in bijzondere overre-
dingskracht om de gemeenschap ervan te 
overtuigen dat de aankoop van bepaalde 
wapensystemen de natie van onheil zal 
besparen. Het creëren van vijandbeelden 
en de daarbijhorende militaire doctrines, 
is daarbij noodzakelijk. Dat was zo tijdens 
de Koude Oorlog en dat is absoluut zo 
in de moderne oorlogsvoering. Toen het 
communisme 'verdween' als vijand, bleef 
men een tijdje hangen bij de drugspro-
ductie, om dan in het nieuwe millennium 
het terrorisme als de grote vijand naar 
voren te schuiven. Dit vijandbeeld blijft zo 
ongedefinieerd dat de militaire strategen 
en hun industriële vrienden er elk wapen 
mee kunnen verantwoorden. Een sterk 
staaltje van scherpzinnige hebzucht.

we niet blind zijn voor de grote implicaties 
ervan. In de regering moeten we waak-
zaam zijn voor ongeoorloofde invloed, 
al dan niet gezocht, van het militair-
industrieel complex. Het potentieel voor 
een desastreuze toename van misplaatste 
macht bestaat en zal blijven bestaan.”
In de loop van de Koude Oorlog was er 
een enorme stijging van de bewapening, 
met nieuwe bommen, nieuwe raketten 
met meervoudige kernkoppen, enzovoort. 
Deze ontwikkelingen werden niet geleid 
vanuit een militair-strategische aanpak. 
Het was de technologische ontwikkeling 
die de militaire strategie dicteerde. Rik 

Coolsaet zei het ooit zo: “Van technologie 
naar wapens, en van wapens naar een 
doctrine”.

Tot op vandaag wordt de militaire indu-
strie gezien als een bron van technologi-
sche vernieuwing die de hele economie, of 
samenleving ten goede komt, denk maar 
aan het internet. Recente studies tonen 
aan dat er ook heel wat technologie uit 
de civiele research naar de militaire sec-
tor wordt overgedragen, de omgekeerde 
beweging dus. Wapens zijn ondertussen 
steeds meer 'wapensystemen' geworden, 
de vertechnologisering van het wapen 
maakt ook de producenten van onder-
steunende elementen (zoals bijvoorbeeld 
beeldschermen voor vluchtcontrole) tot 
financiële winnaars in de oorlogsvoor-
bereiding en de oorlog zelf. Anderzijds 
vinden allerlei detailontwikkelingen uit 

Oorlog, uw beste belegging?
I Georges Spriet I

Waarom zou je een oorlog stoppen als er zoveel aan te verdienen valt? Deze gedachte geeft sedert vele jaren een interessante bena-
deringswijze van conflicten. Je zou kunnen denken dat het 'zakelijk belang' vooral speelt in de zogenaamde nieuwe conflicten, bvb. 

tussen 'ongeregelde' partijen bij de binnenstatelijke conflicten. Maar het fenomeen is al zoveel ouder. 

De militaire industrie wordt gezien  
als een bron van technologische  
vernieuwing die de economie of de 
hele samenleving ten goede komt.
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Militarisering 
Nieuwe tijden, heet het, vergen nieuwe 
antwoorden: problemen worden 
bedreigingen, defensie wordt veilig-
heid. Steeds weer wordt een militair 
antwoord gezocht. Dat is zowat het 
huidige dominante basisdenken van 
menig politiek leider. De plaats die de 
veiligheidsindustrie hierdoor verworven 
heeft, is kenschetsend voor de huidige 
ontwikkelingen. In de Unie wordt jaar-
lijks zo'n 200 miljoen euro gespendeerd 
aan het Europees Veiligheidsonderzoek. 
Er is ook sprake van een symbiose tussen 
binnenlandse en buitenlandse veilig-
heid. Volgens Ben Hayes van Statewatch 
vertrekt het om zich heen grijpende 
concept van 'homeland security' van 
het idee dat de westerse naties en de 
levenswijze van de westerlingen onder 
een nooit geziene bedreiging staan. Of 
het nu ziektes zijn, politiek geweld of 
protest, elk 'probleem' wordt als een ern-

stig gevaar gezien en de oplossing wordt 
gezocht in de verschuiving van een bur-
gerlijke en gerechtelijke aanpak naar een 
militaire. Deze nood om overal militaire 
antwoorden op te geven, is er om de supe-
rioriteit van de westerse ondernemingen te 
garanderen. Sedert het eind van de Koude 
Oorlog is de belangrijkste bondgenoot van 
Europa, de Verenigde Staten, zowat con-
stant in een oorlog verwikkeld. Het begon 
met de militaire operaties in Somalië, ver-
volgens kwam de oorlog van januari 1991 
tegen Irak, die de hele jaren 1990 verder 
duurde via de militaire controle van het 
embargo en de zelf ingestelde Iraakse no-
fly-zones, om in 2003 uit te monden in een 
nieuwe grootschalige oorlog die vandaag 
nog altijd niet ten einde is. De oorlog in 
Bosnië werd in 1995 beëindigd met NAVO-
bombardementen. Een nieuw culminatie-
punt was de oorlog zonder VN-mandaat 
van de NAVO tegen Servië in 1999. Sedert  
8 oktober 2001 vechten Amerikaanse en 
later ook NAVO-troepen tegen het 'ter-
rorisme', verpersoonlijkt in Al Qaeda en de 
Taliban. De westerse economische supre-
matie kan niet zonder militarisering.

Contractors
Een fenomeen dat de laatste 15 jaar de 
kop op steekt, is de groeiende inzet van 
privé-'contractors' door (mijn-)bedrijven 
of door overheden. Onder de term 'con-
tractors' vallen twee soorten onderne-
mingen, deze die militaire opdrachten 
uitvoeren en deze die ongewapende 
diensten aanbieden. Bij de grotere mili-
taire operaties in de wereld -spontaan 
denken we aan Irak en Afghanistan- zijn 
er een hele reeks bedrijven betrokken 
die we gemakshalve groeperen onder de 
noemer 'logistieke steun', met als type-
voorbeelden bedrijven zoals Haliburton 
of Bechtel. Ze leveren vertaaldiensten, 
transport, constructie, eten voor in de 
kantines, enzovoort. Het gaat hem dus 
om personeel dat niet tot het VS-leger 
behoort, maar wel taken uitvoert in 
opdracht en ter assistentie van het leger. 
Als die opdrachten militair van aard 
zijn, bijvoorbeeld veiligheidstaken, het 
opleiden van de Afghaanse troepen, 
enzovoort, -waarbij dus wel gewapend 
personeel wordt ingezet- dan spreekt 
men over militaire privé-ondernemingen, 
zoals bijvoorbeeld Blackwater (dat nu  
zijn naam heeft veranderd in Xe), 
Dyncorp, MPRI (Military Profesional 
Resources Incorporation), KBR (Kellogg 
Brown & Roots),... 

Handel
Direct verbonden hiermee zijn de 
wapenhandelaars. Naast de overheden 
van de producerende landen, zoeken zij 
naar andere klanten. Er is enerzijds de 
legale wapenhandel, die de directe afzet 
omvat van een militair product en die 
als een gerechtvaardigde economische 
activiteit wordt beschouwd. De wapens 
worden aan zoveel mogelijk klanten 
verkocht om de omzet te vergroten 
en tevens als een soort economische 
risicospreiding. De meeste overheden 
zien eigenlijk wel in dat wapens verko-
pen niet hetzelfde is als bananen op de 
markt brengen en hebben een bepaalde 
vorm van regelgeving ontworpen (de 
een al wat strenger dan de ander). 
Tegelijkertijd zien we een patroon van 
het overtreden van de eigen regels. Het 
is duidelijk: economische motiveringen 
halen het makkelijk op ethische of zelfs 
politieke beperkingen.
Anderzijds is er ook de illegale wapen-
handel. Maar het weze duidelijk: bijna het 
volledige smokkelcircuit betreft wapens 
die ooit als legale export de wereld zijn 
ingestuurd. 

Heel wat (lokale) conflicten worden 
vandaag met zogenaamde 'lichte 
wapens' beslecht (handgeweren, 
machinegeweren, draagbare raketten, 
granaten, enzovoort). Veel oude lokale 
conflicten in Afrika bijvoorbeeld (onder 
meer disputen over de toegang tot 
water,...) werden voorheen met 'pri-
mitieve' wapens beslecht en brachten 
slechts een klein aantal slachtoffers met 
zich mee. De overvloed aan moderne 
wapens maakt van hetzelfde soort con-
flicten echte slachtpartijen. Heel wat 
van de 'nieuwe' conflicten binnen de 
grenzen van een land, draaien ook om 
de plaats die lokale groepen zich willen 
verschaffen in een gemondialiseerde 
economie: grondstoffen als coltan, 
diamant of hout worden de inzet van 
gewapende confrontaties. Hierbij wor-
den ze gretig aangemoedigd door de 
uiteindelijke bestemmeling van de rijk-
dommen, die in de zoektocht naar een 
goedkope toelevering, weinig graten 
ziet in de oorsprong of productiewijze 
van zijn materiaal.

6de Vredesconferentie: Oorlog uw beste 
belegging? 13 maart in de Markten. 
Programma: zie agenda op blz. 53 
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Nu het Verdrag van Lissabon in werking 
is getreden werden een aantal nieuwe 
functies en bevoegdheden ingesteld. 
Een ervan krijgt bij ons behoorlijk wat 
aandacht, met name het voorzitterschap 
van de Europese Raad van staatshoofden, 
waarvoor de Belgische politicus Herman 
Van Rompuy werd aangeduid. De nieuwe 
Europese Commissie Barroso trad eind 
januari aan. De Commissie blijft tot 2014 
een commissaris per lidstaat tellen. Voor 
België is dat Karel De Gucht, die al op het 
einde van de vorige Europese legislatuur, 
Louis Michel verving als commissaris 
voor Ontwikkelingssamenwerking. In het 
nieuwe kabinet Barroso kreeg De Gucht 
de belangrijke post van commissaris voor 
Handel. Aangezien de oude functie van 
Hoge Vertegenwoordiger door het Verdrag 
van Lissabon een nieuwe invulling en 
een opwaardering kreeg, moet Catherine 
Ashton ook het ondervoorzitterschap van 
de Commissie (waar Barroso voorzitter 
is) op zich nemen en in die hoedanig-
heid eveneens de hoorzittingen in het 
Europees Parlement (EP) ondergaan. 

EEAS
Een deel van de discussie tijdens de hoor-
zitting in het EP op 11 januari 2010, betrof 
Ashtons beleid rond de nieuw op te rich-
ten Dienst voor Europese Buitenlandse 
Actie (European External Action Service – 
EEAS). Ashton meent dat het niet zomaar 
om een bureaucratische oefening gaat. 
Ze beschouwt de installering van de EEAS 
als een uitgelezen en unieke kans om een 
instrument uit te bouwen voor een cohe-
rente strategie voor de buitenlandse poli-
tiek van de Unie, waarin alle elementen 
worden samengebracht: politiek, econo-
mie en defensie. Ze kreeg het parlement 

Crisis Management en Planning (Crisis 
Management and Planning Directorate – 
CMPD), de Dienst voor Civiele Planning en 
Uitvoering (Civilian Planning and Conduct 
Capability – CPCC), en de Militaire Staf 
(EUMS). De voorbereiding van acties die 
vallen onder het Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid, wordt 
door de EEAS op zich genomen, maar de 
beslissingen hieromtrent blijven bij de 
Raad.

Brits
Sommige antwoorden van Ashton in de 
hoorzitting waren volgens commenta-
ren van bepaalde parlementsleden zeer 
'Brits'. De ondervoorzitter van de sub-
commissie Defensie reageerde ontgoo-

cheld dat Ashton “net zoals Londen, niet 
van plan is om het militair Europees 
hoofdkwartier te ontwikkelen”. Wel 
moet volgens Ashton het Europees 
Defensie Agentschap verder uitge-
bouwd worden en moet er geïnvesteerd 
worden in militair onderzoek en militai-
re ontwikkeling in de lidstaten. “Ik ben 
er voorstander van om pragmatisch te 
werken aan een zeer effectief partner-
schap tussen de EU en de NAVO.” 

op haar hand toen ze aankondigde dat de 
dienst qua budget onder volledig toezicht 
van het parlement zou komen te staan. In 
de benoemingen zal het parlement geen 
rol krijgen. 

Deze EEAS wordt eigenlijk een soort 
ministerie van Buitenlandse Zaken van 
de Unie. De EEAS moet volgens het 
Verdrag van Lissabon samenwerken 
met de diplomatieke diensten van de 
lidstaten en zal worden samengesteld 
uit ambtenaren en functionarissen van 
het Algemeen Secretariaat van de Raad 
en van de Commissie. Er komt één sec-
tie die alle regio's en landen opvolgt, 
en specifieke secties voor de kandidaat-
lidstaten, maar het uitbreidingsbeleid 

op zich blijft bij de Commissie. Dat is 
ook zo wat het beleid rond Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking betreft.

De verschillende instellingen die reeds 
bestaan voor de Europese Veiligheids- en 
Defensie Politiek worden een onder-
deel van de EEAS, maar ze blijven toch 
hun eigen specifieke structuur, func-
ties, procedures en personeel behou-
den. Het gaat om het Directoraat voor 

De nieuwe hoge vertegenwoordiger van  
de Europese Unie

I Georges Spriet I

Aangezien in de Europese Unie het kapitaal steeds meer boven de staten uitstijgt, is de noodzaak om een politiek niveau te hebben 
dat eveneens de landen overstijgt een vanzelfsprekendheid. Laten we dus maar van zo nabij mogelijk volgen hoe de zaken evolu-
eren binnen de Europese instellingen, om er ook politiek mee om te kunnen gaan. De parlementaire goedkeuring van de nieuwe 
Commissie en vooral van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU die verantwoordelijk is voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid 

van de Unie, draagt onze aandacht weg.

De nieuwe Hoge Vertegenwoordiger 
pleit voor een opheffing van de  
traditionele scheidingen tussen 
'peacekeeping' en ontwikkelings-
werk, en tussen binnenlandse en  
buitenlandse politiek.
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Of dit samengaat  
met de strategie die 
de Duitse minister 
van Buitenlandse 
Zaken, Guido 
Westerwelle wil 
volgen is nog niet zo 
duidelijk. Op de jaar-
lijkse veiligheidscon-
ferentie van Munchen 
in februari 2010 zei 
Westerwelle dat 
Duitsland op lange 
termijn een Europees 
leger beoogt onder 
volledige controle van 
het Europees parle-
ment. Hij pleit voor 
een onafhankelijke 
Europese capaciteit qua crisismanage-
ment: “Om dit te bereiken moeten we 
de middelen samen leggen, prioriteiten 
bepalen en verantwoordelijkheden ver-
delen. De reguleringen rond de (militaire) 
'permanent gestructureerde samenwer-
king' in het Lissabon Verdrag concretiseren 
de optie van gezamenlijke vooruitgang op 
dit vlak. Een Unie die sterk is in crisisma-
nagement is niet tegen iemand gericht. 
Het Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid is Europa's antwoord op 
de globalisering, en onze bijdrage tot een 
Euro-Atlantisch partnerschap rond veilig-
heid. Ook de NAVO zoekt naar nieuwe 
antwoorden op de globalisering. We steu-
nen het werk voor een nieuw Strategisch 
Concept dat veiligheid ziet binnen een 
alles omvattende politieke context.” 

Enkele dagen na de hoorzitting werd 
de Hoge Vertegenwoordiger Catherine 
Ashton behoorlijk op de korrel genomen 
door Frankrijk, omdat ze niet persoonlijk 
naar de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-
Prince was afgereisd na de aardbeving om 
er de hulp van de EU op de (mediatieke) 
voorgrond te plaatsen. Michel Barnier, 
haar toen nog toekomstige collega in 
de Europese Commissie voor het depar-
tement Binnenlandse Markt, weigerde 
Ashton aan te vallen maar merkte scham-
per op: “Ten tijde van de tsunami ben ik 
onmiddellijk afgereisd naar het getrof-
fen gebied”. Barnier was toen minister 
van Buitenlandse Zaken onder president 

Chirac. Waarnemers plaatsten Barniers 
opmerking over Haïti echter ook tegen de 
achtergrond van de concurrentie tussen 
Washington en Parijs voor invloed in deze 
voormalige Franse kolonie. Naar eigen 
zeggen oefent Michel Barnier binnen de 
Commissie constant druk uit op het hoofd 
van de Europese diplomatie wat de dos-
siers rond Buitenlandse Zaken en Defensie 
betreft. 

Maar kijken we even van naderbij naar 
de kritiek dat Ashton eigenlijk 'Britse' 
standpunten zou vertegenwoordigen. 
Bij veel commentaarschrijvers krijg je de 
boodschap dat de beste manier om de 
Britten verder aan boord van de Europese 
boot te hijsen, het verkiezen van een Brits 
politicus voor deze functie was. Het staat 
buiten kijf dat Londen – net als Parijs 
– een eigen militaire langetermijnvisie 
heeft. Maar of Ashton nu een gegaran-
deerde bruggenbouwster is tussen de 
Unie en het Verenigd Koninkrijk moet nog 
worden afgewacht. Wat gebeurt er als 
Labour in juni 2010 de verkiezingen ver-
liest, bijvoorbeeld? Bovendien is Catherine 
Ashton in eigen land niet de meest 
bekende politica. Ze werd nooit verkozen 
in het Brits parlement (wel aangeduid) en 
heeft geen ervaring als minister op vlak 
van Buitenlandse Zaken of Defensie. Er 
valt dus niet zomaar een gelijkheidsteken 
te zetten tussen haar benoeming en de 
bekering van Londen tot meer gezamen-
lijke Europese standpunten. 

Hete  
hangijzers
In haar openings-
speech voor de 
parlementaire hoor-
zitting legde Ashton 
uit dat Afghanistan 
en Pakistan, Iran, het 
Midden-Oosten en 
Jemen de topprio-
riteiten uitmaken 
van haar beleid. Ze 
wil zo snel mogelijk 
hierover met de VS 
nagaan hoe “onze 
acties en strate-
gieën kunnen samen 
gelegd worden”. Op 
8 december 2009 

riep ze de Israëlische regering nog op om 
de discriminatiepolitiek in Oost-Jeruzalem 
stop te zetten en om van Jeruzalem de 
hoofdstad te maken van zowel Israël als 
de toekomstige Palestijnse staat. Tijdens 
de officiële hoorzitting van 11 januari 2010 
zei ze behoorlijk wat voorzichtiger, dat 
“de volgende stap in de regio, in die rich-
ting moet gaan waarvan we aannemen 
dat de Unie meer kan realiseren en de 
nodige oplossingen kan bevorderen”. Ze 
zal samen hieromtrent met VS-senator 
Mitchell en met Tony Blair overleggen en 
ze plant op korte termijn een bezoek aan 
de regio. 

Ashton werd ook naar haar idee gevraagd 
over de relaties tussen de EU en Latijns-
Amerika. Deze moeten volgens haar 
versterkt worden en ze wil deze uitbou-
wen via een benadering van 'groepen 
landen' dus niet land per land. Dergelijke 
werkwijze moet ook het proces van inte-
gratie van de Latijns-Amerikaanse landen 
bevorderen, heet het. Wat Cuba betreft 
en de stappen die het Spaans voorzitter-
schap zou willen zetten om de huidige 
'gemeenschappelijke houding' (die de 
intensiteit van de relaties verbindt met 
het respect in Cuba voor politieke en 
mensenrechten) te wijzigen, pleit ze voor 
doeltreffendheid. Volgens de nieuwe Hoge 
Vertegenwoordiger zouden de ministers 
van Buitenlandse Zaken van de EU, het 
huidige beleid moeten onderzoeken en 
nagaan of dit wel zo efficiënt is als het 

Ashton
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zou moeten of kunnen zijn. “Gedurende 
13 jaar hebben we een bepaalde strategie 
gevolgd die we nu moeten evalueren 
om te zien of ze al dan niet functioneert. 
De problemen bestaan en we moeten 
ze durven aanpakken”, aldus Ashton. Ze 
zei ook nog zeer bezorgd te zijn over het 
gebrek aan vrijheden op het eiland en dat 
gelijk welke verandering in het beleid ten 
opzichte van Cuba de goedkeuring nodig 
heeft van alle 27 lidstaten. 

Daarnaast valt het op hoe openlijk de 
nieuwe Hoge Vertegenwoordiger ver-
der inzet op het idee van een 'holistisch 
veiligheidsbeleid'. In haar speech op de 
reeds vernoemde veiligheidsconferentie 
van Munchen pleitte ze heel duidelijk 
voor een opheffing van de traditionele 
scheiding tussen peacekeeping en ont-
wikkelingswerk, en tussen binnenlandse 
en buitenlandse politiek. Ze wil de 'soft' 
en 'hard power' van de Unie combineren, 
en wil dus alle hefbomen om mondiaal 
invloed uit te oefenen mobiliseren: poli-
tieke, economische, civiele en militaire 
crisisaanpak. Daarmee onderschrijft ze 
volop de huidige dominante politieke 
lijn die de nadruk doet verschuiven van 
defensie naar veiligheid, van ontwikke-

lingssamenwerking naar veiligheid, en 
die op de binnenlandse en buitenlandse 
veiligheidsuitdagingen een militair ant-
woord wil klaarstomen. 

Rusland
Ashton werd naar verluidt uitgebreid aan-
gesproken over de relaties met Rusland, 
dat volgens velen volop werkt om de oude 
invloedssfeer in Europa weer op te bou-
wen na de implosie van de Sovjet-Unie. 
Ashton bevestigde in haar antwoord dat 

verschillende conflicten inderdaad hier-
mee in verband staan: Georgië, bevroren 
conflicten in de Kaukasus, Moldavië. Ze 
wees erop dat Moldavië een Europese 
steun krijgt die overeenkomt met 16 euro 
per hoofd van de bevolking. “De Europese 
Unie”, zei ze nog, “heeft belang bij goede 
relaties met Rusland, het grootste buur-
land en het EU-beleid moet gericht zijn 
op het oplossen van problemen zonder er 
nieuwe bij te creëren. Dat is des te meer 
noodzakelijk omwille van de energie-
veiligheid van de Unie. Ik loop met een 
kaart van de pijplijnen rond”, zei ze “en de 
bevoorradingsproblemen hebben veel van 
doen met Oekraïne als doorvoerland voor 
het Russisch gas naar Europa”. De algeme-
ne strategie moet er volgens Ashton een 
zijn van diversificatie van de energiebron-
nen om zo een te sterke afhankelijkheid 
van Rusland te vermijden.

Kennelijk houdt Ashton geen rekening 
met het dossier van de 'Nord-Stream'-
pijpleiding. Zopas kreeg dit project 
de zegen van de Finse diensten voor 
Ecologie, zodat niets de aanleg ervan 
meer in de weg staat. 'Nord Stream' is 
een project van een consortium met het 
Russische Gazprom, het Duitse BASF SE/

Wintershall Holding AG, EON Ruhrgas en 
NV Nederlandse Gasunie. Een eerste fase 
moet in 2011 klaar zijn, de tweede in 2012. 
De totale capaciteit komt neer op 55 mil-
jard kubieke meter gas per jaar, wat over-
een komt met het verbruik van 25 miljoen 
huisgezinnen. Het gaat om een recht-
streekse bevoorradingslijn naar Duitsland, 
zodat de gasaanvoer niet meer afhankelijk 
is van eventuele perikelen tussen Rusland 
en bepaalde Oost- of Midden-Europese 
staten. Eigenaardig dat iemand die belang 

hecht aan de energiebevoorrading van 
Europa hier niet over spreekt.

Concurrentie
In bepaalde parlementaire krin-
gen leeft het gevoel dat de opde-
ling van de externe relaties van de 
EU in drie zuilen, met name Handel, 
Ontwikkelingssamenwerking en het 
Buitenlands en Defensiebeleid, de macht 
van de Commissievoorzitter moet veilig 
stellen. Althans zo reageerde Garnziska 
Brantner van de Groenen. Ashton 
zei hieromtrent dat het Verdrag van 
Lissabon, de Hoge Vertegenwoordiger 
de leiding geeft over internationale 
zaken zodat zij de strategie kan bepa-
len, maar dat ze zal samenwerken met 
de cluster van commissarissen om het 
werk te verdelen en dat ze de nadruk 
zal leggen op uitvoering. Niet op stra-
tegie dus. We verwezen, wat dit betreft, 
hierboven al even naar de spanning 
tussen Ontwikkelingssamenwerking en 
Buitenlandse Zaken in het dossier Haïti.

Het Verdrag van Lissabon heeft de fun-
damentele institutionele spanning tus-
sen de Raad, de Europese Commissie en 
het Parlement niet opgelost. Zoveel is 
intussen wel al duidelijk. Als de Hoge 
Vertegenwoordiger nu niet naar voren 
komt met een duidelijke visie en een 
afgelijnd beleid, heeft dat wellicht ook 
te maken met dit institutioneel kluwen. 
Maar kennelijk zijn er ook een aantal 
politici en waarnemers die menen dat dit 
gebrek aan visie precies op die punten ligt 
waar Groot-Brittannië haar eigen invul-
lingen heeft, die duidelijk verschillend 
zijn aan de andere zwaargewichten bin-
nen Europa. De Commissie mag dan wel 
verantwoordelijk zijn voor de Unie als een 
geheel, het kan niet als een vaststaand 
feit worden aangenomen dat de commis-
sarissen de nationale belangen volledig 
opzij schuiven. In de gaten te houden.

Bronnen:
Le Monde, 12 januari 2010
Summary of the hearing of Catherine Ashton – 
Foreign Affairs; EU press service 
Report from Presidency to the European Council  
on EEAS, Limite 14930/09
Euractiv.com
elmundo.es, 12 januari 2010

Dat de Hoge Vertegenwoordiger niet 
meteen naar voren komt met een  
duidelijke visie en een afgelijnd 
beleid heeft wellicht ook te maken 
met het institutioneel kluwen waar-
mee ze geconfronteerd wordt.
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Herzieningsconferentie van het 

non-proliferatie verdrag
NPT Herzieningsconferentie 2010: de prioriteiten

Noodzakelijke stappen op weg naar een succesvol NPT herzieningsverdrag
De nucleaire macht van de VS en van Rusland

Rebecca Johnson, Pieter Teirlinck, Soetkin Van Muylem
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Het NPT, dat van kracht werd in 1970, wil de verspreiding van 
kernwapens voorkomen. Het bevat afspraken over non-prolife-
ratie, beschermingsmechanismes, kernontwapening, kernener-
gie en kernwapenvrije zones. De eerste paragraaf van het ver-
drag verklaart waarom het NPT werd onderhandeld en nodig is: 
“omwille van de verwoestende impact die een kernoorlog op de 
hele mensheid zou hebben en de daaruit voortvloeiende nood-
zaak om alles te ondernemen om het gevaar van een dergelijke 
oorlog af te wenden en maatregelen te treffen om de veiligheid 
van de mensen te beschermen…” 

Er werden de voorbije twee jaar een negental prioriteiten 
bepaald voor de nieuwe Herzieningsconferentie. Deze prioritei-
ten, waar geen werk van gemaakt werd sinds de laatste mis-
lukte Herzieningsconferentie van 2005, zijn: 
1. Het universeel maken van het NPT-verdrag, immers 189 lan-

den zijn lid, maar niet India, Israël, Pakistan en Noord-Korea.
2. Kernontwapening. De meeste staten vinden dat dit moet 

gebeuren volgens het '13-stappenplan' dat overeengeko-
men werd op de Herzieningsconferentie van 2000. Maar 
een groeiend aantal staten vinden dat er een nieuwe basis 
gelegd moet worden voor toekomstige onderhandelingen 
voor een Universele Kernwapenconventie.

3. Het overtuigen van meer niet-kernwapen landen om het 
Aanvullend Protocol van het Internationaal Atoomenergie 
Agentschap (IAEA) te onderschrijven, dewelke beschermings-
mechanismes moet versterken en proliferatie voorkomen.

4. Het promoten van kernenergie voor niet militaire doelein-
den in overeenstemming met het NPT (artikel IV).

5. Vergroten van veiligheid en bescherming van nucleaire 
materialen en programma’s.

6. Regionale non-proliferatie en ontwapening, in het bijzonder 
de Resolutie over een kernwapenvrije zone in het Midden-
Oosten die overeengekomen werd in 1995.

7. Maatregelen uitwerken die landen zouden afschrikken om 
te doen zoals Noord-Korea en zich  terug te trekken uit het 
NPT om hun civiele kernprogramma's te gebruiken om kern-
wapens te produceren.

8. Institutionele maatregelen nemen waardoor gemaakte 
beslissingen effectief geïmplementeerd worden en die het 
non-proliferatie regime versterken.

9. De rol van de civiele maatschappij vergroten, o.a de steun 
voor educatie op vlak van ontwapening en non-proliferatie.

Dit zijn de onderwerpen waarover gedebatteerd zal worden in 
de drie hoofdcomités -die openstaan voor NGO’s-, tijdens de 
conferentie in mei. Er wordt verwacht dat drie subcommissies de 
volgende zaken zullen behandelen: de praktische stappen in de 
ontwapening en veiligheidsgaranties, regionale problemen waar-
onder het Midden-Oosten, en terugtrekking uit het Verdrag. 

Het herzieningsproces, met een Herzieningsconferentie om de 
vijf jaar, is er tot nu toe niet in geslaagd om de afgesproken 
aanbevelingen omtrent al deze grote uitdagingen vooruit te 
helpen. Dit  maakt jammer genoeg duidelijk in welke mate het 
NPT-verdrag, hoe het momenteel geïnterpreteerd en geïm-
plementeerd wordt,  de institutionele regels, de praktijk en de 
macht mist om effectief werk te maken van de uitdagingen. 

Toen de Democratische Volksrepubliek van Korea zijn terug-
trekking uit het NPT in 2003 aankondigde, was er geen rol 
weggelegd voor de verdragspartijen, en de VN-Veiligheidsraad 
leek wel verlamd. Men was zelfs niet  in staat om simpelweg 
te bepalen of het eigenlijk wel kon dat een land zich terugtrekt 
terwijl al het gevolgd werd wegens het niet nakomen van de 

NPT verplichtingen. Op de NPT vergaderingen nam de voorzit-
ter het naamplaatje van Noord-Korea weg om discussies en 
beslissingen te vermijden over de statuut van het land: moest 
het geclassificeerd worden als een land  dat geen lid is van het 
NPT of als een Verdragland dat zich niet aan de regels houdt 
en dus tijdelijk niet zetelt. Het ontwijken van de vragen rond 
het nakomen van de verplichtingen die de terugtrekking van 
Noord-Korea met zich meebracht, zorgden ervoor dat het NPT 
zwak en ridicuul overkwam. 

NPT Herzieningsconferentie 2010: 
de prioriteiten

I Rebecca Johnson I

De 8ste Herzieningsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (NPT) zal dit jaar plaatsvinden van 3 tot 24 mei in New York. 
Alle landen van de wereld behalve India, Israël en Pakistan hebben zich aangesloten bij dit Verdrag. Noord-Korea trok zich in 

januari 2003 terug als verdragspartij om nucleaire wapens te kunnen ontwikkelen. Het resultaat daarvan demonstreerde het 
land met nucleaire testen in 2006 en 2009. 

Het herzieningsproces is er 
tot nu toe niet in geslaagd 
om de afgesproken aanbeve-
lingen omtrent alle grote uit-
dagingen van het NPT-regime 
vooruit te helpen.



28

Vrede | nr. 402 | maart - april 2010

DOssIER

De bezorgdheden omtrent Iran’s urani-
um verrijkingsprogramma en de recente 
opflakkering in interesse voor de bouw 
van nucleaire installaties maken duidelijk 
dat het non-proliferatie regime anno 
2010 met veel problemen te kampen 
heeft. Het NPT is slecht uitgerust om die 
problemen aan te pakken. Meer en meer 
verdragspartijen geloven dat de instituti-
onele tekortkomingen moeten verholpen 
worden. Verschillende voorstellen circu-
leren, zoals het installeren van een vast 
secretariaat en het vervangen van het 
huidige herzieningsproces door korte, 
jaarlijkse vergaderingen van de verdrags-
partijen die dan beslissingsrecht krijgen. 
Of de mogelijkheid om speciale sessies 
bijeen te roepen bij hoogdringend zaken 
zoals  het geval was bij Noord-Korea's 
terugtrekking of bij landen die hun ver-
dragsverplichtingen niet nakomen. Sommige staten argumen-
teren dat faciliteiten voor de productie van nucleaire brandstof 
gemultinationaliseerd moeten worden. Daardoor vermindert het 
risico dat landen hun nationale faciliteiten of nucleaire materi-
alen die ze verkregen hebben in het kader van het NPT, zouden 
aanwenden voor kernwapenprogramma’s.

Door de mislukking van de Herzieningsconferentie van 2005, 
was de Herzieningsconferentie van 2000 de laatste die nog 
iets wezenlijks produceerde. Het “13-stappenplan” werd toen 
opgenomen in het finale document, een ontwapeningsplan dat 
er kwam op initiatief van zeven niet-kernwapenstaten (Brazilië, 
Egypte, Ierland, Mexico, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika en Zweden) 
die samen de Nieuwe Agenda Coalitie vormden. Dit NPT actie-
plan tot ontwapening werd in tussentijd echter niet uitgevoerd 
en dient nu geherformuleerd en vernieuwd te worden zodat de 
nieuwste ontwikkelingen erin kunnen worden opgenomen.
Tot de meest belangrijke van die nieuwe ontwikkelingen beho-
ren ten eerste de oproep van president Barack Obama in Praag 
(april 2009) om “vrede en veiligheid te creëren in een kern-
wapenvrije wereld” en ten tweede de speciale sessie van de 
VN-Veiligheidsraad die Obama voorzat op 24 september 2009, 
waarbij Resolutie 1887 aangenomen werd omtrent nucleaire 
veiligheid en non-proliferatie. De openingsparagraaf van deze 
resolutie vermeldt “het zoeken naar een veiligere wereld voor 
iedereen en het creëren van de condities voor een kernwapen-
vrije wereld, in overeenstemming met het NPT…” 
Dat klinkt goed, maar verschillende landen aangesloten bij de 
Beweging van Niet Gebonden landen uitten toch hun bezorgd-
heid over de onevenwichtigheid van Resolutie 1887. De prakti-
sche paragrafen versterken de verplichtingen en controles voor 
de niet-kernwapenstaten, terwijl er geen concrete stappen tot 
een verdere ontwapening van de kernwapenstaten vermeld 
worden. Hoewel de resolutie misschien wel bepaalde aspiraties 
vertegenwoordigt die kunnen helpen bij het komen tot overeen-

komsten op de Herzieningsconferentie 
van 2010, waarschuwt de Beweging van 
Niet Gebonden landen dat ze in mei veel 
meer verwacht op het vlak van kernont-
wapening.

Een andere weg voorwaarts die meer 
en meer steun krijgt is het praktische 
'Vijfpuntenplan' dat VN secretaris-
generaal Ban Ki-moon voorstelde in 
oktober 2008. Hij dringt erop aan om 
werk te maken van het Allesomvattende 
Testverbod Verdrag ('Comprehensive 
Test Ban Treaty'), van het verbod op de 
productie van splijtbare materialen, van 
de afbouw van de bestaande kernwapen-
arsenalen en het algemeen aanvaarden 
van het Aanvullend Protocol van het 
Internationaal Atoomagentschap (IAEA). 
Om de nodige samenhang en doeltref-

fendheid te behouden, raadt de secretaris-generaal aan om alles 
in één kader te gieten dat ondersteund wordt door een sterk veri-
ficatiesysteem, de zogenaamde Universele Kernwapenconventie, 
die reeds voorgesteld werd in de VN. Op een VN-conferentie in 
Mexico in september 2009, plaatste Ban Ki-moon dit vijfpun-
tenplan nog eens in een bredere context: “Er kan geen ontwik-
keling zijn zonder vrede en geen vrede zonder ontwikkeling. 
Ontwapening kan de middelen voorzien voor beide.”

De uitdagingen van de complexe post Koude Oorlog wereld 
brengen zowel crisissen als opportuniteiten met zich mee die 
in 1968, toen het NPT werd opgesteld, niet te voorzien waren. 
De uitdaging voor de NPT-staten vandaag beperkt zich niet tot 
het debat over de ernstige problemen omtrent non-proliferatie, 
kernontwapening en de kernbrandstofketen. Ze moeten ook 
substantiële en praktische afspraken maken over de manier 
waarop er vooruitgang geboekt kan worden en om ervoor te 
zorgen dat de NPT-verplichtingen nageleefd worden. 
Een aantal thema’s worden door de experts naar voor 
geschoven om een succes te kunnen maken van de NPT 
Herzieningsconferentie in mei 2010. Als we de huidige ontwik-
kelingen beschouwen is het meer dan ooit noodzakelijk om 
prioriteit te geven aan de reductie van de rol van kernwapens 
in het veiligheidsbeleid en de bijbehorende doctrines. Het mar-
ginaliseren van het gebruik van kernwapens en van de dreiging 
ze te gebruiken, in internationale relaties en militaire doctrines, 
is onontbeerlijk. Vooruitgang boeken inzake de totale elimina-
tie en het verbod op kernwapens is noodzakelijk, zowel om de 
redenen voor proliferatie onderuit te kunnen halen, als om de 
instrumenten voor nucleaire veiligheid te versterken. 
Stapsgewijs hebben akkoorden sedert het einde van de Koude 
Oorlog de grote arsenalen wel al gereduceerd, maar ze hebben 
weinig bijgedragen tot het verminderen van de elementen die 
proliferatie en onveiligheid voeden. Meer aandacht moet gaan 
naar het onwettig maken en het devalueren van nucleaire 
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wapens. Non-proliferatie kan immers niet duurzaam zijn zon-
der echte beloftes inzake ontwapening en het nastreven van de 
totale afschaffing van kernwapens voor alle partijen. 

Een verifieerbare Kernwapenconventie is technisch, rechtskun-
dig en politiek uitvoerbaar. Een akkoord dat het gebruik van 
kernwapens beschouwt als een misdaad tegen de mensheid 
kan een dergelijke conventie ondersteunen. Het proces waarbij 

staten samenkomen om te werken aan een samenhangende 
veiligheidsarchitectuur voor de universele afschaffing van kern-
wapens kan non-proliferatie versterken.  Het langverwachte 
'Allesomvattend Teststop Akkoord' moet gedeblokkeerd worden 
en de stop van de productie van splijtbare materialen moet op 
de agenda geplaatst worden.

Vertaald en bewerkt door Pieter Teirlinck

Voorgestelde elementen voor een actieplan omtrent kernontwapening en non-proliferatie 
voor de Herzieningsconferentie van 2010:

het ontwaPeningsProces
1. Herbevestig het ondubbelzinnige doel van het NPT, namelijk de totale eliminatie van kernwapens. 
2. Steun de VS-Rusland onderhandelingen inzake bilaterale, verregaande reducties van de kernwapenarsenalen die zullen vol-

gen op het START-akkoord (Verdrag voor Vermindering van Strategische nucleaire wapens) en moedig alle kernwapenstaten 
aan om unilaterale reducties te beginnen in hun eigen arsenalen met het oog op wederzijdse en multilaterale ontwape-
ningonderhandelingen.

3. Herbevestig de onomkeerbaarheid van ontwapening en de belofte van kernwapenstaten om hun arsenaal niet uit te brei-
den of te moderniseren.

4. Steun de oprichting van een allesomvattend VN systeem, dat de grootte van de nucleaire arsenalen, wapensystemen, voor-
raden splijtbaar materiaal en uitgaven aan het verwerven van nucleaire macht bijhoudt.

5. Start het voorbereidend werk dat moet leiden naar een universele conventie of raamwerk voor een duurzame, verifieerbare 
en afdwingbare afschaffing van kernwapens wereldwijd.

reductie Van de rol Van kernwaPens
1. Herbevestigen van de beloftes om de rol van kernwapens in het veiligheidsbeleid te laten afnemen.
2. Puntje 1 herbevestigen totdat de kernwapens definitief afgeschaft zijn want het enige doel van kernwapens is de afschrik-

king voor het gebruik van kernwapens.
3. Herbevestig de beloftes om de operationele status van de kernarsenalen te verlagen en implementeer praktische stappen 

hiertoe, zoals de afschaffing van de continue inzet van kernwapens (via duikboten).
4. Beëindig de opslag/inzet van kernwapens buiten het eigen grondgebied. 
5. Beëindig uitgebreide nucleaire afschrikking en versterk de niet-kernwapen benadering van regionale samenwerking en vei-

ligheidsmechanismes.
6. Maak het  gebruik van kernwapens onwettig door te verklaren dat het gebruik van kernwapens een misdaad is tegen de 

mensheid.

non-Proliferatie, Veiligheid en de 
creatie Van de Voorwaarden Voor een 
kernwaPenVrije wereld
1. De resterende landen moeten de ratificatie van het CBTC onvoorwaardelijk steunen, zodat deze ten laatste in 2015 van 

kracht wordt. Alle nucleaire testterreinen moeten ontmanteld en opgeruimd worden.
2. Onderhandel over een verdrag dat de productie van splijtbaar materiaal voor de productie van kernwapens stopt. Het is 

noodzakelijk een plafond vast te leggen dat stelselmatig verlaagd wordt, en om uiteindelijk alle voorraden van hoogverrijkt 
uranium en plutonium te vernietigen.

3. Ondersteun initiatieven om kernwapenvrije zones te promoten.
4. Onderzoek praktische initiatieven voor veilige multinationale alternatieven voor nationale civiele kernbrandstoffaciliteiten 

en sluit aan bij het internationaal Hernieuwbare Energie Agentschap (IRENA).
5. Streef praktische initiatieven na om het NPT-beheer te verbeteren.
6. Moedig veralgemening van het IAEA Aanvullend Protocol aan en aanvaardt deze inspectiestandaard als voorwaarde voor 

bevoorrading van kernbrandstof.



30

Vrede | nr. 402 | maart - april 2010

DOssIER

Reduceer de rol van kernwapens in het 
veiligheidsbeleid 
Het schrappen van kernwapens uit het veiligheidsbeleid is een 
van de noodzakelijke voorwaarden om tot een kernwapenvrije 
wereld te komen. Kernwapens, hoe onbruikbaar en illegaal ook, 
vervullen echter nog steeds een belangrijke rol in de militaire 
doctrines van kernwapenstaten zoals de VS en Rusland, en van 
militaire organisaties zoals de NAVO. Militaire doctrines bepa-
len onder meer de potentiële bedreigingen en welke militaire 
capaciteiten er nodig zijn om aanvallen af te slaan of tegen-
aanvallen uit te voeren. Rusland en de VS zijn de twee grootste 
kernwapenmachten. Ze bezitten samen nog steeds meer dan 
90% van alle kernwapens. Hun huidige militaire doctrines 
weerspiegelen nog altijd het Koude-Oorlogsdenken: grote 
kernarsenalen die in een mum van tijd kunnen geactiveerd 
worden, het recht om als eerste aan te vallen met kernwapens 
indien men aangevallen wordt met niet-nucleaire wapens 
(zogenaamde 'first-use'), voldoende kernwapenpotentieel ach-
ter de hand houden voor een tegenaanval, etc. Vooruitgang van 
het NPT zal dus afhangen van hun wil tot verandering. 

Rusland heeft sedert 5 februari een nieuwe militaire doctrine. 
De VS zitten in het eindproces van de herziening van hun kern-
wapenbeleid. Hun zogenaamde 'Nuclear Posture Review' wordt 
verwacht op 1 maart 2010. Ook de NAVO is bezig met een her-
ziening van haar militaire strategie. Het eindresultaat daarvan 
wordt verwacht eind 2010 op de NAVO-top in Portugal, of begin 

2011. Het is nu dus hét moment voor de beleidsmensen om de 
strategie te wijzigen, de doctrines liggen immers vast voor een 
lange tijd. 

De Russische nieuwe militaire doctrine (februari 2010) beperkt 
het criterium voor de inzet van kernwapens tot die situaties 
waarbij het overleven van Rusland bedreigd wordt. Er is geen 
sprake van preventieve aanvallen, maar Rusland behoudt zich-
zelf het recht voor kernwapens in te zetten wanneer het aan-
gevallen zou worden met massavernietigingswapens (nucleair, 
biologisch, chemisch) of met conventionele wapens die levens-
bedreigend zouden zijn. Rusland houdt zich dus nog steeds het 
recht voor om als eerste kernwapens in te zetten. De nieuwe 
Russische militaire doctrine is niet veel gewijzigd ten aanzien 
van de vorige (2000) maar lijkt toch de rol van kernwapens iets 
kleiner te maken en de aandacht te verschuiven naar conven-
tionele wapens. De vraag is of dat voldoende zal zijn voor de 
militaire planners in de VS om hun beleid bij te sturen. 

Tijdens zijn speech in Praag (2009) stelde president Obama 
dat: “... de VS concrete stappen zal nemen in de richting van 
een kernwapenvrije wereld. Om te stoppen met het Koude-
Oorlogsdenken, zullen we de rol van kernwapens in onze 
nationale veiligheidsstrategie reduceren, en we zullen anderen 
stimuleren om hetzelfde te doen.” De huidige VS doctrine werd 
nog opgesteld onder president G.W. Bush en dateert al van 
2002. Kernwapens kregen daarin een prominente rol toebe-
deeld. De VS houdt veel opties open om te reageren of zelfs 
preventief toe te slaan met kernwapens in geval van nucleaire, 
biologische of chemische aanvallen, van een massale aanval 
met conventionele wapens en ook als reactie op ‘verrassende’ 
militaire ontwikkelingen. Het huidige Strategisch Concept 
(1999) van de NAVO gaat nog verder en houdt de opties open 
voor het gebruik van kernwapens in vrijwel alle omstandighe-
den. De NAVO houdt zichzelf het recht voor, net als de VS, om 
als eerste kernwapens in te zetten.

De speech van Obama hield positieve beloftes in voor de 
nieuwe VS-veiligheidsstrategie, maar dat  betekent zeker nog 
geen beklonken zaak. Dat blijkt uit een brief die Amerikaanse 
kernwapenexperts en voormalige regeringsfunctionarissen in 
februari naar de president stuurden. Ze uitten hun bezorgdheid 

Hoe onbruikbaar en illegaal 
ze ook zijn, kernwapens 
vervullen nog steeds een 
belangrijke rol in de militaire 
doctrines van kernwapensta-
ten zoals de VS en Rusland, 
en van militaire organisaties 
zoals de NAVO.

Noodzakelijke stappen op weg naar een 
succesvol NPT herzieningsverdrag

I Pieter Teirlinck I

Obama’s speech in Praag 2009, heeft het ultieme doel van het Non-Proliferatie Verdrag opnieuw onder de aandacht gebracht: 
de totale eliminatie van kernwapens. De weg naar kernontwapening is echter lang en er zijn vele obstakels te overwinnen. 

Kernwapens dienen uit het veiligheidsbeleid gehaald te worden, het ontwapeningsproces moet opnieuw op gang getrokken en 
het hele proces dient uiteindelijk in één universeel en bindend kernwapenverdrag samen te komen. 2009 was het jaar van de grote 

aankondigingen, kan 2010 het jaar worden waarin de akkoorden vorm krijgen? 
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dat de nieuwe Nuclear Posture Review 
eerder het Koude-Oorlogsdenken in 
stand zal houden dan beëindigen. Ze 
roepen onder meer op om de funda-
mentele rol van Amerikaanse kernwa-
pens expliciet te vernauwen tot het 
louter afschrikken van een vijandige 
kernwapenaanval.

Aangezien een dergelijk beperkt nucle-
air beleid enkel gericht kan zijn tegen 
kernwapenstaten, staat dan niets een 
wettelijk bindend akkoord in de weg 
waarin kernwapenstaten verzekeren 
nooit kernwapens te gebruiken tegen 
niet-kernwapenstaten. Deze zoge-
naamde negatieve veiligheidsverzeke-
ring  kan het NPT-regime versterken. 
Enige ambiguïteit over het doel van 
kernwapens ondermijnt immers de 
non-proliferatie agenda en dat kan 
door andere landen aangegrepen 
worden om het eigen kernwapenpro-
gramma te rechtvaardigen.

Het verder inperken van de militaire doctrines is ook een nood-
zakelijke voorwaarde om de nucleaire arsenalen verder af te 
bouwen. Anders kunnen er geen ernstige reducties plaatsvin-
den. Een tot 10 kernwapens teruggebracht arsenaal kan immers 
onmogelijk militaire doctrines ondersteunen die gericht zijn 
op de mogelijkheid verschillende vijanden (China, Rusland, …) 
tegelijkertijd aan te vallen (in hun politieke, militaire als econo-
mische centra).   

Concrete voorstellen genoeg dus voor de politici en beleids-
makers: het schrappen van het recht op het eerste gebruik, het 
schrappen van tegenaanval doctrines, het beperken tot enkel 
afschrikking tegen potentiële kernaanvallen, maar ook het 
terugtrekken van de kernwapens tot het eigen grondgebied.

Dat laatste voorstel raakt direct aan het 'nuclear-sharing'-prin-
cipe van de NAVO. Dat principe verwacht een gedeelde inspan-
ning van alle NAVO-lidstaten om NAVO’s nucleaire strategie 
in de praktijk te brengen. Daardoor liggen waarschijnlijk nog 
steeds meer dan 200 VS kernbommen in Europa, op het grond-
gebied van NAVO-landen die zelf geen kernwapens bezitten 
(België, Nederland, Duitsland, Italië en Turkije). De wapens zijn 
van weinig militair nut maar worden nog steeds gezien als de 
politieke lijm die de Atlantische band moet samen houden. 

Gelukkig zijn er twee positieve trends waar te nemen op 
dat vlak. De jongste jaren werd in alle stilte een deel van 
die VS-kernwapens teruggetrokken uit Groot-Brittannië en 
Duitsland. En tegenwoordig durven Europese regeringen, zoals 
Duitsland, eindelijk de Amerikaanse kernwapens in Europa 

luidop in vraag te stellen. Ook België 
heeft zich ondertussen aangeslo-
ten bij die groep. Na de publicatie 
van een opiniestuk van 19 februari, 
waarin vier Belgische oud-toppolitici 
(waaronder voormalig secretaris-
generaal van de NAVO Willy Claes) 
opriepen voor een kernwapenvrije 
wereld, verklaarde premier Leterme 
dat België samen met Nederland, 
Duitsland, Noorwegen en Luxemburg 
binnen de NAVO zal pleiten voor de 
terugtrekking van de Amerikaanse 
kernwapens uit Europa. De beleids-
makers lijken op die manier hun 
nek uit te steken, maar ze waren 
waarschijnlijk al op de hoogte van 
de nakende aankondiging in de New 
Nuclear Posture Review (maart) over 
de mogelijkheid tot  terugtrekking 
van de nucleaire wapens uit Europa. 
De vraag vanuit Europa zou deze 
beslissing dan weer faciliteren en 
verantwoorden ten opzichte van het 
Amerikaanse publiek.    

Een andere internationale veiligheidsarchitectuur (een struc-
tuur die de veiligheid moet garanderen in een grotere regio aan 
de hand van gemeenschappelijke afspraken en organisaties) 
kan ook bepalend zijn voor veiligheidsdoctrines. De Russische 
president Medvedev lanceerde een voorstel ter creatie van een 
verdrag voor een veiligheidssysteem in de Euro-Atlantische 
zone, dat een definitief eind moet maken aan het Koude-
Oorlogsdenken. Het verdrag zou openstaan voor landen en 
organisaties (NATO, OVSE, EU, …) van Vancouver tot Vladivostok. 
Het basisprincipe stelt dat geen enkel land of organisatie zijn 
eigen veiligheid kan verhogen ten koste van dat van andere 
landen of organisaties. De VN-Veiligheidsraad draagt in zijn 
voorstel de ultieme verantwoordelijkheid voor het garanderen 
van internationale vrede en veiligheid. 

Het ontwapeningproces
Een kernwapenvrije wereld impliceert natuurlijk meer dan 
het schrappen van kernwapens uit de militaire doctrines. 
Kernwapens moeten ook in de realiteit uit bedrijf gehaald 
worden en op verifieerbare en onomkeerbare wijze onklaar 
gemaakt worden, in een transparant proces dat controle toe-
laat. Een allesomvattend systeem dat de grootte van de arsena-
len, de wapensystemen, de voorraden aan splijtbaar materiaal 
en de uitgaven voor nucleaire strijdkrachten bijhoudt onder de 
VN, is daarbij onontbeerlijk. 

Een eerste stap om kernwapens uit bedrijf te halen is de per-
manente paraatheid om ze te lanceren afschaffen. Momenteel 
hebben Rusland en de VS elk 1000 kernraketten klaar staan die 
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binnen enkele minuten kun-
nen gelanceerd worden. Dit 
noemt men 'hair-trigger alert'-
status. Dit is een gevaarlijk 
relict uit de Koude Oorlog. Bij 
een aanval met kernraketten 
hadden de presidenten dan 
enkele minuten de tijd om te 
beslissen of de informatie juist 
was en of er eventueel een 
tegenaanval moest komen. 
Obama liet tijdens zijn presi-
dentiële campagne verstaan 
dat “een dergelijk beleid de 
kans vergroot op catastrofale 
ongelukken”. Oud-generaal E. 
Habiger, voormalig opperbe-
velhebber van de VS Strategic 
Command is alvast voorstan-
der van het afschaffen van 
de onmiddellijke paraatheid 
tot lanceren. Hij stelt dat het 
militair haalbaar is. Het is 
enkel wachten op een politieke 
beslissing.   

een opvolger voor START
Het nieuwe verdrag tussen de VS en Rusland over de reductie 
van strategische kernwapens en dragers biedt een enorme 
opportuniteit om verder werk te maken van een kernwapen-
vrije wereld. Het resultaat van de onderhandelingen werd 
eigenlijk al een paar maanden terug verwacht. Het vorige 
START-verdrag (Verdrag voor Vermindering van Strategische 
nucleaire wapens of 'Strategic Arms Reduction Treaty', 1991) 
liep immers in december 2009 af. Zou de onenigheid rond het 
Amerikaanse anti-rakettenschild en de mogelijke plaatsing van 
onderdelen daarvan in de voortuin van Rusland (eerst Polen en 
Tsjechië, nu Bulgarije of Roemenië?) en/of de uitbreiding van de 
NAVO in de richting van Rusland daar voor iets tussen zitten? 

Of duurt het langer omdat het verdrag ambitieuzer zal worden 
dan wat deze zomer werd aangekondigd tijdens de gemeen-
schappelijke verklaring? Toen werd gesteld dat de opvolger van 
het START-verdrag, het aantal strategische kernkoppen zal beper-
ken tot 1650 stuks aan beide zijden en het totaal van de dragers 
(vliegtuigen, duikboten en raketten) om die kernkoppen af te 
leveren, te limiteren tot 1100. Recentere berichten wijzen zelfs op 
een akkoord over een scherpere daling van het aantal dragers tot 
800.

Op papier oogt het mooi. Maar in de praktijk betekent het 
nog geen fundamentele verandering, misschien zelfs een 
gemiste kans. Het verdrag praat alleen over de 'strategische' 
kernwapens (die al gericht staan op strategische doelwit-
ten) en niet over de kernwapens in reserve, niet over de 

niet-strategische wapens 
(of tactische wapens), niet 
over de totale voorraden 
en ook niet over de vernie-
tiging van kernkoppen (zie 
tabel). Het geeft de beide 
partijen bovendien zeven 
jaar de tijd om limieten te 
bereiken die niet ambitieus 
zijn. Het START-verdrag van 
1991 legde de limiet op 2200 
strategische kernkoppen. De 
feitelijke reductie in strate-
gische kernkoppen zal dus 
beperkt zijn, 24% minder 
voor de VS en 40% minder 
voor Rusland. Wat de dragers 
betreft zou er helemaal niets 
gebeuren, zelfs als de limiet 
teruggebracht wordt tot 800 
stuks, want noch de VS, noch 
Rusland hebben op dit ogen-
blik meer dan 800 operatio-
nele dragers. De opvolger van 
het START-verdrag kan zeker 
ambitieuzer, maar het houdt 

op z’n minst een heropleving van het ontwapeningsproces in.   

Verdere maatregelen die het NPT 
moeten versterken 
Het Allesomvattend Teststop Akkoord (CTBT of 'Comprehensive 
Test Ban Treaty') moet zo snel mogelijk in voege treden zonder 
er nieuwe voorwaarden aan te verbinden of het akkoord verder 
te verzwakken. Het CTBT werd in 1996 gelanceerd en is een heel 
belangrijke stap op weg naar een kernwapenvrije wereld omdat 
het alle kernexplosies verbiedt. Het werd ondertussen, 14 jaar 
later, ondertekend door 180 staten, waaronder ook de VS. Maar 
het CTBT is nog steeds niet van kracht. Daarvoor moeten ook 
India, Pakistan en Noord-Korea het verdrag tekenen en ratifice-
ren. Maar niet alle ondertekenaars hebben het verdrag gerati-
ficeerd, waaronder de VS. En dat ondanks het feit dat er reeds 
tal van zware toegevingen werden gedaan aan de VS waardoor 
het verdrag al lang niet meer zo allesomvattend is. Laboratoria 
met supercomputers werden toegelaten onder het CTBT om de 
effectiviteit van kernwapens te testen en de bestaande voorra-
den mogen voortdurend onderhouden en getest worden onder 
het mom van betrouwbaarheid en veiligheid, bekend in de VS 
als het 'Stockpile Stewardship Program'. 

President Obama maakt zich sterk het CTBT geratificeerd te 
krijgen tijdens zijn presidentschap. Maar tegen welke prijs? 
De VS heeft ondertussen reeds miljoenen dollars vrijgemaakt 
om haar nucleair arsenaal in de toekomst te moderniseren 
(zoals de B-61 kernbommen die in Europa ontplooid zijn of de 
W-76’s kernkoppen waarmee de onderzeeërs bewapend zijn) 

Door Trident-duikboot gelanceerde ballistische raket 
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en nieuwe productiefaciliteiten voor splijtstoffen (plutonium-
kernen) op te starten. Dit zal de VS de capaciteit geven om 
haar kernwapenarsenaal opnieuw uit te bouwen. Dit druist 
compleet in tegen de verplichtingen van het NPT. De senaat 
zal echter nooit met het CTBT instemmen als dit extra pakket 
van anti-ontwapeningsmaatregelen niet door de rest van de 
wereld aanvaard wordt. Dat zal het niet gemakkelijk maken 
om kernwapenstaten zoals India en Pakistan aan boord te 
krijgen, die druk bezig zijn hun eigen nucleaire capaciteiten 
verder op te bouwen.

Resolutie 1887 van de VN-veiligheidsraad riep op om zo snel 
mogelijk de onderhandeling van het 'Fissile Material Cut-off 
Treaty' (FMCT) te starten. Dit verdrag moet de productie van 
splijtbare materialen voor kernwapens verbieden. Een activiteit 
waar Pakistan en India overigens druk mee bezig zijn, wat hen 
tot essentiële spelers maakt in dit dossier. India beloofde toe 
te treden tot het FMCT in ruil voor het sluiten van de VS-India 
deal (2008) die de handel in nucleair materiaal met India 
terug mogelijk maakte nadat die jaren gestaakt was. India 
had immers splijtbare materialen voor civiel gebruik omgezet 
naar kernwapens. Ondertussen is India echter met de bouw 
bezig van een  snelle kweekreactor die kernwapenplutonium 
zal voortbrengen. Israël mee in het verdrag krijgen zal zo 
mogelijk nog moeilijker te worden. Het land zal dan immers 
duidelijkheid moeten scheppen over haar kernwapenpro-
gramma. Iets wat het tot nu toe pertinent weigert. Om geen 
verdere tweedeling te krijgen tussen kernwapenstaten en niet-
kernwapenstaten moet een dergelijk akkoord al het splijtbaar 
materiaal onder een beschermingmechanisme plaatsen dat het 
Internationaal Atoomagentschap (IAEA) toelaat om de zaken te 
controleren. Het houdt geen steek dat splijtstoffen van vernie-
tigde kernkoppen buiten het bereik van dit verdrag zouden val-
len. Dat zou een groot voordeel geven aan de VS en Rusland ten 
aanzien van kleinere kernwapenstaten. De VS wil echter liever 
een beperkte invulling van dit verdrag.

Het NPT moet niet alleen een kernwapenvrije wereld realise-
ren, maar ook het gebruik van civiele kernenergie promoten 
(artikel IV). Op dat vlak is er dus een interne tegenstelling in 
het Verdrag. Kernenergie impliceert immers kernbrandstof en 
dus ook de technologie om uranium te verrijken. De huidige 
wereldwijde interesse om bijkomende kerncentrales op te star-
ten voor de productie van elektriciteit, brengt een groeiende 
vraag naar kernbrandstof (en dus splijtbare materialen) met 
zich mee en vergroot zonder enige twijfel de proliferatierisico’s. 
De oplossing die naar voor geschoven wordt om dit probleem 
aan te pakken is het optillen van de nationale productie (verrij-
king) van kernbrandstof en de nationale herverwerking van het 
kernafval, naar een internationaal niveau via de gemeenschap-
pelijke of multilaterale productie van kernbrandstof. Het IAEA 
heeft daartoe het voorstel gelanceerd om een internationale 
kernbrandstofbank te starten waar alle landen zich bij zouden 
kunnen bevoorraden. Dit voorstel wordt echter met scepticisme 
benaderd. Wie zal immers deze internationale brandstofbank 

beheren, op welke locatie en wie zal de regels bepalen voor de 
toegang ertoe?

De Obama-administratie heeft er een prioriteit van gemaakt 
om al het kwetsbaar nucleair materiaal (dit is nucleair mate-
riaal dat gemakkelijker ontvreemd kan worden omwille 
van slechte beveiliging of versleten opslagplaatsen, zoals in 
Rusland vaak het geval is) beter te beschermen. Binnen de vier 
jaar moet al het kwetsbaar materiaal netjes opgeborgen zit-
ten. Om die doelstelling te bereiken organiseert de VS een top 
in april. Het Aanvullend Protocol van het IAEA kan daarbij hel-
pen. Het legt immers bijkomende controles en beschermings-
mechanismes op. Veel niet-kernwapenstaten zijn echter niet 
geneigd om deze bijkomende maatregelen goed te keuren. 
De beschermingmechanismes en controles van installaties 
voor kernwapenstaten zijn immers gelimiteerd, want militaire 
installaties vallen niet onder het controlemechanisme van het 
IAEA.  

Breder raamwerk voor een 
kernwapenvrije wereld?
Het is duidelijk dat slechts een wettelijk bindend akkoord tot 
resultaten kan leiden. Tot nu staan er tal van verdragen en 
akkoorden op de agenda (CTBT, FMCT, …) die elk slechts een deel 
van de uitdagingen aanpakken. Het is echter nodig dat al deze 
onderdelen onderhandeld en toegepast worden met hetzelfde 
ultieme doel in het achterhoofd: een kernwapenvrije wereld. 
Indien dit niet gebeurt bestaat de kans dat deze aparte onder-
delen slechts in het voordeel spelen van de machtige staten, 
waardoor er een onhoudbare nucleaire tweedeling blijft in de 
wereld. Een Universele Kernwapenconventie naar analogie van 
bijvoorbeeld de Chemische Wapens Conventie lijkt de enige 
optie. Een eerste versie van hoe zo’n verdrag er zou moeten 
uitzien werd opgesteld door experts en  circuleert al sedert 
1997. Sinds dan wordt elk jaar binnen de Algemene Vergadering 
van de VN een resolutie gestemd die alle staten oproept een 
dergelijke resolutie te beginnen onderhandelen. Zonder gevolg 
tot nut toe.

Conclusie
Er zit opnieuw beweging in het ontwapeningsdossier. Er is 
eindelijk weer een visie. Er zijn de eerste schuchtere stap-
pen. De twee hoofdrolspelers praten. Het aantal strategische 
kernwapens van de VS en Rusland gaat weer een stuk naar 
omlaag. De Amerikaanse kernwapens in Europa staan openlijk 
ter discussie. Iedereen beseft dat een verdere ongecontroleerde 
verspreiding van nucleair materiaal geen optie is. Er bestaat nu 
dus een momentum die de beleidsmakers kunnen en moeten 
kapitaliseren. Het is ook duidelijk welke akkoorden er dringend 
gesloten dienen te worden, de route ligt als het ware al uitge-
stippeld. Obama had gelijk als hij stelde dat de weg nog lang is. 
Maar als de akkoorden evenwichtig en bindend zijn en gericht 
op het ultieme doel van kernontwapening, dan is er een kans 
op slagen. Hopelijk bereikt deze processie van Echternach uit-
eindelijk zijn doel zonder nucleaire incidenten.  
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Het VS kernwapenarsenaal
De VS beschikt over een modern arsenaal van ongeveer 2200 
strategische kernkoppen, daarmee bereikt de VS nu reeds de 
bovenlimiet qua operationele strategische kernwapens die de 
VS en Rusland tegen 2012 vastlegden in het Moskou-akkoord 
(of het SORT-verdrag). Volgens cijfers van januari 2009 beschikt 
de VS over een voorraad van 5200 kernwapens, waarvan 
2700 operationele kernwapens: 2200 strategische en 500 niet-
strategische zoals de Amerikaanse kernbommen in Europa. 
Daarnaast is er een reserve van 2500 kernwapens en daarbo-
venop zijn er nog eens 4200 kernwapens die klaar liggen om 
ontmanteld te worden. De helft van de strategische kernwa-
pens wordt via veertien nucleaire duikboten op zee gehouden. 
De VS spendeert bij benadering 30 miljard dollar per jaar om 
haar nucleair arsenaal te onderhouden en op te waarderen.

Modernisering van de kernwapens
Het Witte Huis verbaasde de wereld half februari 2010 met 
haar vraag aan het parlement om het budget voor de Nationale 
Nucleaire Veiligheidsadministratie de volgende vijf jaar nog 
met 13,5% op te trekken (7 miljard dollar). Er wordt onder meer 
5 miljard dollar gevraagd voor de volgende  vijf jaar om het 
nucleair complex te moderniseren, te beginnen met 
624 miljoen dollar extra voor 2011. Dit lijkt regelrecht in te 

druisen tegen de belofte van Obama om te streven naar een 
kernwapenvrije wereld. Vice-president Joseph Biden stelt echter 
dat dit net noodzakelijk is om te kunnen ontwapenen en toch 
een geloofwaardige afschrikkingsmacht te behouden. Volgens 
Hans Kristensen van de 'Federation of Atomic Scientists' is dit 
de prijs die betaald wordt om de Amerikaanse senaat ervan 
te overtuigen om in te stemmen met het Allesomvattend 
Teststop Akkoord (CTBT) en de opvolger van het Verdrag voor 
Vermindering van Strategische Nucleaire Wapens (START). De 

weerstand tegen de afbouw van het Amerikaans kernwapenar-
senaal is immers groot in de VS. In december stuurden 
40 conservatieve senatoren nog een brief aan de president 
waarin ze stellen dat er geen sprake kan zijn van een verdere 
afbouw als er niet flink gemoderniseerd wordt.   

Er bestaat geen twijfel over dat de VS actief bezig is met het 
herbouwen of moderniseren van haar bestaande strategische 
lanceringsystemen en kernkoppen, zodat ze op z’n minst nog 
20 à 30 jaar mee zouden gaan. Er woedt een semantische dis-
cussie of het nu gaat om het reconstrueren van oude of con-
strueren van nieuwe systemen, maar het komt er hoedanook 
op neer dat er wordt gemoderniseerd en dat druist in tegen de 
geest van het NPT. Nochtans is dit theoretisch zelfs niet nodig. 
JASON, een onafhankelijk panel van wetenschappers stelde in 
september 2009 in opdracht van het Amerikaans parlement 
een rapport op, waarin besloten werd dat de levensduurte van 
de huidige kernwapens nog decennia kan opgetrokken worden 
zonder dat ze minder betrouwbaar zouden worden. De voor-
raad kernkoppen wordt echter continue opgeknapt onder het 
Levensverlengingsprogramma ('Life Extension Program'-LEP). Er 
is zo’n slordige 30 miljard dollar voorzien om via dit programma 
de komende jaren de levensduurte van alle ballistische raketten 
en hun kernkoppen voor enkele decennia te verlengen. Daarnaast 
koestert de VS-zeemacht plannen om nieuwe kernduikboten te 
ontwikkelen tegen 2027. Obama vroeg daarvoor reeds 700 mil-
joen dollar aan het parlement, maar in totaal zou de ontwikkeling 
en bouw daarvan zo’n 100 miljard dollar kosten. Voorstellen voor 
een nieuwe strategische bommenwerper, met een prijskaartje 
van 10 miljard dollar aan ontwikkelingskosten, liggen ook op tafel. 

Daarnaast bestaan er concrete plannen en zijn er budgetten 
vrijgemaakt voor nieuwe productiefaciliteiten voor de aanmaak 
van plutonium, bedoeld voor nucleaire kernwapens. Voor Los 
Alamos (bekend van het Manhattan-project en de productie 
van de eerste kernbommen in 1945) zijn er plannen om jaarlijks 
tot 20 plutoniumkernen te produceren. De vraag is waarom er 
nog nieuwe plutoniumkernen moeten gebouwd worden als er 
reeds duizenden opgeslagen liggen in de ontmantelingfabrie-
ken van kernwapens van de VS.

Russisch kernwapenarsenaal 
Ook hier zijn geen sluitende officiële cijfers beschikbaar maar 
er wordt geschat dat Rusland ongeveer 12.000 kernkoppen 

Er bestaat geen twijfel over 
dat de VS actief bezig is met 
het herbouwen of moderni-
seren van haar kernkoppen 
en de bestaande strategische 
lanceringsystemen.

De nucleaire macht van de VS en van Rusland
I Pieter Teirlinck & Soetkin Van Muylem I

Zowel het kernwapenarsenaal van de VS als dat van Rusland steunt op een zogenaamde triade, die drie manieren omvat om kern-
wapens af te vuren. Dat kan gebeuren van op het land, met intercontinentale ballistische raketten (ICBM); vanuit de zee, via door 
duikboten gelanceerde ballistische raketten (SLBM); of vanuit de lucht, met strategische bommenwerpers die naast kernbommen 
ook vanuit de lucht gelanceerde kruisraketten (ACLM) kunnen dragen. Het lijkt erop dat het aantal kernwapens blijft verminderen 
in lijn met de bilaterale akkoorden tussen de twee landen, maar er wordt intussen ook flink gemoderniseerd. Een stand van zaken..
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heeft. Daarvan zijn 
er 4600 kernwapens 
operationeel, 200 
minder dan een jaar 
geleden. Van die 
4600 kerwapens (cij-
fers januari 2010) zijn 
er 2600 strategische 
kernwapens en onge-
veer 2000 tactische 
kernkoppen. Zo’n 
7300 wapens liggen 
in reserve of wachten 
op ontmanteling. 
Met of zonder 
opvolger voor het 
afgelopen START-
akkoord blijft ook het 
Russische kernwa-
penarsenaal krimpen. 
Maar tezelfdertijd 
worden ook daar 
delen van het over-
blijvende arsenaal 
gemoderniseerd. 
Anders dan bij de VS betreft dit geen continu programma, maar 
is het afhankelijk van de reproductie van bepaalde kernwapens. 
Zo is Rusland momenteel bezig met het verbouwen van zijn 
SS-25 IBCM raketten tot SS-27 raketten die gelanceerd kun-
nen worden van op mobiele lanceerinstallaties of vanuit silo’s. 
President Medvdev kondigde in 2009 aan dat Rusland  tegen 
2011 supercomputers zou bouwen om de doeltreffendheid van 
haar arsenaal te testen via simulaties, net zoals de VS doet. 
Daarnaast zouden er voor 2010 nieuwe kernduikboten gepland 
zijn en de levering van 30 nieuwe ballistische raketten voor de 
land -en zeemacht. Met de oplevering van de nieuwe generatie 
nucleaire onderzeeërs loop het echter niet zo vlot. Anders dan 

de VS, blijft Rusland 
een grote nadruk leg-
gen op tactische kern-
wapens. 
 
Besluit
Laat het volgende 
duidelijk zijn: het NPT-
verdrag staat voor een 
totale en mondiale 
kernontwapening. 
Alle mooie woorden 
van Obama ten spijt, 
het moderniserings-
programma van de 
VS druist rechtstreeks 
in tegen de geest 
van het akkoord. De 
miljarden dollars die 
de Amerikaanse pre-
sident extra gevraagd 
heeft voor onderhoud 
en modernisatie voor 
de komende jaren, 
zouden eigenlijk 

gebruikt moeten worden voor de ontmanteling van kernkop-
pen. Het is duidelijk dat de Verenigde Staten wel bereid is om 
haar kernwapensarsenaal te reduceren, maar zeker niet ten 
koste van iets. Of zoals Obama het zelf verwoordde in Praag: 
“Vergis u niet: zolang deze wapens bestaan, zal de Verenigde 
Staten een beveiligd en doeltreffend arsenaal behouden om 
de vijanden af te schrikken, en de defensie van onze bond-
genoten te verzekeren...”. Waarom zou je als grootmacht 
trouwens een gigantisch en duur kerwapenarsenaal onder-
houden als je met een gereduceerde maar technologisch 
performantere versie even doeltreffend kan zijn. De concrete 
plannen en reeds vrijgemaakte budgetten voor de constructie 
van nieuwe productiefaciliteiten voor plutonium bestemd 
voor kernwapens, duiden ook op het feit dat de VS toch min-
der nobele plannen heeft dan het zelf propageert. Als je van 
plan bent om alle kernwapens af te schaffen, heb je toch geen 
plutonium nodig voor nieuwe kernwapens? De terugtrekking 
van de nucleaire wapens uit Europa is ook veel minder nobel 
dan het lijkt. Deze wapens zijn strategisch gezien (einde van 
de bipolaire wereld) al lang overbodig. Verder werkte de VS 
actief mee aan het faciliteren en legitiem maken van India 
en Pakistan als kernwapenstaten. Maar ondertussen slaagt 
Amerika er wel in om het imago op te roepen van een land 
dat zich ten volle en belangeloos inzet voor een kernwapen-
vrije wereld. We zullen zien of de VS ook als de grote held uit 
de NPT-Herzieningsconferentie van New York komt. Obama 
heeft zijn beloning in de vorm van de Nobelprijs van de Vrede 
alvast op voorhand opgestreken.

Bron: www.fas.org

Bron: Hans Kristensen, FAS VS (2009)
Rusland 
(2010)

strategische kernwapens

ICBM 500 1090

SLBM 1150 576

ALCM & bommen 500 838

subtotaal 2150 2600

niet-strategische kernwapens 500 2000

totaal OPERATIONELE  2700 4600

+ In reserve 2500 3300

totaal IN VOORRAAD 5200 7900

wachten op vernietiging 4200 3900

totaal 9400 11900



36

Vrede | nr. 402 | maart - april 2010

hAÏTI

Haïti: succesverhaal van  
het neoliberalisme

Sinds de aardbeving van 12 januari 2010 
staat Haïti plots weer op de wereld-
kaart. Een maand eerder was nauwelijks 
iemand geïnteresseerd in deze Caraïbische 
eilandstaat, die qua oppervlakte en aan-
tal inwoners vergelijkbaar is met België. 
Haïti is een land dat al 200 jaar lang een 
onafhankelijkheidsstrijd voert: eerst door 
bijna een eeuw lang een ‘schadevergoe-
ding’ te betalen aan verjaagde kolonisten 
uit Frankrijk in ruil voor de ‘erkenning’ 
van de soevereiniteit van het land. 
Vervolgens verzette het volk zich tegen 
de Amerikaanse bezetting tussen 1915 en 
1934. Later kwam het in opstand tegen 
de door het buitenland gefinancierde 
dictatuur van de Duvaliers (Baby Doc had 
bij zijn vertrek in 1986 een fortuin dat 
de toenmalige staatsschuld overtrof) en 
begaf zich dan moeizaam op het pad van 
een prille democratie, die al spoedig zou 
uitdraaien op een door het buitenland 
gesponsorde staatsgreep. Uiteindelijk 
werd de Haïtiaanse politiek een ander-
maal door het buitenland gefinancierde 
schijndemocratie. 

De vreselijke schokken van 12 januari 
creëerden een gelegenheid om een ver-

haal te vertellen dat al decennialang 
onder de mat wordt geschoven. Haïti 
was één van de beste leerlingen van de 

activiteiten te observeren. Er was zeker 
meer vliegverkeer dan anders, maar het 
verbaasde me dat van het tiental vlieg-
tuigen dat ik zag, de helft grote militaire 
toestellen waren. Verder waren er een vijf-
tal kleine privéjets. Via een Amerikaanse 
kennis, die twee dagen tevoren bijna een 
hele dag op de luchthaven had gestaan, 
hoorde ik: “wat het aantal vliegtuigen op 
de luchthaven betreft op die ene dag dat 
wij er waren: ik herinner me dat er zo'n 5 
vliegtuigen geland zijn (…) en 3 militaire 
vliegtuigen zijn opgestegen, net zoals 
een Canadees vliegtuig, een Frans, een 
Israëlisch (...), nog een ander vliegtuig en 
dan het onze. Toch weinig activiteit zou ik 
zeggen”. 

Het was tegelijkertijd opmerkelijk dat 
berichten over plunderingen al zo snel de 
ronde deden in de internationale media 
en dat ze dermate uitvergroot werden dat 
Port-au-Prince, in de ogen van menig tele-
visiekijker, veranderd was in een oorlogs-
gebied. Zoals de behoefte aan noodhulp 
contrasteerde met de beperkte activiteit 
op de luchthaven, contrasteerden de beel-
den op televisie met wat ikzelf had gezien 
in de Haïtiaanse hoofdstad: een grote soli-
dariteit tussen helpende buren, familie-
leden, kennissen en vrienden, en ook van 
supermarkteigenaars die wat er restte van 
hun voorraden gratis uitdeelden. 

En dan die levensreddende ‘airspace’ 
(luchtruimte), ruim gereserveerd voor 
kleine privé-vliegtuigen en zware militaire 
toestellen, terwijl kant en klare veld-
hospitalen (zoals die van Médecins Sans 
Frontières België) in eerste instantie de 
toegang geweigerd werd, die hen bij ver-
trek nochtans verzekerd was. Alsof de eer-
ste schok nog niet hevig genoeg was, was 
dit een oogverblindende naschok: met het 
excuus hen uit het puin te helpen en de 
‘plunderingen’ tegen te gaan werden de 

internationale liberale klas. Haar leraars 
waren de Wereldbank, het Internationaal 
Monetair Fonds, de Verenigde Staten en 
-laat ons vooral in eigen boezem durven 
kijken- de Europese Unie (die zopas nog 
de Haïtiaanse regering kon overtuigen 
de EPA's te ondertekenen1). In ruil voor 
leningen voerde de Haïtiaanse over-
heid als brave leerling slaafs zowat elke 
maatregel uit die haar werd voorgesteld: 
privatiseringen, openen van de markt 
voor buitenlandse import, afschaffen van 
landbouwsubsidies, deregulering. In Haïti 
kreeg de zogenaamde ‘internationale 
gemeenschap’ decennialang zowat carte 
blanche om in haar gedroomde speeltuin 
te experimenteren met de neoliberale 
doctrine. De onrustwekkende sociaal-
economische situatie van de bevolking, de 
plattelandsvlucht, het wantrouwen in de 
politiek, de gesubsidieerde overheidscor-
ruptie,... dat is de hoofdprijs die Haïti in de 
wacht sleepte als model-leerling van het 
neoliberalisme. 

Humanisme of militarisme?
Op zondag 17 januari 2010 liet ik niet zon-
der tegenzin de stad Port-au-Prince achter 
me voor de evacuatie. De geruchtenmolen 
deed stellig vermoeden dat het een totale 
heksenketel zou zijn op de luchthaven. 
We zaten er alleszins uren vast. Daar 

in de luchthaven voelde ik me voor het 
eerst volslagen zinloos in deze hulpbe-
hoevende stad en had ruim de tijd om de 

In Haïti kreeg de zogenaamde inter-
nationale gemeenschap decennia-
lang zowat carte blanche om in haar 
gedroomde speeltuin te experimente-
ren met de neoliberale doctrine.

Een zwakke staat bouw je van onderuit op
I Joris Willems I

 Op 12 januari 2010, werd Haïti opgeschrikt door een verwoestende aardbeving. Joris Willems woonde en werkte ten tijde van  
deze ramp in Haïti als ontwikkelingswerker voor PAPDA. Dit zijn een aantal van zijn opmerkingen en bedenkingen bij de  

nasleep van de aardbeving (red.). 
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Haïtianen meteen over het hoofd gelopen 
door duizenden militairen. 

De noodhulp blijft urgent. Voedsel, water, 
medische faciliteiten, onderdak. Toch 
mogen we onszelf -met onze goede 
bedoelingen- niet voorbij galopperen. 
Het gevaar bestaat immers dat we door 
bijvoorbeeld massaal voedsel op te 
sturen even vergeten dat er ook lokale 
boeren zijn die dreigen getroffen te 
worden door een economische naschok. 
Voedselhulp kan wat rest aan lokale 
markt ernstig verstoren en andermaal 
een catastrofe veroorzaken voor de land-
bouwers die het al moeilijk genoeg had-
den om te concurreren tegen de goed-
kope import, laat staan tegen de gratis 
voedselhulp. Het klopt wellicht dat de 
lokale stocks niet zullen volstaan, maar 
de capaciteitsproblemen van lokale pro-
ducenten en coöperatieven mogen geen 
excuus vormen om hen dan maar meteen 
naar de haaien te helpen. Voedselhulp 

moet éérst lokaal aangekocht worden, 
aan lokaal gehanteerde prijzen, ondanks 
het feit dat die zeker niet de goedkoop-
ste van de wereldmarkt zijn.

Je leert maar lopen door op 
je eigen benen te staan
Contrasterend met de snelheid waarmee 
een aantal urgentieteams en vooral mili-
tairen reageerden op de apocalyptische 
beelden van Port-au-Prince, is ook de 
reeds decennialange onwil om te luisteren 
naar de Haïtiaanse voorstellen uit basis-
bewegingen die voorzagen in de noden 
van de bevolking in plaats van in deze van 
een kleine lokale elite en de wereldmarkt. 
Het gaat dan om een responsabilisering 
van de Haïtiaanse burgers en politici; om 
participatieve, eerlijke en transparante 
democratische verkiezingen; bescherming 
en stimulering van de lokale economie; 
afschaffing van de schuldenlast; aanpak 
van de straffeloosheid; terugschroeven 
van de buitenlandse invloed op het 

interne beleid; toegankelijk maken van 
basisdiensten. Kortom: de verbetering van 
de onrustwekkende sociaal-economische 
situatie van de bevolking.

Het verhaal dat Haïti een mislukte staat 
('failed state') zou zijn, doet jammer 
genoeg al te veel de ronde. Haïti is een 
zwakke staat, dat wordt niet betwist. 
Maar als internationale instellingen een 
al zwakke staat opleggen om de rol van 
de staat in de basisvoorzieningen af te 
bouwen, dan verzwak je haar nog meer. 
Je ondermijnt haar in plaats van haar 
op te bouwen. Een zwakke staat moet je 
van onderuit opbouwen. Het is de lokale 
bevolking die geresponsabiliseerd moet 
worden over haar burgerschap, de lokale 
bevolking die lokale politici ter verant-
woording moet roepen en het zijn de 
lokale politici die de nationale overheid 
moeten aanspreken. Het is tot slot de 
nationale overheid die de belangen van 
haar bevolking moet vertegenwoordigen 
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op internationaal niveau, en niet die van 
een elite met internationale handelsrela-
ties. Het is een proces dat zonder twijfel 
langer duurt, maar wel een proces dat 
helpt een zwakke staat duurzaam te ver-
sterken in plaats van ze te ondergraven 
zoals de laatste decennia is gebeurd. 

Sociaal-economische  
perspectieven
In een rapport over Haïti van de 
'International Crisis Group' uit 2009, 
spreekt men over 75.000 mensen per jaar 
die bij gebrek aan perspectieven het plat-
teland verlaten om zich in de hoofdstad te 
vestigen. Het verhaal van de plattelands-
vlucht gaat over de lokale boer die niet 
meer kan concurreren met de goedkope 
import van voedselproducten zoals hoger 
vermeld, maar ook over de afschaffing van 
subsidies voor de landbouw, slijtage van 
de irrigatiekanalen, onduidelijke landrech-
ten, het gebrek aan landbouwkredieten, 
gebrekkige transportinfrastructuur, en ga 
zo maar door. De desinteresse van de over-
heid was decennialang flagrant. Dertig 
jaar geleden was het land quasi zelfvoor-

zienend, vandaag ligt het aandeel van 
lokaal geproduceerd voedsel in de con-
sumptie, zelfs in de meest optimistische 
peilingen, ver onder de helft. 

Van het huidige overheidsbudget werd 
slechts 6 % voor landbouw voorzien 
terwijl de sector een kwart van het 
Bruto Nationaal Product genereert. 
Landhervormingen en serieuze investerin-
gen in de landbouw zouden meteen kun-
nen zorgen voor betere perspectieven op 
het platteland, het stijgen van de natio-
nale voedselproductie en het aanzwen-
gelen van kleine transformatiefabrieken. 
Het potentieel van de landbouw is zwaar 
onderbenut, dit ondanks het feit dat het 
voor verschillende organisaties uit het 
Haïtiaanse middenveld hét voornaamste 
economische perspectief van het land 
biedt.

Internationale perspectieven
In januari 2009 publiceerde de Britse eco-
noom Paul Collier een rapport over Haïti 
naar aanleiding van een in maart 2009 
gepland bezoek van VN secretaris-gene-

raal Ban Ki-moon. Hij stelde daarin zeer 
terecht dat Haïti geen hopeloos geval is. 
Colliers plan steunt op vier pijlers: jobcrea-
tie, toegankelijk maken van basisdiensten, 
aanpakken van de milieuproblematiek 
en voedselveiligheid. Klinkt interessant. 
Maar de invulling die hij aan die pijlers 
geeft doet menig wenkbrauw fronsen. In 
plaats van jobcreatie, voedselveiligheid 
en milieuproblematiek logischerwijs aan 
mekaar te koppelen, houdt hij ze vreemd 
genoeg strikt gescheiden. 

Jobcreatie komt er voor Collier in de eer-
ste plaats via tewerkstelling in de onder-
aannemingsindustrie: fabrieken die pro-
duceren voor kledingmerken als Levis en 
Hillfinger bijvoorbeeld. “In de kledingsec-
tor is de grootste kost de arbeid. Omwille 
van haar armoede en haar relatief 
ongereguleerde arbeidsmarkten zijn de 
arbeidskosten in Haïti volledig competi-
tief met China, toch de globale standaard. 
(…) Aangezien het de enige lage-loon-
economie in de regio is, heeft het wat 
transport betreft een voordeel tegenover 
de concurrerende lage-loon-economieën 
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die duizenden mijlen verderop liggen”. 
Collier wijst op een “interessante” con-
structie in het noord-oosten van Haïti, op 
de grens met de Dominicaanse Republiek: 
de vrijhandelszone van Ouanaminthe. 
Eind november 2009 ging ik ter plaatse 
kijken en kwam tot de vaststelling dat 
alle goederen die in de fabriek verwerkt 
worden binnenkomen en buitengaan via 
de Dominicaanse Republiek. Ook elektri-
citeit en drinkwater voor het kaderperso-
neel komt uit de Dominicaanse Republiek. 
Het drinkwater voor de arbeiders komt 
gefilterd uit de rivier, maar geen enkel 
kaderlid wil er een slok van nemen. De 
kleine voetgangersbrug over de rivier – de 
enige toegang tot de vrijhandelszone 
vanuit Haïti – kan duidelijk niet symbool 
staan voor wat men daar precies nodig 
heeft uit Haïti: een massa goedkope 
arbeidskrachten. 

Na maandenlange protesten werd het 
minimumloon in 2009 voor het eerst in 
6 jaar eens aangepast. Onder druk van de 
industriëlen en president Préval verkreeg 
de onderaannemingsindustrie (het soort 
fabrieken waar Collier het over heeft) een 
wettelijke uitzonderingsmaatregel:  
125 Gourdes minimum dagloon in plaats 
van 200 Gourdes (1 Euro = 48,0537 
Gourde). Eén enkele -zeer eenvoudige- 
maaltijd op straat in Haïti, kostte tot 
enkele weken geleden 75 tot 100 Gourdes. 
Met 125 Gourdes per dag voedt je dus 
geen gezin. Verschillende vrouwen getuig-

den dan ook in ruil voor een kleine loons-
opslag seks met toezichters en patroons 
te aanvaarden. In een wetsvoorstel met 
betrekking tot nachtwerk kreeg de onder-
aannemingsindustrie ook een vrijstelling 
van de 10% extra loon die daarvoor door 
andere sectoren betaald zou moeten wor-

den. Kortom: de ‘internationale gemeen-
schap’ stelt voor, de Haïtiaanse overheid 
faciliteert dankzij buitenlandse leningen, 
en op enkele hongerlonen na, gaan de 
winsten van de economische groei naar 
het buitenland. 

Meer dan ooit...
Wat verontrustend is, zijn niet persé 
de buitenlandse investeringen, maar 
de speciale voordelen die buitenlandse 
bedrijven krijgen. Evenals het feit dat 
dit het enige concrete economische per-
spectief is dat de Haïtiaans overheid in 
haar beleid verwerkte. Een perspectief 
dat overduidelijk is ingefluisterd door een 
‘internationaal expert’. Het ging en gaat 
nu meer dan ooit om de bescherming van 
een fragiele economie. Een economie die 
vandaag nog meer dreigt ondergraven 
te worden door internationale plannen 
van zogenaamde experts, in plaats van 
eindelijk oor te hebben naar wat het 
Haïtiaanse middenveld al jaren luidkeels 
– maar tevergeefs – roept. Haïti heeft, 
ondanks de milieuproblematiek van ont-
bossing en erosie, nog steeds een gigan-
tisch landbouwpotentieel. Als vruchten 
liggen te rotten terwijl enkele maanden 
later mensen honger lijden, weet u dat er 
iets fundamenteel fout zit. 

Meer dan ooit moeten elementaire basis-
diensten toegankelijk gemaakt worden: 
scholen, ziekenhuizen, water, elektriciteit. 
Onderwijs en gezondheidszorg waren al 

grotendeels geprivatiseerd. Vele ouders 
moesten kiezen voor wie van hun kinde-
ren ze het schoolgeld wilden betalen, voor 
wie de dokterskosten. Voor anderen was 
de keuze alvast eenvoudiger: nauwelijks 
geld om te eten dus zeker geen onderwijs 
en geen ziekenzorg. Basisvoorzieningen 

als water en elektriciteit – zaken die 
wijzelf normaal vinden – waren, en blij-
ven meer dan ooit, een dagelijkse strijd. 
Besparen op basisdiensten, die door de 
stijgende kost ervan alsmaar ontoegan-
kelijker worden, is zoals het inschakelen 
van een tijdbom. Verder privatiseren is dus 
zeker géén optie. 

Meer dan ooit is het noodzakelijk te 
luisteren naar wat Haïtiaanse basisbewe-
gingen te vertellen hebben. De ingreep 
van het buitenland, haar haast om een 
schijnbaar democratisch overheidsappa-
raat te willen creëren, deed meer kwaad 
dan goed. Men moet blind en doof en 
daarbovenop nog idioot zijn om niet 
in te zien dat de voor 28 februari 2010 
geplande verkiezingen gemanipuleerd 
werden. Vlot gefinancierd door interna-
tionale instellingen, regeringen en com-
missies. Gingen die miljoenen dollars 
daarheen? De dollars waarvan sommigen 
nu zeggen: het helpt niet, laat ons ermee 
ophouden? Niets helpt als je de basis 
niet betrekt, als je weigert te luisteren 
naar de boer en de boerin op het veld, 
de ijsventer of de schoenpoetser in de 
straat. Er zijn lokale beweging die dat 
al jaren doen, die proberen de stem van 
de basis op een hoger niveau te tillen 
en daar ondanks alles in slagen. De poli-
tiek van een vreemd land moet uit haar 
eigen bodem groeien, al is die instabiel. 
Een zwakke staat bouw je van onderuit 
op. Als je enkel van bovenuit werkt doe je 
meer kwaad dan goed. 

Antwerpen/Port-au-Prince – 28 januari 2009

Meer info op www.avec-papiers.be 

Bronnen:  

www.avec-papiers.be 

www.crisisgroup.org 

www.papda.org

1 Europese Partnerschapsakkoorden tussen 
Europa en landen uit Afrika, de Caraïben en de 
Stille Oceaan (ACP-landen), zijn verregaande 
vrijhandelsakkoorden die officieel gepropageerd 
worden als ontwikkelingsinstrumenten, maar 
eigenlijk middelen zijn voor de EU om een voor-
keurstoegang te krijgen tot de markten en de 
grondstoffen van die ACP-landen.

Als internationale instellingen een  
al zwakke staat opleggen om de rol 
van de staat in de basisvoorzieningen 
af te bouwen, dan verzwak je haar  
nog meer.
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Piñera haalde het zondag 17 januari erg 
nipt, met 52% van de stemmen. Hiermee 
komt een einde aan twintig jaar rege-
ringsbeleid van de ‘Concertación’. Deze 
coalitie was eind jaren tachtig in het leven 
geroepen als een bundeling van democra-
tische krachten, die gezamenlijk opkwa-
men tegen het dictatoriale terreurbewind 
van generaal Augusto Pinochet. De 
Pinochet-gezinde Piñera, van de rechtse 
partij ‘Renovación Nacional’, overtuigde 
de kiezer met een rechts-populistisch 
discours. Sterk inspelend op het onveilig-
heidsgevoel van de middenklasser, had hij 

het tijdens zijn campagne herhaaldelijk 
over ‘el mundo al revés’: een omgekeerde 
wereld, waarin de delinquenten vrij rond-
lopen en de brave burger opgesloten zit in 
zijn huis. Op economisch gebied is hij een 
fanatiek voorstander van de vrije markt.

De man achter  
Sebastián Piñera
De 61-jarige Piñera, wiens vader ooit nog 
Chileens ambassadeur was in België, 
studeerde Economie aan de Katholieke 
Universiteit van Santiago en behaalde 
nadien zijn doctoraat in de Economische 
Wetenschappen aan de Universiteit van 
Harvard. Begin jaren zeventig doceerde hij 
enkele jaren aan verscheidene Chileense 
universiteiten.

Een ruk naar rechts
Voor de eerste keer in 52 jaar wint een 
rechtse presidentskandidaat democratisch 
de verkiezingen in Chili. Deze overwin-
ning van Piñera is op zijn minst uniek te 
noemen. Ten eerste kende een uittredend 
president nog nooit zo een grote popu-
lariteit als nu. Uit polls bleek immers dat 
80% van de Chilenen achter het beleid 
van aftredend presidente Bachelet staat, 
die zelf haar volledige steun had verleend 
aan Eduardo Frei, presidentskandidaat 
van de Concertación. Daarnaast staat 
deze verkiezingsoverwinning haaks op de 
hedendaagse politieke tendensen in Zuid-
Amerika. Het is gissen naar de factoren die 
voor deze verkiezingsoverwinning hebben 
gezorgd. Desalniettemin kunnen enkele 
zaken niet over het hoofd gezien worden.
Eerst en vooral slaagde Piñera erin een 
coalitie te vormen met de Partij van 
Joaquín Lavín, de ‘Unión Demócrata 
Independiente’ (UDI). Joaquín Lavín, één 
van de leergangers van econoom Milton 
Friedman die in de jaren zeventig en 
tachtig neoliberale hervormingen imple-
menteerde onder het goedkeurende oog 
van Pinochet en de CIA (de zogenaamde 
‘Chicago Boys’), en een fervent lid van 
Opus Dei, slaagde erin zijn achterban vol-
ledig achter Piñera te scharen. Hierdoor 
konden zij als één rechts blok, de 
‘Coalición por el Cambio’ (Coalitie voor de 
verandering) naar de verkiezingen stap-
pen, tegenover een versnipperde centrum- 
en linkerzijde.
Daarnaast mag de invloed van de 
media niet worden onderschat. 
Nieuwsberichtgevingen beginnen reso-
luut met een overval of een moord, of 
een ‘delinquente’ daad van inheemse of 
sociale bewegingen, die vaak als terroris-
tische organisaties worden aangeduid. 
Hierbij wordt nauwelijks ingegaan op 

Maar Piñera is nationaal eerder gekend als 
een succesvol zakenman. Hij is eigenaar 
van Chilevisión, een invloedrijk nationaal 
televisiekanaal, en heeft aandelen binnen 
de Chileense luchtvaartmaatschappij LAN-
Chile, alsook in Chili’s populairste voet-
balclub Colo Colo. Daarenboven bezit hij 
belangrijke bestuursfuncties binnen grote 
farmaceutische bedrijven en energiereu-
zen. Zijn ondernemerschap heeft van hem 
een miljardair en Chili’s rijkste persoon 
gemaakt, hoewel hij in het verleden reeds 
een aantal keren in opspraak is gekomen 
voor vermeende belastingsontduiking 

en fraude. Dit alles maakt dat Piñera wel 
eens de Chileense versie van Berlusconi 
wordt genoemd.

Piñera’s politieke carrière begon in 1989, 
toen hij de campagne leidde voor de pre-
sidentskandidaat Hernan Büchi, die minis-
ter van Financiën was geweest onder het 
dictatoriale bewind van Pinochet. Kort 
erna sloot Piñera zich aan bij de rechtse 
partij 'Renovación Nacional', en was hij 
van 1990 tot 1998 senator. Van 2001 tot 
2004 werd hij voorzitter van zijn partij. 
In 2005 verraste hij vriend en vijand door 
zich kandidaat te stellen voor de presi-
dentsverkiezingen. In de tweede ronde 
moest hij het toen afleggen tegen uittre-
dend presidente Bachelet.

Het is allerminst denkbaar dat Piñera 
in de strijd tussen de grote economi-
sche groeperingen en de Mapuche-
gemeenschappen rekening zal houden 
met hun historische eisen.

Chileense Berlusconi wint 
presidentsverkiezingen

I Frederik Van Buyten I

In Chili heeft Sebastian Piñera de presidentsverkiezingen gewonnen. De conservatieve neoliberaal haalde het in de tweede ronde 
van Eduardo Frei, ex-president en kandidaat voor de regerende centrumcoalitie, de ‘Concertación’. De verkiezingsoverwinning is 

vooral slecht nieuws voor sociale bewegingen en inheemse groeperingen in Chili.
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de onderliggende problematiek, 
maar worden enkel symptomen 
beschreven. Het buitenlands 
nieuws handelt over de garderobe 
van de Argentijnse presidente 
Cristina Fernández, de sensationele 
stem van Susan Boyle of, jawel, 
ons Belgisch sterrenmeisje. Politiek 
bewustzijn creëert men zo aller-
minst. Piñera speelde tijdens zijn 
campagne sterk in op dit door de 
media gecreëerde onveiligheidsge-
voel en op de politieke onwetend-
heid van de Chilenen. Hij had het 
herhaaldelijk over “het vastdraaien 
van de gevangenispoorten” en 
waarschuwde de ‘delinquenten’ dat 
hun rijk over was.

De onpopulariteit van 
Concertación-kandidaat Eduardo 
Frei, die reeds president was van 
1994 tot 2000, is een andere factor. 
Frei staat voor velen symbool voor 
het gebrek aan vernieuwing en 
verjonging binnen de Concertación. 
Dit argumenteerde ook de jonge 
onafhankelijke presidentskandi-
daat Marcos Enrique Ominami, die 
teleurgesteld door de gang van zaken, de 
‘Concertación’ verliet. Het gebrek aan ver-
andering bij de ‘Concertación’ zorgde dus 
voor een versplintering van centrum-links. 
De charismatische Piñera maakte daar 
dankbaar gebruik van.
Tenslotte wordt Chili de laatste jaren 
geconfronteerd met een voor het land 
onbekend fenomeen: grote migratiestro-
men vanuit hoofdzakelijk Peru, Ecuador 
en Colombia. Voorlopig bleef vanuit 
de overheid een goede aanpak van dit 
fenomeen uit. Dit heeft als gevolg dat 
vooral rechtse politici er sluw hebben op 
ingespeeld en de conservatieve reactie 
van vele Chileense burgers actief hebben 
aangewakkerd.
 
Slecht nieuws voor  
sociale bewegingen
De verkiezing van Piñera is vooral slecht 
nieuws voor sociale- en ecologische bewe-
gingen en voor de inheemse gemeen-
schappen. Hoewel Piñera stelt te zullen 
regeren met bijzondere aandacht voor de 
minderbedeelden, vrezen sociale bewegin-

gen voor een heel repressief beleid. Zijn 
sociale beloftes, namelijk armoedebestrij-
ding via het creëren van jobs, zal hij vooral 
willen bereiken via zijn economisch beleid. 
Piñera is immers een grote voorstander 
van een liberale markteconomie, geken-
merkt als open, gericht op privé-initiatief 
en geïntegreerd in de wereldeconomie, 
om zo te komen tot meer welvaart.
Dit is vooral geen goed nieuws voor de 
inheemse Mapuche-bevolking en de strijd 
die zij leveren tegen de grote economi-
sche groeperingen die een bedreiging vor-
men voor hun traditionele levenswijze en 
hun grondgebied. Het is allerminst denk-
baar dat Piñera in deze strijd rekening zal 
houden met hun historische eisen, temeer 
omdat hij zelf veel economische belangen 
en connecties bezit in deze gebieden. 
Piñera heeft al eerder aangegeven elke 
vorm van delinquentie zwaar te willen 
bestraffen. Het is dan ook te vrezen dat 
het reeds bestaande conflict tussen de 
Chileense overheid en de Mapuches in het 
Zuiden, de komende jaren nog verder zal 
escaleren.

Continentale  
verschuivingen
Ook op continentaal niveau zal 
Chili waarschijnlijk van windrich-
ting veranderen onder Piñera. 
Aftredend presidente Bachelet 
kende ook in de rest van Latijns-
Amerika een grote populariteit 
door haar vaak gematigde positio-
nering en haar goede relaties met 
andere regeringsleiders. 
Piñera zal niet zo’n gematigde 
positie innemen, maar zal hoogst-
waarschijnlijk op zoek gaan naar 
rechtse allianties. Hij heeft al 
aangegeven dat hij de relaties met 
Peru wil verbeteren. Peru is van-
daag, naast Colombia, het enige 
land met een rechts-neoliberaal 
regime in de regio, waardoor 
Piñera waarschijnlijk genood-
zaakt zal zijn goede relaties te 
onderhouden met het buurland, 
om niet in een solitaire positie te 
belanden.
Hoe Piñera zich zal positioneren 
tegenover de historische eis van 
buurland Bolivia om een doorgang 
tot de zee te krijgen, is allerminst 

duidelijk. De laatste jaren was er een 
sterke verbetering in de relatie tussen de 
twee landen, door de goede persoonlijke 
verstandhouding tussen Evo Morales en 
Michelle Bachelet. Het is maar zeer de 
vraag of Piñera, met zijn zeer verschillende 
ideologische achtergrond, deze goede 
relaties zal kunnen of willen behouden. 
Regionaal gezien is de overwinning van 
Piñera toch een slag in het gezicht van de 
zoveel besproken golf van linkse regerin-
gen in de regio. Chili staat in Zuid-Amerika 
immers bekend als een stabiele demo-
cratie, en ook economisch is het land een 
autoriteit in de regio. Over deze reputatie 
valt zeker te discussiëren. Er zijn immers 
talloze voorbeelden te geven van onde-
mocratische handelingen en economische 
wantoestanden in Chili. Toch heeft het land 
door deze vermeende eigenschappen een 
sterke stem in de regio. Het valt af te wach-
ten hoe andere Latijns-Amerikaanse landen 
zullen reageren op de verkiezingsoverwin-
ning van Sebastián Piñera, en hoe hij zich 
zal positioneren. Zijn termijn gaat in op 11 
maart 2010. 
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Jos, volgens plaatselijke christenen een 
acroniem voor 'Jesus our saviour' is de 
hoofdstad van de Plateau deelstaat. 
Hoewel de stad slechts de tiende grootste 
stad is in Nigeria is ze met haar 800.000 
inwoners wel de meest dichtbevolkte 
van het West-Afrikaans land. De stad 
ligt op de scheidingslijn tussen het 
overwegend christelijke zuiden en het 
overwegend islamitische noorden van 
Nigeria. Jos werd decennialang gezien als 
een kosmopolitische stad waar diverse 
stammen, religies en westerlingen vreed-
zaam samenleefden. Het vredige Jos 
vervulde dan ook een voorbeeldfunctie 
voor andere Nigeriaanse steden. Toch 
hangt er aan het kosmopolitische imago 
van Jos een schaduwzijde vast. De over-
wegend christelijke Berom, Afizere en 
Anaguta stammen beschouwen zichzelf 
namelijk als de oorspronkelijke inwoners 
van Jos. De overige stammen die in Jos 
leven worden door hen beschouwd als 
minderwaardige inwijkelingen. Vooral de 

overwegend islamitische Hausa’s, Hausa/
Fulani’s en Jawasa zijn een doorn in het 
oog van de inheemse stammen. Op hun 
beurt beschouwen deze zogenaamde 
ingeweken stammen zichzelf ook als 
inboorlingen van Jos. Historisch gezien 
klopt het wel dat deze stammen, net 
zoals vele andere stammen bvb. de over-
wegend christelijke Yoruba en Igbo, op 
een bepaald moment in Jos zijn komen 
wonen. Zo zakten velen tijdens WOII af 

naar Jos om daar te werken in de tinmij-
nen van de koloniale heersers, de Britten. 
Na de oorlog vestigden velen zich in Jos 
en droegen tot vandaag op significante 
wijze bij aan de plaatselijke economie 
en het sociale leven. Na de herwonnen 
onafhankelijkheid (1960) namen de poli-
tieke machthebbers de verdeel en heers 
tactieken van de Britten over en institu-
tionaliseerden de tribale verschillen. De 
inboorlingen van Jos kregen een inheems 
certificaat en de inwijkelingen moesten 
zich tevreden stellen met een residentieel 
certificaat, wat automatisch minder rech-
ten inhoudt en wat kwaad bloed zette 
bij diverse ingeweken stammen. Er ont-
stond dan ook een zwendelpraktijk in het 
maken van inheemse certificaten voor 
mensen van ingeweken stammen. 
 
Na enkele kleinere onlusten in 1994 
was het kosmopolitische imago van Jos 
aan diggelen geslagen. 7 jaar later, in 
2001 kreeg Jos voor de eerste keer te 

maken met een waar menselijk inferno. 
Nog eens 7 jaar later, in 2008, gebeurde 
dat opnieuw en geen jaar nadien brak 
wederom de hel los. Opmerkelijk is dat 
de onlusten telkens losbraken na een op 
het eerste zicht triviaal conflict. De aan-
leidingen waren achtereenvolgens een 
nieuwe opdeling van de stad Jos in een 
noordelijk en zuidelijk beleidsdistrict, een 
controversiële politieke benoeming, een 
gecontesteerde lokale verkiezingsuitslag 

en tenslotte wordt het helemaal surrea-
listisch wanneer er onlusten uitbreken na 
onenigheden over de heropbouw van een 
huis. Jos glijdt telkens af in wat misschien 
nog het best kan omschreven worden als 
een kleinschalige 'Bellum omnium contra 
omnes' (de oorlog van iedereen tegen 
iedereen), aangestoken door de wrede 
logica van de wederzijdse beschuldiging 
of op zijn Nigeriaans: ‘do me, I do you’. 
Niet alleen de wederkerende aard, maar 
ook het dodelijke en destructieve karak-
ter van de onlusten in Jos wijzen echter 
op dieperliggende oorzaken, die niet los 
kunnen gezien worden van de politiek-
economische ontwikkelingen in Nigeria 
tijdens het afgelopen decennium. Nigeria 
is een kapitalistisch monster gecreëerd 
door een politieke cultuur van verschillen, 
door endemische corruptie en door neo-
liberale dictaten. De Joscrisis en andere 
lokale conflicten die het land al jarenlang 
teisteren zijn daarvan een verschrikkelijke 
uitdrukking. 

Erupties van dodelijk 
geweld en destructie  
(1994-2010) 
In 1994 toen de eerste onlusten in Jos 
losbraken, ging Nigeria gebukt onder 
het brutale militaire regime van Sani 
Abacha. Abacha probeerde na een coup 
zijn geloofwaardigheid als nieuw militair 
leider onder de bevolking te verhogen. In 
de eerste plaats hief Abacha het mislukte 
'Structureel Aanpassingsprogramma' 
(SAP) van zijn voorganger Babangida op. 
Via dat programma probeerde Babangida 
de al in verval geraakte Nigeriaanse eco-
nomie terug op de rails te zetten door 
de buitenlandse schuldenlast terug te 
dringen. Hij greep daarvoor naar neoli-
berale maatregelen zoals privatiseringen 
en dereguleringen. Het plan mislukte 
echter en duwde Nigeria nog verder in 

Nigeria is een kapitalistisch monster 
gecreëerd door een politieke cultuur die 
verschillen benadrukt, door endemische 
corruptie en door neoliberale dictaten.

Lijden in Nigeria: de crisis in Jos
I David Van Peteghem I

Op 17 januari werd Jos, een stad in centraal-Nigeria voor een vierde keer opgeschrikt door een uitbarsting van geweld en destructie. 
De crisis in Jos haalt telkens het wereldnieuws, vooral dan om aan te geven dat ook in Nigeria een botsing der beschavingen aan 

de gang is: het is een strijd tussen moslims en christenen. Maar ondanks de religieuze en tribale ressentimenten is de Joscrisis eerder 
het gevolg van een politieke machtstrijd, economische vervreemding en de hoge bevolkingsdensiteit. 
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economisch verval en armoede. 
Als reactie op de economische 
verwarring grijpen talloze ver-
pauperde Nigerianen naar de 
verlossende kracht van religie, 
waar diverse christelijke en isla-
mitische fundamentalistische 
strekkingen stevig van profi-
teren. Onder generaal Abacha 
(1993-1998) werd de sociaaleco-
nomische situatie alleen maar 
erger. De corruptie nam buiten-
gewone proporties aan en de 
devaluatie van de Nigeriaanse 
munteenheid, de Naira, leek 
niet meer te stoppen. Meer 
dan 70% van de Nigeriaanse 
bevolking werd in deze jaren in 
de abjecte armoede geduwd. 
De Nigerianen stelden meer 
dan ooit hun hoop op verlos-
sing door gebed. De politieke 
theologie – vooral dan langs 
christelijke zijde – geraakte 
daardoor stevig verankerd in de 
nationale politieke cultuur. Wat 
ook kenmerkend was voor het 
regime van Abacha en tegelij-
kertijd de aanleiding vormde 
voor de eerste crisis in Jos was dat hij 
alle democratische structuren in het land 
afschafte om alle macht in de federale 
regering naar zich toe te kunnen trekken. 
Alle verkozen staats- en lokale regeringen 
moesten eraan geloven. 

In de Plateau deelstaat stelde generaal 
Abacha, kolonel Mohammed Mana aan 
als militair gouverneur. Mana gaf op 
zijn beurt de controle over de pas opge-
richte 'Local Governement area' (LGA) van 
noordelijk Jos in de handen van Alhaji 
Aminu Mato, een moslim en lid van de 
Jawasa-stam. De inheemse stammen van 
Jos konden zich echter niet terugvinden 
in deze aanstelling omdat Mato volgens 
hen een inwijkeling was. De spanningen 
liepen op en jongeren van inheemse 
stammen probeerden de toegang tot 
het regeringshuis in Jos te versperren, 
daarbij zwerend dat niet Mato noch enige 
andere Jawasa ooit politieke controle zou 
verwerven over Noord-Jos. Ze slaagden 
in hun opzet. Militair gouverneur Mana 
trok Mato terug. Maar dat schoot dan 

weer in het verkeerde keelgat van de 
Jawasa jongeren. Ze organiseerden een 
demonstratie. Een dag later trokken ze 
opnieuw woedend de straten op, wat 
resulteerde in vier doden en de vernieti-
ging van een gedeelte van de moderne 
Gada Biyu markt, een islamitische school 
en een moskee. Na het conflict werd 
er een onderzoekscommissie opgericht 
waarvan de resultaten nooit werden vrij-
gegeven. De aanstokers van het geweld 
werden niet berecht en men heeft geen 
enkele poging ondernomen om mogelijk 
nieuw geweld in de toekomst te vermij-
den. Twee jaar later, in 1996 deed er zich 
dan ook een gelijkaardig voorval voor als 
in 1994. Ditmaal werd een Jawasa aan-
gesteld voor de post van secretaris voor 
het noordelijk educatieprogramma van 
Jos. De inheemse bevolking protesteerde 
opnieuw, waarop de kandidaat onmiddel-
lijk teruggetrokken werd, maar deze keer 
zonder schermutselingen. 

In 1998 stierf Abacha een vroegtij-
dige dood. Een jaar later werd Olesgun 

Obasanjo verkozen tot de nieuwe 
president van Nigeria (1999-2007). 
Hoewel Obasanjo als militair 
luitenant vanaf 1976 tot 1979 
al eens de plak zwaaide, liet de 
Nigeriaanse politiek met zijn 
terugkeer het tijdperk van militai-
re regimes achter zich. De Vierde 
Republiek was een feit en ieder-
een geloofde dat er een democra-
tisch tijdperk was aangebroken. 
De politiek die Obasanjo begon 
te voeren, lag op economisch 
vlak in het verlengde van het SAP 
van Babaginda. Opnieuw zonder 
positieve effecten. Privatiseringen 
en dereguleringen hieden de 
Nigeriaanse economie in de wurg-
greep van het neoliberalisme. 
Obasanjo herstelde wel de demo-
cratische beleidsstructuren van 
het land, waardoor in Jos Joshua 
Dariye, een christelijke Mushere 
werd verkozen tot nieuw gouver-
neur van de Plateau deelstaat. 
Frank Bagudu Tardy, een christelij-
ke Anaguta, kreeg de controle over 
de LGA van Noord-Jos. Door deze 
nieuwe machtswissels werden de 

zogenaamde inwijkelingen van Jos, waar-
onder de Hausa/Fulani en Jawasa, uitge-
sloten van deelname aan het bestuur van 
de deelstaat en de lokale beleidsdistricten 
van Jos. Deze wending legde meteen ook 
de basis voor de crisis in 2001. 

Na de aanstelling van Mukthar 
Mohammed als coördinator van het 
Nationaal Programma voor de uitroei-
ing van de armoede (National Poverty 
Eradication Programme – NAPEP) protes-
teerde de inheemse bevolking opnieuw. 
Mohammed was immers een moslim van 
de Hausa/Fulani stam, de vrees opwek-
kend dat de Hausa/Fulani vroeg of laat 
wel eens de volledige controle over Jos 
zouden kunnen verwerven. De ironie 
wil echter dat Mohammed werd aan-
gesteld door Obasanjo, een christelijke 
Yoruba. Hoe dan ook, leidden de eerste 
rellen tot meer dan tweeduizend doden. 
Voertuigen, woningen, winkels, moskeeën 
en kerken worden in brand gestoken. 
Omdat de plaatselijke politiediensten de 
rellen niet onder controle kregen, stuurde 

President Umaru Yar’Adua
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Obasanjo uiteindelijk militaire troepen 
naar Jos en stelde hij een uitgangsver-
bod in. Op gewelddadige wijze wisten 
de legertroepen uiteindelijk een halt toe 
te roepen aan de relschoppers. Na de 
onlusten werden nieuwe onderzoekscom-
missies opgericht, die allen echter een 
kort leven beschoren waren. In 2004 toen 
Obasanjo de noodtoestand uitriep over 
de Plateau deelstaat, werden de resul-
taten van een onderzoeksrapport wel in 
de regionale krant gepubliceerd. In dat 
rapport werd benadrukt dat Jos enerzijds 
toebehoort aan de Afizere, Anaguta en 
de Berom en dat anderzijds de inwijkelin-
gen wel het recht hebben om er te leven, 
maar dat ze zich moeten aanpassen aan 
de inheemse tradities. De lokale rege-
ring zou voortaan 
ook alleen maar 
inheemse certifica-
ten uitreiken aan 
de inboorlingen. 

In 2007 won 
Umaru Yar’Adua, 
een moslim van 
de Fulani-stam 
de presidents-
verkiezingen. De 
democratische 
machtsovername 
van Yar’Adua was 
een indicatie van 
de mogelijkheid 
van een stabiele en 
duurzame demo-
cratische Vierde 
Republiek. Yar’Adua 
is dan misschien 
wel een moslim, hij kwam niettemin uit 
dezelfde partij van Obasanjo, de 'Peoples 
democratic party' (PDP). Van een echte 
machtswissel was er dus geen sprake. 
De verkiezing van Yar’Adua betekende 
wel goed nieuws voor de politieke ambi-
ties van de islamitische Jawasa in Jos. 
Yar’Adua benoemde namelijk Ibrahim 
Dasuki Nakande, een Jawasa tot federaal 
minister van werk. Toch werd Jonah Jang, 
een christelijke Berom (PDP) benoemd 
tot de nieuwe gouverneur van de Plateau 
deelstaat. Een jaar later, in 2008, in de 
aanloop naar de verkiezingen voor alle 
lokale functies in de Plateau deelstaat, 

ontstond er heel wat discussie tussen 
Jang, de leden van de PDP en de 'All 
Nigerian Peoples Party' (ANPP). Aangezien 
de PDP kandidaat Timothy Gyang Buba 
een Berom uit het zuiden van Jos was, 
begon men zich af te vragen of hij wel 
kon deelnemen aan de verkiezingen voor 
de LGA van Noord-Jos, dat in handen was 
van de PDP. Jang wilde koste wat kost 
dat de politieke controle in handen zou 
komen van een Berom. Dit leidde tot een 
conflict waar vreemd genoeg de islamiti-
sche Jawasa en de christelijke Afizere van 
de ANPP begonnen samen te spannen 
tegen de Beroms en Anagutas van de PDP. 
De Hausa/Fulani’s werden daarbij opge-
roepen om op de ANPP te stemmen. De 
aanleiding voor een nieuw gewelddadig 

drama kwam er toen men de resultaten 
van de verkiezingen niet wilde vrijgeven. 
Doordat het onduidelijk bleef wie de ver-
kiezingen nu gewonnen had, ontstonden 
er spanningen die op hun beurt leidden 
tot een twee dagen durende clash met 
wederom de vernietiging van huizen, 
kerken, moskeeën en voertuigen, en 381 
doden en duizenden vluchtelingen tot 
gevolg. 

Ook na deze onlusten werden er opnieuw 
onderzoeken opgestart. Maar wederom 
verklaarde men de nieuwe Joscrisis als 
een tribaal conflict. Zo wees de onder-

zoekscommissie van de 'Prins Bola Abijola 
Vereniging' de Hausa/Fulani’s aan als de 
verantwoordelijken voor de onlusten in 
2008. Over het geweld dat een jaar later 
losbrak, in januari 2010, bestaat er nog 
veel onduidelijkheid. Verschillende bron-
nen stellen dat het breekpunt er kwam 
nadat een christelijke Berom zijn huis 
terug wilde opbouwen in een islamitische 
wijk, wat al snel leidde tot een nieuwe 
eruptie van geweld en destructie met 
meer dan 500 doden tot gevolg. 

Religieuze en tribale  
dimensies van de Joscrisis
De Joscrisis kan het best voorgesteld 
worden als een kruitvat met een lont dat 
verschillende keren wordt aangestoken. 

De lont bestaat 
uit de religi-
euze en tribale 
dimensie van 
het conflict, het 
kruitvat bevat 
de werkelijke 
oorzaken van 
de crisis. Het 
spreekt voor 
zich dat de 
aanstokers van 
het geweld en 
de destructie 
moeten berecht 
worden, maar 
hen aanwijzen 
als werkelijke 
oorzaak staat 
gelijk met de 
onwil of onver-
mogen om de 

Joscrisis op te lossen. Hetzelfde argu-
ment geldt als men de oorzaak legt bij 
een religieus conflict tussen moslims en 
christenen. De religieuze en tribale facto-
ren fungeerden slechts als een handige 
mobiliserende kracht. Is’haq Modibbo 
Kawu, een Nigeriaans journalist van de 
'Daily Trust' ontzenuwt in trefzekere 
bewoordingen zowel de religieuze- als 
de tribale dimensie van het conflict: 
“Wanneer politiek alle zin voor ideolo-
gische richting verliest en het volk niet 
in staat is de opdeling van de mandaten 
gegeven of gestolen door heersende eli-
tes te begrijpen, dan heeft het voor heel 
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veel mensen zin dat de oorzaak daarvan 
bij de 'ander' ligt. Die ander in Nigeria, is 
de andere religie of de andere etnische 
groep. Dit zijn heel krachtige emotionele 
platforms voor mobilisatie en het vereist 
meer dan moed om de schuld van het 
eigen kamp van deze vaak venijnige en 
gewelddadige opdelingen te overstijgen! 
Mijn kant is juist en de andere is fout, 
zonder dat de mensen in staat zijn een 
gemeenschappelijk punt te vinden voor 
engagement(…).” 

Een bijkomend argument dat de reli-
gieuze en tribale dimensies van het 
conflict ontzenuwt als werkelijke oor-
zaken, is dat het geweld en de vernie-
lingen blindelings gepleegd werden. 
Verschillende bronnen stellen dat de 
actie werd voorbereid, maar als je de 
foto’s van de materiële schade bekijkt 
en er de getuigenissen in Human Rights 
Watch-rapporten of in verschillende 
Nigeriaanse kranten op naleest, kan men 
er niet omheen dat het geweld en de 
destructie als een blinde storm door de 
stad raasden. Alles en iedereen moest 
eraan geloven. Te midden van de storm 
werden er persoonlijke rekeningen veref-
fend, sloeg men aan het plunderen, en 
werden verschillende mensen aangeval-
len zonder enkele reden. Na de rellen 
begon men er elkaar over en weer van 
te beschuldigen met het geweld te zijn 
begonnen en zelfs genocide-plannen 
te koesteren. Indien de politieke lei-
ders, stamhoofden en religieuze leiders 
samen met de bevolking de crisis in 
Jos willen oplossen, is het van enorm 
belang het wespennest van religieuze 
en tribale verschillen te overstijgen. 
Niet een bepaald eenvoudige opdracht. 
Een christelijke vluchteling uit Jos (van 
de ingeweken Beninstam), uitte tijdens 
verschillende gesprekken regelmatig 
zijn haat voor de moslims en de Hausa’s. 
Begrijpelijk, want zijn vader werd tij-
dens de onlusten in 2008 vermoord. 
Naarmate hij meer informatie gaf over 
de levensomstandigheden, de politiek 
en het karakter van de onlusten in 2008 
begon hij zelf te begrijpen dat er achter 
de religieuze en tribale dimensie van de 
crisis misschien toch dieperliggende oor-
zaken schuilgingen.

Politieke, economische en 
demografische dimensies – 
de werkelijke oorzaken
Volgens Kawu behoort een ‘politiek van 
verschillen’ onmiskenbaar tot één van 
de ingrediënten van het kruitvat. Onder 
religieuze en tribale pretexten woedt 
er overal in Nigeria een onverbiddelijke 
machtsstrijd voor lucratieve posten 
en toegang tot gelimiteerde natuur-
lijke bronnen en land. Maar de politieke 
dimensie is niet de enige dieperliggende 
oorzaak van de crisis in Jos. Men moet 
die ook tegen de achtergrond houden 
van een sterk verarmde en dichtbevolkte 
Nigeriaanse republiek. Hoewel het niet 
gelukt is om de hand te leggen op 
concrete cijfers, gaat Jos overduidelijk 
gebukt onder enorme armoede, bedela-
rij en economische uitzichtloosheid. De 
armoede en economische uitzichtloos-
heid worden dan weer gecreëerd door 
een instabiel en falend beleid, politieke 

corruptie en een massale uitbuiting van 
de Nigeriaanse bevolking door nationale 
en lokale heersende elites. Het hoeft 
dan ook niet te verwonderen dat vooral 
jongeren, opgejut door extremistische 
religieuze en tribale leiders, zich telkens 
in een orgie van geweld en destructie 
stortten. Jongeren geraken sneller gefrus-
treerd dan ouderen omdat ze aan het 
begin van een zelfstandig leven staan en 
nog veel toekomstverwachtingen hebben. 
Economische uitzichtloosheid snijdt hen 
echter de pas af. Ze geraken vervreemd 
van de samenleving en zoeken hun heil 
in drank, drugs, criminaliteit en religieus 
extremisme, waarvan de opkomst overi-
gens alleen maar kan begrepen worden 
als een wanhopige reactie op het ver-

regaande economische verval. Dit is een 
heel opvallend fenomeen dat je de laatste 
tijd overal ter wereld in achtergestelde 
wijken van grootsteden tegenkomt. Hoe 
erger de sociaaleconomische ellende, hoe 
drastischer er conflicten worden beslecht. 

Daarom moet men ook de derde en 
laatste oorzaak in ogenschouw nemen, 
namelijk die van het probleem van de 
bevolkingsdichtheid. Door een snelle ver-
stedelijking en bevolkingsaangroei is Jos 
uitgegroeid tot de meest dichtbevolkte 
stad van Nigeria. Er wonen vandaag 
394 mensen per vierkante kilometer. De 
toegang tot land en gelimiteerde rijk-
dommen kan dan heel snel omslaan in 
spanningen en conflicten. In een Human 
Rights Watch rapport van 2001 wijst 
men bijvoorbeeld ook de toestroom van 
vluchtelingen uit andere Nigeriaanse 
conflictzones aan, als een factor die bij-
draagt tot spanningen in Jos. Volgens het 

rapport leidde een bevolkingsaangroei 
tot een stijging van de economische druk 
die op zijn beurt leidde tot een schaarste 
van goederen en prijsstijgingen. Als je 
deze demografische dimensie toevoegt 
aan de politieke dimensie en economi-
sche dimensie krijg je een onvermijdelijk 
explosieve cocktail die afdoende verklaart 
waarom de crisis in Jos zich herhaalt en 
de jonge inwoners van de stad zich verlie-
zen in een spiraal van mateloze destructie 
en geweld. 

David Van Peteghem is master in de wijsbegeerte 

(UA) en freelance journalist 

In een Human Rights Watch rapport 
van 2001 wordt gewezen op de toe-
stroom van vluchtelingen uit andere 
Nigeriaanse conflictzones als een factor 
die bijdraagt tot de spanningen in het al 
zeer dichtbevolkte Jos.
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De zoektocht naar (andermans) rijkdom 
is al eeuwen bezig. De strijd om grond-
stoffen bijvoorbeeld, is een fenomeen 
dat al eeuwenlang aan de gang is. Onze 
vredesbeweging wijst ook al jaren op het 
belang van water in de binnen-
landse en buitenlandse relaties 
van zovele landen. De strijd 
om grond is ook niet nieuw. In 
Latijns-Amerika bijvoorbeeld 
zijn de conflicten tussen de 
kleine boer en de grootgrond-
bezitter niet uit de geschiede-
nis weg te denken en spelen ze 
vandaag zelfs nog een cruciale 
rol (de strijd van de FARC in 
Colombia bvb.). Vandaag zijn 
we op weg naar een nieuwe 
vorm van deze strijd om land, 
en zien we op verschillende 
plaatsen dat steeds meer sta-
ten en privé-ondernemingen de 
landbouwgronden opkopen.
Bij de voornaamste opkopers 
van gronden vinden we Zuid-Korea, China 
en de Golfstaten. Terwijl in Saoedi-Arabië, 
Qatar en de Emiraten de graanproductie 
blijft zakken, zal de bevolking er in 2030 
aangegroeid zijn tot 60 miljoen men-
sen, een verdubbeling ten opzichte van 
het jaar 2000. Om de voedselveiligheid 
van deze inwoners te kunnen verzeke-
ren worden massaal landbouwgronden 
aangekocht in andere, armere naties. Op 
het Afrikaans continent worden de gron-
den vooral gekocht in Soedan, Ethiopië, 
Mozambique, Madagaskar en ook in 
Congo. Saoedi-Arabië kocht 500.000 hec-
taren in Tanzania (100 hectare is  
1 vierkante kilometer). Qatar wil in ruil 
voor 40.000 hectare in Kenia een diep-
waterhaven bouwen op het eiland Lamu. 
Dubai gaat in Zambia rijst en graan telen. 
In Azië worden de gronden voorname-
lijk in Cambodja, Laos, de Filippijnen en 
Indonesië opgekocht. Ook Oekraïne ver-
schijnt in de overzichten. Volgens satelliet-

en van zowat de helft van Madagaskars 
landbouwareaal – in een land dat nau-
welijks genoeg voedsel produceert voor 
de eigen consumptie – heeft aanleiding 
gegeven tot grote protesten, en zeker 

ook bijgedragen tot de val van 
president Marc Ravalomanana. De 
nieuwe president Andry Rajoelina 
heeft deze deal onmiddellijk afge-
blazen, maar de NGO 'Rainforest 
Rescue' meent dat Daewoo in het 
geheim nog steeds zo'n 218.000 
hectare landbouwgrond zou 
bezitten. Rajoelina zegde ook 
een contract op met het Indische 
‘Varun International’. Daarin was 
er sprake van 465.000 hectare 
grond, te leasen voor 50 jaar voor 
de teelt van rijst, mais en linzen. 
Varun onderstreept dat het andere 
methodes hanteert dan bijvoor-
beeld Daewoo, omdat het bereid is 
met de lokale boeren te werken. 

Hoog op de lijst van landen waar gronden 
kunnen worden gekocht staat Soedan. 
Zuid-Korea heeft er 690.000 hectare land-
bouwgrond gekocht om er graan te telen. 
De Arabische Emiraten bezitten 378.000 
hectare voor de bouw van mais, alfalfa, 
aardappelen en bonen. De Arabische 
Organisatie voor Landbouwontwikkeling 
zetelt al sedert 1970 in de Soedanese 
hoofdstad Khartoem. Ze meent dat 
Soedan de Arabische vraag, qua graan, 
suiker en andere basisgewassen, kan 
bevredigen. Qatarese staatsondernemin-
gen zoals de 'Zad Holding Company' of 
het 'Dubai World'-conglomeraat hebben 
participaties in holdings die in Soedan 
actief zijn rond de voedselproductie en 
-export naar de Arabische landen. 

China
Le Soir-journaliste Colette Braeckman 
schrijft op haar blog dat sommige waar-
nemers van mening zijn dat de compe-

beelden zou 80% van de nog beschikbare 
bebouwbare grond zich in Afrika en Zuid-
Amerika bevinden. Vooral in Angola, de 
Democratische Republiek Congo, Soedan, 
Argentinië, Bolivia en Colombia. Van 

de 807 miljoen hectare grond in Afrika 
geschikt voor landbouw, zou er slechts 
een kwart in gebruik zijn. 
Naar verluidt kopen privé-ondernemingen 
nog veel meer dan overheden die land-
bouwgronden in het buitenland op. De 
rechten van de lokale bevolking worden 
in vele landen te weinig gerespecteerd bij 
deze transacties.

Afrika
We herinneren ons wellicht nog de pro-
blemen in Madagaskar een jaar geleden, 
toen straatprotesten de president tot 
aftreden dwongen. Inderdaad de voorma-
lige president had met de Zuid-Koreaanse 
onderneming ‘Daewoo’ een contract van 
99 jaar getekend voor de leasing en uit-
bating (export naar Korea van mais en 
palmolie) van 1,3 miljoen hectare land. Dit 
komt overeen met zowat 40% van het 
totale Belgische grondgebied. Deze privé 
toe-eigening van voorouderlijke gronden, 

Op zoek naar land
I Georges Spriet I

Volgens studies zal er tegen 2030 een bijkomende 120 miljoen hectaren landbouwgrond moeten gevonden worden om aan de 
wereldvraag naar voedingsproducten te kunnen voldoen.

Machtige Chinese zakenman in Nigeria
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van levensmiddelen, maar ondernemingen 
gaan ook het pad op van de grondspecu-
latie. Zeker voor wat Afrika betreft is men 
op zoek naar plaats voor de productie van 
gewassen voor biobrandstof. Sommige 
onderzoekers hebben het hier over agrarisch 
neokolonialisme en vrezen dat regenwou-
den, en bebouwbare gronden zullen worden 
omgevormd tot graasweiden en ethanolre-
serves (ethanol wordt gemaakt van rietsui-
ker). Hoewel er intussen heel wat kritiek is 
gegroeid op de duurzaamheidswaarde van 
de biobrandstoffen is de wagen al aan het 
rollen. Het suikerconglomeraat Kenana, een 
joint venture tussen de Soedanese overheid 
en Arabische fondsen, heeft recent een eer-
ste transport naar Rotterdam gerealiseerd 
van 5 miljoen liter ethanol voor de Europese 
markt, ter waarde van 3,3 miljoen dollar. 
Het suikerriet werd tot ethanol verwerkt 
in een staatsbedrijf, 250 km ten zuiden 
van Khartoem. In juni 2009 kondigde de 
Soedanese president Omar el-Bachir aan 
– bij de voorstelling van een uitgebreid pro-
gramma voor transformatie van suikerriet 
naar biobrandstof – dat zijn land de ambitie 
heeft om wereldleider te worden op het 
vlak van de ethanolproductie. De Kenana-
groep plant binnen een periode van drie jaar 
een jaarlijkse productie te bereiken van  
200 miljoen liter ethanol. 

Besluit
Deze honger naar land maakt deel uit 
van onze wijze van produceren en leven, 
waarin het rijke gedeelte van de wereld 
de oplossing voor zijn voedselveiligheid 
elders zoekt en 'profiteert' van andere 
regio's in de wereld voor de eigen behoef-
tebevrediging. De sterke economische 
groei in landen met een grote bevolking 
zal dit proces nog versnellen. Onze pro-
ductiewijze en onze consumptie, stellen 
de aarde ten dienste van de koopkrachtige 
delen van de wereld en ten nadele van de 
anderen. Ons economisch systeem is over-
duidelijk fundamenteel niet duurzaam. 
 
Bronnen:
Internationale landroof: een nieuwe vorm van  
kolonialsime, Dreus op wwww.infonu.nl
blogs.lesoir.be/colette-braeckman/2009/06/26/
la-terre-nouvel-enjeu-international-il-en-sera-
question-au-g8/
blogs.lesoir.be/colette-braeckman/2009/12/28/
ruee-vers-les-terres-libres-dafrique 
Le Monde Diplomatique december 2009

biedt voor de voedselveiligheid van China, 
op één uitzondering na: soja in Brazilië. 

Lokale producent
Volgens Olivier de Schutter de 'speciale 
VN-rapporteur voor het recht op voeding', 
zijn deze ontwikkelingen heel dubbel. Als 
braakliggende gronden gebruikt kunnen 
worden is dat positief. De investeringen 
kunnen nieuwe infrastructuur en werkge-
legenheid creëren, maar anderzijds moet 
er rekening gehouden worden met de 
kwetsbaarste bevolkingsgroepen. Boeren 
riskeren van hun gronden te worden ver-
dreven. In Afrika is het gebruik van het 
land en de waterbronnen al een oude 
conflictstof tussen boeren en nomaden 
die leven van de veeteelt. Bovendien bete-
kent 'braakliggend' niet noodzakelijk dat 
de gronden niet op een of andere wijze 
gebruikt worden. In Ethiopië en Somalië 
worden die 'lege' gronden gebruikt door 
de nomaden, geschat op zo'n zeven mil-
joen mensen (in Soedan op 4 miljoen). De 
Schutter neemt de verdediging op zich 
van de lokale producent en hij wijst op de 
gevaren van een hoog gemechaniseerde 
agro-business. Hij dringt er op aan dat 
niet de hele productie voor de export zou 
worden gereserveerd. De hele toestand 
van ongebruikt landbouwareaal tot de 
zoektocht naar nieuwe buitenlandse land-

bouwgronden, wijst eigenlijk op de mis-
lukking van het globale landbouwbeleid. 
In het Zuiden werd er jarenlang te weinig 
geïnvesteerd. In het Noorden heeft de 
intensieve landbouw de gronden uitgeput 
en (grond)watervoorraden drooggelegd. 
Moet hier niet eerst aan gewerkt worden, 
vraagt De Schutter zich nog af. 

Biobrandstof 
Het belang van 'vrije' gronden voor de rijke 
landen schuilt niet alleen in de productie 

titie voor Soedanese gronden, een van 
de mede-oorzaken is voor de oorlog in 
Darfoer, waar de bevolking uit haar tra-
ditionele gebieden werd verjaagd. Wie 
Soedan zegt, zegt meteen ook Chinese 
oliebelangen. Soedan is de derde han-
delspartner van China, maar niet alleen 
wat de petroleumsector betreft. Beide 
landen tekenden in 2009 een akkoord 
om hun samenwerking op het vlak van 
de landbouw te verhogen, waarbij China 
zich ertoe verbond om kapitaal, irriga-
tiesystemen, wegen en technologie aan 
Soedan te leveren in ruil voor bebouwbare 
grond. India is eveneens actief in Afrika. In 
Ethiopië hebben Indische ondernemingen 
1,5 miljard dollar geïnvesteerd in land-
bouwprojecten waarvan de oogst zal wor-
den geëxporteerd als voedsel voor men-
sen, maar ook voor vee, in India. Er wordt 
in de pers geregeld gewag gemaakt van de 
aankoop door China van 2,8 miljoen hec-
tare in de Democratische Republiek Congo 
voor de exploitatie van palmolie. Het zou 
hier gaan om de oude koloniale, en intus-
sen verlaten, exploitaties in de Bas Congo, 
zodat er geen roofbouw op het woud zou 
gepleegd worden. China onderhandelt 
ook met Zambia om er biobrandstoffen te 
verbouwen. Aangezien er slechts 14% van 
het beschikbare landbouwareaal wordt 
geëxploiteerd, blijft er nog 900.000 hecta-

ren over volgens de Zambiaanse minister 
van landbouw Brian Chituwo. Waarom 
dan niet de weg opgaan van joint ventures 
met buitenlandse ondernemingen, waar-
aan de kleine boeren ook kunnen partici-
peren, vraagt hij zich af. Hoe dit verder zal 
evolueren is nog niet zo duidelijk. Volgens 
experts van de 'Food and Agricultural 
Organisation' (FAO) heeft de Chinese 
Nationale Commissie voor Ontwikkeling 
besloten dat de aankoop van gronden in 
het buitenland geen leefbare oplossing 

De hele toestand van ongebruikt land-
bouwareaal tot de zoektocht naar nieuwe 
buitenlandse landbouwgronden, wijst 
eigenlijk op de mislukking van het  
globale landbouwbeleid.
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Iedereen die een 
politiek-historische 
analyse wil maken 
van Myanmar kan de 
overweldigende geo-
grafische kenmerken 
niet negeren. Het land 
is 676.552 km2 groot 
(dat is groter dan 
Frankrijk, België en 
Nederland samen) en 
wordt van noord naar 
zuid doorkruist door 3 
bergketens (een langs 
elke kant van het land 
en een recht door het 
midden), die allen een 
behoorlijk obstakel 
vormen voor de mobi-
liteit, de handel en de 
interactie in het alge-
meen. Myanmar is bovendien een etnisch 
lappendeken. Er leven Kachins en Karins 
in de noordelijke en oostelijke bergen, en 
Arakanezen en Chins in het westen. In de 
meer bevolkte valleien en het oostelijk 
plateau leven vooral Bamar (of Birmanen), 
Mons en Shans. De Bamar maken vol-
gens de schattingen de grootste etnische 
groep uit met ongeveer 60 à 70% van de 
bevolking, maar vooral verspreid over de 
grensstaten, leven meer dan 130 verschil-
lende etnische minderheden.

Britse kolonie
De fundamenten van de gecentraliseerde 
maar tegelijkertijd hoogst gedifferenti-
eerde macht waar het regime in Myanmar 
vandaag op steunt, werden gelegd in 
de koloniale periode. Op 1 januari 1886 
na heel wat agressieve veldslagen, werd 
Birma ingelijfd door de Britten. Het werd 
een sub-provincie in het Brits-Indische 
rijk in plaats van een aparte kolonie. De 

voornamelijk inge-
voerd vanuit Madras, 
Bengali en andere 
delen van India. Het 
resultaat was een 
nog grotere steun 
van de bevolking voor 
het verzet. Monniken 
waren vaak de meest 
vocale criticasters 
van het koloniale 
regime. Uiteindelijk 
zou hongersnood 
het Birmaans verzet 
enorm verzwak-
ken, maar kleinere 
groepen bleven het 
Brits-Indische leger 
nog een decennium 
het leven zuur maken. 
Het langere termijn 

resultaat van al dit verzet was dat de 
doorgaans gebruikte mechanismen van 
onrechtstreeks imperiaal bestuur via 
onderdanige lokale elites, vervangen werd 
door een brute en doordringende vorm 
van directe heerschappij. Om bureau-
cratische redenen werd het land opge-
deeld in 2 zones. Het 'Eigenlijke Birma' 
(het centrum, de maritieme gebieden 
en de vruchtbare Irrawaddy Delta) werd 
rechtstreeks geregeerd door ambtenaren 
van de Britse staat. In de tweede zone, 
de 'Grens' of 'Uitgesloten Gebieden', 
meer bepaald de bergachtige regio's 
bevolkt door een veelheid aan kleine 
etnische groepen, rekenden de Britten 
volledig op de traditionele leiders. Deze 
opdeling zou een zeer radicale invloed 
hebben op de toekomst van de bevol-
king. Voor de volgende 50 jaar werd het 
Eigenlijke Birma uitgebouwd tot een 
administratief aanhangsel van Brits India. 
Honderdduizenden Indische immigran-

Britten dachten zo een meer kneedbaar 
regime te kunnen installeren, maar al 
gauw brak er een wijdverspreide anti-
koloniale opstand uit. Tegen februari 
1887 vochten meer dan 40.000 Britse en 
Indische troepen een pacificatieoorlog 
uit tegen cellen van opstandelingen ver-
spreid over heel Hoger en Lager Birma. De 
Britten waren voorspelbaar meedogen-
loos. Indische troepen kregen de opdracht 
iedereen dood te schieten die ervan 
verdacht werd wapens te bezitten. Ze ver-
brandden en verdreven volledige dorpen 
en voerden publieke afranselingen en 
massaexecuties uit. Als een onderdeel van 
het pacificatiesysteem werd een 'ratio-
neler' administratief systeem opgelegd. 
Met een pennestreek schaften de Britten 
de eeuwenoude politieke en sociale syste-
men af en installeerden nieuwe geogra-
fische districten die gecontroleerd, belast 
en geregeerd werden door een nieuwe 
klasse van administratief personeel, 

Van Birma tot Myanmar
I Soetkin Van Muylem I

In 2010 plant de leider van Myanmar, generaal Than Shwe, de eerste nationale verkiezingen sinds 1990. Toen werd de overwin-
ning van de partij van oppositieleidster Aung San Suu Kyi door de regerende militaire junta naast zich neergelegd. Het is nog niet 

duidelijk of Suu Kyi's 'Nationale Liga voor Democratie' nu, twintig jaar later, opnieuw zal deelnemen aan de geplande verkiezingen. 
De exacte datum voor de stembusgang is momenteel (februari) ook nog niet vastgelegd, maar in afwachting tracht Vrede deze 

gebeurtenis alvast wat te kaderen. In dit eerste deel wordt vooral de geschiedenis van het land onder de loep genomen. 
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ten en verchristelijkte Karens werden in 
dienst genomen om in sneltempo wegen, 
bruggen, banken, spoorlijnen en later tele-
foonlijnen aan te leggen, en om scholen, 
politie- en militaire eenheden te bevolken. 
Het is belangrijk om te vermelden dat de 
Bamar zelf, zeer zelden werden ingescha-
keld om deze taken te vervullen. Britse 
handelshuizen domineerden de meest 
lucratieve sectoren van de economie (zoals 
de export van rijst, teak-hout, edelstenen 
en olie), de interne handel en kleinscha-
lige verwerking van landbouwproducten 
waren grotendeels in de handen van 
Chinese en Indische immigranten. De 
Britten legden de moerassige Irrawwady-
delta droog voor de aanleg van rijstvelden 
en dwongen 300.000 boeren te verhuizen 
hiervoor. De grotendeels op eigen con-
sumptie gerichte prekoloniale economie 
werd nu overspoeld door de eisen van 
de internationale markt, met rijst als 
belangrijkste exportproduct. Concurrentie 
dreef de prijzen van de gronden, voedsel 
en geïmporteerde consumentengoederen 
de lucht in, terwijl de rentevoeten op de 
geleende kredieten aan het begin van het 
plantseizoen de kleine boeren ruïneerden. 
Verarmde Birmaanse boeren verloren hun 
gronden (meestal aan Zuid-Indische geld-

schieters) en zagen zich verplicht te con-
curreren met de Indische arbeiders voor 
manueel werk in de delta en de Rangoon 
regio. De druk van de markt zorgde dus 
voor een groeiende landloosheid, schul-
denophoping, wanhoop en criminaliteit. 
De reactie van de koloniale autoriteiten 
was het opleggen van zware straffen en 
de uitbreiding van het leger en de politie. 
Deze instrumenten van repressie werden 
vooral bevolkt door Indiërs en christelijke 
minderheden. Binnen het Eigenlijke Birma 
installeerde men dus een structurele 
scheiding onder de bevolking op basis van 
etnische lijnen. De periode van koloniale 
heerschappij was relatief kort, maar wel 

zeer destructief voor de Birmaanse maat-
schappij.
 
Japan vs het Britse Rijk
De Britse inlijving van Birma in haar 
Indische rijk (Birma werd uiteindelijk nog 
een aparte Britse kolonie in 1937), leidde 
wel tot de ontwikkeling van hogere edu-
catie, maar tegen 1930 was de campus van 
Rangoon een broeinest van anti-koloniale 
agitatie geworden. Het is daar dat een 
nieuwe generatie van Birmaanse leiders 
gevormd werd. De 'Dobama Asiayone' 
(Onze Birmaanse Associatie) werd er in 
1930 opgericht en stond als nationalisti-
sche anti-koloniale beweging op de bar-
ricades voor de onafhankelijkheid. Met 
het uitbreken van wereldoorlog II keken 
de Birmaanse anti-kolonialisten, net zoals 
vele Indische nationalisten, naar de vij-
anden van Engeland als potentiële bond-
genoten en bevrijders. In 1939 werd het 
Vrijheidsblok opgericht, een alliantie van 
'Dobama Asiayone', monniken, studenten 
en oudere nationalisten, die opriepen tot 
een opstand. De Britten reageerden met 
massale arrestaties en brutale repressie. 
Aung San, een Birmaanse opstandeling, 
die naar het buitenland gevlucht was 
omwille van de Britse repressie, had zich 

ondertussen aangesloten bij het Japanse 
leger dat aan het oprukken was. Met 
Japanse hulp had Aung San het Birmaanse 
Onafhankelijkheidsleger opgericht (bijna 
uitsluitend bestaand uit Bamar) en aan 
de zijde van de Japanners veroverde hij 
in een blits Birma. De Britse vertegen-
woordigers vluchten naar het Westen 
van het land samen met zo'n half miljoen 
Indische vluchtelingen. In de westelijke 
bergachtige 'Uitgesloten Gebieden' her-
groepeerden de geallieerden zich en train-
den en bewapenden de Kachin, de Shan, 
de Chin en andere inheemse groepen 
om te vechten tegen Japan en de nieuwe 
Birmaanse regering waarin Aung San de 

minister van Oorlog was. Van 1942 tot 
1945 was Birma het toneel van een oorlog 
tussen de twee imperiale machten Japan 
en Groot-Brittannië, met alle destructieve 
gevolgen vandien. Met het einde van de 
2de wereldoorlog in zicht keerden Aung 
San's Revolutionaire Partij van het Volk en 
de Communistische Partij van Birma (CPB)
zich tegen Japan en sloten zich aan bij de 
geallieerden. Zij vormden de belangrijkste 
politieke krachten in Birma bij de terug-
keer van de Britten. 
 
Post-oorlogsorde
Drie jaren van bombardementen, gevolgd 
door de techniek van de verschroeide 
aarde toegepast door het Japanse leger 
toen ze het land verlieten, lieten de toen-
malige hoofdstad Rangoon in puin achter. 
Mandalay, de tweede grootste stad van 
het land, werd platgelegd en de meeste 
provinciale steden lagen in ruïnes. De 
oogst was vernietigd en de hongersnood 
lonkte. Rebellen die zich ver van huis 
bevonden, verdreven dorpelingen en ste-
delijke vluchtelingen hadden het moeilijk 
om te overleven, net zoals de gewapende 
groepen etnische minderheden. De Britten 
hadden maar weinig zin en redenen om 
de kosten van de reconstructie van Birma 
op zich te nemen. Er was evenmin een 
collaborerende landelijke oligarchie die ze 
opnieuw konden installeren. Toch waren 
de Britten vastberaden om net zoals in 
Pakistan en India, hun stempel te druk-
ken op de post-koloniale Birmaanse staat 
door de groepen die hen het best gediend 
hadden te belonen met macht om zo hun 
eigen invloed in de toekomst te verzeke-
ren. Net zoals ze maar weinig geïnves-
teerd hadden in het land toen het nog een 
kolonie was, mikten ze nu op een goed-
kope post-koloniale oplossing: ze eisten in 
de onderhandelingen voor onafhankelijk-
heid een leidende rol in het leger voor de 
door hen getrainde Karen officieren; een 
blijvende kleine Britse aanwezigheid; een 
federalistische grondwet waarin politieke 
representatie verzekerd werd voor de 
Karen en de andere minderheden, en de 
uitsluiting van de Communistische Partij.

In januari 1947 ondertekenden Aung San 
en de Britse premier Attlee een initiele 
onafhankelijkheidsverklaring, grotendeels 

De periode van Britse koloniale heer-
schappij was relatief kort, maar wel zeer 
destructief voor de Birmaanse maat-
schappij.
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onder Attlee's voorwaarden. 
Aung San weigerde wel het 
lidmaatschap van het Britse 
Gemenebest en verwierp 
op die manier ook George 
VI als formeel staatshoofd. 
Onafhankelijkheid werd 
gepland voor januari een 
jaar later. Op 19 juli 1947 
terwijl de onderhandelin-
gen nog altijd aan de gang 
waren, werden Aung San 
en vijf collega's van het 
interimkabinet vermoord, 
blijkbaar in opdracht van 
hun politieke rivaal, U Saw. 
Op die manier werd niet Aung San, maar 
U Nu, een van de oudere vooroorlogse 
nationalistische anti-koloniale leiders, 
de eerste premier van de onafhankelijke 
staat Birma. Generaal Smith Dun, een 
door de Britten getrainde christelijke 
Karen werd aangeduid als stafchef van 
het leger. Onmiddellijk na de definitieve 
ondertekening brak er een opstand uit 
vermits de Communistische Partij, een 
zeer belangrijke bondgenoot in de anti-
koloniale strijd, uitgesloten werd van 
de macht door de Attlee-overeenkomst. 
U Nu droeg het leger op om de com-
munistische opstand neer te slaan. De 
communisten werden wel verdreven naar 
de grensgebieden, maar daar hielden ze 
decennialang stand. Binnen de eerste 
maanden van de onafhankelijkheid vielen 
de Birmaanse strijdkrachten (tatmadaw) 
ook uiteen – alweer een gevolg van de 
Britse overeenkomst. De door Karen gedo-
mineerde hogere rangen en hun nauwe 
banden met de Britten waren onverdraag-
lijk voor het overlevende leiderschap van 
het anti-koloniaal verzet. Generaal Ne Win 
zorgde er bijgevolg voor dat het volledige 
Karen-officierenkorps ontslaan werd. Het 
resultaat was een massale desertie van de 
door de strijd geharde Karens en de start 
van een opstand die zou voortduren tot in 
de 21ste eeuw. Het Birmaanse leger werd 
dus gedecimeerd en de nieuwe staat werd 
geconfronteerd met een stijgend aantal 
gewapende rebellengroepen in grensre-
gio's. Om deze dreigingen het hoofd te 
kunnen bieden werden het leger vlug 
uitgebreid. Onder het bevel van generaal 
Ne Win en zijn kameraden werden de tat-

madaw geherstructureerd naar het model 
van het professionele Britse leger met een 
geïntegreerde verticale commando-struc-
tuur en effectieve logistieke ondersteu-
ning. Geen enkele officier van een etni-
sche minoriteit kreeg nog een belangrijke 
leiderspost. Tegen het einde van de jaren 
1950 stond de competentie van het leger 
in fel contrast met de groeiende verlamd-
heid van de burgerlijke instellingen en de 
interne onenigheid die daar welig tierde, 
zowel in de leidende als de oppositionele 
partijen. 

Toch kende het eerste decennium van de 
onafhankelijkheid een aantal verwezen-
lijkingen: steden werden heropgebouwd 
en de infrastructuur in het land werd ver-
beterd. Rangoon werd een van de meest 
moderne steden in Zuid-Oost Azië. Eerste 
minister U Nu stelde een neutralistisch 
buitenlands beleid voor, samen met een 
economisch plan dat opgesteld was door 
Amerikaanse raadgevers die verblind 
waren door de New Deal. Hij hing ook een 
populistisch versie van het boeddhisme 
aan dat hij zelf verpersoonlijkte. Deze visie 
sloeg buiten de boeddhistische kernregio 
echter niet aan. In Myanmar vochten anti-
koloniale Bamar strijdkrachten gedurende 
het grootste deel van de oorlog tegen de 
door de Britten-gesteunde minderheden. 
Alleen de allerlaatste maanden van de 
oorlog in 1945 vochten ze aan de zijde van 
de andere etnische troepen uit de grens-
streken tegen de Japanners. Tegen de 
Britse herbezetting van Rangoon in mei 
van hetzelfde jaar was het weinige dat de 
volkeren in Myanmar verenigde al lang 

weer weggeëbd. Het over-
bruggen van de historisch 
nog versterkte etnische en 
religieuze verschillen, was 
nooit een prioriteit van 
de Nu regering in de jaren 
1950. Politici uit de min-
derheidsgroepen aan wie 
federalistische toegevingen 
beloofd waren in ruil voor 
hun steun aan een unitaire 
grondwet, ergerden zich 
aan hun politieke margina-
lisatie en eisten een grotere 
autonomie.

Ne Win's heerschappij
Het Birmaanse leger, als de verdediger van 
de staat gedisciplineerd, verantwoordelijk, 
en patriottisch, oordeelde zich beter in 
staat om het land te leiden dan de kibbe-
lende burgerlijke politici, hun voormalige 
strijdmakkers in de anti-koloniale bewe-
ging van de jaren 1930. In 1958 namen 
de tatmadaw van Ne Win de macht al 
kortstondig over, maar de militaire rege-
ring hield verkiezingen in 1960 waardoor 
de triomferende U Nu opnieuw zijn post 
kon innemen. Nu's pogingen om van 
het boeddhisme de staatsgodsdienst te 
maken – een van zijn verkiezingsbeloftes – 
lokten een tweede interventie uit van het 
leger. Het militair leiderschap was sterk 
gekant tegen U Nu's plannen, omdat ze 
vreesde de niet-boeddhistische minder-
heden nog meer te zullen vervreemden. 
En inderdaad, in 1962 kwamen een aantal 
leiders van minderheidsgroepen samen 
om te spreken over een federalistische 
grondwet. Dit werd beschouwd als een 
bedreiging voor de eenheid van de natie 
en Ne Win greep de macht opnieuw. De 
coups (die positief onthaald was door 
de Kennedy-administratie) werd gecon-
fronteerd met vastberaden studenten-
protesten. Het protest werd gebroken 
toen Ne Win's mannen het gebouw van 
de Studentenraad in de Universiteit van 
Rangoon opblies. Ne Win's bestuur ver-
toonde desalniettemin een bepaalde con-
tinuïteit met Aung San en U Nu 's visies 
van een sterk eengemaakt Birma als een 
zelfvoorzienende, ontwikkelende staat, vrij 
van buitenlands voogdijschap en bemoei-
enissen. Dit werd schriftelijk vastgelegd 
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in 'Ne Win's Weg naar het Socialisme' een 
mix van boeddhisme, nationalisme en een 
soort planeconomie. In eigen land bleef 
de tatmadaw – die nog altijd de vaandel 
droegen van Aung San's nationalistische 
revolutie – een door Bamar bewonderde 
institutie. Binnen het leger koos Ne Win 
hoogstpersoonlijk zijn ta-byee (volgelin-
gen) uit voor promotie en zorgde ervoor 
dat zijn rivalen nooit op het voorplan kwa-
men. Terwijl militaire corruptie vrij regel-
matig voorkwam was de schaal ervan 
redelijk gelimiteerd, niet in het minst 
omdat hun zelfgekozen isolationisme de 
generaals geen toegang gaf tot de Koude 
Oorlogsrijkdommen. Ook de ascetische 
Ne Win zelf deed zich niet te goed aan 
kleptocratische plunderingen. Corruptie 
was wijder verspreid binnen de officiële 
Birmaanse Socialistische Programma 
Partij (de enige legale partij gedurende Ne 
Win's beleid), waarvan vele hogere posten 
bezet werden door voormalige legerof-
ficieren. De BSPP-regering voerde een nati-
onalisatie van de private ondernemingen 
door en nam uiteindelijk de export-import 
van rijst, hout, olie en andere grondstoffen 
over, net zoals de meeste groothandelaars 
en winkels. Het resultaat van dit econo-
misch beleid was dat zo'n 300.000 Indiërs 
en 100.000 Chinezen, vooral handelaars, 
het land verlieten tussen 1963-1967. Zelf 
een overtuigd seculier, trok Ne Win de 
Staatsreligie Beschermings Wet van U 
Nu in en nationaliseerde hij de klooster-
scholen. Protest werd geconfronteerd met 
zware repressie. Dissidentie binnen het 
leger zelf werd even fervent uitgeroeid. 
In 1976 leidde een mislukt officieren com-
plot om Ne Win te vermoorden tot een 
grootschalige zuivering, die de toenmalige 
leider van de gewapende strijdkrachten, 
Tin Oo, zijn post kostte (dezelfde Tin Oo, 
ondervoorzitter van de Nationale Liga 
voor Democratie, die in februari 2010 na 
tien jaar gevangenschap en huisarrest 
werd vrijgelaten door de junta). Hij werd 
toen beschuldigd van hoogverraad en 
werd veroordeeld tot zeven jaar in een 
werkkamp. 
Maar ondanks deze strenge greep op het 
centrum van het land, was de autoriteit 
van de regering gedurende de halve eeuw 
na de onafhankelijkheid bijna onbestaan-
de in de meeste grensstaten van Birma. 

Hier werden de tatmadaw geconfronteerd 
met goed bewapende troepen – sommi-
gen gesteund door buitenlandse staten 
of donors zoals de VS, China of Thailand. 
Anderen onderhielden zichzelf met de 
opbrengsten van de extractie van natuur-
lijke rijkdommen en het heffen van tak-
sen op illegale smokkel over de grenzen. 
Daarbovenop waren grote 'bevrijde gebie-
den' langs de Thaise en Chinese grens nog 
altijd onder controle van de duizenden 
troepen tellende, maoistisch geinspireerde 
Communistische Partij van Birma. De 
Kachin Onafhankelijkheidsorganisatie en 
de Karen Nationale Unie (op een bepaald 
moment een bondgenoot van de CPB) 
hadden gelijkaardige aantallen soldaten 
ter beschikking en vochten voor seces-
sie van- of autonomie binnen de unitaire 
Birmaanse staat. Waarschijnlijk was een 
kwart van het land onder de controle van 
gewapende tegenstanders van het cen-
trale regime. Miljoenen dorpelingen vielen 
in deze gebieden ten prooi aan rovende 
milities, drugsbaronnen en smokkelaars 
die hun goederen en arbeid opeisten. Alle 
strijdende partijen waren verantwoorde-
lijk voor verkrachtingen, folteringen, bui-
tenrechtelijke executies en de vernieling 
van huizen. Het eveneens brute anti-rebel-
lenbeleid van de regering (bekend onder 
de naam Pya Ley Pya of Vier Sneden) werd 
gevoerd met weinig middelen door slecht 
uitgeruste tatmadaw die ver van Rangoon 
gestationeerd waren. Er wordt geschat 
dat elk jaar ongeveer 10.000 mensen – 
boeren, handelaars, monniken, pastoors, 
leraars, regeringssoldaten en gewapende 
rebellen – stierven in de vier decennia van 
Birma's burgeroorlogen. De doorgedreven 
verdeling van het land werd voor het eerst 
doorgevoerd door de Britten, maar werd 
onder de door Bamar gedomineerde staat 
verdergezet. Dit was zowel op politiek als 
op moreel vlak een mislukking.

Trauma van 1988
Tegen het einde van de jaren 1980, begon 
het falen van het economisch beleid ook 
zeer duidelijk te worden. Terwijl de buur-
landen (Thailand, Maleisië, Singapore en 
uiteindelijk ook China) kapitaal aantrok-
ken via hun reserve aan zeer goedkope 
geschoolde arbeidskrachten, stond de 
autarkische economie van Birma na  

25 jaar van militaire heerschappij op het 
randje van het failliet. Op 5 september 
1987 verklaarde de BSSP, in een zeer slecht 
geadviseerde zet, dat alle kyat-briefjes 
(kyat is de Birmaanse munteenheid) in 
omloop, waardeloos waren en vervangen 
werden door een nieuwe serie briefjes. 
De weinige spaarders die hun geld in de 
staatsbanken bewaarden, konden het 
omzetten in de nieuwe kyatt-briefjes, 
maar het merendeel van de mensen, die 
hun spaargeld liever onder de matras 
verstopten, moesten toezien hoe al 
hun reserves van de ene op de ander 
dag waardeloos waren geworden. In 
1988 volgde dan ook de grootste poli-
tieke opstand van Birma's post-koloniale 
geschiedenis. Er werd op verschillende 
plaatsten gedemonstreerd. De opposan-
ten kregen onmiddellijk af te rekenen 
met repressie, maar de betogingen bleven 
als paddestoelen uit de grond schieten in 
een cyclus die tot een climax kwam in de 
zomer van 1988. In Rangoon en Mandalay 
legden door studenten geleide protesten 
de steden plat. Tegen het einde van juli 
hadden de monniken de controle over 
de straten van Mandalay overgenomen. 
Zwaaiend met hun stokken patrouilleer-
den ze de straten. Ook in vele kleinere 
steden waren er nooit geziene protesten. 
Op het einde van juli zag Ne Win, onder-
tussen 78, zich verplicht af te treden. In 
zijn afscheidsspeech waarschuwde hij dat 
het leger in het vervolg raak zou schieten. 
Ondanks deze bedreiging kwamen op 8 
augustus (8/8/88) miljoenen mensen op 
straat – waaronder veel staatsambtena-
ren – in een nooit gezien volksprotest. De 
interim-regering beval een einde aan de 
demonstraties en 's avonds op 8 augustus 
begon het leger te schieten op de onge-
wapende menigte. Nog meer protesten 
en een algemene staking volgden hierop. 
Uiteindelijk greep het leger rechtstreeks 
de macht. Het richtte de 'State Law and 
Order Restoration Council' (SLORC) op, 
herdoopte het land 'Myanmar', schafte 
de grondwet van 1974 af en voerde een 
krijgswet in. Na een veelbelovende start 
strandde de volksbeweging – waarvan 
Aung San Suu Kyi (dochter van) een 
gezicht was geworden – na 12 maanden, 
omwille van zware repressie en interne 
onenigheid. 
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Een schreeuw om recht
I Jan Elshout I

Na een indrukwekkende staat van dienst, onder meer als premier van Nederland, had Dries Van Agt van zijn rust kunnen  
genieten, maar sinds een aantal jaren zet hij zich intensief in voor de Palestijnse zaak. Dit boek is een betoog voor  

gerechtigheid voor de Palestijnen.

Doordat het boek niet geschiedkundig 
maar thematisch van opzet is, wordt de 
lezer direct in de problematiek van het 
Palestijns/Israëlisch conflict meegenomen. 
Zeer bruikbaar voor de ‘geïnteresseerde 
leek’. Hoewel veel mensen een vastom-
lijnde mening hebben over het conflict 
en kranten vaak uitvoerig over incidenten 
rapporteren, blijkt dat achtergrondkennis 
maar al te vaak ontbreekt. 

Evenwichtigheid
Van Agt plant een olijfboom, teken van 
hoop, maar wel een boom die ontworteld 
werd voor de bouw van de Muur. Om 
die reden wilde de huidige Nederlandse 
premier hem niet herplanten, want dat 
zou ‘te politiek’ zijn. Juist tegen deze 
‘evenwichtigheid’ verzet Van Agt zich. 
Feitelijk staat Nederland (en bij uitbrei-
ding Europa) al decennialang de realisatie 
van Palestijnse rechten in de weg, door 
zich steeds neer te leggen bij de verdere 
ontrechting van Palestijnen door Israël. 
Daarin een ommekeer brengen, is duide-
lijk het doel van het boek.
De auteur maakt heel nuchtere en 
goed onderbouwde analyses. Er wordt 
helder uitgelegd hoe de annexatie van 
Palestijnse grond, de achterstelling van 
Palestijnse inwoners, de afbraak van hui-
zen en zelfs hele buurten, het geweld van 
kolonisten, enzovoort, strijdig zijn met de 
internationale rechtsregels. 
Analyses van diverse ‘vredesinitiatieven’ 
doen twijfel rijzen of er aan Israëlische 
zijde ooit een echte vredeswil heeft 
bestaan. De internationale diplomatie 
blijkt niet zozeer gericht te zijn op het 
beëindigen van de Israëlische bezetting, 
maar feitelijk op het onmogelijk maken 
van verzet daartegen. Van Agt toont ook 
de onevenwichtigheid van de westerse 
benadering aan: aan Palestijnen worden 
zware eisen gesteld, aan de Israëlische 

bezetter niet. Afkeurenswaardig is ook 
het beleid van de EU, die Israël keer op 
keer voordelen biedt, zonder de naleving 
van mensenrechten daadwerkelijk af te 
dwingen. Van de lange lijst van mensen-
rechtenschendingen zou men zowaar 
moedeloos worden, maar het werd echter 
tijd dat iemand de feiten eens op goed 
leesbare manier op een rijtje zette en de 
jurist Van Agt heeft dit karwei uitstekend 
op zich genomen. 

Hoe verhoudt het boek zich 
tot andere werken op dit 
terrein? 
Het boek is niet bedoeld als een stan-
daardwerk. Voor verscheidene thema’s 
die aan de orde komen bestaan die al. De 
voorgeschiedenis van het conflict is uitge-
breid onderzocht door Egbert Talens, het 
ontstaan van het vluchtelingenvraagstuk 
door Karmi en Cotran, de systematische 
verdrijving van de Palestijnen door Ilan 
Pappé en de Hamas-beweging door Jeroen 
Gunning. Meer geschiedkundig van opzet 
en eveneens goed leesbaar is het boek 
van oud-president Jimmy Carter 'Peace, 

not Apartheid'. Dit is echter al weer enkele 
jaren oud en een groot voordeel van Van 
Agts boek is dat het tot medio 2009 is 
bijgewerkt, inclusief de onderzoeken naar 
de laatste Gaza-oorlog. 'De Verwoesting 
van Palestina' van Robert Soeterik heeft 
meer het karakter van een standaardwerk. 
Dit is ook thematisch van opzet en bevat 
geselecteerde bijdragen van een groot 
aantal auteurs. Het is grondiger dan Van 
Agts boek, maar veel zwaarder om door te 
komen. Samenvattend kan gezegd worden 
dat ‘Een schreeuw om recht’ een belang-
rijke aanwinst is. Er bestaat in Nederland 
geen ander boek dat, onderbouwd en toch 
goed leesbaar, het Palestijns/Israëlische 
conflict zo helder en up to date uitlegt. 

Welke betekenis kan het 
boek hebben?
In sterk pro-Israëlische kringen heeft het 
boek eenzelfde effect als ‘an inconvenient 
truth’ bij klimaatsceptici had. Onzinnig 
is de stelling van Jan Blokker (NRC-
Handelsblad van 11 september) dat men 
op basis van hetzelfde feitenmateriaal 
tot omgekeerde conclusies kan komen 
(hij geeft er niet één voorbeeld van). Hans 
Knoop (de Telegraaf van 13 september) 
besteedt driekwart van zijn artikel om te 
beweren dat Van Agt 30 jaar geleden al 
niet deugde. Het (meestal toch vrij pro-
Israëlische) dagblad Trouw (10 september) 
besteedde in een lang interview aandacht 
aan de motieven achter de indringende 
oproep van Van Agt. 
Het boek is zeer bruikbaar voor personen 
en groepen die zich willen herbezinnen 
over het conflict en het Nederlandse 
beleid daarin. 
Bron: www.uitpers.be.

VAN AGT Dries,  
'Een schreeuw om recht', de Bezige Bij, 
Amsterdam, 2009, 367 p.
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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 

  
13-03-2010
6de Vredesconferentie: oorlog, uw beste belegging?
Locatie: De Markten, Oude Graanmarkt 5, Brussel (10u-17u30)
Inkom: 3 euro – Inschrijving gewenst via ludo@vrede.be of 
09/233.46.88 (programma zie wikkel of www.vrede.be)

16 tot 27-03-10
filmfestiVal – eye on Palestine 
Locatie: Film-plateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent
Toegangsprijzen: € 4 aan de kassa; € 2,5 vvk en voor studen-
ten, werklozen en 65+ 
€ 15 weekabonnement inclusief maaltijd op slotdag 27/3
Reservatie: reservatie@victoriadeluxe.be
Alle info op www.eyeonpalestine.be of www.film-plateau.be 

16-03-10
debat en boekVoorstelling

“Israël-Palestina. Tweespraak over oorzaken en oplossingen”, 
Debat met Ludo Abicht en André Gantman.
Aanvang: 20u 
Locatie: Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent
Gratis toegang – Reservatie: gent@masereelsfonds.be

19-03-10
film “la terre Parle arabe/the land sPeaks arabic”  
(Palestina/frankrijk)
Maryse Gargour – 60 minuten – 2009 (Engels, Arabisch en 
Frans met Engelstalige ondertiteling)
Aanvang: 18u – Locatie: Film-plateau Gent

19-03-10
film “izkor. slaVes of memory” (frankrijk)
Eyal Sivan – 97 minuten – 1990 (Hebreeuws met Engelstalige 
ondertiteling)
Aanvang: 20u – Locatie: Film-plateau Gent

22-03-10
film “the iron wall” (Palestina)
Mohammed Alatar – 52 minuten – 2006 (Engels, Arabisch en 
Hebreeuws met Engelstalige ondertiteling)
Aanvang: 20u – Locatie: Film-plateau Gent

24-03-10
film “rachel” (belgië/frankrijk)
Simone Bitton – 101 minuten – 2008 (Engels en Arabisch met 
Nederlandstalige en Franstalige ondertiteling)
Aanvang: 20u – Locatie: Film-plateau Gent

26-03-10
film “z32” (frankrijk/israël)
Avi Mograbi – 81 minuten – 2008 (Hebreeuws met 
Nederlandstalige en Franstalige ondertiteling)
Aanvang: 20u – Locatie: Film-plateau Gent

26-03-10 
inter-dialogue seminar

Workshop on images, the imaginary and the political 
What are the possibilities and pitfalls of stimulating citizen 
journalism by means of audiovisual material? 
Met Y. Gross (B'Tselem) en H. Al Khateeb (Palestijns cameraman). 
Aanvang: 14u (tot 18u) 
Deze workshop zal doorgaan in het Engels
Locatie: Gentse Universiteit, Korte Meer 11, Vergaderzaal 1ste 
verdieping – Reservatie: reservatie@victoriadeluxe.be

27-03-10 
film “to shoot an elePhant” (sPanje)
Alberto Arce en Mohammad Rujailah – 113 min- 2009  
(Engels en Arabisch, Engelstalige ondertiteling)
Aanvang: 16u
Locatie: Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, 2000 Antwerpen
Prijs: € 7 aan de kassa, € 4 in vvk en voor studenten, 
werklozen en 65+
Reservatie: reservatie@zuiderpershuis.be of 03/248.01.00

27-03-10 
film “le sel de la mer” (frankrijk/Palestina)
Annemarie Jacir – 109 min – 2008 (Engels en Arabisch, 
Nederlands en Franstalige ondertiteling)
Aanvang: 18u – Locatie: Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, 2000 
Antwerpen
Prijs: € 7 aan de kassa, € 4 in vvk en voor studenten, werklozen 
en 65+
Reservatie: reservatie@zuiderpershuis.be of 03/248.01.00

20-03-10
boekVoorstelling: cultural cleansing in iraq + debat 
met Lieven De Cauter, Hana Albayati, Dirk Adriaensens en  
Max Fuller
Aanvang: 20.30 – Locatie: Les Halles, Koninklijke St-Mariastraat, 
1030 Schaarbeek – Inkom: € 5
Reservatie: reservation@halles.be of 00322 2182107
http://www.brussellstribunal.org/Newsletters/bookpresenta-
tionNED/posterned.htm 

03-04-10
bomsPotting oP kleine brogel

Van 12 tot 17u – Locatie: Kleine Brogel
Info op: http://www.vredesactiediy.be 

17-04-10 en 18-04-10
nationale actiedag Van het belgische VoorzitterschaP Van de eu
met politieke debatten omtrent de financiële crisis, de sociale 
crisis, de klimaatcrisis, conflicten, de voedselcrisis (landbouw)
Aanvang: 9 u (tot 21u) – Locatie: Brussel – Info: www.wsf.be
Contactpersoon: Monica Espinoza info@wsf.be
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Steun onze vrede – rek. nr. 523-0803211-29
STEUNFONDS december 2009 – januari 2010

Help ons de werking van onze vredesbeweging verder uit te bouwen. Uw steun geeft ons meer mogelijkheden om informatie te ver-
spreiden en acties op te zetten om het beleid te beïnvloeden. Misschien wil jij ook zoals vele vredesvrienden wel een domiciliëring 
invullen voor een kleine maandelijkse storting. Tel 092334688 of pieter@vrede.be
NB, Antwerpen 20; LB, St-Eloois-Vijve 9,92; BL, Wilrijk 4,96; UC, Torhout 5; AC, Mariakerke 14; EDB, St-Michiels 4,96; JDL, Aalst 5,2;  
WDR, ’s Graevenwezel 12,40; CDS, Aalst 5; HDS, Assebroek 8; CDS, Gent 4,96; ED, Veldegem 4,96; JPE, Gent 20; YG, Hoevenen 4,96; SL,  
Oostende 4,96; KL, Gentbrugge 5; EM, Gent 4,96; RM, Oostende 10; LM, Drongen 24,78; BP, Oostende 9,92; GR, Kontich 10; JDS, Luik 4,96;  
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