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De top 100-lijst van bedrijven die in de 
VS de grootste overheidscontracten 

binnenhalen wordt gedomineerd door 
het militair-industrieel complex. De top 
vijf bestond voor het fiscaal jaar 2009 
uit Lockheed Martin Corporation, The 
Boeing Company, Northrop Grumman 
Corporation, General Dynamics 
Corporation en Raytheon Company. Deze 
bedrijven zijn gespecialiseerd in de bouw 
van gevechtsvliegtuigen, raketten, duikbo-
ten en andere militair materieel. Samen 
waren ze goed voor meer dan 20% van alle 
overheidscontracten, meer dan 105 miljard 
dollar op een totaal budget van 524 mil-
jard dollar. Oorlog uw, beste belegging! 
(www.usaspending.gov)

Op 22 april wordt jaarlijks in meer dan 
175 landen in de wereld de dag van 

de aarde gevierd met tal van activiteiten 
die de kwetsbaarheid van de aarde in de 
kijker moeten zetten. Het was in de VS 
dat deze dag voor het eerst in het leven 
geroepen werd, in het jaar 1970. Veertig 
jaar later beginnen alle overheidsdeparte-
menten dan ook stilletjes aan hun verant-
woordelijkheid te nemen. Ook het minis-
terie van Defensie wil gerust zijn steentje 
bijdragen. De zeemacht bijvoorbeeld 
heeft zichzelf de doelstelling opgelegd 
om tegen 2020 het petroleumverbruik 
met de helft te verminderen. Hoe ze dat 
in de praktijk gaan aanpakken werd op de 
dag van de aarde gedemonstreerd met 
de testvlucht van een F/A-18 straaljager. 
Het toestel vloog op een brandstofmeng-
sel dat bestond uit 50% kerosine en 50% 
biobrandstof. Het leger hoopt op die 
manier de natuur te beschermen maar 
dat het zo ook minder afhankelijk wordt 
van buitenlandse leveranciers zal waar-
schijnlijk doorslaggevend geweest zijn 
in de beslissing om 'groener' te worden. 
Het is vooralsnog niet duidelijk hoe ze het 
nucleaire en conventionele bommenar-
senaal natuurvriendelijker gaan maken. 
Misschien terug overschakelen op biologi-
sche oorlogsvoering? 

Ook Groot-Brittannië wou scoren 
voor de dag van de aarde. De Britse 

regering kondigde de creatie aan van 

’s werelds grootste maritieme natuur-
reservaat rond de Chagos Archipel in de 
Stille Oceaan. Een uniek stukje natuur 
dat qua biodiversiteit gemakkelijk de 
vergelijking kan doorstaan met de 
Galapagos eilanden. Toevallig ligt er ook 
een Amerikaanse militaire basis in het 
midden van het (Britse) gebied waarvoor 
er een kleine uitzondering op de strenge 
regels gemaakt wordt: Diego Garcia. Een 
niemendalletje dat tot stand kwam door 
de oorspronkelijke bevolking te deporte-
ren naar Mauritius, waar koraalriffen voor 
vernield werden, bomen voor ontworteld 
en waarbij grote stukken van het eiland 
onder asfalt verdwenen. Diego Garcia is 
ook de basis van waaruit de bommenwer-
pers opstegen om Irak en Afghanistan op 
waarschijnlijk geheel natuurvriendelijke 
wijze te bombarderen en waar vermoe-
delijk nucleaire wapens en bunker buster-
bommen met verarmd uranium liggen 
opgeslagen.

In De Morgen van vrijdag 30 januari 
stond naar aanleiding van de huidige 

olieramp in de Golf van Mexico een 
opsomming van de grootste olierampen 
uit de geschiedenis. Met stip op num-
mer 1 staan de brannende oliebronnen in 
Koeweit veroorzaakt door de Amerikaanse 
bombardementen in 1991. In de top vijf 
vinden we nog twee olierampen terug 
ten gevolge van militaire acties. In 2000 
explodeerden de bronnen in Rusland na 
acties van het leger, goed voor de tweede 
plaats in de ranglijst. Op de vierde plek 
staan de brandende bronnen in het olie-
veld van Bahra in Irak, veroorzaakt door 
militaire operaties van de VS in 1991. Tot 
zover de 'groene' defensie.   

Het Braziliaanse bedrijf Yaguarete Pora 
S.A. slaagde erin de totale vernieti-

ging van een groot stuk bos in Paraguay, 
dat aan inheemse Indianen toebehoort, 
voor te stellen als een nobele daad van 
natuurconservatie. Het bedrijf bezit meer 
dan 78.000 hectares bos dat eigenlijk deel 
uitmaakt van het territoriaal gebied van 
de Ayoreo-Totobiegosode stam. Nadat er 
satellietbeelden verschenen die de des-
tructie van duizenden hectaren bos aan-
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toonden stuurde het bedrijf een persbe-
richt rond dat haar intentie aankondigde 
om een natuurgebied aan te leggen op 
het ontboste land. Uit de plannen die 
het bedrijf indiende bij het Paraguayaans 
Ministerie van Natuur, blijkt echter 
dat het bedrijf tweederde van het bos 
wil omvormen tot graasgebied voor 
runderen. Yaguarete Porá is nota bene 
een bedrijf dat partner is bij het Global 
Compact initiatief van de VN. Daarbij 
beloven bedrijven hun activiteiten te ont-
plooien met respect voor alle VN-regels 
inzake mensenrechten, arbeid en natuur.
(www.corpwatch.org)

In Chili kent men de prioriteiten 
van het leven. Speciaal voor het 

Wereldkampioenschap voetbal, dat door-
gaat van 11 juni tot 11 juli in Zuid-Afrika, 
keurde men op 22 april een wet goed die 
studenten en leerlingen het recht geeft 
om tijdens schooluren naar de matchen 
te kijken. Klein detail: sinds de aardbe-
ving van 28 februari krijgen nog altijd 
tienduizenden leerlingen les in tenten, 
bussen of andere tijdelijke locaties. Maar 
sommige zaken zijn nu eenmaal belang-
rijker dan andere. Volgens de minister van 
Onderwijs Joaquin Lavin “moeten de kin-
deren de Wereldbekermatchen kunnen 
volgen”. Hij rekent op “gezond verstand 
en flexibiliteit bij de directeurs en de 
scholen in het algemeen, om te organi-
seren dat de kinderen de matchen zullen 
kunnen zien”. 

De Dichter
Hij telt de lijnen van zijn zinnen.

Laat de muze maar dansen

die hem tot schrijven dwingt.

Kneedt koortsachtig letters

tot een geheel van woorden.

Alleen het blad papier

blijft onbewogen.

Jozef Vandromme
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De NAVO moet verdwijnen. Ze is eerst en vooral een dinosauriër 
– type natosaurus imperialis – die overgebleven is uit de Koude 
Oorlog. De NAVO moet verdwijnen omdat ze de veiligheid van 
Europa ondergeschikt maakt aan de strategie van de Verenigde 
Staten; omdat ze nog altijd het nucleair wapen als centrale hoek-
steen beschouwt; omdat ze nog altijd een nucleaire first-strike-
strategie aanhoudt en van plan is rakettenschilden te installeren 
(wat dan een bewapeningswedloop met de andere centra zal aan-
zwengelen); omdat ze volledig ten dienste staat van de dominante 
stromingen in de westerse – lees Angelsaksische - samenleving 
(de financiële groepen van Wall Street en de City); en omdat ze de 
rol van politieman van de wereld ambieert (zie Afghanistan, en de 
nauwe relaties met de Japanse-, Australische- en Israëlische legers). 

De Europese Unie heeft zich in zijn officiële beleidsdocumenten voor 
internationale politiek vastgeklonken aan de NAVO. Het Verdrag van 
Lissabon stelt dat elke lidstaat de verplichting heeft om zijn mili-
taire vermogens te vergroten. Dit zijn twee fundamenteel verkeerde 
ontwikkelingen.  Willen of durven onze 
politieke leiders niet buiten het voorge-
tekende kader te denken?

Bij Vrede hebben we geen probleem met 
de afschaffing van de nationale defensie 
en de overdracht ervan naar de Europese 
Unie. Let wel, de term 'defensie' bete-
kent bij ons 'defensie' ofte 'verdediging' 
en niet een militaire bescherming van 
een vaag omschreven veiligheid die in 
werkelijkheid altijd neerkomt op inter-
ventie. En onze kijk betreft ook al decen-
nia een strategie van 'defensieve defensie' op het laagst mogelijk 
niveau, dit wil zeggen dat men zich niet voorbereidt op het uitsturen 
van troepen en op militaire interventies. We hameren daarbij op het 
feit dat de Europese Unie weinig of geen vijanden heeft die haar 
militair willen aanvallen. Dat laagst mogelijke niveau van militaire 
defensie mag dus effectief zeer laag zijn. Met andere woorden 
een eerste deel van het alternatief voor de militaire NAVO is een 
Europese defensieve defensie op het laagst mogelijke niveau.

Als er zich in een land of een regio een humanitaire catastrofe voor-
doet die alleen maar door militair optreden kan worden gestopt, 
dan is dit uitsluitend een terrein van de Verenigde Naties. De hoogst 
noodzakelijke hervorming van de VN Veiligheidsraad kan niet veel 
langer op zich laten wachten. De mondiale economische evoluties 
zullen de Verenigde Naties daartoe verplichten. Het is ondertussen 
duidelijk geworden dat de financiële en economische crisis van 2008 
en 2009 ervoor gezorgd heeft dat de oude 'centra' (Noord-Amerika, 
Europa en Japan) terrein verliezen ten voordele van de groeilan-
den, China, India, Brazilië, en ook Rusland. Opdrachten van de VN 
Veiligheidsraad kunnen niet langer uitbesteed worden aan de NAVO 
of de EU. De verderzetting van de huidige westerse controle binnen 

de VN zal leiden tot de ondergang van deze internationale organisa-
tie. De oude idee van een zelfstandige militaire structuur eigen aan 
de Organisatie van de Verenigde Naties moet ter harte worden geno-
men en uitgevoerd. Alleen een militaire interventie die door de VN is 
beslist, door goed opgeleide VN blauwhelmen wordt uitgevoerd, en 
die ook legitiem is - namelijk niet ten dienste van machtsmanipula-
ties van een van de grootmachten – is aanvaardbaar.

Vervolgens komt het er als land (groep landen) op aan om met de 
buren overeenkomsten te sluiten. We denken hierbij aan een poli-
tieke pan-Europese veiligheidsstructuur zoals we die gekend heb-
ben met het Helsinkiproces, als voorganger van de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). In een dergelijke pan-
Europese veiligheidsstructuur moet worden opgenomen dat de par-
tijen elkaar niet militair zullen aanvallen, dat ze elkaars grenzen zul-
len respecteren, dat hun geschillen voor internationale rechtbanken 
zullen worden behandeld, enzovoort. Maar vooral in Moskou wordt 
vastgesteld dat de huidige OVSE vooral focust op de derde korf over 

de mensenrechten en dat de andere 
punten uit het Helsinki-verdrag 
(economische samenwerking, tech-
nologie, milieu, veiligheidsvraagstuk-
ken,…) systematisch over het hoofd 
gezien worden. De uitvoering van het 
ware OVSE-beleid, wordt onmogelijk 
gemaakt door de expansiepolitiek van 
de NAVO. Maar ook de bombardemen-
ten op voormalig Joegoslavië en de 
eenzijdige onafhankelijkheidsverkla-
ring van Kosovo zijn de negatie van 
Helsinki.  Bij Vrede hebben we ons ook 

altijd verzet tegen het neoliberale vrije-markt-stramien dat in de 
nieuwe OVSE-documenten is geslopen na het einde van de Koude 
Oorlog. Wij pleiten voor een terugkeer naar de kernpunten van de 
veiligheid uit het Helsinki Verdrag.

Alles wat hier staat over pan-Europese veiligheid geldt evenzeer 
voor een pact met de landen van de Middellandse Zee, en ook met 
de Verenigde Staten en Canada. Verder moeten er samenwerkings-
akkoorden worden gesloten met de verschillende knooppunten in 
deze nieuwe polycentrische wereld. 

Zich vastklampen aan de (conventionele) militaire superioriteit 
van enkele westerse landen als onderdeel van een strategisch 
concept waarbij elk probleem als een militaire bedreiging wordt 
beschouwd, is de slechtste evolutie die we ons kunnen voorstellen. 
De lijn die de Hoog Vertegenwoordiger van de EU uitstippelt waar-
bij ontwikkelingssamenwerking, peacekeeping, binnenlandse vei-
ligheid en buitenlandse veiligheid met elkaar verstrengeld worden, 
is ronduit catastrofaal.

Wie durft deze realiteit onder ogen te zien?

Open brief aan de politici
Een alternatief voor de NAVO 

I Georges Spriet I
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EDITORIAAL

Obama heeft hoge verwachtingen inzake 
kernontwapening in het leven geroepen. 
De visie van een kernwapenvrije wereld 
werd een jaar geleden gelanceerd in Praag. 
Ongezien en ongehoord. Ambitieus. Er 
werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar 
het nieuwe ontwapeningsverdrag met 
Rusland (START II) en de nieuwe VS kernwa-
penpolitiek voor het volgende decennium 
(samengevat in de Nucleair Posture Review). 
Deze zouden de weg moeten voorbereiden naar een totale 
kernontwapening en dus het Non-proliferatie regime opnieuw 
versterken. Ondertussen is de inhoud van beide documenten 
bekend. Het zijn geen mijlpalen geworden. Eigenlijk stellen ze 
teleur. Het nieuwe ontwapeningsverdrag gaat niet verder dan 
het vorige Moskou-verdrag dat intussen alweer dateert van 2002. 
En de Amerikaanse kernwapenpolitiek zal duidelijk niet grondig 
wijzigen de eerste 10 jaar. Een terugtrekking van de Amerikaanse 
kernwapens uit België en Europa, kan beschouwd worden als 
een eerste kleine stap, een test, een luchtig voorgerechtje. De 
wapens zijn immers militair nutteloos want onze F16’s geraken 
niet verder dan Duitsland. De Belgische publieke opinie is voor de 
verwijdering van de kernbommen. Zelfs oud secretaris-generaal 
van de NAVO Willy Claes ziet het nut niet in van het langer hier 
houden van die wapens. Het was onlangs ook voor het eerst 
dat een Belgische regering (Leterme II) openlijk die ondingen 
in vraag begon te stellen. Samen met Duitsland, Nederland, 
Luxemburg en Noorwegen wou België de discussie voeren over 
de rol van de kernwapens tijdens de NAVO-top in Tallinn eind 
april. Onze minister van Buitenlands Zaken geraakte uiteindelijk 
zelf niet op de top in Tallinn, wegens de perikelen rond Brussel-
Halle-Vilvoorde. Jammer want de discussie kon zeker wel wat 
tegengewicht gebruiken. NAVO secretaris-generaal Rasmussen 
had de toon al gezet een week voor de top. Kernwapens blij-
ven voor hem inherent deel uitmaken van een geloofwaardige 
NAVO-afschrikkingsmacht. Clinton, de Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken maakte het zaakje af. Volgens haar kan 
er geen sprake zijn van een unilaterale terugtrekking van de 
Amerikaanse kernwapens uit Europa, zonder dat er met Rusland 
een deal gesloten wordt over de terugtrekking van hun tactische 
kernwapens. De Amerikaanse kernwapens in Europa worden 
dus als pasmunt gebruikt in de onderhandelingen met Rusland. 
Maar misschien ook wel als pasmunt in de onderhandelingen… 
met de Europeanen zelf. De afbouw van het Amerikaanse kern-
wapenarsenaal loopt namelijk parallel met de uitbouw van 
een Amerikaans rakettenschild en de ontwikkeling van nieuwe 
conventionele wapens. Dat de nucleaire paraplu van de VS zal 

verdwijnen is op zich dus al helemaal niet 
zeker. Maar we mogen er wel zeker van zijn 
dat we een rakettenschild (in de plaats) 
krijgen. Wat tijdens de Bush-periode nog 
hoogst controversieel was en tot serieuze 
spanningen leidde met Rusland en daarom 
met grote trom afgevoerd werd door 
Obama, wordt nu op slinkse wijze opnieuw 
geïntroduceerd. Voor de VS is het raketten-
schild, in de eerste plaats gericht tegen Iran 

en Noord-Korea, een voldongen feit. Het zal gefaseerd en flexibel 
in Europa geïntroduceerd worden via de NAVO. Tegen 2015 komt 
er een raketteninstallatie in Zuid-Europa, tegen 2018 komt er 
nog een bijkomende raketteninstallatie in Noord-Europa. Voor 
de VS past dit alles in het principe van het ‘delen der lasten’ bin-
nen de NAVO. Het hele project moet het nieuwe cement vormen 
voor de politieke ‘Atlantische band’. We hebben dus nood aan 
Belgische politici die hun nek durven uitsteken. Zonder duidelijke 
Europese- en dus ook Belgische tegenstem worden de principes 
van het verder delen van nucleaire wapens én de installatie van 
een rakettenschild vastgelegd in het nieuw Strategisch Concept 
van de NAVO, dat in november in Lissabon zal gepresenteerd 
worden. Dat maakt onze regeringsleiders medeplichtig aan de 
verdere militarisering van Europa en de verspilling van miljarden 
euro’s aan belastingsgeld. Middelen die hard nodig zijn voor het 
halen van de millenniumdoelstellingen, het voorkomen van de 
klimaatsverandering of de ontmanteling van kernwapens. 
En dat brengt ons tot slot bij de Herzieningsconferentie van 
het Non-proliferatieverdrag in mei (New York). Zoals gezegd 
zijn de verwachtingen hoog dankzij het retorisch talent van 
president Obama. Maar zal het genoeg zijn om een misluk-
king van de conferentie te voorkomen? In de aanloop naar de 
conferentie heeft de VS -dat leiderschap zou tonen- alvast geen 
foutloos parcours neergezet. Veel nadruk werd gelegd op het 
voorkomen van de verdere verspreiding van kernwapens. Maar 
over het nakomen van de eigen NPT-beloftes inzake de vernieti-
ging van de Amerikaanse kernwapens, niets dan woorden. Het 
Allesomvattend Teststopverdrag werd nog steeds niet door de VS 
geratificeerd, het veiligheidsbeleid blijft gebaseerd op nucleaire 
afschrikking en een evenwichtige benadering van het nucleaire 
dossier in het Midden-Oosten is er niet gekomen. De VS blijft op 
ramkoers met Iran, terwijl kernwapenstaat Israël geen strobreed 
in de weg gelegd wordt. Maar net dat dossier blijft wel een van 
de grote struikelblokken voor het NPT-verdrag. Met de verdere 
uitbouw van het rakettenschild lijkt de VS zich nu al in te  
dekken tegen de gevolgen van een mislukking van de  
NPT-Herzieningsconferentie. En Europa? Dat volgt gedwee.

editoriaal
Van een nucleaire paraplu naar 

een rakettenschild
I Pieter Teirlinck I
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Geef jij de pessimisten gelijk die zeggen 
dat de laatste decennia van onafhanke-
lijkheid, vijf verloren decennia zijn?

Ik ben niet pessimistisch en ik geloof niet 
dat het vijf verloren decennia zijn. Ik blijf 
extreem kritisch en zeer streng tegenover 
de Afrikaanse staten, hun overheden en 
hun regerende klassen, maar ik heb nog 
veel meer kritiek op het wereldsysteem 
dat voor een groot deel verantwoordelijk 
is voor de mislukkingen in Afrika. Vandaag 
geeft men toe dat het kolonialisme een 
historische catastrofe is geweest. Toen er 
een einde was gekomen aan de kolonisatie 
van Belgisch Congo waren er slechts negen 
Congolezen die hogere studies hadden 

gevolgd. Na dertig jaar onder het regime 
van Mobutu, een van de meest afgrijselijke 
regimes uit de geschiedenis, waren er al 
honderdduizenden gediplomeerden. Met 
andere woorden, het slechtste Afrikaanse 
regime heeft het drieduizend à vijfdui-
zend maal beter gedaan dan de Belgische 
kolonisatie. Men mag deze zaken niet 
vergeten.     

Als je met de vinger wijst naar het mon-
diaal systeem omdat het voor een deel 
verantwoordelijk is voor de staat waarin 
het Afrikaans continent zich bevindt, wat 
verwijt je dat systeem dan specifiek?

Op het moment van de Afrikaanse onaf-
hankelijkheidsgolf was het Afrikaanse 
continent – en dat is het trouwens nog 
altijd – een tere plek, de zwakste schakel 
in het wereldsysteem. En het zwakste deel 
van het mondiaal systeem is, omwille van 
de logica van dat systeem zelf, veroordeeld 
tot op het bot uitgebuit te worden. De 
overexploitatie van Afrika uit zich vooral in 
de plundering van de natuurlijke rijkdom-
men van het continent. Het komt erop 
neer dat Afrika nuttig is voor het mondiaal 
systeem zolang het een geweldige bron 
van natuurlijke rijkdommen blijft. Een nut-
tig Afrika is een Afrika zonder Afrikanen. 
De volkeren zijn er voor het wereldsysteem 
te veel aan. Ze maken geen deel uit van de 

periferie vol goedkope werkkrachten. Neen, 
de natuurlijke rijkdommen van Afrika vor-
men de enige reden waarom het continent 
interessant is voor het imperialisme (om 
het systeem maar bij zijn hedendaagse 
naam te noemen). En hoe komt het dat 
Afrika kwetsbaar is? Omdat de Afrikaanse 
landen na de herovering van hun onafhan-
kelijkheid er niet voldoende in geslaagd 
zijn om de weg op te gaan van versnelde 
industrialisatie. Doorgaans zegt men dat 
industrialisatie voor later is en dat Afrika 
niet rijp is voor een industrialisatie, maar 
ik beweer dus het omgekeerde. Ongeveer 
vijftig jaar geleden zei men hetzelfde over 

China en ook over Zuid-Korea. Maar het 
zijn specifiek deze landen die zich op een 
zelfverzekerde manier geïndustrialiseerd 
hebben, die nu de opkomende machten 
zijn. Terwijl Afrika 50 jaar achterstand heeft 
opgelopen. Een deel van de verantwoorde-
lijkheid voor die vijftig jaar achterstand ligt 
bij de regerende klassen. Maar de zwakte 
van die regerende klassen, geïllustreerd 
door het feit dat ze aanvaard hebben om 
hun landen cliënt-staten te maken van het 
Westen, vermindert de verantwoordelijk-
heid van de westerse landen niet.

Maar riskeer je niet de Afrikaanse lan-
den altijd maar in een slachtofferrol te 
duwen? Degenen die momenteel de 
touwtjes in handen hebben in Afrika 
bevinden zich toch allemaal daar, op het 
Afrikaanse continent.

Uiteraard. Maar het zijn ondergeschikten 
in het wereldsysteem. Ze zijn even ver-
antwoordelijk als hun patroons, maar de 
patroons zijn dan weer even verantwoor-
delijk als hen. Laten we een simpel voor-
beeld nemen: corruptie – want iedereen 
heeft daar toch de mond van vol. Het is 
waar dat een groot deel van de Afrikaanse 
politici extreem corrupt zijn, maar dege-
nen die hen corrumperen zijn niet minder 
schuldig.

Laten we even teruggaan in de tijd. Het 
jaar 1960 was een onafhankelijkheidsjaar 
voor vele Afrikaanse landen. Sommigen 
hebben de onafhankelijkheid weliswaar 
vroeger verworven, maar 1960 was een 
belangrijk jaar voor veel Franstalige lan-

Het Afrikaanse continent blijft in de nabije 
toekomst in de eerste plaats een bron van 
rijkdommen voor de rest van de wereld. 

Afrika is een geografische speeltuin  
boordevol rijkdommen

Interview met Samir Amin

I Christophe Champin I

Samir Amin is 79 maar nog altijd een vurige militant. Hij is de belangrijkste denker van de tiersmondisten en heeft nauwe banden 
met sommige vaders van de Afrikaanse onafhankelijkheidsstrijd, zoals Modibo Keita, van 1960 tot 1968 de eerste president van de 

republiek Mali. Amin is de auteur van een vijftigtal politieke en economische werken waarin het kapitalisme en het imperialisme in 
al zijn vormen neergesabeld wordt. In een interview afgenomen door Christophe Champin (voor de Franse radiozender RFI), maakt 

hij de staat op van 50 jaar relaties tussen de Afrikaanse staten en de rest van de wereld. 
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den en een aantal 
Engelstalige. 
Waar was u in die 
periode?

Ik was uitgere-
kend in Afrika. Ik 
verbleef in mijn 
land Egypte van 
1957 tot 1960 
en in september 
1960 ben ik naar 
Bamako (hoofd-
stad van Mali) 
getrokken. Ik 
denk dat het de 
dag zelf van de 
uitroeping van 
de onafhankelijk-
heid was, of misschien de dag erna. Dus 
van bij het begin had ik besloten om mijn 
bescheiden competenties ten dienste te 
stellen van de ontwikkeling van het nieu-
we Afrika, het onafhankelijke Afrika.

Hoe heeft u deze dag van de onafhanke-
lijkheid beleefd?

Ik was zeer enthousiast en had hoge 
verwachtingen. Nu deze landen hun onaf-
hankelijkheid heroverd hadden zouden 
ze zich eindelijk kunnen inzetten voor 
een ontwikkeling die naam waardig. Een 
snelle maar ook rechtvaardige ontwikke-
ling, een die de hele bevolking ten goede 
zou komen, ook de lagere klassen. Ik had 
niet toevallig gekozen om naar Mali te 
gaan. Het was omdat de Malinese rege-
ring, het gedeelte ervan dat zich in die tijd 
de Soedanese Unie noemde, radicale keu-
zes had gemaakt. Ze had immers gekozen 
voor een reële onafhankelijkheid door 
te vechten voor een zo groot mogelijke 
manoeuvreerruimte (ten opzichte van de 
grootmachten VS en USSR en ten opzichte 
van de ex-kolonisator), niet voor een reto-
rische onafhankelijkheid. Deze partij ging 
de geschiedenis in als een partij die heel 
dicht stond bij het gewone volk, meer 
bepaald bij de boeren. Er waren vele voor-
waarden vervuld om een goede start te 
kunnen nemen. En het was dan ook geen 
slechte start, maar het land bleef zeer 
kwetsbaar, onder andere om geografische 
redenen. Mali was een heel groot, maar in 

die tijd schaars bevolkt land (amper 4 mil-
joen inwoners), met enorme oncontroleer-
bare grenzen, zonder toegang tot de zee. 
Het is tamelijk vlug beginnen spaak lopen. 
De regerende lokale klassen dragen hierin 
een enorme schuld, want ze hadden  
voor zichzelf wel manoeuvreerruimte  
gecreëerd, maar ze hebben die niet op 
de best mogelijke manier gebruikt. Men 
gleed al snel af naar de verleiding van het 
verwerven van macht, de macht van een 
elitaire minderheid, persoonlijke macht. 

Er waren nog andere landen die bepaalde 
keuzes gemaakt hadden. Guinee en 
Ghana bijvoorbeeld kozen voor een zeke-
re economische onafhankelijkheid ten 
opzichte van de vroegere kolonisator. Kon 
je toen al voorspellen wat voor problemen 
er in de jaren 1970 en 1980 aan zaten te 
komen voor deze landen?

Ja en neen. Ik zou nooit zo verwaand zijn 
om te beweren dat ik alles voorspeld heb, 
maar ik heb toch tamelijk snel ingezien 
wat de moeilijkheden en de mogelijke 
afleidingen konden zijn, en wie zwaar uit 
de bocht bleek te gaan. Mali, maar ook 
Ghana. Ik ben in Ghana geweest en ik had 
altijd een tamelijk goede indruk van het 
land. Ik bedoel dat het ondanks het kwijt-
raken van de koers, de capaciteit bezat 
om zichzelf weer te herstellen, wat er ook 
gebeurde, weliswaar met afwisselend suc-
ces. Guinee gaf me dan weer van in het 
begin een abominabele indruk. Ik vond 

dat de regering 
en in het bij-
zonder de pre-
sident extreem 
autoritair waren. 
President Sékou 
Touré (1958-1984) 
was wel een 
goede politicus 
in die zin dat hij 
wist te manoeu-
vreren. Hij wist 
bijvoorbeeld 
perfect op welke 
vlakken hij con-
cessies diende 
te maken en 
hij slaagde erin 
om soms op het 

internationale niveau te onderhandelen, 
maar hij bezat geen greintje politieke 
cultuur. Hij had geen enkel benul van de 
werkelijke moeilijkheden en vereisten 
voor ontwikkeling. De minimumvereiste 
voor ontwikkeling was en is nog altijd een 
zekere vorm van democratie. Maar niet 
naar het Franse model met haar beproef-
de recept van meerdere partijen en verkie-
zingen die in de meeste gevallen toch nep 
zijn – dat is niet alleen in de Afrikaanse 
omgeving zo, maar ook elders. In Europa 
mogen we immers ook op gelijk wie stem-
men, uit het resultaat lijkt het toch alsof 
we geen stem uitgebracht hebben [lacht]. 
Ik bedoel met democratie dat de sociale 
dimensie in consideratie genomen moet 
worden, dat wil zeggen een democratie 
gelieerd aan sociale progressie. 

Ervaart u het falen van de politiek die 
men gevolgd heeft in die landen als een 
mislukking van de ideeën die u verde-
digde of de mislukking van de praktische 
uitvoering van die ideeën?

Ik redeneer niet volgens het argument “de 
ideeën waren goed, maar de uitvoering 
ervan was slecht”. Als de uitvoering slecht 
was, wil het zeggen dat de ideeën ook niet 
perfect waren. We kunnen stellen dat de 
grote principes gekozen door een aantal 
Afrikaanse landen bij hun onafhankelijk-
heid, correcte principes waren, maar dat 
volstaat niet. Men moet veel verder gaan. 
Men moet die principes vertalen naar 
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handelingswijzen, en het is in deze fase 
dat de contradicties al gauw blootgelegd 
werden.  

Heeft Afrika een plaats in de geglobali-
seerde wereld?

Afrika moet haar plaats vinden. Als het 
moet zal ze dat ook kunnen. Maar dit is 
een beetje theoretisch. Op korte termijn 
is Afrika zeer kwetsbaar. En zoals ik al zei, 
blijft Afrika in de nabije toekomst voor de 
rest van de wereld in de eerste plaats een 

bron van rijkdommen, of het nu brandstof, 
uranium, zeldzame mineralen, uitzon-
derlijke metalen (belangrijk voor de toe-
komst) of de ongebruikte grond betreft. 
Vandaag ligt onbebouwde grond voor het 
grijpen voor de expanderende westerse, 
Chinese en Braziliaanse agro-business, 
morgen zijn we misschien meer geïnteres-
seerd in Afrika omwille van de zon (voor 
elektriciteit als men die over lange afstan-
den zal kunnen transporteren) of zelfs 
water. Het internationale kapitaal is alleen 
maar geïnteresseerd in de mogelijke 
opportuniteiten die het continent biedt. 
Het Afrikaans continent is een geogra-
fische speeltuin boordevol rijkdommen. 
Punt uit. En het is tegen dit idee dat Afrika 
zich moet organiseren. Het moet zich niet 
alleen verzetten tegen de plunderingen, 
maar het moet zijn eigen rijkdommen ook 
aanwenden voor de eigen ontwikkeling.  

Wat is de huidige manoeuvreerruimte 
voor Afrikaanse landen?

De ruimte voor onderhandelingen begint 
er opnieuw te komen door het succes 
van de zogenaamde opkomende mach-
ten: China, India, Brazilië en iets minder 
belangrijke landen zoals Zuid-Korea en – 
als enige land in Afrika zelf – Zuid-Afrika. 
Deze landen liggen momenteel al tamelijk 
overhoop met de westerse landen. Dit 

conflict, dat niet alleen draait om de toe-
gang tot natuurlijke rijkdommen, maar 
ook om de toegang tot de markten en tot 
financiering, zal nog intensifiëren. Deze 
opkomende landen zullen inzien dat het 
in hun belang is om bij te dragen aan de 
heropleving en de heropbouw van iets 
zoals Bandung (de eerste grootschalige 
samenkomst van Afrikaanse en Aziatische 
staten in 1955). Ik zou niet zo ver willen 
gaan om te zeggen dat ze een gezamen-
lijk front moeten vormen, maar toch een 
soort alliantie waarin de meest kwetsbare 

landen, de landen van het Afrikaans con-
tinent, worden opgenomen met als doel 
zich collectief te versterken, zodat ze een 
intoming van de westerse ambities en een 
stopzetting van de plunderingen kunnen 
afdwingen.  

Veel Afrikaanse landen richten zich naar 
China en naar India, soms alsof ze een 
springplank zijn om uit hun situatie te 
geraken. Is dat geen vergissing? Ligt de 
oplossing niet eerder in het leren bespe-
len van de verschillende partners?

De verschillende partners bespelen is een 
gevaarlijk spelletje. Ten tijde van Bandung 
hebben een aantal landen, waaronder het 
Egypte van Nasser, De Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie willen bespelen, waar-
bij het soms eens de Sovjet-Russische 
kaart trok en op andere momenten de 
Amerikaanse. Het heeft langs beide 
kanten verloren. Ik denk dat landen die 
zich vandaag de dag zouden wagen aan 
een, laten we zeggen, actieve diploma-
tie, waarbij de ene dag de Chinese kaart 
en de andere dag de Amerikaanse kaart 
getrokken wordt, ook gedoemd zijn tot 
falen. Ik geloof dat er integendeel gewerkt 
moet worden in de lijn van de Groep van 
77. (Dit is een losse coalitie van ontwik-
kelingslanden die gezamenlijk een grotere 
onderhandelingscapaciteit vormen binnen 

de Verenigde Naties. De originele groep 
startte in 1964 met zevenenzeventig 
leden, maar nu zijn er al 130 landen bij 
aangesloten. De naam is ondertussen ver-
anderd naar Groep van 77 plus China). 

China doet aan heel wat Afrikaanse 
landen voorstellen die deze landen niet 
aangeboden krijgen van het westen: 
grote infrastructuurwerken; de ontwikke-
ling van een echte industrie, en dus niet 
simpelweg de promotie van enkele land-
bouwproducten bedoeld voor export en 
geproduceerd in miserabele omstandig-
heden; infrastructuur voor transport, zoals 
autowegen en spoorwegen...De enige 
grootschalige aanleg van een spoorlijn in 
de hedendaagse geschiedenis van Afrika 
sinds de onafhankelijkheid, was de con-
structie van Tamzam (tussen Tanzania en 
Zambia) door de Chinezen. 

Riskeert Afrika dan niet in dezelfde  
situatie verzeild te geraken maar met 
andere partners?

Ik denk het niet, want de partners zijn 
anders. De Chinese en de Braziliaanse 
partners zitten niet in dezelfde situ-
atie als Europa en de Verenigde Staten. 
Eerst en vooral hebben ze geen mili-
taire controle over de hele wereld, zoals 
de Verenigde Staten. Europa volgt de 
Verenigde staten helaas in dit militair 
project van controle, want Europa dat is 
de NAVO en de NAVO is niets meer dan 
de verzameling van de ondergeschikte 
bondgenoten van de Verenigde Staten. 
Niet China, noch India, noch Brazilië – 
wat ook je opinie mag zijn over de aard 
van de regerende klassen daar en hun 
keuzes wat de economische en sociale 
ontwikkeling van hun respectievelijke 
landen betreft – bevinden zich in een 
gelijkaardige positie. Het is helaas 
niet onmogelijk dat in de strijd om de 
natuurlijke rijkdommen de Chinezen, de 
Brazilianen en de anderen zich misschien 
wel anders, maar niet veel beter zullen 
gedragen dan de westerse landen. 

Vertaald en bewerkt door DFG
http://www.cadtm.org/Le-systeme-mondial-est-
en-grande

De minimumvereiste voor ontwikkeling 
was, en is nog altijd, een zekere vorm van 
democratie die gelieerd is aan sociale  
progressie. 
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“50 miljoen euro, de prijs van een Gripen 
straaljager, is een gigantisch bedrag”, 
zegt Fredrik Gustafsson, een van de 
medewerkers van Saab op de Aero show 
in India. “Maar het is de helft goedkoper 
dan de prijzen van onze concurrenten”, 
voegt hij eraan toe. Maar Zweden staat in 
deze wereld niet bepaald bekend om de 
goedkope prijzen van haar wapens. Wel 
om de kwaliteit en de betrouwbaarheid 
ervan. Zweeds militair materiaal was een 
hele tijd verbannen van India omwille van 
een omkoopschandaal uit de jaren 1980 
waarbij de toen grootste wapenproducent 
van Zweden (Bofors) betrokken was. Maar 
de Indische generaals legden hun gewicht 
in de schaal om opnieuw een handels-
opening te creëren omdat ze zo tevreden 
waren van de Zweedse Haubits kanonnen, 
gebruikt in het Kasjmir-conflict.

Zweedse politici pochen graag met hun 
land van de Vrede, maar vergeten erbij te 
vertellen dat Zweden al decennialang een 
van de grootste wapenleveranciers ter 

wereld is. De laatste jaren is de wapenex-
port fel gestegen. In de periode van 2001 
tot 2008 is ze zelfs verviervoudigd. In 
Zweden geproduceerde wapens worden 
elk jaar geëxporteerd naar ongeveer 60 
landen. De Zweedse politici zijn ook fier 
op de strikte richtlijnen voor wapenhan-
del, maar het probleem is dat ze keer op 
keer genegeerd worden. Er zijn ten minste 
vier grote problemen met de wapenhan-

verminderd worden. Deze voorstellen heb-
ben vooral tot doel de export van militair 
materiaal te vergemakkelijken naar een 
aantal strategisch belangrijke landen waar 
Zweden een uitgebreide militaire samen-
werking mee heeft, zoals de Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië. Zweden blijft 
ook volop exporteren naar zowel India als 
Pakistan, ondanks hun lange geschiedenis 
van onderlinge conflicten. Deze houding is 
onaanvaardbaar. Sinds de eerste wereld-
oorlog verbiedt de Zweedse wetgeving de 
export van oorlogsmateriaal. Het moet nu 
verduidelijkt worden in de wetgeving dat 
wapenleveringen werkelijk verboden zijn 
en dat uitzonderingen alleen maar kunnen 
worden toegestaan in gevallen waar dit de 
internationale veiligheid ten goede komt 
en consistent is met het Zweedse buiten-
landse beleid. Wapenhandel mag geen 
doel op zich worden. Zweden zou ook het 
internationaal initiatief moeten ondersteu-
nen dat de globale wapenhandel aan ban-
den wil leggen via een wettelijk bindende 
internationale wapenhandel conventie, het 
zogenaamde Wapenhandel Verdrag.

Een voorbeeld van een Zweeds wapen dat 
zeer courant gebruikt wordt in oorlogen 
is het Carl Gustaf-geweer, geproduceerd 
door Saab Bofors Dynamics. Dit wapen 
werd verkocht aan meer dan 40 landen 
en werd gebruikt in vele oorlogen, bvb 
in Birma, Cambodja, Sri Lanka, Vietnam, 
India en Irak. Een andere Zweedse best-
seller gebruikt in conflicten is de anti-
projectielen rakettenlanceerder AT4. Sinds 
1985 werd dit wapen verkocht aan onder 
andere Brazilië, Denemarken, Nederland, 
Frankrijk en Venezuela. Daarbovenop 
kreeg de Verenigde Staten de licentie 
om zelf honderden AT4's te maken. 
Washington gebruikte ze bij de invasie 

del: Zweedse wapens verergeren oorlogen 
en conflicten, ze worden gebruikt voor 
mensenrechtenschendingen, ze besten-
digen of verergeren de armoede en ze 
versterken dictaturen. 

Verergeren van oorlogen
“Er zal op geen inspanning gekeken wor-
den om onze volkeren te bevrijden van 
het juk van de oorlogen, zowel binnen als 
tussen staten, die het laatste decennium 
meer dan 5 miljoen levens geëist hebben”. 
Deze verklaring werd aangenomen op de 
VN Millennium Top in 2000. Als de lan-
den van de wereld menen wat ze zeggen, 
moeten er dringend resultaten voorgelegd 
worden. Delen van de wereld worden 
geplaagd door diepgewortelde en com-
plexe conflicten, die vaak leiden tot oorlog 
en zware mensenrechtenschendingen. De 
internationale wapenhandel is een van de 
belangrijkste drijvende krachten achter 
militaire escalaties, en draagt zo bij tot het 
verergeren van oorlogen en gewapende 
conflicten. Zweden zou daarom moeten 

ijveren voor een radicaal en globaal ont-
wapeningsproces. De middelen die van-
daag gebruikt worden om militair paraat 
te zijn, zouden moeten gebruikt worden 
om oorlogen en conflicten te proberen 
voorkomen. Voorstellen die momenteel 
op tafel liggen in Zweden lijken het land 
jammer genoeg de tegengestelde richting 
uit te sturen. Zo zouden de restricties op 
wapenexporten naar landen in oorlog 

Zweedse wapenhandel
I Martin Smedjeback I

In februari 2009 ging ik naar Aero India 2009, Azië's grootste beurs voor straaljagers. India is van plan om dit jaar in totaal 126 
nieuwe straaljagers aan te kopen. Ze noemen het zelf 'de wapendeal van de eeuw'. Het Zweedse bedrijf Saab (vooral bekend voor 

haar auto's) is een van de bedrijven die staat te springen om haar straaljager de 'Jas 39 Gripen' aan India te verkopen. Dit gevechts-
vliegtuig is het paradepaardje van de Zweedse wapenindustrie.

De ondersteuning van democratieën is 
een belangrijke doelstelling van het bui-
tenlands beleid, toch wordt militair  
materiaal uitgevoerd naar dictaturen. 
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van Panama in 1989, net 
zoals bij de invasie van 
Afghanistan en Irak. De 
grond-lucht raket van 
Zweedse makelij 'Robot 
70' kan men vandaag 
terugvinden in ten min-
ste 18 landen, waaronder 
Argentinië, Bahrein, Brazilië, 
de Verenigde Arabische 
Emiraten, Indonesië, Iran, 
Pakistan, Singapore en 
Tunesië. In 1999 werd de 
Robot 70 gebruikt in de 
Kargil-oorlog tussen India 
en Pakistan in Kasjmir. 

Mensenrechtenschendingen
Een enquête afgenomen in november 
2009 toonde het interessante resultaat 
dat 55% van de Zweedse bevolking 'neen' 
antwoordt op de vraag: “Moet we wapen-
leveringen toestaan naar andere landen?”. 
Slecht 37% antwoordde 'ja'. Een overwel-
digende 92% antwoordde 'neen' op de 
vraag: “Moet Zweden wapenleveringen 
toelaten naar landen waar zich zware 
mensenrechtenschendingen voordoen?” 

Een van de belangrijkste richtlijnen voor 
het al dan niet toelaten van Zweedse 
wapenleveringen, is een parlementaire 
beslissing uit 1971 die stelt dat ontvan-
gende landen de internationale mensen-
rechten moeten respecteren. De realiteit 
is echter dat er sindsdien regelmatig 
geëxporteerd is naar verschillende lan-
den die de mensenrechten schenden 
of geschonden hebben. Het verbod om 
wapens niet te exporteren naar landen 
die zich bezondigen aan mensenrech-
tenschendingen, is trouwens niet louter 
ingegeven door humanitaire bezorgdhe-
den, maar ook door belangrijke nationale 
veiligheidsoverwegingen. Het is een al 
lang erkend feit dat er een connectie is 
tussen respect voor de mensenrechten 
en een vreedzame sociale ontwikkeling. 
Substantiële en flagrante schendingen 
van de mensenrechten kunnen een 
bedreiging vormen voor zowel de natio-
nale als de internationale stabiliteit. De 
richtlijnen voor wapenhandel stellen dat 
de afwezigheid van mensenrechtenschen-
dingen een “noodzakelijke voorwaarde” is 

om exporten te kunnen toelaten. Volgens 
de richtlijnen is het irrelevant of de 
wapens zelf rechtstreeks zullen bijdragen 
tot de schendingen of niet, het is genoeg 
dat zulke schendingen “voorkomen” in 
een land, om wapenleveringen illegitiem 
te maken. Zowel het Zweeds parlement 
als de regering hebben herhaaldelijk het 
belang benadrukt van het buitenlands 
beleid dat het respect voor de mensen-
rechten steunt. Maar ondanks de strikte 
richtlijnen, verschilt de realiteit aanzienlijk 
van de retoriek. Zweden exporteert grote 
hoeveelheden oorlogsmateriaal naar 
verschillende landen die verantwoordelijk 
zijn voor mensenrechtenschendingen, 
waardoor de legitimiteit van deze regimes 
verhoogd wordt en waardoor hun mili-
taire capaciteiten opgekrikt worden.  

Tussen 2000 en 2005 kregen verschillende 
landen, die beschuldigd worden van het 
schenden van de mensenrechten, de toe-
stemming om Zweeds oorlogsmateriaal 
aan te kopen. Zo kocht Bahrein, dat bekend 
staat om haar wrede en onmenselijke 
strafmethodes, Zweedse anti-tank wapens 
voor meer dan 32 miljoen kronen (4 mil-
joen VS-dollar). Pakistan bezondigt zich aan 
ernstige en systematische mensenrechten-
schendingen (buitenrechtelijke executies, 
moord en andere misbruiken gericht tegen 
minderheidsgroepen, marteling en wrede 
behandeling van gevangenen, arbitraire 
aanhoudingen in de 'oorlog tegen het 
terrorisme', enzovoort), maar kreeg toch 
de kans om voor 84 miljoen kronen (10 
miljoen VS-dollar) torpedo's en bommen 

aan te kopen in Zweden. 
Ook Thailand, waar bui-
tenrechtelijke executies 
plaatsvinden, de dood-
straf uitgevoerd wordt, 
etnische minoriteiten 
systematisch gedis-
crimineerd worden, 
enzovoort, ontving voor 
maar liefst 324 miljoen 
Zweedse kronen (38 mil-
joen VS-dollar) aan mili-
tair materiaal (raketten, 
anti-tank wapens, tor-
pedo's en veel meer). 

Verergert armoede
Zweedse wapens worden verkocht aan 
landen die wijdverspreide armoede ken-
nen. De wapens kunnen er een contrapro-
ductief effect hebben op inspanningen 
om die armoede tegen te gaan. Dat de 
wereld ervoor kiest om militaire uitgaven 
voorrang te geven op het bestrijden van 
armoede is een ernstig probleem. Het uit-
roeien van armoede is de grootste morele, 
politieke en economische uitdaging en 
een noodzakelijke voorwaarde voor vrede, 
stabiliteit en duurzame ontwikkeling. De 
uitdaging wordt nog groter als we kijken 
naar de problemen waar de wereld mee 
geconfronteerd wordt. Meer dan een mil-
jard mensen leven in extreme armoede en 
alle dagen sterven tienduizenden kinde-
ren aan geneesbare ziektes. Elke dag wor-
den duizenden mensen besmet met HIV/
AIDS, malaria en andere ziektes. In decem-
ber 2003 verklaarde het Zweeds parle-
ment dat de ontwikkeling van globale 
beleidslijnen, unaniem en consistent moet 
gebeuren: “hoe Zweden zich gedraagt 
en wat het zegt in één beleidstak moet 
corresponderen met haar acties en bewe-
ringen in de andere beleidstakken”. Als de 
Zweedse daden zouden corresponderen 
met de retoriek, zouden alle wapenle-
veringen voorafgegaan moeten worden 
door een sceptische evaluatie om te zien 
of de export de duurzame ontwikke-
ling in de ontvangende landen dreigt te 
ondermijnen. Hierbij zou het voorzichtig-
heidsprincipe gehanteerd moeten worden. 
Van zodra er enig risico bestaat dat er 
tegenstrijdige belangen opduiken, zou de 
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doelstelling van armoedebestrijding voor-
rang moeten krijgen.   

In een rapport van het globale ontwik-
kelingsprogramma van de VN (UNDP) uit 
2006 wordt benadrukt dat militaire inves-
teringen in arme landen vaak ten koste 
gaan van levensbesparende investeringen 
zoals proper water en afvalverwerking. 
De aandacht wordt specifiek gevestigd op 
Pakistan omdat het 47 maal meer spen-
deert aan haar leger dan aan proper water 
en het ophalen van afval. 118.000 mensen 
per jaar sterven er aan diarree. Toch ging 
in 2006 een van Zwedens grootste mili-
taire leveringen ooit, richting Pakistan.  
De deal was 8,3 miljard Zweedse kronen 
(10 miljard VS-dollar) waard, een bedrag 
dat gelijk was aan 12 maal Pakistans  
jaarbudget voor proper water en afval-
verwerking. In 1999 kocht Zuid-Afrika 
oorlogsmateriaal voor ongeveer 6 miljard 
dollar. De aankoop omvatte oorlogssche-
pen, onderzeeërs, helikopters en  
28 Zweedse Gripenstraaljagers. Met het 
geld dat toen gespendeerd werd, had men 
2 jaar lang een behandeling voor alle door 
AIDS besmette patiënten in het land kun-
nen betalen.  

Versterkt dictaturen
Via hulp en politieke inspanningen pro-
beert Zweden op verschillende manieren 
democratische krachten en vooruitgang te 

versterken overal in de wereld. Democratie 
is een hoeksteen van het Zweeds beleid 
voor globale ontwikkeling (PGU). Dit 
beleid is gebaseerd op het rechtvaardig-
heidsperspectief. Zowel democratie als 
respect voor de mensenrechten zijn een 
onderdeel van dit perspectief: ”ze verster-
ken elkaar en zijn elkaars voorwaarden”, 
schrijft de regering in haar plannen. Toch 
worden er wapenleveringen toegestaan 
aan verschillende ondemocratische lan-
den. In 2004 overschreden de inkomsten 
van wapenleveringen aan autoritaire regi-
mes of dictaturen voor het eerst de 100 
miljoen (Verenigde Arabische Emiraten, 

Oman, Pakistan, Saoedi-Arabië, Tunesië,...). 
De richtlijn van democratiebevordering 
wordt dus niet echt serieus genomen. Het 
spreekt vanzelf dat wapens niet geëxpor-
teerd zouden mogen worden naar landen 
waarvan de volkeren niets in de pap te 
brokken hebben en zelfs riskeren gear-
resteerd te worden als ze hun stem laten 
horen. Het exporteren van oorlogsmateri-
aal naar dictaturen, legitimeert deze regi-
mes en ondermijnt de inspanningen om 
democratische vooruitgang te boeken.

Een voorbeeld van militaire samenwer-
king tussen Zweden met een dictatuur, 
is de relatie met Saoedi-Arabië. Op een 
officieel staatsbezoek, op 15 november 
2005, ondertekende Zweden een akkoord 
voor een militaire samenwerking op lange 
termijn. Het verdrag opende deuren voor 
de Zweedse wapenindustrie. Saab ont-
moette alvast een Saoedische delegatie 
om toekomstige wapendeals te bespreken. 
Tegelijkertijd wordt Saoedi-Arabië in een 
rapport van het Zweeds ministerie van 
Buitenlandse Zaken fel bekritiseerd voor 
een gebrek aan respect voor de mensen-
rechten. Kritiek op de islam en de konink-
lijke familie is er niet toegestaan, politieke 
partijen zijn er verboden en demonstraties 
illegaal. Er worden op basis van de Sharia, 
zweepslagen uitgedeeld en amputaties 
uitgevoerd bij wijze van straf. Ook de 
doodstraf wordt er gepraktiseerd, vaak in 

de vorm van onthoofding voor mannen en 
dood door een vuurpeleton voor vrouwen.

Besluit

De restrictieve Zweeds wetgeving voor 
wapenhandel wordt bedreigd. Uiterlijk, 
voor het grote publiek, blijft de doctrine 
restrictief, maar in de praktijk is de kijk op 
de export van militair materiaal echter 
drastisch veranderd. Een meer export-
vriendelijke variant is nu de norm gewor-
den. Deze verwijdering tussen theorie en 
praktijk is te opvallend om nog lang te 
kunnen aanhouden. Het kan twee kanten 

op gaan. Of we geven toe aan de druk 
van de bedrijven en de commerciële argu-
menten, en staan toe dat de regels voor 
wapenhandel aangepast worden aan de 
huidige realiteit en aan de wensen van de 
nieuwe Europese en Noord-Amerikaanse 
partners. Of we kiezen voor morele con-
sistentie in ons buitenlands beleid en 
veranderen dus de huidige realiteit van 
de wapenhandel om ze compatibel te 
maken met de verkondigde beleidsdoelen 
van ontwapening, democratie en globale 
ontwikkeling. 

Hoewel de informatie over Zweedse 
wapenexporten voor iedereen toeganke-
lijk is en hoewel de exporten dramatisch 
gestegen zijn, wordt er maar weinig over 
gesproken in de Zweedse maatschappij. 
De Zweedse vredesbeweging probeert al 
decennialang de wapenleveringen aan 
de kaak te stellen. Het antimilitaristische 
netwerk Ofog lanceerde in september 
2008 een campagne genaamd 'Disarm'. 
De campagne had een duidelijk voor-
opgesteld doel: het vreedzaam protest 
tegen Zwedens wapenexport-politiek 
opvoeren. Op 16 oktober 2008 werden 
twee gecoördineerde acties georgani-
seerd tegen belangrijke wapenfabrikan-
ten in twee verschillende Zweedse ste-
den. Geëquipeerd met hamers en tangen 
verschaften activisten zich de toegang 
tot de productiehallen waar ze wapens 
vonden die hoogstwaarschijnlijk bestemd 
waren voor de Verenigde Staten en oor-
logsmateriaal met als eindbestemming 
India. De goederen werden symbolisch 
onklaar gemaakt. Op 22 maart 2009 
werd een gelijkaardige ontwapenings-
actie georganiseerd. Deze keer waren 
de Hangars van Saab in Linköping het 
doelwit van de activisten, meer bepaald 
de Jas 39 Gripen straaljagers die daar 
klaarstonden. Via deze acties probeerden 
vredesactivisten een hoogdringende dis-
cussie uit te lokken over de illegaliteit van 
bepaalde wapenleveringen en over de 
wapenexport in het algemeen. Maar net 
zoals in vele landen blijft dit een aarts-
moeilijke taak.

Martin Smedjeback is een Zweedse vredesactivist. 
Hij werd veroordeeld voor acties in vier verschillen-
de wapenfabrieken in Zweden en zat in de zomer 
van 2009, 100 dagen in de gevangenis

Wapenleveringen aan arme landen kan 
een contraproductief effect hebben op de 
armoedebestrijding.
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Fans van de Führer

Toen de geallieerde soldaten in 1944 
in Normandië aan land kwamen stel-
den ze tot hun verbazing vast dat de 
ve roverde Duitse voertuigen en pantsers 
geproduceerd waren door Amerikaanse 
bedrijven zoals Ford en General Motors. 
Kennelijk leverden Amerikaanse bedrij-
ven het wapenarsenaal voor de nazi’s. In 
de jaren 1920 en 1930 was het voor de 
Amerikaanse zakenwereld nog niet dui-
delijk welke kant Hitlers nationaal soci-
alistische ideologie zou uitgaan. Maar 
vooraanstaande Amerikaanse industrië-
len zoals Ford hadden bewondering voor 
de 'jonge' Hitler. Andere Amerikaanse 
sympathisanten waren o.a. persmagnaat 
Randolph Hearst en Irene Dupont van 
de Du Pont trust, die beiden al in de 
jaren 1920 financiële steun verschaften 

aan Hitler. Edwin Black legt in zijn boek 
'IBM en de Holocaust' uit dat IBM baas, 
Thomas J. Watson, Hitler verschillende 
keren ontmoette in de dertiger jaren en 
zeer onder de indruk was van het auto-
ritair beleid van de nieuwe Duitse leider. 
Amerikaanse zakenlui zagen vooral de 
politieke sfeer, die zeer voordelig was 
voor de winsten van de zakenwereld, als 
positief.

In de jaren twintig werden in Duitsland 
grote investeringen gedaan door 
Amerikaanse ondernemingen. IBM open-
de er al voor Wereldoorlog I (WOI) een 
dochtermaatschappij Dehomag. In 1920 
nam General Motors het grootste Duitse 
autobedrijf Adam Opel AG over en Ford 
opende een filiaal, dat gekend was onder 
de naam Ford-Werke, in Keulen. Andere 
belangrijke Amerikaanse bedrijven sloten 
partnerschappen met Duitse bedrijven 
zoals onder andere Standard Oil (nu 
Exxon) uit New Jersey met de Duitse trust 
IG Farben. Begin van de jaren dertig had 
het kruim van de grootste Amerikaanse 
ondernemingen samenwerkingsakkoor-
den met Duitse bedrijven. Verschillende 
juridische zakenbureaus, investerings-
maatschappijen en banken waren betrok-
ken bij het Amerikaans investeringsof-
fensief in Duitsland, onder andere het 

vermaarde Wall Street advocatenkantoor 
Sullivan & Cromwel en de banken J.P. 
Morgan en Dillon Read and Co, alsook de 
Union Bank of New York, eigendom van 
Brown Brothers & Harriman. De Union 
Bank had nauwe banden met het Duitse 
imperium van staalmagnaat Thyssen die 
de kas van Hitler rijkelijk spijsde. Deze 
bank werd geleid door Prescott Bush, de 
grootvader van G.W. Bush, die een vurige 

supporter was van Hitler en financiële 
steun verleende via Thyssen, wat hem 
als wederdienst toeliet grote winsten 
te maken door zaken te doen met nazi-
Duitsland. 

Loonslaven
Nazi-Duitsland is in de eerste plaats 
gekend voor de systematische uitroeiing 
van joden in Duitsland en in de bezette 
gebieden. Hitler trad ook bijzonder 
brutaal op tegen zijn opposanten, de 
communisten en andere democraten. 
Hij ontbond de vakbonden en kraakte de 
arbeidersbeweging door de militanten 
op te pakken en in concentratiekampen 
op te sluiten. Het resultaat was dat 
de werkende bevolking tot een massa 
onderdanige volgelingen werd gekneed. 
Dit creëerde voor de Duitse industrie en 
haar Amerikaanse vennoten een uiterst 
gunstige situatie. Ze konden namelijk 
volop beschikken over karig betaalde en 
volgzame arbeiders die de productiekos-
ten verlaagden en de winsten vergroot-
ten. De Amerikaanse industriëlen zagen 
wel in dat de bewapeningspolitiek van 
Hitler onvermijdelijk tot oorlog zou 
leiden. Maar waarom zou men zich zor-
gen maken om oorlog als die enorme 
winstmogelijkheden creëert? Een Duitse 
oorlogsmachine die op zoek zou gaan 
naar 'lebensraum' in het Oosten, was 
helemaal geen probleem voor de VS elite. 
De bedrijfswereld in de Westerse landen, 
met de Verenigde Staten op kop, veraf-
schuwde de Sovjet-Unie als de bakermat 
van het communisme, die de internatio-
nale kapitalistische machtsorde wilde 
verstoren. 

Voor zijn oorlogen had Hitler een uitge-
breide logistieke uitrusting nodig, tanks, 
vrachtwagens, vliegtuigen, motorolie, 

PROFIJT ÜBER ALLES
I Antoine Uytterhaeghe I

Op 8 mei is het 65 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog officieel werd beëindigd in Europa. Het fascisme was verantwoordelijk 
voor miljoenen oorlogsslachtoffers en voor de politiek van systematische uitroeiing van joden, zigeuners, communisten. De oorlog 

tegen Japan bleef nog lang genoeg voortduren om de atoombom in de praktijk te kunnen uittesten. De officiële geschiedschrijving 
geeft een enorm gewicht aan de Amerikaanse invasie, en minimaliseert de rol van het Sovjet-leger. Nazi-Duitsland krijgt wel een 

groot vijandbeeld aangemeten, maar was de elite in de VS wel werkelijk zo anti-nazi?

De Duitse industrie en haar 
Amerikaanse vennoten konden tijdens 
Hitlers regeerperiode volop beschikken 
over karig betaalde en volgzame arbei-
ders die de productiekosten verlaagden 
en de winsten vergrootten.
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petroleum, 
rubber en 
gesofisti-
keerde com-
municatie-
middelen. Een 
groot deel  
van deze uit-
rusting werd 
geleverd door 
Amerikaanse 
bedrijven en 
hun doch-
termaat-
schappijen 
in Duitsland, 
Ford-Werke 
en General 
Motors. Eind 
de jaren 
dertig scha-
kelden deze 
bedrijven hun 
civiele activiteit om naar de productie 
en ontwikkeling van militair materieel 
voor de 'Wehrmacht' en de 'Luftwaffe'. 
Toen de oorlog reeds volop aan de gang 
was, werd nazi-Duitsland qua petrole-
umproducten vooral via Spaanse havens 
bevoorraad door Texaco maar ook door 
Standard Oil. Tijdens de jaren dertig 
hielp het Amerikaanse Standard Oil, 
haar Duitse partner IG Farben om een 
synthetische brandstof te ontwikkelen 
zodat Duitsland niet uitsluitend afhan-
kelijk zou zijn van geraffineerde aardolie. 
Albert Speer, de bewapeningsminister 
van Hitler, gaf toe dat deze synthetische 
brandstof de Duitse troepen toeliet 
Polen binnen te vallen en de Blitzkrieg 
uit te voeren.

Profijt über alles
Om het tekort aan werkkrachten tij-
dens de oorlogsjaren op te vangen 
werden burgers uit de bezette landen 
naar Duitsland gedeporteerd om er in 
de bedrijven onder onmenselijke voor-
waarden te komen werken. Verschillende 
honderdduizenden krijgsgevangen, 
Sovjet-soldaten en gevangenen uit de 
concentratiekampen, werden als slaven 
tewerkgesteld. Met harde hand zorgde 
de SS ervoor dat de werkdiscipline in de 
productie gewaarborgd bleef. Dit liet 

de bedrijfswereld toe enorme winsten 
te realiseren. Ook de Duitse dochter-
onderneming van Ford maakte gebruik 
van deze loonslaven. In de VS deden de 
moedermaatschappijen ondertussen hun 
best om de burgers van hun Amerikaans 
patriottisme te overtuigen. General 
Motors subsidieerde bijvoorbeeld anti-
Duitse posters in de VS, maar in nazi-
Duitsland zelf was het een onderdeel 
van de oorlogsmachine. In 1940 wilde 
de Amerikaanse bedrijfswereld niet dat 
Hitler deze oorlog zou verliezen, maar 
evenmin dat hij hem zou winnen. Ze 
wilde alleen dat deze oorlog zo lang 
mogelijk zou duren, zodat men kon blij-
ven leveren aan alle partijen. De aandeel-
houders van de moederbedrijven in de VS 
waren niet geïnteresseerd in de aard van 
de producten van hun Duitse dochter-
ondernemingen. Het enige wat voor hen 
telde was de winst en de garantie dat die 
winst niet naar de Duitsers zelf zou gaan. 
Om de winstuitkeringen naar Amerika 
door te sluizen werd handig gebruik 
gemaakt van allerlei listen en boekhoud-
kundige trucs. De hoofdzetel van IBM 
in New York factureerde aan Dehomag 
regelmatig royalty’s, of men schreef 
terugbetalingen in van gecontracteerde 
leningen aan het moederbedrijf, enz. 
Een andere manier om de winst in han-

den te houden, 
was opnieuw 
te investeren. 
Ford gebruikte 
de winst van 
haar dochter-
maatschappij 
in Frankrijk om 
een bedrijf te 
bouwen in Oran 
(Algerije) dat  
pantserwagens 
en tanks produ-
ceerde voor het 
Afrika-korps van 
de Duitse gene-
raal Rommel. 
Amerikaanse 
banken (Chase 
Manhattan van 
het Rockefeller-
imperium) en 
Standard Oil, 

gebruikten hun Duitse filialen in Parijs 
om via Zwitserland met de BIS (Bank for 
International Settlements) het geld naar 
de VS te sluizen.

Men kan niet over het fascisme en het 
nazisme praten zonder het te hebben 
over de rol van het kapitalisme tijdens 
de jaren dertig en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het 'derde rijk' van Hitler 
was een monsterlijk systeem maar ope-
reerde met de steun en de zegen van 
de top van de zakenwereld. Zelfs na de 
Tweede Wereldoorlog werkte het kapita-
lisme, vooral het Amerikaanse, gezellig 
verder met fascistische regimes in lan-
den zoals Spanje, Portugal, Griekenland 
en Chili, en steunde het actief vele  
rechtse bewegingen, waaronder de 
doodseskaders in Latijns-Amerika,  
Afrika en elders.

Dit artikel is een uittreksel uit een langere 
tekst die binnenkort als websitedossier op 
www.vrede.be zal te lezen zijn.

Bron: Profits über alles - American Corporations and 
Hitler – Dr Jacques R. Pauwels, auteur van o.m. “Big 
business met nazi-Duitsland” en “De mythe van de 
goede oorlog”
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De PKK is sinds 1984 in een gewapend 
conflict verwikkeld met de Turkse staat. 
Wat oorspronkelijk begon als een kleine 
revolutionaire linkse guerrilla groeide in 
de jaren negentig uit tot een massabewe-
ging met honderdduizenden aanhangers 
en enkele tienduizenden fulltime partij 
militanten, waarvan een vijfduizendtal 
nog steeds operatief als guerrilla in het 
bergachtige grensgebied tussen Turkije, 
Irak en Iran. Oorspronkelijk streed de PKK 
voor niets minder dan een onafhankelijk 
Koerdistan maar die droom werd opgege-
ven, ook al zindert hij soms nog na in de 
hoofden van mening Koerd. 

Terreurlabel
Vandaag ijveren de PKK en haar legale 
zusterpartij de Vrede en Democratiepartij 
(BDP) voor lokale politieke, culturele en 
economische autonomie voor de Koerden, 
binnen de huidige grenzen van de Turkse 

Republiek. Sinds het einde van de jaren 
negentig en volgend op een eenzijdig 
staakt-het-vuren door de PKK (dat stand 
hield tot 2004) is er al een stukje werk 
gemaakt van de concretisering van auto-
nomie. In 1999 werden immers de eerste 
Koerdische burgemeesters verkozen voor 
de DEHAP, voorganger van DTP, die dan 
weer de huidige BDP voorafging. De ver-
schillende Koerdische partijen volgden 

zichzelf op, omdat ze telkens verboden 
werden of omdat ze zichzelf ontbonden 
onder de dreiging van opheffing door 
het Turks grondwettelijk hof. De partijen 
worden telkens opnieuw verboden omdat 
ze beschouwd worden als een recht-
streekse bedreiging voor de integriteit 
van de Turkse natie en de Turkse staat, 
op beschuldiging van separatisme dus. 
Dat de Koerdische beweging vandaag 
niet langer een afscheiding nastreeft, 
wordt door velen in Turkije nog steeds 
niet geloofd. Maar de uitspraken van het 
hof hangen ook samen met een veel te 
grote invullingsvrijheid van het begrip 
‘bedreiging’. Dit geldt trouwens ook voor 
de nationale (en de internationale) anti-
terreurwetgeving. Wat meer is, de groei 
en de populariteit die de PKK nog steeds 
geniet, wordt nog steeds ontkend door 
de partij af te doen als een ‘terroristische 
organisatie’, ook al kunnen we vandaag 

eerder spreken van een Koerdische bewe-
ging onder ideologische invloed van de 
PKK, die zowel een politieke partij met 
politieke vertegenwoordigers, als een 
eigen media en een eigen middenveld 
omvat, en die een legale pro-Koerdische 
politiek voert.  

De aanwezigheid van de PKK wordt door 
Turkije al van bij het begin van het con-

flict stelselmatig bestempeld als een ter-
reurprobleem. De internationale gemeen-
schap, in het bijzonder de Verenigde 
Staten en de Europese Unie, hebben die 
stempel uiteindelijk aanvaard door in 
2002 de PKK toe te voegen aan de lijst 
van internationale terreurorganisaties. 
Sindsdien levert de Koerdische beweging 
in de eerste plaats een strijd om van dit 
label af te geraken en uiteindelijk terug 
gehoor te vinden voor hun politieke 
eisen. Het ene lijkt vandaag inderdaad de 
voorwaarde voor het andere. De bestem-
peling als terreurorganisatie verhindert 
immers vaak de samenwerking met 
andere civiele organisaties en beperkt 
de mogelijkheden om de politieke 
besluitvorming in verband met Turkije 
te beïnvloeden. Dit laatste is nochtans 
essentieel voor de Koerdische beweging, 
die met de toetredingsonderhandelingen 
van Turkije en de EU, de toetreding op 
haar agenda plaatste. De Koerden hopen 
via die onderhandelingen bepaalde 
rechten evenals een beëindiging van het 
gewapend conflict te kunnen afdwingen. 
Op het vlak van de individuele rechten 
(het gebruik van de eigen taal,...) zijn 
de Koerden vandaag beter af, maar een 
onderhandelde oplossing voor het gewa-
pend conflict, met de EU als bemiddelaar, 
lijkt voorlopig niet in de maak. De PKK is 
immers een terreurorganisatie en met 
‘terroristen’ wordt niet onderhandeld, 
ongeacht of sommige van de Koerdische 
eisen legitiem zijn of niet. Daardoor zit-
ten we vandaag met de absurde situatie 
dat een politieke organisatie, die signa-
leert vrede te verkiezen boven oorlog en 
tegemoetkomend aan de verzuchtingen 
van haar achterban een terugkeer bepleit 
van duizenden jonge mannen en vrou-

Brandend actueel: 
de Koerdische kwestie in Turkije

I Marlies Casier I

‘Onrust in Belgisch Koerdistan’ blokte de Standaard begin maart. De Koerden protesteerden tegen de inval van de politie in tiental-
len Koerdische organisaties, waaronder de Koerdische satellietzender Rojtv. De federale politie verdacht Koerdische activisten binnen 

deze organisaties ervan jongeren te ronselen voor de strijd van de Koerdistan Arbeiderspartij, beter gekend als PKK. Reden genoeg 
om opnieuw de aandacht te vestigen op het reeds decennialang aanslepende conflict in het Koerdische Zuidoosten van Turkije,  

of ‘Noord-Koerdistan’ voor vele Koerden. 

Dat de Koerdische beweging vandaag  
niet langer een afscheiding nastreeft, 
wordt door velen in Turkije nog steeds 
niet geloofd.
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wen naar hun gezinnen, van elke (publie-
ke) dialoog uitgesloten blijft. Het is dan 
ook in dit licht dat de we groeiende frus-
tratie van Koerden in Turkije en in Europa 
moeten begrijpen. Er is een toenemend 
ongeloof dat de toetredingsonderhande-
lingen met Turkije voor de Koerden wer-
kelijk het verschil zullen maken. 

Mogelijke impact van oplos-
sing
Meer en meer klinkt het nu dat er 
‘binnen’ Turkije een oplossing moet 
gevonden worden. Maar daar stoot de 
Koerdische beweging telkens opnieuw 
op de uitsluiting van haar politieke ver-
tegenwoordigers. 
Burgemeesters en 
andere leden van 
de lokale besturen 
worden systematisch 
juridisch aangeklaagd 
en vervolgd op basis 
van hun (vermeende) 
banden met de PKK. 
Tientallen burge-
meesters en leden 
van de Koerdische 
civiele maatschappij 
werden in 2009 en 
2010, tijdens verschil-
lende periodes van 
raids, aangehouden 
en ondervraagd op 
basis van dezelfde 
aantijgingen. De beel-
den van de gehandboeide burgemeesters 
circuleren op het internet via ‘Koerdistan 
online’ en ondergraven (nog maar eens) 
het geloof van vele Koerdische sympathi-
santen in een democratische oplossing 
voor het conflict en in het democratisch 
afdwingen van een grotere culturele, 
politieke en sociaal-economische auto-
nomie. Het mag daarom niet verbazen 
dat de PKK tot op heden weigerde om 
‘onvoorwaardelijk’ de wapens neer te 
leggen. Dat de Koerdische beweging 
vandaag nog steeds over een gewapende 
vleugel beschikt en nieuwe militanten 
blijft rekruteren, is zonder twijfel een 
jammerlijk feit, maar het geeft uitdruk-
king aan het aanhoudend wantrouwen 
tussen de Turkse staat, het leger en de 
huidige regerende partij aan de ene kant, 

en de Koerdische beweging aan de ande-
re kant. Door het gebrek aan perspectief 
op onderhandelingen en publieke erken-
ning, blijft de Koerdische beweging de 
gewapende optie behouden als een soort 
van levensverzekering. 

Een oplossing voor de Koerdische kwes-
tie, en in de eerste plaats voor het gewa-
pend conflict, zou echter een diepgaande 
transformatie mogelijk kunnen maken 
in Turkije. Het conflict, en meer bepaald 
de aanhoudende ‘terreurdreiging’, laat 
namelijk toe dat het Turkse leger verhou-
dingsgewijs een gigantisch deel van de 
begroting kan opeisen voor haar verdere 

bewapening en het uitbetalen van de 
honderdduizenden manschappen die in 
de strijd tegen de PKK worden ingezet. 
Het aanhoudende conflict legitimeert in 
grote mate de politieke en maatschap-
pelijke invloed die het leger tot op heden 
blijft uitoefenen op de staat, ondanks de 
hervormingen onder invloed van de EU 
die erop gericht waren om de militaire 
macht terug te dringen. De invloed van 
het leger inperken en onder democrati-
sche controle brengen is des te belang-
rijker gebleken met de start van het 
zogenaamde Ergenekon-proces, waarbij 
criminele netwerken tussen topfiguren 
van het leger en schimmige organisa-
ties werden opgerold. Deze organisaties 
speelden niet alleen een vuile rol in het 
gewapend conflict met de PKK (door hun 

verantwoordelijkheid voor tientallen kid-
nappingen, verdwijningen en buitenrech-
telijke executies, evenals geënsceneerde 
‘PKK-aanslagen’), maar beraamden ook 
plannen voor een staatsgreep op de 
conservatieve moslimdemocraten van de 
huidige AKP-regering. De AKP wordt door 
de militairen en andere seculiere figu-
ren als een bedreiging gezien voor het 
seculiere erfgoed van de stichter van het 
moderne Turkije, Mustafa Kemal Atatürk, 
en evenzeer voor hun eigen politieke en 
economische machtspositie in het land. 

Een oplossing voor de Koerdische kwestie 
zou ook op veel andere vlakken een heel 

concrete verbetering 
kunnen betekenen. De 
meeste schendingen 
van de mensenrechten 
in Turkije, zoals het 
gebrek aan persvrijheid, 
beperkte vrijheid van 
meningsuiting, geen 
vrijheid van organisatie 
en het opsluiten van 
minderjarigen, han-
gen vandaag immers 
nauw samen met de 
Koerdische kwestie en 
de terreurdefinitie. Het 
zou natuurlijk mooier 
zijn als een opheffing 
van die beperkingen en 
schendingen niet het 
gevolg zou zijn van een 

oplossing van de Koerdische kwestie, 
maar een voorwaarde. De opheffing van 
de mensenrechtenschendingen zou een 
van de meest essentiële bouwstenen 
kunnen vormen voor het werken aan een 
draagvlak voor een politiek onderhan-
delde oplossing. De EU erkent dit laatste 
ook, maar door de PKK als terreurorga-
nisatie te blijven bestempelen is Europa 
tegelijk medeverantwoordelijk voor de 
mensenrechtenschendingen die in naam 
van de strijd tegen de terreur gepleegd 
worden. Een ernstige bezinning over 
de zin en onzin van terreur-labelling is 
daarom aan de orde.

Marlies Casier is wetenschappelijk medewerker op 

de vakgroep Derde Wereld van de Universiteit Gent.
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Terwijl de Spaanse kroonprins Felipe 
zich onmiddellijk na de inauguratie uit 
het parlement haastte, riep hij de verza-
melde pers nog vlug toe dat hij dringend 
weg moest. Hij zal zeker niet de enige 
hoogwaardigheidsbekleder geweest 
zijn die zich vanonder het geplande 
staatsdiner probeerde te muizen. Piñera 
zelf was alleszins vastbesloten om zijn 
'moment de gloire' niet te laten verpes-
ten door de naschokken. Op de Chileense 
staatstelevisie verschenen absurde 
beelden van de kersverse president die 
in de straten van Valparaíso vanuit een 
cabriolet op pauselijke wijze de menigte 
toezwaaide. Alleen was er achter de 
dranghekken niemand te bespeuren. De 
mensen in de kuststad waren allemaal 
in paniek de heuvels in gevlucht. Alleen 
de vertegenwoordigers van het leger 
en de persmensen waren dus getuige 
van zijn zegetocht. Niet zoveel later 
arriveerden Piñera en zijn vrouw aan 

'Palacio Castillo', de presidentiële woning 
te Vilnia del Mar. Op de trapjes van de 
voordeur schudde de president vlug de 
handen van de verschillende uit de regio 
overgevlogen collega's en bezondigde 
zich aan zijn eerste kleine verspreking. 
Zich blijkbaar onbewust van het geluids-
kanon dat vanop een afstand op hem 
gericht stond vertrouwde Piñera de dele-
gatie van de Dominicaanse Republiek 
toe dat de naschokken een manoeuvre 
waren van de Concertation -de coali-
tie van aftredend presidente Michelle 
Bachelet- om de aandacht van zijn inau-
guratie af te leiden. 

Mediacircus
Na de gebruikelijke formaliteiten was het 
dan tijd voor de nieuwe president om in 
actie te schieten. Hij kondigde aan dat er 
onmiddellijk extra strijdkrachten naar de 
door de aardbeving getroffen gebieden 
zouden gestuurd worden en trok er per 
helikopter, gehuld in een vliegenierstenue 
en helm, zelf ook heen. Het is uiteraard 
logisch dat een president niet onverrichter 
zake aan de zijlijn blijft staan als zijn/haar 
land getroffen werd door een natuur-
ramp, maar Piñera was zich duidelijk zeer 
bewust van de mediagenieke situatie. In 
plaats van onmiddellijk een zo efficiënt 
mogelijke coördinerende rol op zich te 
nemen, liet hij zich onder massale media-
aandacht overvliegen naar Rancagua, 
een plaats vlak bij het epicentrum van de 
hevige naschok, om vervolgens halt te 
houden in Constitución, de stad die het 
zwaarst geleden heeft onder de vernieti-
gende aardbeving van 28 februari. Daar 

staarde hij voor de ogen van de camera's 
een moment met een theatrale blik naar 
een beschadigde kerk, waarna hij osten-
tatief een kruisteken sloeg. Pas na zich 
verzekerd te hebben van een aantal uren 
in de spotlight, besloot de president uit-
eindelijk om enkele crisisvergaderingen te 
organiseren. 

Maar Piñera was zeker niet de enige die 
in de aardbeving de ideale gelegenheid 
zag om zijn populariteit verder op te 
krikken. Op 5 maart waren de ogen van 
de natie gericht op de door alle televisie-
kanalen uitgezonden Teleton, een soort 

benefietshow van 24 uren aan een stuk, 
onder de titel 'Chile ayuda a Chile' (Chili 
helpt Chili). Op zich is er zeker niets mis 
met pogingen om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor de reconstructie van 
de getroffen gebieden. De solidariteit van 
de bevolking en de vele initiatieven van 
alle soorten mensen in de verschillende 
steden, dorpen en wijken, waren dan 
ook hartverwarmend om te zien. Allerlei 
organisaties van de civiele maatschappij 
begonnen zich spontaan en autonoom te 
organiseren. De federatie van studenten 
coördineerde allerlei verschillende soorten 
acties. Zo trokken heel wat studenten bij-
voorbeeld naar de getroffen gebieden om 
mee te helpen het puin te ruimen. Ook de 
vakbonden en andere arbeidersorganisa-
ties droegen hun steentje bij met allerlei 
solidariteitsacties. Maar solidariteit heeft 
verschillende facetten. Wie geeft er hulp 
en wat zijn de motivaties en de belangen 
die achter solidariteit schuil gaan? De 
Téléton bleek uiteindelijk vooral een ide-
ale gelegenheid voor allerlei bedrijven om 
letterlijk onbetaalbare reclame te maken. 
De ene na de andere bedrijfsvertegen-
woordiger in maatpak betrad het podium 
met een check in de hand, zich vergewis-
send van het feit dat de naam van het 
bedrijf in kwestie in elke uitgesproken 
zin meermaals voorkwam. De bedragen 
op deze checks waren uiteenlopend en 
soms indrukwekkend, maar uiteraard zeer 
relatief in vergelijking met de jaarlijkse 
omzetten van deze 'gulle' bedrijven. De 
Teleton gaf een platform aan allerlei 
merken en bedrijven die doorgaans maar 
weinig de kans krijgen om zoveel kijkers 
te bereiken aan zo een lage kostprijs. 

Commercie
De pijn en de tragedie van de Chileense 
bevolking werd schaamteloos gebruikt 
om reclame te maken en zaken te doen. 

De pijn en de tragedie van de Chileense 
bevolking werd schaamteloos gebruikt om 
reclame te maken en zaken te doen.

Chili, in het zog van de aardbeving
I Soetkin Van Muylem I

Toen de pasverkozen Chileense president Sebastián Piñera op 11 maart zijn eed aflegde in het nationale parlement te Valparaíso, 
beefde de aarde. De grootste naschok (6,7 op de schaal van Richter) sinds de hevige aardbeving van 28 februari 2010, zorgde voor 
angstige gezichten bij de aanwezigen, vooral bij de buitenlandse genodigden. Alles en iedereen werd voor de ogen van de bibbe-

rende camera's heen en weer geschud, maar de glimlach bleef op Piñera's gezicht geplaasterd. 
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De vier grote banken van 
Chili verleenden allerlei 
speciale flexibele kredie-
ten of stonden mensen 
toe om eenmalig veel 
grotere bedragen te 
lenen. De intresten wer-
den echter niet verlaagd, 
waardoor vele mensen 
die van de fel gepromote 
leningen gebruik wil-
len maken, later in de 
problemen zullen komen 
met hun afbetalingen. 
De bank La Araucana 
maakte reclame met het 
feit dat de eerste afbeta-
ling van een nieuw aan-
gegane lening, pas twee 
maanden later gedaan 
moest worden. Van de 
Santander bank kregen 
klanten enkele dagen 
na de ramp zelfs recht-
streekse tekstberichten 
met de boodschap: “Wij 
steunen u in deze tijden 
van rampspoed. We heb-
ben uw krediet verhoogd, 
het zal ter uwe beschikking staan vanaf 
3/03. Meer info op santander.cl”.  
Dit is dezelfde bank die de hoogste 
intrestvoeten op de markt hanteert en 
het grootst aantal klachten van klanten 
heeft lopen bij de Nationale Consumenten 
Dienst. In de recente economische crisis 
sloot deze bank nog de rekeningen af van 
mensen die als risicoklanten beschouwd 
werden, zonder ze op voorhand te  
waarschuwen. 

Het waren niet alleen de banken die de 
aardbeving en de tsunami als een com-
merciële opportuniteit beschouwden. Vele 
bedrijven reageerden met reclamecam-
pagnes en speciale aanbiedingen gericht 
aan de slachtoffers van de aardbeving 
en de tsunami. Een van de bedrijven die 
in het laatste uur voor de start van de 
Teleton het televisiescherm bombardeer-
de met reclame, was de telefoonoperator 
Entel. Om haar cliënten en de getroffen 
gemeenschappen te 'helpen' zouden ze 
voor de maand maart 20 minuten bel-
waarde en 80 smsjes gratis aanbieden 

(alleen aan klanten met een bepaald soort 
abonnement). Voor landlijnen zouden 
de eerste 5 minuten van langeafstand 
telefoongesprekken gratis worden. Dat 
klinkt op het eerste zicht gul, maar is bij 
nader inzien maar een zeer povere bij-
drage, zeker als je in consideratie neemt 
dat er gedurende de maand maart enorm 
veel problemen waren met de connec-
ties. Bovendien was het een marginale 
investering als men weet dat er in maart 
een stijging van 1000% was van het aan-
tal telefoontjes, omdat iedereen wilde 
weten hoe het gesteld was met familie 
en vrienden. Ook in andere sectoren werd 
er handig ingespeeld op de aardbeving. 
Supermarktketen Cencosud bood klanten 
de gelegenheid om spullen te kopen via 
zes afbetalingen zonder intrest. Wie zich 
in maart aansloot bij kabeldistributeur 
Direct TV kon dat aan 50% van de prijs 
doen; wie een deken aankocht bij Ripley, 
kreeg er één gratis voor de behoeftige 
slachtoffers van de aardbeving; en Rotter 
y Krauss schonk bij aankoop van een bril 
een tweede exemplaar gratis. Op zich is er 
niets abnormaals aan het feit dat bedrij-

ven reclame maken, maar doen alsof de 
aanbiedingen hulp zijn uit solidariteit, ter-
wijl het er duidelijk alleen maar om gaat 
winst te maken, is tamelijk wrang.  

De media en de politiek vonden hun eigen 
manier om de natuurramp te gebruiken. 
De gebeurtenissen bleken namelijk een 
motor voor het nationalisme. Overal zag 
men in de nasleep van de aardbeving 
Chileense vlaggen verschijnen. Het cam-
pagnebeeld van de Teleton was een man 
met een fiere blik die als het ware uit de 
puinhoop verrees met een gehavende 
Chileense vlag in zijn handen. Uiteraard 
speelde er een sterk gevoel van “wij zijn er 
nog en wij zullen dit overleven”, maar dat 
werd handig bespeeld en gekanaliseerd in 
“leve Chili” en laten we vooral geen kritiek 
hebben nu op de overheid en de maat-
schappij in het algemeen, want dat zou 
zeer anti-Chileens zijn.  
  

Het leger
Toen de aardbeving toesloeg zat 
Michelle Bachelet middenin haar laatste 
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twee weken als 
president van 
Chili. Na een klei-
ne aarzeling zond 
ze duizenden 
troepen naar de 
getroffen gebie-
den om enerzijds 
te helpen, maar 
anderzijds ook 
het plunderen 
tegen te gaan. 
Men moet zich 
hierbij de vraag 
stellen of men-
sen die net alles 
verloren hebben 
en die op zoek 
gaan naar eten, 
drinken, kleren 
en andere goe-
deren wel echte 
plunderaars 
zijn. Men mag 
niet vergeten 
dat Chili een 
land is waar de 
jarenlange neo-
liberale recepten 
een zeer grote 
sociale ongelijk-
heid gecreëerd 
hebben. De 
rijkste 20% van 
de bevolking 
rijft er 50 % van 
het nationaal 
inkomen binnen, 
de armste 20% slechts 5%. Het duurde 
bovendien enkele dagen voor dat er hulp 
arriveerde in de getroffen gebieden. De 
aardbeving gebeurde zaterdagmorgen, 
maar op maandag was er in Concepción, 
de 2de grootste stad van Chili, nog altijd 
geen noodhulp aangekomen. Terwijl 
de mensen het bevel kregen om zoveel 
mogelijk binnen te blijven, werden er 
die dag wel duizenden soldaten en poli-
tiemensen aangevoerd via vliegtuigen 
en trucks. Ondertussen hielden de vele 
supermarkten en winkelcentra hun deu-
ren resoluut gesloten. Dat er de eerste 
dagen sociale chaos en plunderingen 
uitbraken hoefde dus niet te verba-
zen. Op dinsdag begon de stroom van 

hulpgoederen eindelijk toe te komen in 
Concepción, samen met nog meer troe-
pen. Er was sprake van een regelrechte 
militarisering van de regio. 

Het specifieke gewelddadige verleden 
van Chili maakte de beslissing van de 
regering om het leger naar de getroffen 
gebieden te sturen verre van vanzelfspre-
kend. De aanwezigheid van militairen in 
de straten riep bij velen pijnlijke herin-
neringen op aan de jaren 1979 en 1980 
waarin dictator Pinochet zijn troepen op 
pad stuurde om de oppositie te fnuiken. 
“Je kan je inbeelden dat voor een coalitie 
die 20 jaar dit land heeft bestuurd en zelf 
gestreden heeft tegen de dictatuur, het 

idee van militai-
ren in de straten 
niet evident 
was”, vertelde 
minister van 
infrastructuur 
Sergio Bitar 
begin maart aan 
de BBC. Er waren 
op dat moment 
zo'n 14.000 troe-
pen aanwezig 
in het getroffen 
gebied. Het leger 
arresteerde in 
de nasleep van 
de aardbeving 
tientallen plun-
deraars en er 
werd ook een 
uitgaansverbod 
uitgevaardigd 
om deze 'delin-
quenten' -zoals 
ze in de media 
bestempeld wer-
den- tegen te 
houden. Het was 
de eerste maal 
dat er in Chili 
een uitgangsver-
bod werd afge-
kondigd sinds 
het Pinochet-
tijdperk. De 
communistische 
partij en andere 
elementen aan 

de linkerzijde waren omwille van de 
nare herinneren niet opgetogen over 
deze maatregel. Uiteraard zijn de tijden 
ondertussen veranderd, maar toch werd 
met argusogen gekeken naar het gedrag 
van de soldaten op het terrein, niet in 
het minst door de regeringsleden van 
de Concertation zelf. Een deel van hen 
had ten tijde van Pinochet zelf immers 
rechtstreeks te lijden onder de militaire 
dictatuur. Om het voorbeeld van Michelle 
Bachelet te nemen: haar vader, een gene-
raal onder Allende, werd gemarteld en 
stierf in een van Pinochets cellen. Zijzelf 
werd samen met haar moeder in 1975 
aangehouden, gefolterd en in 1976 uit-
eindelijk verbannen. 
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Op 10 maart 2010 verscheen het bericht 
in de Chileense media dat 5 mariniers 
aangehouden waren op beschuldiging van 
het excessief gebruik van geweld met de 
dood tot gevolg. In de regio Bio Bio had-
den ze een 45-jarige man doodgeslagen 
omdat hij zich buiten begeven had na 
de ingestelde avondklok. Piñera won de 
verkiezingen met de belofte veiligheid te 
brengen in de steden en hard op te treden 
tegen vandalisme en criminaliteit. Hij was 
er dus als de kippen bij om Bachelet te 
bekritiseren omdat ze het leger niet vroe-
ger had ingezet. Van zodra hij het voor het 
zeggen had, kondigde hij een troepenver-
hoging aan. De 'Estado de Excepion', waar-
door het leger de leiding had in bepaalde 
getroffen regio's werd uiteindelijk opge-
heven op 31 maart, maar er zijn vandaag 
nog altijd soldaten aanwezig.

Wetgeving
In de Wall Street Journal verscheen op 1 
maart een artikel van Bret Stephens geti-
teld 'Hoe Milton Friedman Chili redde'. 
Milton Friedman is de Amerikaanse eco-
noom die aan de Universiteit van Chicago 
zijn neoliberale theorieën uitwerkte. 
Chili was, ten tijde van Pinochet, een van 
de eerste landen waar zijn ideeën in de 

praktijk werden uitgetest. In zijn artikel 
beweerde Stephens dat het grotendeels 
dankzij Friedman was dat “het land een 
tragedie doorstaan had die elders een 
apocalyps zou zijn geweest”. En verder: 
“Het is niet per toeval dat de Chilenen 
in huizen van baksteen leefden -en de 
Haitianen in huizen van stro, toen de 
grote boze wolf arriveerde om ze omver 
te blazen” Volgens Stephens had Chili 
tijdens de economisch boom, die er 
gekomen was dankzij de aanstelling 
door Pinochet van economisten opgeleid 
door Friedman, “een van de meest strikte 
bouwcodes van de wereld aangenomen”. 
Zoals Naomi Klein in een antwoord op 

Stephens op 3 maart in de Huffington 
Post al stelde was het in werkelijkheid 
de socialistische regering van president 
Allende die in 1972 de strenge bouwco-
des invoerde met het oog op mogelijke 
aardbevingen. De wetgeving werd later, 
in de jaren 1990 nog verstrengd, niet door 
Pinochet, maar door de herstelde demo-
cratische civiele regering.

Het Centrum voor Journalistiek 
Onderzoek en Informatie (CIPER) meldde 
op 6 maart dat er in de Chileense hoofd-
stad Santiago 23 residentiële gebouwen 
en hoogbouw, geconstrueerd in de afge-
lopen 15 jaren, zwaar beschadigd waren 
door de aardbeving. Dat wil zeggen dat 
de strenge bouwcodes niet altijd nage-
leefd waren. De verantwoordelijkheid 
van de makelaars en constructiebedrij-
ven werd in de nasleep van de aardbe-
ving het onderwerp van een publiek 
debat. De meeste huizen die ingestort 
zijn, waren vervaardigd uit minderwaar-
dige bouwmaterialen. Velen daarvan 
stonden in wijken die snel opgetrok-
ken waren om de goedkope, informele 
arbeiders voor de grote bedrijven en 
industrieën van het land te kunnen hui-
zen. Men kan beter niet rekenen op de 

nieuwe regering van Sebastian Piñera 
om de sociale ongelijkheden die bloot-
gelegd zijn door de aardbeving, recht te 
zetten. De president, en tevens rijkste 
persoon van Chili, was samen met een 
aantal van zijn adviseurs en ministers, 
als belangrijke aandeelhouder betrok-
ken bij constructieprojecten die zwaar 
beschadigd zijn tijdens de aardbeving, 
hoogstwaarschijnlijk omdat de bouwco-
des genegeerd werden. 

Schokdoctrine
De heropbouw van huizen, scholen enzo-
voort zou volgens president Piñera 30 mil-
jard VS dollar kosten. Dat is 20% van het 

Bruto Nationaal Inkomen van het land. 
Maar terwijl de regering voor het verza-
melen van dit bedrag grotendeels rekent 
op de exportwinsten van de kopermijnen 
die eigendom zijn van de staat, zullen de 
werken grotendeels uitgevoerd worden 
een aantal privé-bedrijven. Het contract 
voor de levering van bouwmaterialen 
gaat naar drie grote en bekende bedrij-
ven, zonder dat er een openbare aanbe-
steding werd gedaan. Deze drie bedrijven 
zijn in het bezit van familieleden van 
ministers van Piñera's kabinet en andere 
ambtenaren. 

Een van de eerste dingen die Piñera 
zei na zijn aanstelling als nieuwe pre-
sident was: “we gaan niet gewoon 
reconstrueren wat de aardbeving en de 
tsunami hebben vernietigd, we gaan 
Constitución heropbouwen in iets veel 
beters”. Het lichtend voorbeeld is daar-
bij de reconstructie in New Orleans na 
de orkaan Katrina. In de hele getroffen 
regio zijn meer dan 300 scholen zwaar 
beschadigd of volledig vernietigd. De 
nieuwe Chileense minister van Educatie 
Joaquin Lavín heeft voorgesteld om 
de gemeentescholen die van de kaart 
geveegd zijn, te laten herstellen en 
over te laten aan de privé. Dat zou de 
kwaliteit ten goede moeten komen. 
Dit lijkt wel het zoveelste hoofdstuk 
in 'de schokdoctrine' van Naomi Klein. 
In dit boek beschrijft de auteur hoe er 
geprofiteerd wordt van situaties van 
extreme chaos na een collectieve schok 
(zoals een natuurramp) om vlug allerlei 
neoliberale maatregelen door te voeren. 
Er zijn in de maanden maart en april 
inderdaad al een aantal bedenkelijke 
wetten de revue gepasseerd. Zo maakte 
de nieuwe centrum rechtse regering het 
in haar eerste weken bijvoorbeeld legaal 
om de stukken zee die afgezet worden 
door gigantische zalmbedrijven met 
het oog op het kweken van de vissen, te 
gebruiken als financiële waarborg bij de 
banken. Op die manier worden stukken 
van de zee geprivatiseerd. Zal Naomi 
Klein binnenkort al een geupdate ver-
sie van haar ontluisterende boek op de 
markt moeten brengen? 

Het specifieke gewelddadige verleden 
van Chili maakte de beslissing van de 
regering om het leger naar de getroffen 
gebieden te sturen verre van evident.
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Een recente studie van de 'United States 
Geological Survey' (USGS) legt uit dat 
de oliereserves van Venezuela, dankzij 
recente vondsten in de rivier de Orinoco, 
nu 513 miljard vaten ruwe olie behelzen. 
Venezuela neemt dus de plaats over van 
Saoedi Arabië, met een voorraad van 
'slechts' 266 miljard vaten, als land met 
de grootste oliereserves ter wereld. Het is 
niet de eerste keer dat de Venezolaanse 
olievoorraden als werkelijk enorm worden 
ingeschat. Het grote verschil is dat dit 
nu gebeurt door een Noord-Amerikaans 
Agentschap, en niet door een Venezolaans 
ambtenaar. 

Hoe reageert de VS? “Beetje bij beetje, in 
alle stilte, zoals een spin haar web weeft 

in de nacht, groeit er een indrukwek-
kende militaire cirkel rond Venezuela, 
en bij uitbreiding rond de volledige 
groep van progressieve regeringen in 
Latijns- Amerika”, aldus Ignacio Ramonet 
in het januarinummer van 'Le Monde 
Diplomatique'. Er waren de laatste 
tijd heel wat ontwikkelingen die hem 
gelijk lijken te geven. In maart 2009 
geraakte bekend dat Colombia met de 
VS een akkoord gesloten had over het 
gebruik van zeven militaire basissen en 

in oktober 2009 kondigde de Panamese 
president, Ricardo Martinelli, aan dat 
het Pentagon vier militaire basissen zou 
installeren in zijn land. Er zijn ondertus-
sen dertien VS basissen ten noorden en 
oosten van Venezuela, met inbegrip van 
de twee basissen in Aruba en Curaçao 
(Nederlandse Antillen). De snelle trans-
formatie van Haïti in een gigantisch 
vliegdekschip van de 4de Vloot zal daar 
ongetwijfeld op korte termijn nog een 
aan toevoegen. De nood-interventie in 
Haïti is zo openlijk militaristisch dat de 
'China Daily' van 21 januari 2010 zich de 
vraag stelde of Washington van Haïti de 
51ste staat van de VS wil maken. In een 
tijdsspanne van 1 week mobiliseerde het 
Pentagon een vliegdekschip, 33 vliegtui-

gen, verschillende oorlogsschepen en 
11.000 mariniers. De Braziliaanse pers 
wees erop dat het Pentagon in een mum 
van tijd 12 keer meer manschappen ont-
plooide (16.000) dan het reeds aanwe-
zige VN-contingent onder Braziliaanse 
leiding. 

Nieuwe verhoudingen
De Britse 'Financial Times' vergeleek op 20 
januari dit jaar de top tien van de banken 
wat betreft de marktkapitalisatie van 

2000 met die van 2009.1 Het resultaat 
is schokkend. In 2000 waren vijf banken 
in de top tien Amerikaans: 'Bank of New 
York Mellon' (1ste plaats), 'Morgan Stanley' 
(3de), 'Citigroup' (4de), 'Wells Fargo' (5de 
plaats) en 'Goldman Sachs'. Op de tweede 
plaats stond de Britse bank 'Lloyds'. De 
absolute financiële macht zat dus in 
Wall Street, de Londense City en andere 
Westerse landen. Negen jaar later is het 
uitzicht van het financiële landschap dras-
tisch veranderd. In de top tien zijn er nu 
vijf Chinese banken terug te vinden: 'China 
Merchants Bank', 'China Citic Bank', 'ICBC', 
'China Construction' (de nummers 1 tot en 
met 4) en de 'Bank of Communications' 
(nummer 6). Ze worden vergezeld van drie 
Braziliaanse banken: de 'Itau Unibanco' 
(nummer 5), 'Bradesco' (nummer 7) en 
'Banco do Brasil' (nummer 9). De vroe-
gere reuzen van de bankwereld krimpen: 
'Goldman Sachs' staat op plaats 22 en  
'JP Morgan Chase' op plaats 31. Terwijl de 
Wall Street-banken een enorme daling van 
hun waarde ondergingen, verdubbelden 
de Chinese banken hun waarde in 2009. 
“Het gevolg van deze turbulenties is een 
ware verschuiving van het financieel cen-
trum”, luidt het besluit van de 'Financial 
Times'. Verschillende van deze banken, 
zoals de 'Banco do Brasil' en drie van de 
grootste Chinese banken, zijn in overheids-
handen. Een interessante ommezwaai bin-
nen deze financiële verschuiving, weg van 
de klassieke kapitalistische kern die zich in 
de VS had ontwikkeld.  

Om het beeld te vervolledigen moeten 
we ook de kwetsbaarheid van landen 
bekijken wat betreft hun openbare en 
hun privé schuld in verhouding tot hun 
bruto nationaal product. In het overzicht 
van de Europese denktank rond globale 

Een supermacht in de achtertuin
I Raul Zibechi I

In Latijns-Amerika pogen heel wat landen al een tijdje een eigen politieke koers te varen. Een van de belangrijke redenen waarom 
dit ook lijkt te lukken is de groeiende economische onafhankelijkheid in de regio.  

Venezuela lijkt wel te zwemmen in de olie en Brazilië telt drie banken in de lijst van grootste banken ter wereld.  
Brazilië is een land dat wereldspelers herbergt in de mijnindustrie, de vliegtuigbouw, de petrochemie en de voedingssector en  

eveneens beschikt over grote olievoorraden (in zee). Het zal zich daarom ook militair willen affirmeren. 
Moeten we een militarisering van de relaties tussen Noord- en Zuid-Amerika vrezen? (red.).

Het Pentagon past voor Brazilië dezelf-
de strategie toe als voor China:  
conflicten aan de grenzen aanwakke-
ren om het land te kunnen destabilise-
ren en de verdere opgang ervan te  
kunnen tegengaan. 
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economie LEAP ('European Laboratory 
of Political Anticipation') van december 
2009, staat IJsland bovenaan de lijst van 
financieel kwetsbare staten. Het wordt 
gevolgd door een paar kleinere Baltische 
en Oost-Europese staten, Griekenland 
en Spanje. Op de negende plaats 'prijkt' 
Groot-Brittannië en op de tiende plaats 
de Verenigde Staten, waar de federale 
schuld gevaarlijk dicht bij de 100% van 
het BNP komt. De gecombineerde privé en 
openbare schuld in de Verenigde Staten is 
driemaal het BNP. Mochten deze landen 
in Zuid-Amerika hebben gelegen dat zou 
men ze al lang in gebreke hebben gesteld 
omwille van hun buitenlandse schuld. 

In de Verenigde Staten probeert de rege-
ring Obama ondertussen via een soort 
banktaks een deel van het steungeld 
dat ze de banken gaf in 2009, terug 
te krijgen. Het is maar de vraag of dit 
enige invloed zal hebben op de trend 
aangegeven door consultancy-bedrijf 
'PriceWaterhouseCoopers': in 2020 zullen 
de G7 (de VS, Japan, Frankrijk, Duitsland, 
Groot-Brittannië, Italië en Canada) nog 
slechts een economisch gewicht hebben 
dat gelijk is aan het economisch gewicht 
van de E7 (de opkomende zeven of 'the 
emerging seven'): China, India, Brazilië, 
Rusland, Mexico, Indonesië en Turkije. Dit 

jaar is de G7 35% groter dan de E7, terwijl 
dat in 2000 nog 70% was. In minder dan 
tien jaar zal dit verschil zijn weggewerkt. 
In 2030 zal China uitgegroeid zijn tot de 
grootste economie. De VS zal daar vlak 
onder liggen, gevolgd door India, Japan 
en Brazilië. 

Een supermacht in de  
achtertuin
Het is duidelijk dat in de mondiale 
machtsherschikking Brazilië een  
alsmaar sterkere positie inneemt. Door  
zijn energie-onafhankelijkheid, dank-
zij grote onaangesproken voorraden 
petroleum en uranium, bekleedt Brazilië 
een unieke positie in het spel om de 
wereldmacht. Brazilië beschikt over de 
zesde grootste uraniumvoorraden in de 
wereld, en het tot nu toe uitgevoerde 
geologisch onderzoek daaromtrent 
betreft slechts een kwart van de totale 
oppervlakte van het land. Na een gron-
dige berekening van de olievoorraden 
van het Santos-bekken (voor de kust) 
wordt verwacht dat Brazilië bij de top 
vijf van landen met de grootste olievoor-
raad zal uitkomen, met meer dan 50 mil-
jard vaten reserve. Bij de tien grootste 
economieën van de wereld deelt enkel 
Rusland met Brazilië deze energie-onaf-
hankelijkheid. 

Braziliaanse multi-
nationals behoren 
nu al tot de groten: 
'Vale do Rio Doce' 
is de tweede groot-
ste mijngigant 
in de wereld en 
levert de grootste 
ijzerertsproductie. 
'Petrobras' is de 
vierde grootste 
petroleumproducent 
en de vijfde grootste 
qua marktwaarde. 
'Embraer' is de derde 
grootste vliegtuig-
bouwer na 'Boeing' 
en 'Airbus'. 'JBS 
Friboi' is de grootste 
vleesproducent ter 
wereld en 'Braskern' 
staat op nummer 
acht bij de petro-

chemiereuzen. 'Brasil Foods' is dan weer 
de grootste exporteur van verwerkt vlees. 
'Votorantim' is tenslotte de vierde groot-
ste celluloseproducent in de wereld.

De Braziliaanse Ontwikkelingsbank 
(BNDES) vormde zichzelf om tot het 
belangrijkste instrument in de ontwik-
keling van het Braziliaans kapitalisme. 
Het is de grootste ontwikkelingsbank ter 
wereld en verantwoordelijk voor grote 
fusies in allerlei economische sectoren. 
De regering Lula voerde een beleid dat 
de actieve participatie van de overheid 
verzekerde in de opbouw van nieuwe 
Braziliaanse wereldspelers. Zo speelde 
BNDES een beslissende rol in de recente 
aankoop van 'Quattor' (petrochemie) door 
'Braskern', in de fusie van 'Oi' en 'Brasil 
Telecom', in de creatie van 'Brasil Foods' 
uit 'Sadia' en 'Perdigao', en bij de groeien-
de toenadering tussen 'Marfrig', 'Bertin' 
en 'JBS Friboi' (vleessector), maar ook in 
de megafusie van de banken 'Itau' en 
'Unibanco', waaruit een echte financiële 
wereldspeler voortkwam. De creatie van 
sterke en competitieve nationale onder-
nemingen, met een output die hen een 
betekenisvolle uitgangspositie verleent 
naar de wereldmarkten toe, is één van 
de belangrijkste doelstellingen geweest 
van BNDES. Het is zonder meer een 

De Braziliaanse president Lula
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vaststelling dat in heel wat Braziliaanse 
multinationals de sporen van de overheid 
duidelijk aanwezig zijn. 

Het tot een economische macht uitge-
groeide Brazilië tracht ook paraat te zijn 
om haar nieuwe status met militaire 
macht te verdedigen. Het leger moet 
het rijke en begeerde Amazonebekken 
en de onlangs ontdekte olievoorraden in 
de zeeën beschermen. De Braziliaanse 
Exclusieve Economische Zone, de ter-
ritoriale wateren bestemd voor visserij 
en exploitatie van bodemrijkdommen, 
betreft een oppervlakte van 3,6 miljoen 
vierkante kilometer. Daar kan misschien 
nog eens 900.000 vierkante kilometer 
bijkomen mocht het pleit voor de des-
betreffende VN-instanties om dit gebied 
uit te breiden, gewonnen worden. Zowel 
militairen als economen voorzien dat 
de expansie van het maritieme 'grond-
gebied' voor problemen kan zorgen. 
“Waar er olie is, zijn er conflicten, Brazilië 
moet zich voorbereiden”, aldus professor 
Raza van de Universiteit voor Nationale 
Defensie. De Braziliaanse Zeemacht heeft 
alvast een ambitieus moderniserings-
programma opgesteld voor de komende 
20 jaar. Het wil zich 30 schepen voor de 
kustwacht aanschaffen, een duikboot-
basis construeren in Rio de Janeiro, de 
Skyhawk-gevechtsvliegtuigen en de 
Neptune-bommenwerpers moderniseren 
en vier nieuwe conventionele duikboten 
en een nucleaire onderzeeër aankopen. 
De minister van Defensie, Nelson Jobim, 
verklaarde dat Brazilië ook van plan is 
om in samenwerking met Frankrijk drie 
nucleaire onderzeeërs te bouwen om 
“niet alleen de Braziliaanse kusten en 
het Zuid-Atlantisch gebied te bescher-
men, maar ook om hulp te bieden aan 
Afrikaanse landen”. Het gaat om een 
enorme investering. De vijf duikboten 
uit het moderniseringsplan kosten al 
10 miljard dollar. Om het programma 
uit te voeren voorspelt de zeemacht 
een toename van haar personeel van de 
huidige 60.000 naar 80.000 in 2030. 
De Nationale Defensiestrategie die Lula 
tekende op 15 december 2008 stelt heel 
duidelijk dat de zeemacht “een vijand het 
gebruik van de zee moet kunnen belet-
ten”, en meer specifiek “een proactieve 

defensie moet verzekeren van de olie-
boorplatformen”.

De hele Latijns-Amerikaanse regio 
wordt vaak als de achtertuin van de VS 
omschreven en Washington wil er dan 
ook graag een exclusieve controle. Nu 
het duidelijk is geworden dat Brazilië 
zich ontpopt heeft tot een wereldspeler 
en dus niet langer onder druk kan wor-
den gezet, schuilt Amerika's strategie in 
het 'tegenhouden' van dit subcontinent. 
Brazilië heeft de essentie van het machts-
spel van de Verenigde Staten begrepen. 
Het Pentagon past voor Brazilië dezelfde 
strategie toe als voor China: conflicten 
aan de grenzen aanwakkeren om het land 
te kunnen destabiliseren en de verdere 
opgang ervan te kunnen tegengaan. In 
deze context bekeken is het makkelij-
ker te begrijpen wat er zich in Latijns-
Amerika afspeelt. Brazilië wordt omringd 
door militaire installaties van de US 
Southern Command, in de Andesregio in 
het westen en het zuiden. De brandhaar-
den in de regio situeren zich bij de con-

flicten Colombia-Venezuela en Colombia-
Ecuador, met een potentieel om de hele 
regio aan te tasten. De spanning ten 
gevolge van de Colombiaanse aanval op 
een FARC-kamp in Ecuador (2008) is nog 
opgedreven door de de facto bezetting 
van Haïti. De militarisering van de inter-
nationale relaties tussen Latijns-Amerika 
en de Verenigde Staten is nooit gezien 
en behalve Brazilië lijkt geen enkel ander 
land in de regio echt voorbereid om zich 
te verdedigen.

17 februari 2010

Vertaald en bewerkt door GS

Raúl Zibechi is een Urugayaanse schrijver 
en analist gespecialiseerd in Latijns-
Amerikaanse sociale bewegingen.

1 De marktkapitalisatie van een onderneming 
is de totale beurswaarde van een bedrijf. Dit 
valt uit te rekenen door alle uitstaande aande-
len te vermenigvuldigen met de beurskoers. Dit 
bedrag is de prijs waarvoor de hele onderne-
ming in theorie te koop is.

Half april 2010 vonden opeenvolgend twee topbijeenkomsten plaats in 
Brazilië: de ontmoeting van IBSA (India, Brazilië, Zuid-Afrika) en vervolgens de 
BRIC-top (Brazilië, Rusland, India, China). 

De presidenten Luiz Ignacio Lula da Silva, Hu Jintao, Dimitri Medvedev en pre-
mier Manmohan Singh kwamen op die laatste top een gezamenlijk program-
ma overeen dat ze op de volgende G20 bijeenkomst in juni in Canada willen 
voorleggen. Ze willen meer macht toekennen aan de zogenaamde 'groeilan-
den' in de internationale instellingen. “Onze landen hebben een fundamentele 
rol te spelen in de opbouw van een nieuwe internationale orde die eerlijker, 
representatiever en veiliger is”. Ze onderstreepten hun bedoeling om de onder-
linge monetaire samenwerking te versterken, opdat hun interne BRIC-handel 
in lokale munt zou kunnen gebeuren in plaats van in dollar. Naast de nood aan 
een hervorming van de zogenaamde Bretton-Woods-instellingen, kwamen de 
ontwikkelingsbanken van deze vier landen ook overeen de financieringscapaci-
teit te verhogen voor infrastructuurprojecten van gemeenschappelijk belang. 

Ook de kwestie 'Iran' werd op beide bijeenkomsten besproken. Men wil het 
spoor van onderhandelingen naar voor schuiven in plaats van de piste van de 
sancties. Iran heeft recht op nucleaire energie, heet het, maar heeft ook de 
plicht om de internationale ongerustheid over de aard van het Iraans nucleair 
programma weg te nemen. De Braziliaanse president Lula zal in de maand mei 
Teheran bezoeken, waarbij we niet mogen vergeten dat Brazilië tot eind 2011 
lid is van de VN-Veiligheidsraad. Opvallend is hierbij ook het standpunt van 
India dat nu openlijk het sanctiebeleid durft in vraag te stellen. 
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Malvinas en Falkland 
De eilanden die gekend staan als de 
'Malvinas' (naar de stad 'Saint Malo' van-
waar de Bretoense kolonisten afkomstig 
waren) of Falklands (zoals de Britten ze 
benoemen) behoorden tot de Spaanse 
kroon, maar werden ook door Britten  
en Fransen geëxploreerd. In de  
18de eeuw werden ze bij het Brits koloni-
aal gebied gerekend. Engeland probeerde 
in 1806 en 1807 tweemaal tevergeefs 
om Argentinië binnen te vallen. Bij de 
onafhankelijkheidsverklaring van 1816 
bevestigde Argentinië zijn soevereiniteit 
over de eilanden als voormalig Spaans 
koloniaal gebied. De Britten gingen in 
1833 echter over tot de militaire bezetting 

van de eilanden. De Malvinas werden 
herdoopt tot de Falklands en werden 
bevolkt met Britse onderdanen. In 1981 
besloot de Argentijnse militaire junta de 
Falklandeilanden te bezetten. Het maakte 
gebruik van de nationalistische gevoelens 
om de aandacht af te leiden van interne 
problemen. De Argentijnse legerleiding 
had ten onrechte aangenomen dat het 
Verenigd Koninkrijk, dat in die tijd zware 
economische en sociale problemen kende, 
niet op de bezetting zou reageren. Dit 
bleek een misvatting. De neoliberale 
premier Margaret Thatcher kon de aan-
val om dezelfde redenen gebruiken. De 

nationalistische gevoelens verenigden 
het land en en passant stelde Thatcher 
haar volgende verkiezingsoverwinning 
veilig. Argentinië veroverde en bezette in 
maart en april van 1982 de eilanden op de 
Engelsen. Hierop verklaarde het Verenigd 
Koninkrijk de oorlog aan Argentinië. In 
juni landden de Engelse troepen op de 
Falklands. De Britten wisten de eilanden 
vrij eenvoudig te heroveren en eisten een 
zone op van 200 zeemijl rond de eilan-
den en een vaste militaire aanwezigheid 
op. De oorlog kostte aan ongeveer 900 
mensen het leven, onder wie 255 Britten. 
Een jaar later viel de militaire junta van 
Galtieri. Argentinië is zijn soevereiniteit 
over de Malvinas steeds blijven opeisen. 

De Britten gebruiken de Falklands tot op 
vandaag om hun 'rechten' te doen gelden 
over de grondstoffen en olie in de zuider-
se poolwateren. En de inzet is niet gering. 
Er wordt gesproken van grote olie- en 
gasvelden in het gebied rond de Malvinas. 
Als de omvang van de voorraden beves-
tigd wordt dan gaat het om een oliere-
serve even groot als die van de Noordzee, 
die de Britse economie al 25 jaar mee 
helpt ondersteunen. Geologische ramin-
gen spreken over 60 miljard vaten olie. 
Reeds in de jaren 1990 wilde men er olie 
oppompen, maar de hoge uitbatingskos-
ten om de olie uit de diepzee te halen 

deden het project stilvallen. Toen schom-
melde de prijs per vat ruwe olie tussen de 
10 en 15 dollar, vandaag draait die rond de 
80 dollar. Een en ander wordt dus haal-
baarder. 

Stijgende spanning
In februari dit jaar liep de spanning tus-
sen Argentinië en Groot-Brittannië hoog 
op met het nodige spierballengerol tot 
gevolg. London verwierp begin dit jaar 
nieuwe claims van Argentinië en meldde 
dat een contract was getekend met een 
privé-onderneming om olieboringen uit 
te voeren in de wateren rond de eilan-
dengroep. Argentinië reageerde door 
een decreet uit te vaardigen dat een 
nieuwe vergunningsplicht oplegt aan 
alle schepen die via routes varen die de 
Argentijnse wateren doorkruisen. Deze 
vergunning heeft kennelijk de bedoe-
ling het transport te beletten naar de 
Malvinas-eilanden van materiaal dat 
dient voor olie-exploratie. Elk land heeft 
de volledige soevereiniteit over haar bin-
nenwateren en havens, dus kan het de 
toegang tot en het gebruik van de havens 
ook aan regels onderwerpen (tenzij er 
een verdrag zou bestaan voor onbeperkte 
toegang tot de havens). Daarnaast heb-
ben schepen die door territoriale wateren 
varen het recht op 'onschuldige door-
vaart' volgens de Wet op de Zeeconventie. 
Als boten met andere woorden geen 
haven aandoen, kan men moeilijk tegen 
hen optreden. Het blijft dus afwachten 
of en hoe Argentinië het decreet effectief 
ten uitvoer zal brengen. Officiële verkla-
ringen hebben het over een 'vreedzame' 
controle. De autoriteiten verhinder-
den intussen het uitvaren vanuit een 

Britse olieboringen rond de Malvinas doen 
spanning met Argentinië stijgen

I Georges Spriet I

Malvinas voor de Zuid-Amerikanen, Falklands voor de Europeanen. Het betreft een groep minuscule eilanden op zo'n 450 km  
van de Argentijnse zuidkust. 28 jaar geleden waren de eilanden de inzet van een oorlog tussen Groot-Brittannië en Argentinië, 

waarin het Latijns-Amerikaanse land het onderspit moest delven. Begin dit jaar verwierp de Britse regering een zoveelste  
soevereiniteitsaanspraak van Argentinië over de Malvinas. De discussie over een eilandengroep met schapen als voornaamste 

bewoners draait natuurlijk niet om de graasweiden. Vandaag is het openlijk de bedoeling de  
bodemrijkdom in de zee te kunnen exploiteren. 

Londen meldde begin dit jaar dat er een 
contract getekend was met een privé-
onderneming om olieboringen uit te  
voeren in de wateren rond de Malvinas.
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Argentijnse haven van een cargoschip 
met naadloze pijpleidingen aan boord. 
De vracht kwam van de Argentijnse afde-
ling van internationale Techint groep, die 
ontkende dat hun materiaal bestemd was 
voor de Malvinas.

De Britse regering heeft in een reactie 
haar aanspraken herhaald op de ontwik-
keling van een olie- en gasindustrie in het 
gebied, maar gaf geen commentaar op 
het decreet zelf. De Britse onderneming 
Desire Petroleum voert vanop zee-instal-
laties boringen uit, maar meldt expliciet 
dat het weg blijft uit Argentijnse wateren. 
Buenos Aires beschuldigt Londen ervan 
een akkoord van 1995 over gezamenlijke 
exploratie van de eilanden, met de voeten 
te treden. De Britse minister 
van Buitenlandse Zaken, 
David Miliband, antwoordde 
op het Argentijnse pro-
test dat “alles volledig in 
overeenstemming gebeurt 
met het internationaal 
recht”. De rechtse pers in 
Groot-Brittannië reageerde 
bijzonder oorlogszuchtig op 
de recente ontwikkelingen. 
De Britten onderhouden een 
permanente militaire aan-
wezigheid op de Falklands 
van de Britse Zeemacht. 
Meer dan 1000 soldaten zijn 
gestationeerd op de eilan-
den, waar maar zo'n 3000 
burgers leven. De regering 
ontkent dat er een speciale eenheid werd 
uitgestuurd, maar verklaarde dat ze alle 
aandacht blijft geven aan de veiligheid 
op de Falklands en daar een permanente 
afschrikkingsmacht heeft. Premier Brown 
zei hierover “We hebben alle voorbereidin-
gen getroffen die nodig zijn om de bewo-
ners van de Falklandeilanden te bescher-
men”. Defensieminister Miliband van zijn 
kant zag het als volgt: “De veiligheid van 
de Falklands wordt verder verzekerd en de 
routine patrouilles gaan door”. De conser-
vatieve oppositie riep op om de militaire 
aanwezigheid in het Zuid-Atlantisch 
gebied te verhogen om een signaal uit te 
sturen. Dit hele dossier wordt ook gretig 
gebruikt om de Britse defensie-uitgaven 
te verdedigen. 

1982 is voorbij
De recente ontwikkelingen brengen 
ook de wijzigingen in de internationale 
verhoudingen weer op de voorgrond. 
Argentinië voelde zich gesterkt door de 
meeting van de Riogroep van Latijns-
Amerikaanse landen en de Caraïben 
(Cancun, 22 februari 2010). Hoewel er 
geen officiële verklaring werd afgelegd 
verklaarde de Mexicaanse president 
Felipe Calderon achteraf dat er een docu-
ment was opgesteld waarin volledige 
steun wordt verleend aan Argentinië in 
zijn territoriaal dispuut met Londen. De 
Argentijnse presidente, Cristina Kirchner-
Fernandez, toonde zich tevreden met 
deze steun maar onderstreepte dat het 
erom gaat de grootmachten van de 

Veiligheidsraad van houding te doen 
veranderen. Er werden gesprekken aan-
gekondigd tussen Argentinië en de VN 
secretaris-generaal Ban Ki Moon. Hugo 
Chavez, president van Venezuela, beschul-
digde Londen ervan “een van de verfoei-
lijkste voorbeelden van kolonialisme” 
te vertegenwoordigen. Hij verklaarde 
dat “we niet meer in 1982 leven”, en dat 
Argentinië niet langer alleen staat in zijn 
strijd. Hij viel meteen ook de Organisatie 
van Amerikaanse Staten, die “voor niets 
meer dient”, aan. Er bleek bij de Riogroep 
inderdaad ook een consensus te bestaan 
over de oprichting van een nieuwe 
Organisatie waar de Verenigde Staten en 
Canada niet worden in opgenomen. Dit 
is een idee dat al langer de ronde doet, 

maar waar het dispuut tussen Londen 
en Buenos Aires zeker geen rem heeft 
op gezet. De Mexicaanse minister van 
Buitenlandse Zaken, Patrica Espinosa, 
pleitte in dit verband voor een organi-
satie zonder de VS en Canada, die zich 
kan concentreren op de strijd tegen de 
armoede, betere bestuurbaarheid en ont-
wikkelingsprogramma's. “We denken dat 
een dergelijke organisatie ons werkelijk 
zal helpen bij een betere integratie. Dit is 
voordelig voor elk van onze landen. Het 
zal de stem van ons subcontinent naar 
buiten uit helpen versterken, ons meer 
invloed verschaffen en de mogelijkheid 
verbeteren om betere politieke en com-
merciële uitwisselingen te realiseren.” De 
woordvoerder van de Braziliaanse presi-

dent nam niet de uitdruk-
king “een OAS zonder de 
VS” in de mond, maar had 
het over de “nood aan een 
eigen forum voor de landen 
uit Latijns Amerika om hun 
specifieke problemen en 
aangelegenheden te kun-
nen bespreken.”

Recent kwam de olie-onder-
neming Desire Petroleum 
met de melding dat de 
opgepompte olie van slech-
te kwaliteit is, dat er minder 
olie is dan de ramingen aan-
geven, en dat bovendien de 
exploitatie kampt met ern-
stige technische problemen. 

Na dit bericht zakten de aandelen van 
Desire tot de helft van hun vorige waarde 
op de beurs van Londen. Meteen daalden 
ook de aandelen van twee andere olie- en 
gasexploranten in het gebied, Falkland 
Oil en Gas FOGL.L Borders & Southern 
Petroleum, met respectievelijk 13,6 en 
12,7%, hoewel het werkgebied van deze 
laatsten zich situeert in het zuiden van de 
eilandengroep.

Bronnen:
internationallawobserver.eu
www.wsws.org
www.elpais.com
www.cronista.com
www.bbc.com
www.infolatam.com
www.wikipedia.org
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Voor diegenen die getuige waren van de 
dramatische onthullingen van de parle-
mentaire hoorzittingen uit de jaren 1970 
over de systematische betrokkenheid van 
de CIA in buitenlandse en binnenlandse 
gruwelijkheden, leek het logisch om een 
buffer te creëren tussen dit agentschap 
en de educatieve instellingen die -op 
zijn minst in de geest- toegewijd zouden 
moeten zijn aan het vrij onderzoek en 
de waarheid. Veel academici die deze 
geschiedenis beleefden en er waakzaam 
op toezagen dat de CIA zich niet op de 
campussen begaf, gingen de laatste 12 
jaren echter in pensioen of overleden. 
Bovendien kwamen er na de aanslagen 
van 9/11 zelfs campagnes die er net om 
vroegen dat de CIA in de campussen zou 
neerstrijken.

Henry Giroux deed in zijn boek uit 2007 
(The University in Chains) al uitgebreid 
verslag over de manier waarop een 
verschuiving in de subsidiëring van de 
Amerikaanse universiteiten de laatste 
twee decennia geleid heeft tot meer 
bemoeienissen door bedrijven en het 
leger op de campussen. Terwijl de tradi-
tionele subsidiëring voor sociale weten-
schappen krimpte, verwierven de geheime 
inlichtingendiensten na 9/11 eveneens 
meer steunpunten op de universiteiten.
Bepaalde post 9/11-programma's voor 
studentenbeurzen, droppen studenten 
met rechtstreekse linken met de geheime 
inlichtingendiensten, in de universitaire 
klassen. Een nieuwe generatie van speciale 
programma's zijn stilletjes geïntroduceerd 
op de campussen. Amerikaanse universi-
teiten worden op die manier tentakels van 
de gemilitariseerde staat. De projecten die 

verspreid over de Verenigde Staten. Tussen 
2008 en 2010 bracht een tweede uitbrei-
dingsgolf de ICCAE-programma's naar nog 
12 campussen.

Naast de CIA en de FBI verbindt het ICCAE-
project een vijftiental andere inlichtingen- 
en veiligheidsorganisaties aan de univer-
siteiten, waaronder de 'National Security 
Agency', 'Defence Intelligence Agency' en 
'Homeland Security'. De doelstellingen 
van ICCAE zijn: “het ontwikkelen van een 
systematisch lange termijn programma 
op universiteiten om geschikt talent te 
rekruteren en aan te werven voor de 
geheime inlichtingen agentschappen en 
hun componenten” en “het verhogen van 
het toevoerkanaal van studenten [naar 
de inlichtingendiensten], met de nadruk 
op vrouwen en etnische minderheden...”. 
ICCAE wil ook “stageplaatsen, gecoöp-
teerde werkplaatsen, graduaatsonder-
zoeken en andere gerelateerde kansen 
aanbieden aan bekwame studenten en 
wetenschappelijk personeel, verspreid 
over alle inlichtingendiensten, om zo 
de 'inlichtingenstudies' te verdiepen”. 
Verder wil het “selectief internationale 
studies ondersteunen en regionale en 
overzeese reismogelijkheden aanbieden 
om de culturele en taalkundige kennis 
te verrijken.” ICCAE's doel is met andere 
woorden de universiteiten die hun cur-
ricula aanpassen aan de politieke agenda 
van de Amerikaanse inlichtingendiensten, 
te overstelpen met beurzen, programma's 
en onderzoeksplaatsen. Verder wil het 
een portaal creëren dat studenten en 
medewerkers van de ICCAE-campussen 
rechtstreeks in verbinding stelt met de 
inlichtingendiensten. 

de CIA het duidelijkst en het meest linken 
aan universiteiten zijn de 'Intelligence 
Community Centers of Academic 
Excellence' (ICCAE) en de 'Intelligence 
Advance Research Projects Activity'. 

Beide projecten gebruiken de univer-
siteiten onder meer om personeel uit 
de inlichtingendiensten te trainen. 
Campussen die de uitbestede program-
ma's beschouwen als niet bedreigend 
voor hun bestaande vrije onderwijs en 
onderzoeksmissies, worden beloond met 
fondsen, handige contacten met de inlich-
tingendiensten en andere minder tastbare 
voordelen. Te midden van de vandaag 
bestaande militarisering in Amerika, is de 
stilte rond de installatie en verspreiding 
van programma's zoals ICCAE verbluf-
fend. De laatste vier jaar heeft ICCEA de 
geheime inlichtingendiensten van de 
overheid openlijker de universiteiten bin-
nen geloodst dan eender welk initiatief 
sinds Wereldoorlog II. Toch verspreidt het 
programma zich zonder veel publieke en 
media aandacht, en zonder een gecoördi-
neerd protest vanuit de campussen zelf. 

Start van de infiltratie
In 2004 werd een toelage van 250.000 dol-
lar toegekend aan de 'Trinity Washington 
University' voor de oprichting van een 
ICCAE-programma. Trinity was op vele 
vlakken de ideale campus voor een proef-
programma. Voor een kwetsbaar instituut 
in financiële moeilijkheden, gelegen in de 
omgeving van de politieke actie, namelijk 
Washington, was het vooruitzicht van 
broodnodige fondsen zeer aantrekkelijk. In 
2005 werden de eerste ICCAE-centra geïn-
stalleerd op 10 universitaire campussen 

Hoe de CIA zichzelf terug introduceert op  
de Amerikaanse universiteiten

I David Price I

Gedurende de jaren 1970, 1980 en 1990, werden de onafhankelijke organisaties die de Centrale Inlichtingendienst (CIA) van de uni-
versitaire campussen weerden, sterk gesteund door een grote groep studenten, professoren en andere leden van de gemeenschap. 
Er waren verschillende redenen waarom zoveel academici gekant waren tegen de aanwezigheid van de CIA op hun campussen: 
de vaststelling dat het concept van 'geheimhouding' lijnrecht indruist tegen de academische vrijheid, de politieke afkeuring van 

bepaalde CIA-methodes zoals martelen en moorden; de afkeuring van de inspanningen van de CIA om professoren en studenten te 
rekruteren op de campussen; en de afkeer van CIA-praktijken om democratische bewegingen te ondermijnen over de hele wereld. 



24

Vrede | nr. 403 | mei - juni 2010

VERENIgDE sTATEN

Muilkorven van het protest
Met de economische crisis werden heel 
wat mensen ontslagen in de universitei-
ten. Nood kweekt opportunisme. Omdat 
de fondsen schaars zijn, zien heel wat 
professoren zich bereid om het onder-
werp van de academische vragen die ze 
zich stellen te veranderen en worden 
ethische en politieke bezorgdheden 
over de afkomst van fondsen vlugger 
over boord gegooid. Andere professoren 
die niet bereid zijn om hun ethische en 
politieke bedenkingen te negeren, zijn 
zich op een pijnlijke manier bewust van 
de druk op hun instituties en houden 
hun kritiek en protest eerder binnens-
kamers. Toen decaan Van Reidhead van 
de Universiteit van Texas-Pan American 
(UTPA) een aantal jaren 
geleden met het voorstel 
kwam aanzetten om 
een ICCAE-centrum te 
installeren op de campus 
ventileerden sommige 
studenten hun vrees voor 
de mogelijke schade die 
het programma zou kun-
nen berokkenen aan de 
academische vrijheid. De 
studenten legden een 
lijst met eisen voor aan 
de decaan waaronder 
het informeren van de 
gemeenschap via de 
pers over een mogelijk 
ICCAE-voorstel en de 
vrijgave van het voor-
stel voor publieke inzage. Net zoals op 
andere ICCAE campussen werden deze 
bezorgdheden wel opgetekend door de 
bestuurders van Texas-Pan American, 
maar werden de plannen om de inlichtin-
gendiensten naar de campussen te bren-
gen toch doorgezet. In de meeste andere 
campussen die momenteel fungeren 
als de paradepaardjes van het ICCAE-
programma was er wel een of andere 
vorm van protest tegen de inplanting van 
de inlichtingendiensten op de universi-
teiten. Er werden mij documenten opge-
stuurd door professoren die de reikwijdte 
illustreren van dit protest. En ondanks 
een gebrek aan kritiek in de media op de 
ICCAE-programma's, zijn er sporen van 
protest terug te vinden op het internet. 

Het openbare stilzwijgen van facul-
teitsmedewerkers en studenten in 
verband met deze ontwikkelingen 
behoeft wat extra uitleg. Het politieke 
klimaat sinds 9/11 zorgt ervoor dat het 
heel moeilijk is om kritische discussies 
te voeren over militarisering en natio-
nale veiligheid. Er is een wildgroei aan 
anti-intellectuele media die iedereen 
aanvallen die zich vragen durft te stel-
len bij de stijgende Amerikaanse mili-
tarisering. Dit verhoogt de druk om het 
protest te muilkorven. De faculteiten 
van publieke universiteiten voelen deze 
druk nog sterker aan dan het personeel 
van private instellingen. De natuurlijke 
neiging om onenigheid op de werkvloer 
intern te houden speelt ook. Maar er 

zijn twee argumenten in te brengen 
tegen dit publieke stilzwijgen. Eerst en 
vooral worden de meeste door het ICCAE 
gesponsorde instituties gefinancierd via 
staatsbelastingen. De staatsburgers die 
deze belastingen betalen verdienen het 
om ingelicht te worden over de moge-
lijke schadelijkheid van bepaalde pro-
gramma's voor de publieke instituties. 
Ten tweede hebben de bestuurders van 
de universiteiten de soms felle interne, 
maar dus publiek onzichtbare kritiek tot 
nu toe gewoonweg kunnen negeren. Het 
protest binnenskamers houden was dus 
niet de juiste tactiek. Integendeel, ICCAE 
heeft zich zo vlug kunnen installeren 
in vele universiteiten precies omdat de 
oppositie ertegen altijd geïsoleerd bleef.      

De onhoorbare opstand  
In een poging de louter interne kritiek 
op de ICCAE-programma's te overstijgen, 
zonden een aantal professoren van de 
Universiteit van Washington (UW) me een 
aantal interne memo's die ze zelf naar de 
bestuurders van de universiteiten had-
den gestuurd. Ze geven een zicht op het 
ongenoegen over de beslissing van het 
bestuur in oktober 2006 om de CIA en 
andere geheime inlichtingendiensten toe-
gang te verschaffen tot de UW campus. 
De faculteit voor Internationale Studies 
schreef dat het gekant was tegen eender 
welk plan dat hen zou linken aan de CIA 
of andere inlichtingendiensten en dat 
zulke ontwikkelingen “de mogelijkheden 
van de faculteit en de studenten om aan 

buitenlandse beurzen, 
studieopdrachten en visas 
te geraken, in gevaar zou-
den brengen”. Bovendien 
uitten de faculteitsmede-
werkers ook hun bezorgd-
heid over de veiligheid 
van hun wetenschappelijk 
personeel en hun studen-
ten in het buitenland, en 
hun buitenlandse gasten 
op UW. Initieel leek het 
erop dat het bestuur 
rekening zou houden 
met deze argumenten. 
Maar uiteindelijk werden 
de inlichtingendiensten 
toch de campus binnen-
geloodst. Het bestuur 

besliste namelijk om het door ICCAE 
gesubsidieerde 'Instituut voor Nationale 
Veiligheidseducatie' (INSER) op te richten. 
(De door het ICCAE ondersteunde pro-
gramma's of centra hebben verschillende 
namen in de verschillende universiteiten). 
Na de lancering van INSER bleven er 
memo's circuleren van bezorgde perso-
neelsleden verspreid over de hele campus. 
In het laatste anderhalf jaar zijn er van 
tenminste vijf groepen binnen de facul-
teiten protestbrieven gestuurd naar de 
decanen.

In oktober 2008 stelden professoren in 
de antropologie Bettina Shell-Duncan en 
Janelle Taylor een kritische memo op die 
goedgekeurd werd via een stemming door 
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de hele faculteit Antropologie. Daarin 
werd gesproken over de schade die INSER 
zou kunnen aanrichten aan de universiteit: 
“Als antropologen, hebben we specifieke 
bezorgdheden die gerelateerd zijn aan 
de aard van ons onderzoek. Dat bestaat 
uit diepgravende lange termijn studies 
van gemeenschappen, waarvan het over-
grote merendeel zich buiten de Verenigde 
Staten bevinden. Sommige van deze 
gemeenschappen zijn zeer arm, sommigen 
hebben te maken met repressieve rege-
ringen en sommigen hebben rechtstreeks 
te lijden onder de Amerikaanse projecties 
van militaire macht... de ethische code van 
ons beroep vereist dat we de mensen tus-
sen wie we ons onderzoek verrichten geen 
schade toebrengen”. De antropologen stel-
den zich zeer specifiek vragen bij de rap-
porten die de door het ICCAE gesponsorde 
studenten moeten indienen bij INSER op 
het einde van hun studies en bij de debrie-
fing (ondervraging na het beëindigen van 
hun wetenschappelijk werk of studie) die 
ze verplicht moeten ondergaan: “Tenzij en 
tot als we voorzien worden van duidelijke 
informatie die het tegendeel bewijst, 
moeten we veronderstellen dat deze rap-
porten en debriefings eigenlijk pogingen 
zijn om militaire inlichtingen te vergaren”. 
Er was ook ongerustheid over de moge-
lijkheid dat antropologen zonder het te 
weten veldwerk zouden leveren voor 
een militair inlichtingenprogramma met 
als eigenlijk doel het ondersteunen van 
grondoperaties.

Andere bezorgdheden bij de introductie 
van het INSER werden dan weer door 
andere academische departementen van 
het UW geuit. In november 2008 lieten de 
leden van de Latijns-Amerika Studies via 
een memo het volgende weten aan het 
bestuur: “in het licht van de uitgebreide 
geschiedenis van de Amerikaanse gehei-
me inlichtingendiensten in het ondermij-
nen van democratieën en haar betrokken-
heid bij mensenrechtenschendingen in 
Latijns-Amerika en elders, vinden we het 
onredelijk dat de UW er formele banden 
mee zou hebben [...] De meest recente 
voorbeelden van het onvergefelijke gedrag 
van de Amerikaanse geheime diensten in 
Latijns-Amerika zijn de martelpraktijken 
in de detentiecentra van Guantanamo, 

de collaboratie met de beruchte 'School 
of the Americas'1, het ondersteunen van 
paramilitaire groepen als onderdeel van 
de 'drugsoorlog',...en het steunen van de 
mislukte coup in Venezuela...”

Een groep personeelsleden van de Zuid-
Oost Azië Studies en de Geschiedenis 
vroeg aan het UW-bestuur of ze het effect 
van INSER op de carrière van professoren 
en studenten in consideratie had geno-
men. De professionele instituties van vele 

disciplines en programma's sluiten leden 
die gesponsord worden door groepen 
zoals de CIA immers uit omwille van ethi-
sche redenen. 

Grimmig vooruitzicht
Het is niet geweten hoeveel aan de CIA 
gelinkte personeelsleden of studenten er 
zich momenteel op de ICCAE-campussen 
bevinden. Evenmin is het geweten wat 
de leden van de geheime inlichtingen-
diensten er precies doen. Maar wie de 
geschiedenis van de CIA kent, weet dat 
agenten in het verleden een waaier aan 
activiteiten hebben uitgevoerd op de uni-
versiteiten, waaronder het gebruiken van 
fondsen als een manier om onwetende 
sociale wetenschappers delen van een 
onderzoek te laten uitvoeren dat later 
gebruikt werd om er een ondervragings- 
en martelingshandleiding mee samen te 
stellen, de rekrutering van buitenlandse 
studenten voor het doorspelen van infor-
matie aan de CIA en de ondervraging van 
graduaatsstudenten bij hun terugkeer van 
het buitenland na het voltooien van een 
onderzoeksopdracht. 

Deze invasie van de gemeenschap van 
geheime inlichtingendiensten schaadt de 
intellectuele capaciteit van de VS en de 
academici. Terwijl de 'institutionele cul-
tuur' van de geheime inlichtingendiensten 

binnensijpelt in de ICCAE-universiteiten, 
leren de intelligentsia enger te denken. 
Universiteiten moeten plaatsen zijn waar 
mensen vrij ideeën kunnen exploreren, 
maar ICCAE zorgt onvermijdelijk voor 
behoedzaamheid. Hoe lang zal het duren 
voor studenten in ICCAE universiteiten 
zich beginnen af te vragen wie er over 
de discussies gevoerd in de klassen gaat 
rapporteren? Met de toekomstige FBI en 
CIA kaders op de campus, zullen diegenen 
die dissidente politieke kritieken ontwik-

kelen er eerder voor kiezen om te zwijgen 
dan hun gedacht te zeggen of ze zullen 
op zijn minst hun kritische en eerlijke 
gedachten omfloerster formuleren. Als 
studenten van op universiteiten met 
ICCAE-programma's zullen afstuderen 
en carrières willen opstarten waarbij de 
garantie nodig is dat ze geen bedreiging 
vormen voor de staat, zou het kunnen dat 
ze belemmerd worden door verslagen van 
academische discussies die in de dossiers 
van de inlichtingendiensten beland zijn. 
Achtergrondcontroles voor allerlei ambte-
narenjobs vragen namelijk naar gekende 
subversieve activiteiten of connecties 
gedurende de universiteitsjaren. Dit zijn 
voorspelbare gevolgen. Nu de 'Patriot Act' 
alle legale buffers weghaalde voor het in 
de gaten houden van mensen om politie-
ke redenen, is de weg geopend naar een 
renaissance van de donkere jaren 1950.

Vertaald en bewerkt door MDS
www.counterpunch.org, april 2010.

1 De nieuwe naam van het instituut in de 
Amerikaanse staat Georgia, is de 'Western 
Hemisphere Institute for Security Cooperation', 
maar er wordt nog altijd naar gerefereerd als 
de 'School of the Americas'. Tussen 1946 en 
2001 werden er duizenden Latijns-Amerikaanse 
soldaten en politiemensen opgeleid. Velen van 
hen werden berucht omwille van mensenrech-
tenschendingen. 

Terwijl de 'institutionele cultuur' van 
de geheime inlichtingendiensten bin-
nensijpelt in de ICCAE-universiteiten, 
leren de intelligentsia enger te denken. 
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Toespraak van Patrice Lumumba bij de viering van de onafhankelijkheid
van Congo in 1960

De erfenis van Mobutu: 1960-1997
De Gucht-Kabila 0-0, maar wanneer wint de Congolese bevolking?

Angelsaksisch front remt vooruitgang in Congo af
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De verschillende visies van deze twee leiders zouden van in 
het begin zorgen voor een verlamming van de centrale rege-
ring. Op 5 september beval de president de premier om op te 
stappen, maar Lumumba weigerde dit en kondigde net het 
ontslag van president Kasa-Vubu aan. Deze patstelling werd 
pas beëindigd op 14 september met de coups van militair 
bevelhebber Mobutu (met de steun van de CIA) en de arres-
tatie van Patrice Lumumba. Deze werd later uitgeleverd aan 
de secessionistische Katangese strijdkrachten. Op 17 januari 
1961 werd Lumumba samen met twee andere regeringsleden, 
Maurice Mpolo en Joseph Okito, geëxecuteerd door een vuur-
peloton. Het staat vast dat België een onfrisse rol speelde bij 
deze moord. Ook de Verenigde Staten zagen, de in hun ogen 
communistische, Lumumba liever niet aan de leiding van een 
strategisch en economisch belangrijk land als Congo. Veel 
later kwam aan het licht dat de CIA al verschillende plannen 
gemaakt had om definitief van Lumumba af te geraken. Zo 
werd er bijvoorbeeld een mislukte poging ondernomen om 
hem te vergiftigen, waarschijnlijk rechtstreeks op orders van 
de toenmalige Amerikaanse president Eisenhower. 

Toespraak Lumumba
De onafhankelijkheid van Congo werd in Kinshasha officieel 
gevierd op 30 juni 1960. Vele Belgische hoogwaardigheidsbekle-
ders en buitenlandse persmensen waren aanwezig op de ceremo-
nie. Koning Boudewijn gaf er een speech waarin de ontwikkelin-
gen onder het kolonialisme geprezen werden, alsook 'het genie' 
van zijn overgrootnonkel, koning Leopold II. De wreedheden 
gepleegd in Congo Vrijstaat werden gemakshalve niet vernoemd. 
Patrice Lumumba reageerde op de toespraak van de koning met 
de volgende ondertussen wereldberoemde woorden:  

Mannen en vrouwen van Congo,
Strijders van de onafhankelijkheid, die vandaag overwint,
Ik groet U in naam van de Congolese regering.

Aan u allen, vrienden, die zonder ophouden aan onze zijde 
gestreden hebt, vraag ik van deze 30ste juni 1960 een 
beroemde datum te maken, (een datum) die u onuitwisbaar 
gegrift in uw harten zal bewaren, een datum waarvan u 
met fierheid de betekenis aan uw kinderen zult leren, opdat 
zij op hun beurt aan hun zonen en kleinzonen de roemrijke 
geschiedenis van onze strijd voor de vrijheid zouden doen 
kennen.

Want van deze onafhankelijkheid van Congo, ook al wordt ze 
vandaag afgekondigd in goede verstandhouding met België, 
bevriend land met wie we op voet van gelijkheid onderhan-
delen, toch kan geen enkele Congolees, die naam waardig, 
vergeten dat ze werd bekomen door een strijd (applaus), een 
strijd van elke dag, een hevige en idealistische strijd, een strijd 
waarin wij onze krachten, onze bezittingen, ons lijden, ons 
bloed, niet hebben ontzien.

Deze strijd die tranen, vuur en bloed heeft gekost, wij zijn er in 
het diepste van ons hart erg fier op, want het was een edele en 
rechtvaardige strijd, een strijd die onmisbaar was om een einde 
te maken aan de vernederende slavernij die ons met geweld 
werd opgelegd.

Wat ons lot is geweest gedurende 80 jaar koloniaal bewind, 
onze wonden zijn nog te vers en te pijnlijk opdat wij ze uit 
ons geheugen zouden kunnen wissen. Wij hebben afmattende 
arbeid gekend, tegen een loon dat ons niet toeliet onze honger 
te stillen, ons goed te kleden of fatsoenlijk te huisvesten, onze 
kinderen op te voeden als kostbare wezens.

Wij hebben de steken, de beledigingen, de spot, die we elke 
morgen, middag en avond moesten ondergaan, gekend omdat 
we zwarten waren. Wie zal vergeten dat men bij een zwarte 
altijd 'tu' gebruikte, zeker niet zoals bij een vriend, maar wel 
omdat het eerbare 'vous' alleen maar voor blanken was 
voorbehouden?

Wij hebben het meegemaakt dat onze gronden geplunderd 
werden in naam van zogezegde wetteksten, die niets anders 
deden dan het recht van de sterkste erkennen.

Wij hebben het meegemaakt dat de wet nooit dezelfde was als 
het over een blanke of over een zwarte ging, inschikkelijk voor 
de enen, wreed en onmenselijk voor de anderen. 

Wij hebben het leed van de uitgewezenen ter wille van politie-
ke of godsdienstige overtuigingen gekend; uitgewezen uit hun 
eigen vaderland, was hun vertrek zelfs erger dan hun dood.

Wij hebben het meegemaakt dat in de steden schitterende 
huizen stonden voor de blanken en bouwvallige hutten voor de 
zwarten, dat een neger niet toegelaten was noch in bioscopen 
of restaurants, noch in de winkels van de Europeanen, dat een 
zwarte reisde in het ruim van een boot, aan de voeten van de 
blanke in zijn luxekajuit.

Wie zal tenslotte de schietpartijen vergeten waardoor zovele 
van onze broeders zijn omgekomen, de cellen waar diegenen 

Toespraak van Patrice Lumumba bij de viering 
van de onafhankelijkheid van Congo in 1960
Patrice Lumumba werd in 1960 de eerste democratisch verkozen premier van het onafhankelijke Congo. In 1958 richtte hij mee 
het anti-koloniale Mouvement National Congolais (MNC) op. De MNC won in mei 1960 de nationale verkiezingen en het recht 

om een regering te vormen. Terwijl de 34-jarige Lumumba premier werd, zou Joseph Kasa-Vubu de geschiedenis in gaan als 
de eerste Congolese president.  
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brutaal werden ingeworpen, die 
zich niet meer wilden onderwerpen 
aan een bewind van een recht-
spraak die onderdrukking en uitbui-
ting betekende. (applaus)

Van dit alles, mijn broeders, hebben 
wij heel diep geleden.

Maar wij, die door de stemming van 
uw verkozen vertegenwoordigers 
werden aangesteld om ons dierbaar 
land te leiden, wij die in lichaam en 
ziel geleden hebben aan de kolonia-
le onderdrukking, wij zeggen U heel 
luid, dat alles is voortaan voorbij.

De republiek Congo is uitgeroepen, 
en ons land is nu in de handen van 
zijn eigen kinderen.

Samen, mijn broeders, mijn zusters, 
gaan wij een nieuwe strijd begin-
nen, een edele strijd die ons land 
zal leiden naar vrede, welvaart en 
grootheid.

Wij zullen aan de wereld tonen 
waartoe de zwarte mens in staat 
is wanneer hij in vrijheid werkt, en 
wij zullen van Congo het centrum van de uitstraling van gans 
Afrika maken. Wij gaan erover waken dat de gronden van ons 
vaderland werkelijk ten goede zullen komen aan zijn kinderen. 
Wij gaan alle vroegere wetten herzien en er nieuwe maken, 
(wetten) die rechtvaardig en edel zullen zijn.

Wij zullen een einde maken aan de onderdrukking van vrijheid 
van denken en er zorg voor dragen dat alle burgers ten volle 
zullen genieten van de fundamentele vrijheden, die voorzien 
zijn in de verklaring van de rechten van de mens (applaus). 
Wij zullen daadwerkelijk iedere discriminatie opheffen en aan 
iedereen zijn gerechtvaardigde plaats geven, (een plaats) die 
hem zijn menselijke waardigheid, zijn arbeid en zijn toewijding 
aan het land zal bezorgen.

Wij zullen niet de vrede van geweren en bajonetten laten rege-
ren, maar de vrede van de harten en van de goede wil (applaus).

En voor dit alles, waarde landgenoten, wees er zeker van dat wij 
niet alleen op onze enorme kracht en onze immense rijkdom-
men kunnen rekenen. Maar ook op de hulp van talrijke buiten-
landse landen waarvan wij de medewerking zullen aanvaarden, 
als zij loyaal zal zijn en als die ons niet gelijk welke politiek zal 
proberen op te leggen. (applaus)

Op dit vlak, is België – dat eindelijk de zin van de geschiede-
nis begrepen heeft en niet geprobeerd heeft zich te verzet-
ten tegen onze onafhankelijkheid – klaar om ons zijn hulp 
en vriendschap aan te bieden, en een verdrag in deze zin zal 
getekend worden tussen onze twee gelijkwaardige en onafhan-
kelijke landen. Ik ben er zeker van dat deze samenwerking voor 
beide landen voordelig zal zijn.

Zo zal het nieuwe Congo, onze 
dierbare republiek die mijn regering 
tot stand zal brengen, zowel naar 
binnen als buiten, een rijk, vrij en 
welvarend land zijn. Maar opdat 
wij zonder vertraging dat doel 
zouden bereiken, vraag ik u allen, 
wetgevers en Congolese burgers, 
mij met al uw krachten te helpen. 
Ik vraag u allen de stammentwisten 
te vergeten, die ons uitputten en 
dreigen ons het misprijzen van het 
buitenland op de hals te halen. Ik 
vraag aan de parlementaire min-
derheid om mijn regering te helpen 
door een opbouwende oppositie en 
door strikt binnen de wettelijke en 
democratische perken te blijven.

Ik vraag u allen voor geen enkel 
offer te wijken om het welslagen 
van onze grootse onderneming te 
verzekeren.

Ik vraag u tenslotte om onvoor-
waardelijk het leven en de goederen 
van uw medeburgers en buitenlan-
ders die in ons land gevestigd zijn, 

te eerbiedigen. Indien het gedrag van deze buitenlanders te 
wensen over laat, zal onze justitie ze onmiddellijk verwijderen 
van het grondgebied van de republiek; indien daarentegen hun 
gedrag goed is, moeten wij hen gerust laten. Want ook zij wer-
ken aan de welvaart van ons land.

De onafhankelijkheid van Congo betekent een beslissende stap 
in de bevrijding van het hele Afrikaanse continent (applaus).

Ziehier, Sire, excellenties, dames, heren, mijn waarde landge-
noten, mijn rassenbroeders, mijn strijdmakkers, wat ik u heb 
willen zeggen in naam van de regering, op deze luisterrijke dag 
van onze volledige en soevereine onafhankelijkheid (applaus).

Onze sterke, nationale volksregering zal het heil van dit land 
zijn.

Ik nodig alle Congolese burgers, mannen, vrouwen en kinderen 
uit, om zich daadwerkelijk aan het werk te zetten met het oog 
op het scheppen van een welvarende nationale economie, die 
onze economische onafhankelijkheid zal bezegelen.

Eer aan de strijders voor de nationale vrijheid.

Leve de onafhankelijkheid en de Afrikaanse eenheid! 

Leve het onafhankelijke en soevereine Congo! 
(langdurig applaus)

Bron:
Discours du premier ministre Patrice Lumumba prononcé le 30 juin 1960 
(Agence Congolaise de Presse). http://rdcongo.org/frames/acp/June30_1960.
html#patrice (april 1999)
Vertaling J. Philips (met dank aan M.L. Bens voor het nalezen en verbeteren 
van de tekst). 
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De eerste verkozen premier van Congo, Patrice Lumumba, 
kreeg nauwelijks 2,5 maanden de tijd om het onafhankelijke 
Congo op de sporen te zetten. Reeds tien dagen na de onaf-
hankelijkheid startte de Belgische regering wat de toenmalige 
Congolese vice-premier Gizenga “de koloniale heroverings-
oorlog” noemde. Mobutu greep een eerste maal de macht op 
14 september 1960 toen hij de verkozen eerste minister en 
president afzette. In de periode tussen september 1960 en 
november 1965 speelde hij een centrale rol als stafchef van het 
leger in een front van verschillende politieke krachten. Een door 
Mobutu bijeengeroepen ‘college van commissarissen’ leidde het 
land van september 1960 tot augustus 1961. Dat college loste 
de door de moord op Lumumba veroorzaakte grondwettelijke 
crisis op, door de over-
blijfselen van de regering 
Lumumba in Stanleyville 
(Kisangani) te neutrali-
seren via een combinatie 
van militaire druk en 
onderhandelingen. In 
augustus 1961 werd een 
zogenaamde regering 
van ‘nationale eenheid’ 
gevormd onder leiding 
van de pro-Amerikaanse 
politicus Adoula. Maar de 
opstand in de provincie 
Kwilu en de oprukkende nationalisten in het Oosten, zetten de 
‘koloniale heroveringsoorlog’ in 1964 terug op de agenda. 

Het nationalistisch verzet zal in bloed 
worden gesmoord. 
Volgens schattingen zal het opzij zetten van Lumumba en het 
onderdrukken van het lumumbistische verzet tussen 1960 en 
1965, 300.000 tot 1 miljoen slachtoffers eisen. In het najaar van 
1965 voelde het regime zich sterk genoeg om verkiezingen voor 
te bereiden. Maar dan laaide de rivaliteit tussen eerste minis-
ter Tshombe en president Kasavubu op. Mobutu maakte van 
dit conflict gebruik om zijn tweede staatsgreep uit te voeren: 
op 25 november 1965 greep hij de macht. Deze keer definitief. 
Enkele dagen later kende hij zichzelf speciale machten toe en in 
december kondigde hij de afschaffing van de politieke partijen 
aan. Voordien waren de politieke tegenstanders van Lumumba 
en de nationalisten verwikkeld in een eindeloos gevecht over 
wie de staat het hardst konden plunderen. Dat zorgde echter 
voor een zekere instabiliteit. Met zijn staatsgreep zal Mobutu 
die stabiliteit voortaan garanderen. De vraag wie zich wanneer 

mag verrijken, zal vanaf nu enkel afhangen van het humeur 
en de goede wil van de dictator. De nacht van de Mobutu-
dictatuur was aangebroken.

De Mobutu-dictatuur
In de periode 1960-1990 was Congo voor het Westen vooral 
van belang als steunpunt in de strijd tegen het communisme 
in Afrika. Op economisch vlak begon een ware roofbouw van 
het land, waarbij een minimum aan investeringen een maxi-
mum aan winsten opbrachten. De zelfverklaarde nationalist 
en Lumumba-opvolger Mobutu diende vooral de belangen van 
grote westerse multinationals. Hij liet zich omringen door wes-
terse raadgevers en consultancy-bureau’s. Die werkten megalo-

mane projecten uit die 
vooral veel winst ople-
verden voor de wes-
terse bouwbedrijven en 
geen of veel te weinig 
toegevoegde waarde 
boden aan de Zaïrese 
economie. Tegelijk 
daalden de prijzen van 
de grondstoffen op de 
wereldmarkt en stegen 
de prijzen van de inge-
voerde producten. De 
schuldenlast steeg en 

de staat kon hem niet meer afbetalen. Nieuwe leningen maak-
ten het nog erger. Het werd een dodelijke spiraal waarin vooral 
westerse multinationals en banken zich konden verrijken. De 
levensstandaard van de bevolking verslechterde drastisch en 
de economische infrastructuur werd op 30 jaar tijd volledig 
vernietigd. 

Roofbouw en schulden
Vlak voor de onafhankelijkheid versluisden Belgische onder-
nemingen zoveel mogelijk van het kapitaal dat ze tijdens de 
koloniale periode verzameld hadden, richting België. De decen-
nia nadien zal de achtergelaten economische infrastructuur 
gehypothekeerd worden door prestigieuze, maar inefficiënte en 
tientallen miljarden kostende, monsterprojecten. Zo lanceerde 
Mobutu op 12 december 1965 de bouw van de staalfabriek 
Maluku. Tien jaar later kostte het project al 228 miljoen euro. 
Het bedrijf heeft echter nooit gefunctioneerd. Dan was er het 
reuzenproject rond de Inga-stuwdam, dat de bouw van twee 
grote hydro-elektrische centrales omvatte. Het in 1971 gelan-
ceerd Inga I kostte 198 miljoen euro, Inga II (1983) kostte 609 

De erfenis van Mobutu: 1960-1997
I Tony Busselen I

Met welke erfenis werden vader en zoon Kabila opgezadeld? In een periode waarin het de mode is om aan Kabila-bashing te doen, 
loont het de moeite om hier even dieper op in te gaan. 
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miljoen euro. De bouw van de hoge spanningslijn van Inga naar 
Katanga kostte nog eens 1,067 miljard euro. In 1983 functio-
neerde deze lijn nog maar aan 10% van zijn capaciteit. Zo was 
het hele Inga-project op zichzelf, goed voor 26% van de Zaïrese 
staatsschuld. Ook bij dit project werden de grootste winsten 
gemaakt door de westerse bedrijven die de machines en instal-
laties leverden. Ook de westerse banken deden gouden zaken: 
voor de bouw van de Inga-stuwdam leenden ze Mobutu, tussen 
1970 en 1976, geld tegen een intrestvoet van om en bij de 6,9% 
(op dat ogenblik was de gangbare intrestvoet 2,6%). De terug-
betalingstermijn was 14,9 jaar (de gangbare termijn was toen 
30,7 jaar). 

In onze wereldeconomie bepalen multinationals de grondstof-
prijzen. Hun beslissende invloed op de beurzen van New York, 
Londen, Parijs en Brussel zorgde na de onafhankelijkheid voor 
een prijsdaling van de uit de derdewereldlanden komende 
grondstoffen, zeker in vergelijking met de prijzen van de goe-
deren die de multinationals produceren en exporteren naar 
Afrika. De evolutie van de ‘ruiltermen’ (de verhouding tussen de 
prijs die een land krijgt voor uitgevoerde goederen en de prijs 
die het betaalt voor geïmporteerde goederen) toont dit aan.  
Tussen 1980 en 1984 daalden de ruiltermen in Congo met 21,3%, 
in 1986 zelfs met 24%. Voor de Zaïrese staatskas betekende dat 
een verlies van 40 miljoen euro. In de jaren 1990 ten slotte tui-
melden de ruiltermen helemaal naar beneden. In 1996 waren 
ze nog slechts 1,7% van wat ze waren in 1989.
 
In het begin van de jaren 1970 verkocht het internationaal 
bedrijfsleven gigantische projecten aan de Zaïrese staat. 
“Tussen 1972 en 1974 is Zaïre zware buitenlandse leningen 
aangegaan”, schreef de Wereldbank in 1982. “Een groot deel 
daarvan is afgesloten onder weinig gunstige voorwaarden en 
voor projecten met een twijfelachtig nut. Meer dan de helft 
van de uitstaande Zaïrese schuld is het gevolg van beslissin-

gen inzake leningen, genomen in die periode.” De Congolese 
schuldenlast vertoonde snel een sneeuwbaleffect. Intresten 
konden niet worden terugbetaald, waarop uitstel voor beta-
ling werd verleend of nieuwe leningen toegekend om de 
oude te betalen. In totaal kende het Mobutu-regime tussen 
1976 en 1989 negen schuldherschikkingen. Op die manier 
konden de schuldeisers woekerwinsten maken. Voor de drie 
herschikkingen tussen 1979 en 1983 moest een groot deel van 
de herschikte leningen (60%) terugbetaald worden aan een 

intrest hoger dan 10%. De schuldenberg groeide zo aan van 
4,6 miljard dollar in 1983 tot 6,9 miljard dollar in 1987. Vanaf 
1983 werd Zaïre bovendien een van de pilootlanden voor de 
fameuze Structurele Aanpassingsprogramma's (SAP’s) van het 
IMF. Die SAP’s verplichtten landen met schulden ertoe, belas-
tingen voor multinationals te verlagen en het mes te zetten in 
de lonen. Verder mochten zij geen enkele poging ondernemen 
om de plaatselijke bedrijven tegen internationale concurrentie 
en/of overnames te beschermen. De plannen van het IMF voor-
zagen ook in het privatiseren van de staatsbedrijven (mijnen, 
spoorwegen, nutsbedrijven, ...). De Congolezen moesten hun 
bossen verder laten kaalkappen en hun gronden ter beschik-
king stellen voor open mijnbouw. De landen met schulden 
moesten besparen op hun uitgaven in de gezondheidszorg, het 
onderwijs, voeding en transport. Het vrijgekomen geld moest 
uiteraard worden gebruikt om de aangegane schulden af te 
betalen. In 1984 ging 42% van het overheidsbudget naar de 
afbetaling van buitenlandse schuld, in 1985 was dat 55,1%. Dit 
gebeurde ten koste van de sociale uitgaven: tussen 1980 en 
1986 daalde het aandeel van onderwijs in het totale overheids-
budget van 24% naar 7%. Tegen het begin van de jaren 1990 
besliste het Mobutu-regime de terugbetalingen van de schul-
den stop te zetten, wat leidde tot een breuk met de internatio-
nale financiële instellingen. Ondertussen bleven de intresten 
en de achterstallige schulden stijgen. Op tien jaar tijd groeide 
de schuldenlast van 8 miljard dollar (begin jaren 1990), naar 
13 miljard dollar (begin 2000). Dit, zonder dat één frank nieuw 
geld werd geleend.

De Duitse gepensioneerd bankier Edwin Blumenthal werd in 
1978 door het IMF aangesteld om Mobutu te helpen de bui-
tenlandse schulden te beheren. Twee jaar later nam hij ont-
slag. In zijn rapport beschreef hij hoe Mobutu het voorbeeld 
van Leopold II volgde en het land als zijn persoonlijk bezit 
beschouwde. Zo kreeg Gécamines, het reusachtige mijnbouw-
bedrijf van de Zaïrese staat, in 1978 de opdracht alle inkomsten 
uit export direct op een presidentiële rekening te storten. Ook 
zouden grote delen van leningen en hulpfondsen gewoon in 
beslag genomen zijn door Mobutu. De relatie tussen de inter-
nationale financiële instellingen en het Mobutu-regime had in 
de jaren 1980 iets surrealistisch. Mobutu en de grote baronnen 
rond hem konden zich enkel verrijken door corruptie. En inter-
nationale instellingen als het IMF en de Wereldbank wilden 
garanties dat de Congolezen hun schulden zouden afbetalen. 
Dat zorgde voor spanningen maar beide partijen hadden elkaar 
vooral nodig. Het Westen rekende op 'haar' Mobutu om het 
strategische Congo te kunnen controleren tijdens de Koude 
Oorlog. Het mobutisme kon enkel bestaan bij de gratie en de 
goodwill van de VS, Frankrijk en België. Blumenthal mocht in 
zijn geheim IMF-rapport in 1982 dan wel gewaarschuwd heb-
ben dat “gezien de bodemloze corruptie er onder Mobutu 
geen enkele kans bestond dat de schulden ooit correct zouden 
worden afbetaald”. Toch ontving Zaïre tussen 1982 tot 1989 nog 
drie keer zoveel van het IMF als in de door Blumenthal onder-
zochte periode van 1967 tot 1982.

In de periode 1960-1990 
was Congo voor het Westen 
vooral van belang als steun-
punt in de strijd tegen het 
communisme in Afrika. 
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Alsof een burgeroorlog woedde 
Er wordt veel verteld over de toestand van vernieling waarin 
de Congolese infrastructuur en economie zich vandaag, anno 
2010, bevindt. Maar in 1985 al schreef de Wereldbank in een 
rapport dat Congo eruit zag als een land dat twintig jaar 
burgeroorlog had doorstaan: “Ondanks het feit dat Zaïre in 
de jaren 1970 een van de politiek meest stabiele landen was 
in Afrika, was het gevolg van interne en externe factoren zo 
erg dat de economie eerder leek op die van landen die zwaar 
getroffen werden door burgeroorlogen omwille van een 
intense politieke instabiliteit.” In 1982 was de sector van de 
verwerkende nijver-
heid reeds met 37% 
ineengekrompen in 
vergelijking met die 
van 1974. De industrie 
voor consumptie was 
met 39,7% verminderd. 
Tussen 1975 en 1982 
waren de activitei-
ten van de nationale 
spoorwegen in het 
land gedaald met 
43,9%. De Wereldbank 
schreef in 1986: “Sinds 
meer dan tien jaren 
verslechtert de infra-
structuur voor trans-
port tengevolge van 
een gebrek aan fond-
sen voor onderhoud 
en investeringen.” 
In 1988 was er een 
nationaal budget van 152.777 miljoen zaïres voor alle uitgaven. 
Nauwelijks 490 miljoen daarvan (of 0,3%) was bestemd voor 
landbouw. Ter vergelijking: JMPR, de jongerenbeweging van 
Mobutu’s partij kreeg dat jaar 553 miljoen zaïres toebedeeld. In 
1982 had slechts 50% van de scholen aangepaste gebouwen. 
80% van de leerlingen moest op de grond zitten om les te 
volgen. Volgens de Wereldbank was slechts 35% van de leer-
krachten in het lager- en slechts 40% in het beroeps en tech-
nisch onderwijs bekwaam om les te geven. In 1989 erkende de 
Wereldbank dat “de kwalitatieve en kwantitatieve teruggang 
in het onderwijs zwaar zal wegen op de economische groei”. 
De lonen in de administratie daalden tussen 1975 en 1982 met 
79,2%. Het wettelijk minimumloon zelfs met 90,4%. In de pri-
vésector zakten de lonen in dezelfde periode met 57,2%. 

Gezocht: een troonopvolger 
1990 betekende het einde van de Koude Oorlog: de Berlijnse 
Muur viel, het socialisme in de Sovjet-Unie en Oost-Europa 
werd omvergeworpen. Voor het Westen was dat het sein voor 
een geleidelijke overschakeling van een pure roofbouwecono-
mie naar een efficiënter zakelijk beheer van Congo. De groot-
ste hinderpaal was... het door Washington, Parijs en Brussel 

gebaarde en gedurende dertig jaar gekoesterde gedrocht zelf. 
De Mobutu-dictatuur was al vanaf het begin van de jaren 
1980 afgeschreven als economisch contraproductief omwille 
van de overmatige fraude en corruptie. Maar zolang de Koude 
Oorlog duurde, duldde het Westen Mobutu. Het economische 
beleid van Zaïre was bovendien rechtstreeks in handen van het 
Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. De vergade-
ringen, werkgroepen en studies over de Congolese economie 
volgden elkaar snel op in die periode.1 Raadgevers van de inter-
nationale instellingen belandden in de ministeriële kabinetten 
in Kinshasa en schreven er het beleid voor. 

Toen na het einde 
van de Koude Oorlog 
de tijd rijp werd 
geacht om zich ook 
van Mobutu zelf te 
ontdoen, dwong het 
Westen de dictator 
het eenpartijstel-
sel af te schaffen. 
Dat gebeurde op 
24 april 1990, een 
jaar later richtte 
hij onder druk de 
Nationale Soevereine 
Conferentie op. 
De bedoeling was 
geleidelijk aan zijn 
opvolging voor te 
bereiden. Maar dat 
was allemaal tever-
geefs. In plaats van 

te moderniseren en te vernieuwen zonk de hele Zaïrese politieke 
klasse weg in eindeloze intriges en politiek gemanoeuvreer. Wat 
er nog overbleef aan economische activiteiten en infrastructuur 
verdween in een recordtempo als sneeuw onder de zon. Mobutu 
zelf bleek een genie in manipulatie en hield te midden van 
de door zichzelf zorgvuldig georchestreerde chaos, de teugels 
stevig in handen. Steven Metz, een analist die werkt voor het 
'Strategic Studies Institute', een denktank van het Amerikaanse 
leger, schreef in 1996 dat Mobutu “in het verkiezingsproces 
duidelijk aan de kop van het peloton reed”. Terwijl Congo dan al 
een overgangsperiode van zes jaar achter de rug had die moest 
leiden tot Mobutu’s opvolging. “In Zaïre ontbreekt de meest 
elementaire politieke cultuur”, vatte Metz samen. “Het is er 
gemeengoed te denken dat politieke leiders het recht en zelfs 
de plicht hebben om de inkomsten van de staat te gebruiken 
om hun eigen familie, de leden van hun etnische groep en hun 
politieke supporters te belonen. Elke staat heeft wel ervaring 
met politieke corruptie maar in Zaïre is dat de norm.”

Na de val van de Muur kreeg Mobutu de opdracht een ‘demo-
cratiseringsproces’ in werking te zetten. Het ging hem niet 
zozeer over het geven van democratie aan het Congolese volk, 

Mobutu ontmoet Ronald Reagan
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volle rekenen op 
steun en sym-
pathie vanuit de 
VS en Europa. 
Na de moord 
op zijn vader op 
16 januari 2001, 
exact een dag 
voor de veertig-
ste verjaardag 
van de moord 
op Lumumba, 
zal Joseph 
Kabila een zeer 
tactische, voor-
zichtige politiek 
voeren, vooral 
gekenmerkt 
door toegevin-
gen en gema-
tigdheid. Maar 
hij bleef wel 
vasthouden aan 
nationalistische 
idealen, zoals de eenheid van Congo, de soevereiniteit van het 
land en het geloof in het opstarten van een eigen nationale 
economie. En vandaag, negen jaar later, wordt er inderdaad 
opnieuw massaal gebouwd in Congo en worden tegen vol-
gend jaar de tweede democratische verkiezingen voorbereid. 
Zal Washington het nog wagen om, na Lumumba en vader 
Kabila, deze nieuwe start een derde maal te smoren in dood 
en vernieling?

Tony Busselen verbleef geruime tijd in Kinshasa, is lid van de 
Congowerkgroep van Intal, journalist bij Solidair en auteur van 
het boek ‘Congo voor beginners’ dat midden april door uitgeve-
rij EPO werd gepubliceerd. 

Bronnen:
Willame Jean-Claude, Zaïre L'épopée d'Inga, L'Harmattan, Paris, 1986.
Arnaud Zacharie, 'De la dette au développement : un chemin sené 
d'embûches' in 'Réforme au Congo, attentes et désillusions', Cahiers Africains, 
n°76, L'Harmattan, 2009.
Steven Metz, 'Reform, Conflict and Security in Zaire', Strategic Studies 
Institute, 5 juni 1996.
Ludo Martens, 'Kabila et la Révolution Congolaise', EPO, 2002.
IMF Country Report, juli 2001
Zaïre Economie Mémorandum, Economie Change and External Assistance, 
Report no. 5417-ZR, March 29, 1985, World Bank.
'Nécessité d'un ajustement structurel', Rapport d'Activité à l'intention du 
Groupe Consultatif pour le Zaïre (Paris, 21 -22 avril 1986), Banque mondiale.
De Volkskrant, 13 mei 1997.
Speech van Sambwa, Zaïrees staatscomissaris van het Plan, op een interna-
tionale vergadering in Parijs, 21 mei 1987.

1 Tussen 1978 en 1983: drie ad hoc conferenties in Brussel, vijf bijeen-
komsten van de Zaire-adviesgroep van de Wereldbank. Van 1984 tot 
1987: 16 studies van de Wereldbank

maar wel om de politieke en economische controle over het 
land in de toekomst veilig te stellen. Daartoe was een ver-
nieuwing van het politiek personeel nodig. Maar Mobutu was 
te nauw verweven met het neokoloniale systeem. Het bleek 
onmogelijk hem te verwijderen zonder een echte omwente-
ling. Het zogenaamde ‘democratiseringsproces’ mislukte vol-
komen.

Hier zijn drie redenen voor. Ten eerste wilden de VS, België en 
Frankrijk kunnen blijven steunen op het overgrote deel van 
de politieke klasse die reeds dertig jaar dienst deed. Grote 
omwentelingen waren dus eigenlijk niet gewenst, wel het 
behoud van de basisstructuren van de politieke en econo-
mische macht. Ten tweede hadden Mobutu en zijn clan een 
relatieve autonomie verkregen doordat ze zich gedurende 
jaren hadden gespecialiseerd in het controleren en gebruiken 
van de verschillende veiligheidsdiensten en elite-eenheden. 
En tenslotte was er binnen de zogenaamde oppositie tegen 
het Mobuturegime, geen enkel duidelijk en geloofwaardig 
alternatief. Opposanten werden plots minister van een pro-
Mobuturegering en gekende mobutisten konden met even 
groot gemak zetelen in een regering van de bekende oppo-
sant en voormalig Mobutu-medestander Tshisekedi. Dit was 
de staat van het regime dat op 17 mei 1997 omver geworpen 
werd onder leiding van Laurent Kabila.

Heropstarten van de onafhankelijkheid
Omwille van zijn ligging en de uitzonderlijke concentratie 
van natuurlijke rijkdommen, is Congo van enorm belang 
voor Afrika zelf. De bekende Afrikaanse schrijver en antiko-
loniale militant Franz Fanon merkte destijds op dat Afrika 
de vorm heeft van een revolver en dat Congo aan de trekker 
ligt. Als Congo een lange periode van vrede kent en echte 
onafhankelijkheid zal dit beslissend zijn voor heel Afrika. 
Maar dit uitzonderlijk strategisch belang van Congo is 
ook niet ontgaan aan het internationale grootkapitaal en 
het imperialisme. Bill Richardson de speciale gezant voor 
Centraal Afrika van Bill Clinton, verklaarde in november 
1997 voor de commissie van Buitenlandse Zaken van het 
Amerikaans congres: “De Democratische Republiek Congo 
heeft voor de VS een zeer groot strategisch belang in Afrika, 
en biedt immense mogelijkheden wat economische ontwik-
keling en Amerikaanse investeringen betreft. Het land her-
bergt 13% van de hydro-elektrische wereldreserves, 28% van 
de wereldreserves kobalt, 18% van de wereldvoorraad indu-
striële diamant, 6% van de wereldreserves koper, vruchtbare 
landbouwgrond en tenslotte de helft van het tropisch oer-
woud in Afrika.”

Toen het duidelijk werd dat Laurent Kabila zijn nationalis-
tische idealen nooit verloochend had en van de overwin-
ning op het Mobutisme, een nieuw begin wilde maken voor 
Congo, werd het land vanaf 2 augustus 1998 (iets meer dan 
een jaar na de val van Mobutu) opgezadeld met een agressie-
oorlog vanuit Rwanda en Oeganda. Deze landen konden ten 
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Geheugensteuntje 
Wanneer Karel De Gucht (VLD) in zijn hoedanigheid van 
Belgisch minister van Buitenlandse Zaken in mei 2008 de uit-
spraak doet dat er met de Congolese president Kabila niet te 
praten valt en dat België een morele verplichting heeft om wat 
fout loopt in Congo te veroordelen, is hij niet aan zijn proefstuk 
toe. In 2004, toen hij als kersvers minister naar de regio reisde, 
liet hij zich nota bene in Rwanda, op dat moment nog aartsvij-
and van Congo, voor het eerst uitgesproken negatief en scherp 
uit over Kabila en zijn transitieregering.

De gevolgen zijn bekend. De uitspraken Van De Gucht in 2008 
leidden tot een zoveelste bilaterale crisis. Kinshasa speelt 
het spel hard. Via haar immer welbespraakte woordvoerder 
Lambert Mende (tegenwoordig ook in de opiniepagina's van 
de Vlaamse kranten) verwijt de Congolese regering De Gucht 
neokolonialisme en racisme. Maar Kinshasha reageert ook 
met daden: de Congolese ambassadeur wordt teruggetrok-
ken uit België en de sluiting van de Belgische consulaten in 
Lubumbashi en Bukavu wordt gevraagd. Ook de uitvoering van 

het programma van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking 
2008-2010 tussen België en Congo komt in de problemen.

Terwijl de vete tussen Kabila en De Gucht rustig verder gaat 
komt er toch een dooi in de bevroren relatie. Begin 2009 wordt 
over de wil tot normalisering gesproken. Premier Herman Van 
Rompuy (CD&V) tekent samen met zijn Congolese ambtsge-
noot daarover een gezamenlijke verklaring. In april volgt een 
eerste concretisering van die gladgestreken plooien: Belgisch 
minister van Ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel 
(MR), kondigt na een ontmoeting met de Congolese minister 
van Plan de plotse hernieuwing van de bilaterale ontwikke-

lingssamenwerking aan. Meteen blijken ook al de prioritaire 
sectoren op ministerieel niveau te zijn vastgelegd zonder dat 
daar de gebruikelijke analyse door de Directie-Generaal van 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) aan is voorafgegaan. 
Michel lijkt te zijn ingegaan op de wensen van de Congolese 
partner. Het gevoelige 'Goed Bestuur', dat nog een prioritaire 
sector was in het vorige programma, is aanvankelijk niet meer 
weerhouden als een interventiedomein. 

De stijlbreuk met de Gucht zet zich duidelijk verder onder de 
korte ambtstermijn op Buitenlandse Zaken van Yves Leterme 
eind 2009 en vandaag onder Steven Vanackere (CD&V). Die 
laat voor zijn eerste reis naar de regio verstaan dat hij niet aan 
megafoon-diplomatie zal doen. Ter plaatse breekt hij inderdaad 
geen potten, integendeel, er wordt op de normalisering van de 
relaties geklonken op de ranch van Kabila. Dan toch een kleine 
overwinning van Kabila? Niet echt. Voorzitter van de Europese 
Commissie Barosso laat verstaan dat De Gucht de volledige 
steun van de Commissie geniet wanneer die in januari 2010 te 
horen krijgt geen reisvisum meer te zullen krijgen van Congo. 
En een breuk met de EU is iets wat Kabila zich moeilijker kan 
permitteren. 

Naast de reeks rellen De Gucht-Kabila was er ook de rel De 
Gucht-Charles Michel, toen die laatste zonder voorgaand 
overleg een ontmoeting had met Kabila in Kinshasa eind 
2008 en daar ook glunderend mee uitpakte. Wat De Gucht 
niet werd gegund, was voor Michel wel mogelijk. En ook als 
Eurocommissaris slaagt de Gucht erin om zich in het Belgische 
Congo-debat te profileren wanneer hij zijn opvolger Vanackere 
openlijk verwijt tijdens zijn bezoek aan de Grote Meren zoete 
broodjes te hebben gebakken met Kabila. 

Ook de post van minister van Defensie lijkt garant te staan voor 
Congo-akkefietjes. André Flahaut wou in 2007 een eredoctoraat 
uitreiken aan Kabila. Hij werd prompt en luidkeels teruggeroe-
pen door premier Verhofstadt. Pieter De Crem, die toen ook zijn 
verontwaardiging uitte, onderging in maart van dit jaar min 
of meer hetzelfde lot, nadat hij tijdens een bezoek aan Congo 
voor het oog van de camera's suggereerde dat Congolese 
militairen zouden kunnen deelnemen aan het defilé op de 
nationale feestdag in Brussel. En ook de Congolese uitnodiging 
aan koning Albert om de feestelijkheden ter ere van 50 jaar 

De Gucht-Kabila 0-0,
maar wanneer wint de Congolese bevolking?

I Tomas Van Acker I

De Belgisch-Congolese relaties staan de laatste jaren regelmatig garant voor voorpaginanieuws. Dat had zoals iedereen weet, veel, 
zoniet alles, te maken met de houding van Karel De Gucht in zijn hoedanigheid als Belgisch minister van Buitenlandse Zaken. 
Maar ook recenter, als Europees commissaris voor ontwikkelingssamenwerking en handelsbeleid liet hij zich expliciet uit over 

de Belgisch -Congolese betrekkingen onder zijn opvolger Steven Vanackere.

De huidige politieke cultuur 
die De Gucht zo graag aan 
de kaak stelt is wel degelijk 
een deel van het Belgisch 
erfgoed in Congo.



34

Vrede | nr. 403 | mei - juni 2010

DOssIER

onafhankelijkheid bij te wonen in Kinshasa deed het stof weer 
opwaaien tussen voor- en tegenstanders. 

Weinig zoden aan de dijk
Wat kan men zeggen over de diverse benaderingen van onze 
excellenties? Ten eerste dat De Gucht vaak gelijk heeft, in die 
zin dat wat hij zegt een juiste weergave van de realiteit is. Er 
zijn genoeg Congolezen die dat beamen en 'Karèl' daarvoor feli-
citeren en zelfs bedanken. Maar tegelijk zijn er ook nog genoeg 
Congolezen die zich kunnen herinneren dat België een histo-
rische verantwoordelijk draagt voor wat De Gucht 'le gachis', 
de puinhoop, noemt. Die verantwoordelijkheid dateert van 
tijdens de koloniale periode, toen de Belgen het nalieten om 
een Congolees administratief en politiek apparaat te helpen 
vormen waaraan het bestuur kon worden overgedragen na de 
onafhankelijkheid. En die Belgische verantwoordelijkheid liep 
ook verder na 30 juni 1960, door Mobutu in het zadel te helpen 
en hem en zijn kleptomane beleid lang genoeg te tolereren. 
De huidige politieke cultuur die De Gucht zo graag aan de kaak 
stelt is dus wel degelijk een deel van het Belgisch erfgoed in 
Congo. In dat opzicht moet niemand verbaasd zijn dat er zo 
fel wordt gereageerd vanuit Kinshasa als een vertegenwoordi-
ger van de ex-koloniserende macht het heeft over een morele 
plicht van België om Congolese wantoestanden aan de kaak te 
stellen.

Ten tweede dat de aanpak van De Gucht op 
korte termijn weinig zoden aan de dijk zet. 
Zijn boodschap wordt in Congo niet serieus 
genomen omwille van de toon. Vanackere 
geniet in dat opzicht momenteel nog het 
voordeel van de twijfel. Hij beweert binnens-
kamers wel degelijk gevoelige onderwerpen 
aan te kaarten. Maar een te stille aanpak 
houdt dan ook weer risico’s in. Om over de 
doeltreffendheid van Vanackeres fluisterdi-
plomatie te kunnen oordelen beschikken we 
voorlopig over te weinig aanknopingspunten. 
Over de Congolese reactie op zijn opmerkin-
gen liet Vanackere de parlementairen in het 
ongewisse wanneer hij begin februari in de 
kamercommissie Buitenlandse Zaken verslag 
kwam doen van zijn reis. 

De kunst bestaat erin om een duidelijke 
boodschap op zo een manier over te brengen 
dat ze in Kinshasa echt gehoord en begrepen 
wordt. Het blijft een grote uitdaging voor de 
Belgische diplomatie. 

Het Congo debat in ons land lijkt het Belgo-
Belgische niveau niet te kunnen overstijgen. 
Hoewel de kranten telkens vol staan en tal-
loze uren worden gewijd aan parlementaire 
debatten, moet men vaststellen dat dit maar 

zelden aanleiding geeft tot een meer diepgaande reflectie over 
hoe de problemen in Congo echt kunnen worden aangepakt en 
welke rol België en de internationale gemeenschap daarin zou-
den kunnen of moeten spelen. Uit het parlementaire en publie-
ke debat na de uitspraken van De Gucht en de andere inciden-
ten, blijkt duidelijk dat de hele discussie ook communautaire 
trekken heeft (waarbij aan Vlaamse zijde de lijn De Gucht vaak 
wordt ondersteund). Maar Vlaamse en Franstalige politici lijken 
wel gemeen te hebben dat ze beseffen dat Congo een dossier is 
waarmee ze zich gegarandeerd kunnen profileren. Uiteraard is 
ook Kinshasa zich daar goed van bewust. De Belgische politiek 
met zijn kleine kantjes is daar immers al langer gekend. En dat 
wordt mooi uitgespeeld. Denken we maar aan de ontmoeting 
tussen Charles Michel en Kabila in volle 'Koude Oorlog' tussen 
de Congolese president en De Gucht. 

Efficiëntie
De problemen van Congo kennen we. Maar welke rol kan België 
nog spelen om die aan te pakken? 
Als de crisis van de diplomatieke relaties tussen België en 
Congo, en de heisa die daarover bij ons is ontstaan, al iets 
heeft aangetoond, is het dat er een grote noodzaak is aan 
een eensgezind coherent Belgisch beleid voor Congo én de 
regio van de Grote Meren. Dat is een essentiële voorwaarde 
als België een geloofwaardige rol wil blijven vertolken, 

Huidige provincie-indeling

Bron: Tony Busselen, Congo voor Beginners, Epo, 2010
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zowel in Congo als binnen de internationale gemeenschap. 
Want de expertise van ons land wordt daar nog wel degelijk 
geapprecieerd.

Voor zo'n eensgezind beleid is er een grondig debat nodig over 
de kern van de zaak: op welke manier kunnen we de Congolese 
bevolking helpen in het proces van staatsopbouw? Een debat 
waarin Belgische politici hun emoties en profileringsdrang mis-
schien best even aan de kant laten.

Wat trouwens de laatste maanden zo goed als niet onder de 
aandacht is gekomen is het nieuwe indicatieve samenwer-
kingsprogramma met Congo voor 2010-2013. Wie het door de 
Congolezen mee ondertekende document leest, stelt vast dat 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking een uitgesproken 
politieke dimensie krijgt, waarin de strijd tegen corruptie let-
terlijk wordt vermeld, en 'goed bestuur' – 
althans op papier – wel degelijk aan de orde 
is. Als een onderdeel van de prioritaire sec-
toren (onderwijs, landbouw en plattelands-
wegen), maar ook via een 'incentive tranche'. 
Dit laatste vertaalt zich in een additionele 
enveloppe van 100 miljoen euro die bovenop 
de 300 miljoen euro vastgelegde steun kan 
komen, indien er aan een aantal voorwaar-
den inzake goed bestuur en democratisering 
voldaan wordt. 

Naast een goed verloop van de verkiezingen 
in 2011 (de presidentsverkiezingen, niet de 
steeds weer uitgestelde lokale verkiezingen) 
zijn deze voorwaarden: een betere score 
op de Wereldbank- indicatoren rond goed 
bestuur (CPIA), een betere IMF-evaluatie en 
een betere ranking in het 'Doing Business'-
rapport, eveneens van de Wereldbank. 
Respect voor mensenrechten en burgerlijke 
en politieke vrijheden zijn opmerkelijk 
genoeg niet opgenomen als voorwaarden. 

In ieder geval, als men een dergelijk instrument serieus wil 
nemen, zullen de minister van Ontwikkelingssamenwerking en 
die van Buitenlandse Zaken op het moment dat die voorwaar-
den worden geëvalueerd, meer dan in het verleden op dezelfde 
lijn moeten zitten.

Men kan zich wel afvragen of het veel zin heeft dat België als 
enige een dergelijke 'wortel en stok' aanpak hanteert.1 Tegen 
de achtergrond van nieuwe internationale verhoudingen van 
Congo en bij uitbreiding Afrika, waarbij de partnerschappen 
met China en andere minder traditionele landen alsmaar 
belangrijker worden, zou België als geopolitiek kleinere maar 
historisch belangrijke speler zijn expertise over het land en de 
regio op een internationaal niveau moeten kunnen valoriseren. 

Eens er een geloofwaardig en gedragen nationaal beleid op 
papier staat en gehanteerd wordt, zou België dus een kataly-
sator kunnen zijn om een meer eensgezinde aanpak van de 
internationale gemeenschap rond Congo en de regio van de 
Grote Meren te bewerkstelligen. En dan moet men inderdaad 
rekening houden met, maar zich niet laten intimideren door 
de toegenomen rol van China en anderen. Ook zij hebben er 
uiteindelijk weinig belang bij dat de Congolese staat verder 
desintegreert. 

Zo'n internationale aanpak zal Congo moeten begeleiden 
om de verschillende uitdagingen waar het land nog voor 
staat inzake staatsopbouw aan te pakken, zonder de indruk 
te wekken het onder een nieuwe voogdij te plaatsen. Een 
belangrijke strategie hiertoe is de Congolese burgers eindelijk 
opnieuw een stem te geven in het discours en een centrale 

rol toe te kennen in het proces van heropbouw, in plaats van 
zich alleen maar blind te staren op de tekortkomingen van 
een corrupt regime. Het is tenslotte die bevolking zelf die op 
termijn haar leiders ter verantwoording moet kunnen roepen. 
Steun aan het lokale verkiezingsproces is alvast een belang-
rijke eerste stap. 

9 april 2010

Tomas Van Acker is Congo verantwoordelijke voor 11.11.11

1 Beleid waarbij respectievelijk beloningen en sancties aangereikt wor-
den om het gedrag te beinvloeden.
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Het Westen heeft Congo na de verkiezingen van 2006 enkele 
jaren min of meer laten doen. Maar nu klit het weer samen. 
Howard Wolpe, de Speciale Adviseur voor de Regio van de Grote 
Meren van de Amerikaanse regering: “Ik ben zeer enthousiast 
om het niveau van engagement te zien bij de bredere interna-
tionale gemeenschap, dat onbestaande was de laatste jaren.”3 

Eind februari ondernamen de VS, de EU en de VN samen actie. 
In een brief aan president Kabila eisten zij dat de Congolese 
regering nu spoedig haar precieze plannen voor de algemene 
verkiezingen van 2011 zou bekend maken. De diplomaten, toch 
getraind in opperste discretie, lekten de brief tegelijk naar 
de pers. Kinshasa protesteerde heftig, volgens haar kaderde 
de demarche in de aan de gang zijnde discussie over de 
VN-Vredesmacht in Congo, MONUC. Al in 2009 werd beslist de 
VN-vredesmacht af te bouwen. Toen maakte dat geen ophef. 
Het Westen is nu echter tegen een exit van MONUC gekant en 
zet Kinshasa onder druk.

Traag maar gestaag
Ook al gaat het traag, 'à pas de tortue' (schildpaddenpasjes) 
zoals men in Congo zegt, vooruitgang is er. Het duidelijkste 
teken kwam er in maart 2010 van het Internationaal Muntfonds. 
Na een tussentijdse inspectie erkende het IMF dat Congo “de 
voornaamste criteria voor kwantitatieve performantie” heeft 
gerespecteerd en binnen afzienbare tijd in aanmerking zou kun-
nen komen voor een verlichting van de buitenlandse schuld. In 
Oost-Congo is de regering een stabilisatieplan aan het uitvoe-

ren. Met dat zogenaamde STAREC-plan, dat samen met MONUC 
en andere VN-bureaus is opgesteld en in juli 2009 publiek is 
gemaakt, wil de Congolese staat zijn gezag herstellen “in gebie-
den die uit gewapende conflicten komen” en er de economie 
herlanceren. Een belangrijk onderdeel is de formalisering van 
de mijnbouw in de provincies Noord- en Zuid-Kivu, Maniema en 
aanpalende gebieden in Ituri en Noord-Katanga. 

In de beide Kivu’s hebben de FARDC (het Congolese leger) en 
MONUC de Rwandese hutu-rebellen van de FDLR uiteenge-
jaagd. In januari hebben ze een nieuwe operatie aangevat, 
Amani Leo, om de FDLR verder op te jagen. De organisatie zou 
gebroken zijn, maar kleine FDLR-groepen zijn uitgezwermd 
en blijven bloedige raids tegen de bevolking uitvoeren, vooral 
om zichzelf te bevoorraden. Het Congolese leger heeft ook in 
Ituri en de Uele-regio’s nog altijd af te rekenen met andere 
Congolese en Oegandese milities en wordt in Dongo, in de 
Evenaarsprovincie, geconfronteerd met een nieuwe haard van 
geweld, die al lang aan het smeulen was. 

Een nieuw probleem in Kivu is dat eenheden van de FARDC, 
die onder bevel staan van vroegere CNDP-rebellen, een aantal 
mijngebieden hebben bezet. De CNDP (de beweging opgericht 
door de gearresteerde voormalige generaal Laurent Nkunda) 
heeft in een aantal zones van Noord-Kivu ook haar parallelle 
administratie opnieuw opgericht. Het is onwaarschijnlijk dat 
het centrale gezag deze dissidenten, ook al zijn ze deels in het 
leger geïntegreerd, blijvend zal gedogen. Een aanwijzing is de 
herschikking van de regering van premier Adolphe Muzito in 
februari. De CNDP, die al jaren ministerportefeuilles claimt, 
kwam er gewoon niet aan te pas. 

Met betrekking tot de mijnsector in het Oosten timmeren 
nog andere groepen dan de regering aan de weg. In Zuid-Kivu 
heeft een middenveldorganisatie, de 'Observatoire pour la 
Gouvernance et la Paix,' alle betrokken spelers al meermaals 
samengebracht om te brainstormen over de sector. Ze zijn het 
erover eens dat een embargo op de export van mineralen de 
slechtst denkbare oplossing is. In het Oosten worden de ertsen 
niet industrieel maar artisanaal gewonnen. In de carrières del-

Angelsaksisch front remt vooruitgang 
in Congo af

I Raf Custers I

“De duivel moet Liberia verlaten hebben en zich gevestigd hebben in Congo”.1 Hillary Clinton, de VS-minister van Buitenlandse 
Zaken begin februari met een one-liner waarrond ze een bevlogen parabel spint (scheiding van Kerk en Staat?). Een week eerder 

heeft Clinton aan de Militaire Academie in Parijs ook al gitzwarte taal over Congo gesproken: “Congo is momenteel het epicentrum 
van seksueel gebaseerd geweld tegen meisjes en vrouwen in de wereld”. Achter Clinton’s donderpreken over Congo zit een ander 

objectief dan compassie. De VS en de internationale gemeenschap willen zich blijvend met de gang van zaken in Congo bemoeien. 
“We zouden gezamenlijk moeten plannen en proberen uitvissen hoe we de regering en het leger kunnen beïnvloeden en hoe we 

bescherming kunnen voorzien voor de mensen op het terrein en een behandeling kunnen geven aan degenen die aangerand zijn”.2 

Alle bij de mijnsector betrok-
ken spelers in Zuid-Kivu 
zijn het erover eens dat een 
embargo op de export van 
mineralen de slechtst denk-
bare oplossing is voor de 
problemen.
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ven duizenden zoge-
naamde 'creuseurs' 
op ambachtelijke, zeg 
maar middeleeuwse 
manier vooral naar 
tinerts (cassiteriet) 
en naar coltan dat 
tantalum bevat. Via 
een keten van tussen-
handelaren belanden 
de ertsen bij aankoop-
huizen in Bukavu en 
Goma die exportver-
gunningen hebben 
en aan buitenlandse 
handelaars en smelters 
verkopen. Er zit veel 
fraude (oa. smokkel) in 
de keten. Schakels in de 
keten zijn er in het verleden ook van beschuldigd dat ze rebel-
lengroepen, zoals de FDLR of de CNDP, financierden. Aan die 
situatie moet een einde worden gemaakt, maar zonder de mijn-
bouw, die de voornaamste economische sector van Oost-Congo 
is, te ontwrichten. Eén concrete maatregel is het oprichten van 
zogenaamde 'centres de négoce' of lokale aankoopbeurzen, 
waar alle aangeboden ertsen een certificaat van oorsprong 
moeten krijgen. Dat concept sluit aan bij het STAREC-plan. Een 
eerste van vijf lokale beurzen zou nu spoedig in de buurt van 
Bisiye, het belangrijkste mijngebied in Noord-Kivu, worden 
opgericht. Daarvoor neemt ITRI (International Tin Research 
Institute), de federatie van de internationale tinindustrie, het 
initiatief. De Congolese regering keurde het ITRI-plan goed en 
ITRI heeft onder zijn leden ondertussen een werkingsfonds van 
600.000 VS-dollar verzameld.

Weren van Congolese ertsen
In de VS en Canada loopt echter een campagne om de ertsen 
uit Congo compleet uit de markt te jagen en met die hefboom 
de Congolese regering onder druk te zetten. Gangmaker is de 
organisatie 'Enough' die geleid wordt door John Prendergast, 
de vroegere Afrika-adviseur onder president Clinton. Enough 
zegt dat mineralen uit Congo verwerkt worden in alledaagse 
elektronische apparaten, zoals laptops en gsm’s. “Dit levert 
de brandstof voor de dodelijkste oorlog in de wereld”, aldus 
Enough. De organisatie eist dat de elektronische industrie enkel 
nog mineralen koopt uit landen zonder oorlog.4 Nog in de VS 
hebben de senatoren Brownback (Republikein) en Durbin en 
Feingold (Demokraten) in het voorjaar van 2009 een wetsvoor-
stel ingediend dat bedrijven zou verplichten jaarlijks aan de 
beurswaakhond SEC te melden dat ze met coltan, cassiteriet of 
wolfram uit Congo werken. In het Huis van Afgevaardigden zou 
de Republikein McDermott met een wetsvoorstel komen dat 
audits oplegt aan bedrijven die ertsen tot metalen raffineren. 
In de praktijk strekken beide voorstellen ertoe Congolese ertsen 
onder embargo te plaatsen. 

Dit politieke front 
krijgt steun van 
bedrijven. De 
Canadese mijnbouw-
firma 'Commerce 
Resources' is in 
2009 tegen Congo 
beginnen lobbyen. 
Commerce heeft 
daarvoor in 2009 
de lobbyist Ron 
MacDonald inge-
huurd. MacDonald 
liet zich in december 
2009 opmerken 
tijdens een werk-
vergadering over 
investeringen in de 

mijnbouw bij de OESO in 
Parijs, waar hij naar verluidt fel tegen Congo te keer ging. Tot ont-
steltenis van ITRI en sommige andere bedrijven. Ze vroegen zich 
af wat MacDonald, die zich als Internationale Beleidsadviseur van 
Commerce had laten aankondigen, kon bezielen. De reden is niet 
ver te zoeken. Commerce Resources heeft nooit zaken gedaan 
in Congo maar het is in Canada wel twee mijnprojecten aan het 
ontwikkelen, het Eldor-project in Noord-Quebec en het Upper Fir/
Blue River-project in British Columbia. Daarvoor heeft het geld 
nodig. Commerce probeert nu investeerders warm te maken door 
Congo af te schilderen als de slechtste plek om tantalum te halen. 
“Koop liever bij ons, wij zijn een ethisch verantwoorde bron”, aldus 
Commerce Resources.5 

De firma laat het daar niet bij zitten. In april was ze hoofd-
sponsor van een mijnbeurs in Los Angeles. Daar posteerde ze 
uiteraard haar eigen directeuren in de werkgroepen. Ook Ron 
MacDonald stond er op de sprekerslijst, niet als representant van 
Commerce maar nu als Voorzitter van Cansource International, 
dat is MacDonalds’ marketingbedrijf. MacDonald moest er het 
woord voeren in de werkgroep ‘Sustainable Mining’, samen met 
David Sullivan van die andere lobbygroep Enough.6

6 april 2010

Raf Custers is onderzoeker bij IPIS (International Peace 
Information Service) 

1 Keynote Address at the 58th National Prayer Breakfast, Hillary Rodham 
Clinton, Secretary of State, Washington Hilton Hotel, February 4, 2010
2 Remarks on the Future of European Security, Hillary Rodham Clinton, 
Secretary of State, at L'Ecole Militaire, Paris, January 29, 2010
3 Central Africa: Build cohesion in divided societies, urges U.S. Envoy, in: 
AllAfrica Global Media, 9 November 2009
4  'DRC Conflict Minerals Target of New Campaign', Voice Of America, 
1 April 2009.
5 Blue River Tantalum-Niobium Project. Commerce Resources Corp. 
Newsletter, Februari 2009.
6 Blue River Tantalum-Niobium Project. Commerce Resources Corp. 
Newsletter, Februari 2009.

foto: Tineke D'haese/Oxfam
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Nieuw START verdrag 
Het nieuwe START verdrag (akkoord over 
de reductie van strategische kernwapens) 
dat Obama en zijn Russische ambtgenoot 
Medvedev ondertekenden op 8 april 2010, 
moet leiden tot een verdere reductie van 
strategische kernwapens in beide landen 
(nu samen goed voor meer dan 90% van 
alle kernwapens in de wereld). Het ver-
drag moet weliswaar nog geratificeerd 
worden, maar de limieten die tegen 2017 
moeten bereikt worden, zijn al vastgelegd. 
Voor het aantal kernkoppen die ontplooid 
kunnen worden op ballistische raketten 
en lange-afstand bommenwerpers wordt 
de limiet beperkt tot 1550 exemplaren, 
voor het aantal dragers (bommenwerpers 
en raketten) die effectief mogen ontplooid 

worden ligt de limiet op 700, plus een 
extra 100 dragers die niet mogen ont-
plooid worden. Het verdrag voorziet ook 
een voortzetting van het verificatieproces, 
waarbij elk land inspecties mag uitvoeren 
en gegevens uitwisselt, wat toelaat de 
limieten te controleren. Dit moet het ver-
trouwen tussen beide landen verhogen.

Hoera voor een nieuw verdrag, maar de 
vrees van sommige analisten wordt ook 
bevestigd. Er worden weliswaar limieten 
gezet op het aantal ontplooide kernkop-

Hoewel Rusland en de Verenigde Staten 
dus maar moeilijk kunnen beweren dat 
ze een ambitieus akkoord hebben gete-
kend, blijft het wel een heuglijk feit dat 
het onderhandelingsproces, na jaren van 
stilstand en verslechterde relaties onder 
het Bush-regime, weer op gang getrokken 
is. Er worden opnieuw stapjes gezet in het 
ontwapeningsproces, maar om een kern-
wapenvrije wereld te bereiken dienen er 
spoedig verdergaande afspraken te komen 
over de vernietiging van de bestaande 
voorraden kernwapens en over de verdere 
limitering van dragers en kernkoppen.
Het nieuwe START akkoord kwam er niet 
toevallig gelijktijdig met het beleidsdocu-
ment dat het Amerikaanse nucleair beleid 
uiteenzet voor de volgende 10 jaar, de 
Nuclear Posture Review (NPR). Wat is er nu 
nieuw in vergelijking met de vorige NPR 
die nog onder G.W. Bush werd opgesteld? 
En ligt de inhoud in de lijn van Obama’s 
publieke verklaringen van het streven 
naar een kernwapenvrije wereld?

Nuclear Posture Review
Er zijn wel degelijk enkele positieve trends 
waar te nemen in het document. Positief 
is dat het NPR voor het eerst expliciet 
verwijst naar het streven van de VS naar 
een kernwapenvrije wereld. De VS stelt 
dat het van de versterking van het Non-
proliferatie Regime een prioriteit wil 
maken. 

Het NPR maakt deels komaf met het 
Koude Oorlogsdenken waarin het vij-
andschap met Rusland en de mogelijk-
heid een massale kernoorlog te voeren, 
centraal stonden. Nu staan, volgens het 
document, het voorkomen van een ver-

pen, maar er staat geen letter in over de 
niet-strategische kernkoppen1, niets over 
de limitering van de totale voorraad kern-
koppen of over de effectieve vernietiging 
van kernkoppen in reserve. Geen detail, 
want samen toch goed voor zo’n slordige 
20.000 kernkoppen. Over de limieten kan 
men ook niet stellen dat ze ambitieus 
zijn. Ze komen ongeveer overeen met wat 
afgesproken was in het Moskou-verdrag 
dat al dateert van 2002 (1650 stuks). Wat 
helemaal vreemd is in het verdrag is de 
manier waarop het aantal kernkoppen 
geteld wordt. In de optelsom voor de 
limitering van strategische kernkoppen 
beschouwt het verdrag elke bommenwer-
per als één enkele kernkop. Dit is absurd 
en vals als men weet dat de Amerikaanse 

B-52 bommenwerpers bijvoorbeeld tot 20 
kernwapens aan boord kunnen nemen. Op 
papier mogen er 'slechts' 1550 kernkop-
pen ontplooid worden, maar in de praktijk 
kunnen dat er dus een pak meer worden 
dankzij deze foute optelsom. Dat betekent 
dat de VS en Rusland meer strategische 
kernwapens zouden kunnen ontplooien 
tegen 2017 (dat is nog zeven jaar!) onder 
het huidige nieuwe verdrag, dan mogelijk 
was onder het oude Moskou-verdrag, dat 
met de ratificatie van dit nieuwe verdrag 
automatisch vervalt. 

START II, Nuclear Posture Review. 
Oude wijn in nieuwe zakken?

I Pieter Teirlinck I

Twee cruciale stappen werden in april genomen in de aanloop naar de herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag 
van mei dit jaar in New York. De VS en Rusland sloten een nieuw START verdrag en de VS publiceerde haar Nuclear Posture Review 
(waarin de rol van nucleaire wapens in de Amerikaanse Veiligheidsstrategie bepaald wordt). De verwachtingen voor beide waren 

hooggespannen. Ze kunnen duidelijk maken of het president Obama menens is met zijn belofte van een kernwapenvrije wereld en 
ze zullen tevens de slaagkansen bepalen van de herzieningsconferentie.

Een verminderde rol van kernwapens 
moet in de toekomst gecompenseerd 
worden door de verdere uitbouw van een 
rakettenschild en de continue ontwikke-
ling van conventionele wapensystemen. 
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dere toename van het aantal 
kernwapenstaten en het 
tegengaan van nucleair ter-
rorisme, bovenaan de agenda. 
Maar dat betekent helemaal 
niet dat Rusland en China van 
de militaire planningstafel 
zijn gevallen. “Strategische 
stabiliteit verzekeren” met 
deze kernwapenstaten blijft de 
uitdaging.   

Om aan de gedefinieerde 
uitdagingen het hoofd te bie-
den zijn kernwapens in feite 
minder geschikt. De rol van kernwapens 
wordt dan ook voor het eerst beperkt tot 
het afschrikken van een kernaanval op de 
VS of op haar bondgenoten en partners. 
Dat lijkt op het eerste zicht een ondubbel-
zinnige stap vooruit, maar al snel blijkt dat 
het allemaal toch niet zo eenduidig is. De 
VS verklaart dat het niet zal dreigen met 
kernwapens tegen niet-kernwapenstaten 
die lid zijn van het NPT (Non-proliferatie 
Verdrag) en hun non-proliferatieverplich-
tingen nakomen. Landen die, in de ogen 
van de VS, hun NPT verplichtingen niet 
nakomen, zoals Iran bijvoorbeeld, worden 
met andere woorden nog steeds met een 
kernaanval bedreigd. Teneinde enige klaar-
heid te brengen legde President Obama 
kort na de voorstelling van het Nuclear 
Posture Review op de Amerikaanse TV zen-
der CBS uit dat aangaande Iran “alle opties 
open blijven”.

Een minder belangrijke rol voor kernwa-
pens, leidt ook nog niet onmiddellijk tot 
verminderde aantallen kernwapens, zoals 
we reeds uit het nieuwe START verdrag 
konden afleiden. Het NPR stelt wel expli-
ciet dat er geen nieuwe kernwapens ont-
wikkeld zullen worden. Maar tegelijkertijd 
wordt het bestaande arsenaal wel gemo-
derniseerd om de “veiligheid, beveiliging 
en doeltreffendheid van het kernarsenaal 
te garanderen”. In hoeverre “renoveren” en 
“hergebruiken” verschilt van 'vernieuwen' 
is niet duidelijk. Feit blijft dat er fors geïn-
vesteerd wordt de komende jaren: 5 mil-
jard dollar extra middelen. Het program-
ma om de levensduur van de kernwapens 
te verlengen (Life Extension Program) 
wordt uitgebreid naar alle modellen, ook 

de B-61 tactische kernbommen die in 
Europa liggen. De nucleaire faciliteiten 
voor onderzoek en productie van nieuw 
nucleair materiaal (labo’s en personeel) 
worden vernieuwd. Over investeringen in 
de ontmanteling van duizenden onklaar 
te maken kernkoppen wordt echter met 
geen woord gerept in het NPR. Het is dui-
delijk dat kernwapens de eerste decennia 
zeer belangrijk zullen blijven en dat de 
geldkraan richting nucleaire industrie in 
de VS helemaal niet dichtgedraaid wordt, 
wel integendeel. 

Alternatieven voor 
nucleaire afschrikking
Een potentieel verminderde rol van kern-
wapens in de toekomst wil natuurlijk 
niet zeggen dat er geraakt wordt aan de 
Amerikaanse militaire suprematie. De 
verdere uitbouw van een rakettenschild 
en de continue ontwikkeling van conven-
tionele (niet nucleaire) wapensystemen 
moeten die suprematie veilig stellen. De 
budgetten spreken boekdelen. Van de 
totale militaire uitgaven gaat er eigenlijk 
‘slechts’ 10% (in 2008 kwam dat overeen 
met 52 miljard dollar) naar de nucleaire 
poot. Alleen al het aantal keren dat de 
term ‘missile defense(s)’ voorkomt in het 
document (27 keer) maakt duidelijk dat 
ook onder president Obama de ontwik-
keling van het rakettenschild prioritair 
is. Niet verwonderlijk natuurlijk als je 
weet dat zijn onderminister van Defensie, 
William Lynn, voorheen actief was als 
lobbyist voor wapenproducent Raytheon, 
een van de grootste defensiebedrijven en 
nauw betrokken bij de uitbouw van het 
antirakettensysteem. In het defensiebud-

get van 2011 wordt voor het 
schild alleen al, een slordige 
10 miljard dollar vrijgemaakt.

Het rakettenschild is volgens 
de VS essentieel als onderdeel 
in de regionale afschrikking 
(gericht tegen Iran, China, 
Rusland en Noord-Korea) en 
de bescherming van de bond-
genoten (lees NAVO). De VS 
maakt zich sterk geen toege-
vingen te doen over de limi-
tering van het rakettenschild 
in het nieuwe START akkoord 

met Rusland. Maar Rusland vertrouwt 
het zaakje niet en beschouwt het raket-
tenschild als een bedreiging. De Russische 
minister van Buitenlandse Zaken, Sergei 
Lavrov, verklaarde dat Rusland het recht 
heeft “om het START akkoord te verbreken 
als het Amerikaanse strategische anti-
raketten potentieel, de doeltreffendheid 
van de Russische strategische strijdkrach-
ten significant beïnvloedt.” Aangezien het 
Nuclear Posture Review de toekomstige 
ontplooiing voorziet van doeltreffende 
rakettenschilden in Europa, het Midden-
Oosten, Noord-Oost Azië en Zuid-West 
Azië, zal Rusland redenen genoeg kunnen 
vinden om het nieuwe START verdrag op 
te zeggen, laat staan dat het nog verder 
zal willen onderhandelen over bijkomende 
kernontwapening.  

Naast het antirakettensysteem worden 
ook andere conventionele wapencapa-
citeiten verder uitgebouwd, waaronder 
het 'Conventional Prompt Global Strike'-
systeem. Dit systeem heeft tot doel 
onmiddellijk en gelijk waar in de wereld 
te kunnen toeslaan met conventionele 
wapens. Het moet een alternatief bieden 
voor het huidige systeem dat met kern-
wapens geladen is. Onder andere nieuwe 
ballistische lange-afstandsraketten en 
nieuwe lange afstand bommenwerpers 
zijn in ontwikkeling. Voor de ontwikkeling 
van bommenwerpers wordt de volgende 
vijf jaar een slordige 2 miljard dollar vrij-
gemaakt.

Enkele kruimels worden aangereikt om 
de buitenwereld ervan te overtuigen dat 
er wel degelijk flink ontwapend wordt: de 

Medvedev en Obama
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Tomahawk raketten worden geschrapt, 
en de meervoudige kernkoppen op inter-
continentale raketten worden vervangen 
door enkelvoudige kernkoppen. De VS 
belooft ook nog het Allesomvattend Test 
Stop Verdrag te tekenen en te ratificeren, 
een verdrag dat nu reeds ondergraven is 
door de verregaande toegevingen aan 
de kernwapenstaten, die hun bestaande 
arsenalen toch mogen blijven testen op 
betrouwbaarheid en veiligheid.

De Amerikaanse kernwapens bij de 
Europese NAVO-lidstaten worden volgens 
het NPR niet zomaar teruggetrokken. De 
NAVO moet daar zelf over beslissen, luidt 
het. NAVO secretaris-generaal Rasmussen 
heeft al te verstaan gegeven dat de NAVO 
moet blijven beschikken over een mix 

van conventionele en kernwapens. VS 
minister van Buitenlandse Zaken Hillary 
Clinton kondigde eind april, na een ont-
moeting met haar ambtgenoten van alle 
NAVO lidstaten aan, dat ze het erover 
eens waren dat de NAVO haar nucleaire 
afschrikkingscapaciteit moet blijven 
behouden. Nochtans hadden de ministers 
van verschillende Europese NAVO-staten 
(waaronder België) vooraf gezegd dat 
ze zouden laten weten dat de NAVO-
kernwapens in Europa niet meer nodig en 
wenselijk zijn. In alle eerlijkheid moeten 
we zeggen dat de Belgische bevoegde 
minister Van Ackere niet aanwezig was op 
de topontmoeting, wegens de zoveelste 
communautaire regeringscrisis in België, 
maar er kan sterk aan getwijfeld worden 
of hij als enige zou zijn ingegaan tegen 
al zijn collega's. Het NPR blijft, via de 
NAVO in ieder geval de mogelijkheden 
behouden om Amerikaanse kernwapens 
te ontplooien in Europa. Hans Kristensen 
(Federation of American Scientists) merkt 
fijntjes op dat dit blijft indruisen tegen 
de NPT-verplichtingen van kernwapensta-
ten om geen kernwapens te verspreiden 
naar niet-kernwapenstaten. Een van de 
eerder gedane beloftes van Obama om 

de onmiddellijke paraatheid van de kern-
wapens te beëindigen heeft het Nuclear 
Posture Review ook niet gehaald.

De VS wil volgens het NPR de leidende 
rol op zich nemen in de strijd tegen de 
verdere verspreiding van kernwapens. De 
Top over nucleaire veiligheid die Obama 
in april organiseerde had tot doel af te 
spreken hoe het nucleair materiaal in 
de wereld binnen de vier jaar voldoende 
beveiligd kan worden zodat het uit de ver-
keerde handen blijft. In vergelijking met 
de miljardenbudgetten voor modernise-
ring van kernwapens is de schamele  
74.5 miljoen dollar die de VS hiervoor 
veil heeft klein bier. Op dit ogenblik is er 
genoeg splijtbaar materiaal op de wereld 
om 120.000 kernbommen te bouwen. 

En het vooruitzicht dat nog meer landen 
civiele nucleaire kernenergie gaan uitbou-
wen maakt het plaatje nog rampzaliger. 
Het IAEA verwacht dat tegen 2030 tussen 
de 10 en 25 nieuwe landen hun eerste 
kerncentrale in bedrijf zullen nemen. 

Wat met de  
NPT-herzieningsconferentie?
De concrete stappen richting een kern-
wapenvrije wereld die Obama beloofde 
in Praag zijn tot nog toe zeer beperkt. Ja, 
er wordt zonder twijfel veel lippendienst 
bewezen aan de eliminatie van kernwa-
pens en dat is op zich nieuw. Ja, er is een 
nieuw ontwapeningsverdrag getekend. 
Men kan stellen dat het ontwapenings-
proces opnieuw op gang getrokken is. De 
grootste verwezenlijking van het nieuwe 
START verdrag lijkt echter niet de inhoud 
ervan te zijn, maar het feit dat er über-
haupt een nieuw verdrag getekend is.  
Als we de nucleaire plannen van de VS 
voor de volgende 10 jaar in het NPR 
goed lezen, dan kunnen we stellen dat 
er van Obama’s hoopvolle visie en het 
aanvaarden van de idee van totale kern-
ontwapening weinig concreets terug te 
vinden is. Hopelijk vindt Obama dat even 

frustrerend als de vredesbeweging. De 
Amerikaanse kernwapens in Europa wor-
den niet ondubbelzinnig weggetrokken. Er 
is nog geen klare belofte om niet als eer-
ste kernwapens te gebruiken. Kernwapens 
blijven in hun staat van onmiddellijke 
paraatheid. Het arsenaal wordt volop 
gemoderniseerd, productiefaciliteiten voor 
nieuwe kernkoppen inclusief. Dat is niet 
alleen geen stap voorruit, dat is contra-
productief. Een stuk geloofwaardiger en 
een betere besteding van al die miljarden 
dollars belastinggeld zou de onmiddel-
lijke en onvoorwaardelijke ontmanteling 
van de bestaande voorraden zijn. Indien 
de rol van kernwapens al vermindert in 
de Amerikaanse veiligheidsstrategie, dan 
wordt die rol gewoon overgenomen door 
een rakettenschild en meer conventionele 
raketten.    

In plaats van onmiddellijk met alle 
landen samen rond de tafel te zitten, 
waar de laatste Nucleaire top toch 
een kans toe gaf en wat tijdens de 
Herzieningsconferentie sowieso moet 
gebeuren, blijft men een vijandbeeld 
cultiveren om de eigen gigantische 
wapenprogramma’s te blijven verant-
woorden. Waar vroeger Rusland de grote 
vijand was en nadien de landen van het 
As van het Kwaad, wordt er nu sterk 
gefocust op Iran. Het is niet duidelijk 
of Iran kernwapens ontwikkelt of niet, 
maar de huidige houding van de VS is 
absoluut niet geloofwaardig genoeg 
om dergelijke landen ervan te overtui-
gen dat Amerika zelf geen bedreiging 
voor hen vormt. Iran heeft in principe 
ingestemd met een IAEA deal waarbij 
Iraans laag verrijkt uranium zou geruild 
worden voor buitenlands hoger verrijkt 
uranium, in plaats van het zelf te pro-
duceren. Waarom blijven de VS, Rusland 
en Frankrijk dan het been stijf houden 
en hameren op hardere sancties? De 
herzieningsconferentie van het Non-
proliferatie Verdrag in mei had onder een 
beter gesternte van start kunnen gaan.

1 Strategische kernkoppen staan gericht op 
strategische doelwitten (politieke- en econo-
mische centra), terwijl tactische of niet-strate-
gische kernkoppen ingezet kunnen worden op 
gelijk welk doelwit tijdens gevechtsoperaties.

Op dit ogenblik is er genoeg splijtbaar 
materiaal op de wereld om  
120.000 kernbommen te bouwen.
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De correspondent van de BBC zag ter 
plaatse kinderen met verlammingen en 
hersenbeschadiging. Een dokter uit de 
stad vergeleek data over afwijkingen bij 
de geboorte van voor 2003 met de situ-
atie van vandaag. Terwijl ze toen ongeveer 
1 geval per twee maanden zag, is het nu 
dagelijkse kost. Michael Kilpatrick, een 
woordvoerder van het VS-leger, stelde dat 
gezondheidsgerelateerde kwesties “zeer 
serieus” genomen worden, maar dat er 
“tot vandaag geen studies bestaan die 
suggereren dat milieuproblemen geleid 
hebben tot specifieke gezondheidskwes-
ties”. Men zou nochtans boeken kunnen 
volschrijven met de ecologische en huma-
nitaire horrors die de Verenigde Staten de 
afgelopen zeven jaar hebben aangericht 
in Fallujah en andere delen van Irak door 
het gebruik van witte fosfor, verarmd 
uranium, napalm, clusterbommen, neu-
tronenbommen, laserwapens, wapens die 
gebruik maken van microgolf energie en 
andere wonderlijke uitvindingen in het 
science-fiction arsenaal van het Pentagon. 

ICC
Om zulke zaken te voorkomen of toch zeker 
te bestraffen werd in 1998 onder de hoede 
van de Verenigde Naties het Internationaal 
Strafhof (ICC) opgericht te Rome. Het 
Gerechtshof werd geïnstalleerd in Den 
Haag (Nederland) en werd operationeel op 
1 juli 2002. Het Hof onderzoekt en klaagt 
alleen individuen aan, geen Staten, voor de 
'genocide', 'misdaden tegen de menselijk-
heid', 'oorlogsmisdaden' of 'aggressie'. Van 
bij het prille begin was de Verenigde Staten 
gekant tegen een deelname aan het ICC en 
het heeft het Statuut van Rome dan ook 
nooit geratificeerd. De reden hiervoor was 
het vermeende gevaar dat het Hof haar 
macht "op lichtzinnige wijze zou gebruiken" 
om Amerikanen aan te klagen. Zo bezorgd 
voor aanklachten waren de Amerikaanse 
machthebbers dat ze de wereld rondtoer-

den met omkoopsommen en bedreigin-
gen, om landen ervan te overtuigen een 
akkoord te ondertekenen dat verzekerde 
dat Amerikanen die beschuldigd worden 
van het plegen van oorlogsmisdaden in 
het buitenland, niet zouden worden door-
verwezen naar het ICC. Iets meer dan 100 
regeringen zijn tot nu gezwicht voor de 
druk. In 2002 (onder de Bush-administratie) 
keurde het Amerikaans parlement de 
'American Service Members Protection Act' 
goed. Een wet die moet garanderen dat alle 
mogelijke middelen aangewend worden 
om tot de vrijlating van VS-personeel te 

komen dat wordt vastgehouden door het 
Internationaal Strafhof. In juridische krin-
gen in Nederland en de rest van de wereld 
is deze wet ook wel gekend als de 'Invasie 
van Den Haag-wet'. Maar de VS hoeft zich 
eigenlijk geen zorgen te maken over ver-
volging. De mythe van het “deugdzame 
Amerika” heerst net zoals in de meeste 
internationale organisaties ook in het ICC. 
Onder de Argentijnse hoofdaanklager Luis 
Moreno-Ocampo verwierp het Hof in haar 
eerste werkjaren vele honderden aanklach-
ten waarin de VS beschuldigd werd van 
oorlogsmisdaden, waaronder 240 over de 
oorlog in Irak. De zaken werden afgewe-
zen wegens “een gebrek aan bewijzen”, 
“geen jurisdictie van het Hof” of omwille 
van het feit dat de VS capabel is om haar 
eigen onderzoeken en rechtszaken te voe-
ren. “Geen” of “een gebrek aan jurisdictie” 
refereert naar het feit dat de Amerikanen 
het ICC niet ratificeerden. Deze redenering 
lijkt op het eerste zicht nogal raar. Kunnen 
landen straffeloos allerlei oorlogsmisdaden 
begaan zolang ze maar geen lid worden 

van een verdrag dat oorlogsmisdaden ver-
biedt? 

Kampala
De 'misdaad van agressie' is vrijgesteld 
van de jurisdictie van het Strafhof, zolang 
het concept agressie niet concreet gede-
finieerd wordt in het Verdrag van Rome. 
In mei zal er in Kampala te Oeganda een 
conferentie doorgaan van het ICC die zich 
zal buigen over de vraag of het specifiek 
definiëren van 'agressie' besproken moet 
worden. De Verenigde Staten is een beetje 
bezorgd over dit debat. In een speech op 
19 november 2009 te Den Haag, gericht 
aan de 111 lidstaten die het ICC reeds ratifi-
ceerden, zei de Amerikaanse afgevaardigde 
voor Oorlogsmisdadenkwesties, Stephen 
J. Rapp: “Onze visie is en blijft dat, indien 
het Statuut van Rome zo gewijzigd wordt 
dat er een welomlijnde definitie van de 
misdaad agressie in opgenomen wordt, 
er jurisdictie moet toegewezen worden 
op basis van een vaststelling van de 
Veiligheidsraad dat er zich een agressie 
heeft voorgedaan”. Rapp zegt met andere 
woorden dat de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties het orgaan moet zijn dat 
bepaalt of er zich al dan niet een agressie 
heeft voorgedaan. Het is niet toevallig in 
ditzelfde orgaan dat de Verenigde Staten 
een veto-recht heeft. Washington zal zeer 
waarschijnlijk zijn op de geplande confe-
rentie te Kampala om te voorkomen dat 
een definitie van agressie geadopteerd 
wordt, die het Amerikaanse buiten-
lands beleid zou kunnen stigmatiseren. 
Desalniettemin zal de aanwezigheid van de 
VS door velen aangeduid worden als een 
volgend bewijs dat het buitenlands beleid 
van de Obama-administratie toch een hele 
verbetering is ten opzichte van het buiten-
lands beleid van de Bush-administratie. 
Maar het is net zoals met vele andere voor-
beelden slechts een illusie. 
www.counterpunch.org

De aanslepende misdaden van agressie
I William Blum I

De BBC rapporteerde in maart 2010 dat dokters in de Iraakse stad Fallujah een hoog aantal afwijkingen bij geboortes  
vaststelden. Het aantal hartafwijkingen bij pasgeboren baby's ligt er 13 maal hoger dan in Europa. Sommige dokters leggen de  

oorzaak openlijk bij het soort wapens gebruikt door de Verenigde Staten bij de felle aanvallen van 2004.
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Na de NAVO-top in Straatsburg in april 
2009 stelde toenmalig secretaris-generaal 
Jaap de Hoop Scheffer een twaalfkoppig 
expertencomité samen onder leiding van 
Jeroen van der Veer, voormalig topman 
bij Royal Dutch Shell. Het comité presen-
teert deze lente zijn bevindingen over 
het Strategisch Concept aan Scheffers 
opvolger, Anders Fogh Rasmussen. Van 
hem wordt verwacht dat hij een ontwerp 
Strategisch Concept voorbereidt dat in 
Lissabon, als alles goed verloopt, formeel 
zal worden aanvaard.

Het comité hield vier seminaries over 
het Strategisch Concept. Het belangrijk-

ste hiervan vond plaats in Washington. 
Onder leiding van voormalig minister van 
Buitenlandse Zaken Madeleine Albright, 
minister van Defensie Robert Gates, 
minister van Buitenlandse Zaken Hillary 
Clinton, Nationaal Veiligheidsadviseur en 
voormalig top NAVO-militair James Jones, 
de permanente vertegenwoordiger bij 
de NAVO Ivo Daalder en Rasmussen zelf, 
maakten de commissieleden hun ideeën 
publiek over hoe de NAVO er in de toe-
komst moet uitzien.

Artikel 5
Een van de grote discussies draait rond 
artikel 5, waarin de oorspronkelijke cen-

trale opdracht van het militair bondge-
nootschap werd geformuleerd: “een gewa-
pende aanval op één van de NAVO-leden 
is als een aanval op alle leden waarbij 
de bondgenoten de aangevallen partij 
bijstaan met indien nodig ook gewapend 
geweld.” Tijdens de Koude Oorlog werd dit 
artikel territoriaal ingevuld, als de verdedi-
ging van het grondgebied. Op de top van 
Washington in april 1999 vierde de NAVO 
haar 50ste verjaardag echter met een niet 
mis te verstane uitbreiding van die cen-
trale opdracht. Ze spraken er immers over 
‘niet-artikel 5’-opdrachten, met andere 
woorden optredens buiten het NAVO-
grondgebied (out-of-area). Op dat ogenblik 

werd er eigenlijk een bestaande praktijk 
formeel vastgelegd in een tweede nieuw 
Strategisch Concept. De NAVO was immers 
al out-of-area opgetreden met bombar-
dementen in Bosnië in 1995 en Kosovo in 
1999, zonder dat dit gedekt was door een 
mandaat van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties (VN). De grens tussen 
de verdediging van het grondgebied en 
militaire opdrachten buiten de zone was 
al aan het vervagen. Op de terroristische 
aanvallen van 11 september 2001 in de VS 
antwoordde de NAVO met de creatieve 
toepassing van artikel 5. Zo konden de VS 
en hun bondgenoten een maand later een 
externe oorlog starten zonder toestem-

ming te vragen aan de VN-Veiligheidsraad, 
want het VN-Handvest laat geweld toe 
als het gaat om de verdediging van een 
land tegen een aanval van een ander land. 
De aanslagen in New York waren evenwel 
het werk van een organisatie (Al Qaida) 
en niet van het Afghaanse Taliban-regime. 
Bovendien kreeg deze 'verdediging tegen 
een aanval' duidelijk het karakter van een 
langdurige bezettingsoorlog nadat het 
regime werd ontmanteld en vervangen 
door een pro-westerse regering.

Mondiale NAVO
Toen de NAVO vanaf eind 2003 het com-
mando over de NAVO troepenmacht in 
Afghanistan, de International Security 
Assistance Force (ISAF), op zich nam, was 
er voor het eerst sprake van een echte 
out-of-area operatie ver van de Euro-
Atlantische zone, een duidelijke stap 
in de richting van een mondiale NAVO. 
Het is dat wat de meeste tenoren in het 
debat over dit derde nieuw Strategisch 
Concept duidelijk willen bevestigd zien. 
Op het seminarie in Washington zei 
Rasmussen dat het niet langer voldoende 
is om “soldaten, tanks en militair mate-
rieel op te stellen langs de grenzen”. In 
de plaats daarvan moeten de NAVO-
bondgenoten de “dreigingen aanpakken 
aan de wortel”.1 

Die wortels kwamen aan bod op een bij-
eenkomst die op 1 oktober 2009 voor een 
select publiek uit de 'veiligheids- en han-
delsgemeenschap' werd georganiseerd 
door de NAVO en Lloyd's of London (een 
markt voor vragers en aanbieders van 
verzekeringen).2 Organisator Lord Levene 
van Lloyd's leidde de meeting als volgt in: 
“Onze geavanceerde, geïndustrialiseerde 
en complexe wereld wordt aangevallen 
door een groot aantal dodelijke bedrei-

NAVO werkt aan nieuw strategisch concept: 
mondiaal en nucleair 

I Ludo De Brabander I

Leidende figuren van de militaire, academische en politieke kaste zijn volop in de weer met de voorbereidingen van de NAVO-top  
in Lissabon in november van dit jaar. Op de top staat de goedkeuring van een nieuw Strategisch Concept centraal,  

dat de vorige pre-9/11-versie moet vervangen. 

Rusland beschouwt de verdere  
NAVO-uitbreiding richting Oosten en 
het geplande antirakettenysteem als 
de belangrijkste externe oorlogsdrei-
gingen voor het land.
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gingen”. Vervolgens somde 
Rasmussen een hele reeks 
van die dreigingen op – van 
klimaatveranderingen over 
droogte en voedseltekort, 
'cybersecurity' tot het ener-
gievraagstuk. Het gemeen-
schappelijke kenmerk van 
deze dreigingen is dat ze 
eigenlijk allemaal niet-
militair van aard zijn. Dat 
Rasmussen ze toch expliciet 
vernoemt, past binnen de 
trend om maatschappelijke 
en milieuzaken in de militai-
re sfeer te problematiseren. 
Dat verloopt complemen-
tair aan de mondialisering 
van de Noord Atlantische 
Verdragsorganisatie die zich 
steeds nadrukkelijker op het 
terrein van de Verenigde 
Naties begeeft.

NAVO als 
Veiligheidsforum
Op een ander seminarie in Warschau zei 
Rasmussen dat “de betekenis van ter-
ritoriale defensie aan het veranderen is” 
en: “als we het terrorisme willen bekam-
pen dan moeten we dat doen waar het 
vandaan komt. Dat is wat we doen in 
Afghanistan.”3 De secretaris-generaal 
van de NAVO herhaalde zijn stand-
punt, zoals verdedigd op de jaarlijkse 
Veiligheidsconferentie te München (op  
7 februari 2010), dat de NAVO moet 
functioneren als een mondiaal 
Veiligheidsforum. Ivo Daalder, de 
VS-ambassadeur bij de NAVO en ook wel 
de belangrijkste ideoloog ter zake in het 
Witte Huis, is een van de grootste pleit-
bezorgers van een grenzeloos militair 
blok. “De NAVO is een actor in een mon-
diale wereld. En ze zal betrokken geraken 
in die gemondialiseerde wereld, ver van 
onze oevers, zoals dat vandaag al het 
geval is na de lancering van de grootste 
militaire operatie uit haar geschiede-
nis, 5.000 kilometer verwijderd van het 
hoofdkwartier in Brussel.”4

De Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zei: 
“In een onderling verbonden wereld kun-

nen we onze bevolking niet verdedigen 
door gehurkt te blijven zitten achter de 
geografische grenzen van de Alliantie”. 
VS-minister van Defensie Gates is zo 
mogelijk nog explicieter: “Op strategisch 
niveau is de belangrijkste evolutie van 
de NAVO de afgelopen twee decennia de 
overgang van een statische, defensieve 
macht naar een expeditieleger - van een 
defensieve alliantie naar een veiligheid-
salliantie.” En verder: “Het is duidelijk 
dat onze veiligheidsbelangen niet langer 
alleen gebonden zijn aan de territoriale 
integriteit van de lidstaten, vermits de 
instabiliteit elders ook een reële bedrei-
ging kan vormen.”

De consequentie is dat de NAVO over 
uiterst mobiele, goed uitgeruste legers 
moet kunnen beschikken en dat kost geld. 
Defensieminister Gates haalde daarom 
al fors uit naar de onwil van de Europese 
bondgenoten om het Amerikaanse voor-
beeld te volgen en meer middelen te 
investeren in hun militaire apparaten. 
“De demilitarisering van Europa was een 
zegen in de 20e eeuw maar is ondertus-
sen een belemmering geworden voor 
het bereiken van echte veiligheid en 
duurzame vrede in de 21ste eeuw.”5 De VS 

voorzien voor volgend jaar een recordbe-
drag van 708 miljard dollar aan militaire 
bestedingen. 

Nucleaire NAVO
Ook rond de rol van atoomwapens in 
het bondgenootschap lijkt zich een 
consensus af te tekenen. Toen president 
Obama op 5 april vorig jaar in een opge-
merkte toespraak in Praag pleitte voor 
een wereld zonder nucleaire wapens, 
waarschuwde hij meteen ook dat dit wel 
eens een werk van lange adem zou kun-
nen zijn. Uit de discussies over het nieuw 
Strategisch Concept blijkt inderdaad 
dat wat de NAVO betreft de volledige 
nucleaire ontwapening niet voor mor-
gen is. Meer nog, het woordje 'ontwa-
pening' ligt zelfs niet op de lippen. Op 
het seminarie georganiseerd door het 
Centrum voor Internationale Relaties in 
Warschau en het Poolse ministerie van 
Defensie, zei NAVO secretaris-generaal 
Rasmussen: “Opdat onze afschrikking 
geloofwaardig zou blijven, ben ik er vast 
van overtuigd dat ze moet gebaseerd 
blijven op een mix van conventionele 
en nucleaire capaciteiten. Ons nieuw 
Strategisch Concept moet dat beves-
tigen.”6 In de pers zei hij: “Nucleaire 

NAVO secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen
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wapens zullen een belangrijk element 
van geloofwaardige afschrikking blijven 
in de toekomst. Een wereld zonder kern-
wapens zou prachtig zijn, maar zolang er 
staten en niet-gouvernementele struc-
turen bestaan die atoomwapens willen 
verwerven, moeten wij ook onze nucle-
aire capaciteiten behouden.” Rasmussen 
doet niet anders dan het Amerikaanse 
standpunt verdedigen, want eerder had 
NAVO-ambassadeur Ivo Daalder het in 
Washington over een afschrikking geba-
seerd op deze “mix van conventionele en 
nucleaire macht”, ondanks alle Obama-
retoriek. 

Antiraketsysteem
Daalder is daarenboven een groot pleit-
bezorger van een antiraketsysteem in 
de schoot van de NAVO: “We moeten 
in de nieuwe omgeving, van het ter-
ritoriale raketafweersysteem een missie 
van deze alliantie maken, een missie 
om ons te verdedigen tegen een nieuw 
soort gewapende aanval van ballistische 
raketten. Of deze nu afkomstig zijn uit 
Iran gericht tegen Europa of uit Noord-
Korea gericht tegen Noord-Amerika, in 

beide gevallen zouden zij vallen onder 
de verantwoordelijkheid van artikel 
5.”7 Voor Washington is het een uitge-
maakte zaak dat het antiraketsysteem 
een duidelijke plaats krijgt in het nieuw 
Strategisch Concept. Het past immers 
volledig in de logica van de collectieve 
veiligheid en bijstand zoals verwoord in 
het NAVO-verdrag. Daalder: “Wij geloven 
dat het afweren van raketten een zaak is 
voor de NAVO. De Verenigde Staten heb-
ben hun nieuwe aanpak rond raketde-

fensie als een door de VS gefinancierde 
bijdrage aan het NAVO-systeem aange-
boden. We hopen dat de gehele alliantie 
dit tegen de NAVO-top in Lissabon zal 
omarmen als een missie, dat we ons zo 
verder samen kunnen verdedigen tegen 
de bedreigingen van de 21ste eeuw.” In 
een Poolse krant verscheen het bericht 
dat het Amerikaanse rakettenplan veel 
ambitieuzer is dan algemeen gedacht. 
Naast de loutere opstelling van Patriot 
en Standard Missile-3 installaties is “de 
VS ook geïnteresseerd in de bouw van 
lange afstandssilo's in de buurt van de 
grens met Kaliningrad. Deze zouden in 
staat moeten zijn om raketten neer te 
halen vanop een afstand tot 5.500 kilo-
meter.”8

Rusland
Een ander thema dat vooraan staat 
in de discussie over het nieuw 
Strategisch Concept is de verdieping 
van de relaties tussen Europa en de 
Verdragsorganisatie. "De NAVO en EU 
zouden hun samenwerking en coör-
dinatie moeten verbeteren”, vindt 
Rasmussen. Hij geeft als voorbeeld het 

delen van het gebruik van zware vracht-
helikopters en maritieme bewaking 
waardoor “we op het geld van de belas-
tingbetalers kunnen besparen”. Ook 
de samenwerking met internationale 
instellingen zoals de Verenigde Naties 
en de Wereldbank staan op de agenda. 
Een heikel punt blijft Rusland met wie 
de NAVO een “nieuwe relatie” moet uit-
bouwen. Nadat Rasmussen lippendienst 
bewijst aan 'verbeterde relaties' met 
Rusland, waarin hij naar eigen zeggen 

“veel energie heeft gestoken” sinds hij 
op post is, benadrukt hij dat de alliantie 
blijft vasthouden aan de 'open-deur-
politiek'. Dat wil zeggen dat de NAVO 
blijft openstaan voor de toetreding van 
ex-Sovjetrepublieken. Rusland is daar 
niet over te spreken. Op 5 februari 2010 
openbaarde Rusland haar nieuwe veilig-
heidsdoctrine. Daarin wordt de verdere 
NAVO-uitbreiding richting Oosten en het 
antirakettenysteem als de “belangrijkste 
externe oorlogsdreiging” beschouwd. 

De NAVO heeft sinds de val van de muur 
de militaire integratie en samenwer-
kingsverbanden met bijna heel Europa, 
het Midden-Oosten, Afrika, de Kaukasus, 
Centraal-en Zuid-en Oost-Azië en de 
Stille Zuidzee uitgebreid of verdiept. 
Hoewel Rasmussen mag beweren dat 
Rusland "een zeer verouderde opvat-
ting heeft over de aard en de rol van de 
NAVO”, moet je geen strategisch expert 
zijn om te zien dat die 'verouderde 
opvatting' wel degelijk gegrond is op de 
feitelijke vaststelling dat de NAVO hard 
werkt aan de volledig omcirkeling en 
insluiting van Rusland.

Ludo De Brabander is co-auteur van 'Als de NAVO 

de Passie preekt' (EPO, 2009)

1 Persbericht AFP, 4 maart 2010
2 Rick Rozoff. Thousand Deadly Threats: Third 
Millennium NATO, Western Businesses Collude 
On New Global Doctrine, 2 oktober 2009 
(http://rickrozoff.wordpress.com)
3 Speech by NATO Secretary General Anders 
Fogh Rasmussen at NATO's New Strategic 
Concept, Warschau, Polen, 12 maart 2010 
(http://www.nato.int/cps/en/natolive/opi-
nions_62143.htm)
4 Ivo Daalder. On New Global Doctrine. Special 
Briefing on the Future of NATO. Toespraak in 
Washington, 23 februari 2010 (http://www.
state.gov/p/eur/rls/rm/2010/137121.htm)
5 NATO Strategic Concept Seminar. Remarks 
as Delivered by Secretary of Defense Robert M. 
Gates, National Defense University, Washington, 
D.C., 23 februari 2010.
6 Speech by NATO Secretary General Anders 
Fogh Rasmussen at NATO's New Strategic 
Concept, Warsaw, Poland, 12 maart 2010 (http://
www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_62143.
htm)
7 Ivo Daalder. On New Global Doctrine. Special 
Briefing on the Future of NATO. Toespraak in 
Washington, 23 febrauri 2010 (http://www.
state.gov/p/eur/rls/rm/2010/137121.htm)
8 Warsaw Business Journal, 2 maart 2010 
(http://www.wbj)

VS Defensieminister Gates is niet te  
spreken over de onwil van de Europese 
bondgenoten om meer middelen te  
investeren in hun militaire apparaten.  
De VS voorzien voor volgend jaar een 
recordbedrag van 708 miljard dollar 
aan militaire bestedingen.
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Het rapport plaatst de armoede eerst in 
een historische context met de vaststelling 
dat de voortdurende inmenging door bui-
tenlandse machten sinds de 19de eeuw de 
politieke, sociale en economische ontwik-
keling van Afghanistan heeft afgeremd. 
Na het verdrijven van de Taliban stonden 
mensenrechten centraal in de discus-
sies over de toekomst van het land. Ook 
werden heel wat beloftes gedaan op vlak 
van financiële investeringen in de ontwik-
keling van het land. Maar al gauw bleek 
dat het om retoriek ging die geen vervolg 
kreeg in de realiteit. Sinds 2002 is 25 mil-
jard dollar aan hulp beloofd, maar werd 
slechts 15 miljard effectief uitgekeerd, 
waarvan dan nog eens 6 miljard naar de 
donorlanden terugvloeide in de vorm van 

vergoedingen en winsten voor consultants.  
Afghanistan blijft een van de armste lan-
den ter wereld waarvan de ontwikkelings-
indicatoren in 2009 nog slechter waren 
dan in 2007. Een op drie Afghanen leeft in 
absolute armoede en nog eens meer dan 
een derde bevindt zich net boven de abso-
lute armoedegrens. Afghanistan heeft ook 
de tweede hoogste moedersterfte (1.600 
op 100.000 geboortes in 2009) en de 
derde hoogste kindersterfte in de wereld. 
Een groot probleem is ook de drinkwater-
bevoorrading, die slechts een kwart van de 
Afghanen bereikt. “Alle ontwikkelingsindi-

bleem is de corruptie die van kwaad naar 
erger gaat. In 2005 prijkte Afghanistan op 
de 117e plaats op de corruptie index van 
Transparancy International op een totaal 
van 159 landen. In 2009 was Afghanistan 
het tweede meest corrupte land, vlak na 
Somalië. Gemiddeld betaalde een Afghaan 
158 VS dollar aan steekpenningen, wat 
meer dan een derde van het gemiddelde 
inkomen vertegenwoordigt.

Militaire prioriteiten
“Ondanks de wijdverbreide erkenning 
dat een gemilitariseerde aanpak geen 
oplossing is voor de crisis in Afghanistan, 
zijn investeringen in zaken die van prio-
ritair belang zijn voor de Afghanen, zeer 
beperkt” zo opent het rapport het luik 
'afwezigheid van veiligheid'. Het citeert 
een recente studie van Oxfam waaruit 
blijkt dat 70 procent van de Afghanen de 
armoede en de werkloosheid als de belang-
rijkste reden zien voor het conflict in het 
land. Sommigen participeren in activiteiten 
van opstandelingen om een inkomen te 
verwerven. Het plaatsen van bermbommen 
in de zuidoostelijke provincie Khost levert 
bijvoorbeeld tussen de 16 en 80 dollar op.

Het conflict zorgt ervoor dat er voorrang 
gegeven wordt aan de meest onveilige 
provincies bij het toekennen van de hulp-
fondsen. Moest de provincie Helmand een 
land zijn, dan zou het wereldwijd de vijfde 
ontvanger zijn van USAID-fondsen. 

Er is ook een groot contrast tussen mili-
taire- en ontwikkelingsinvesteringen. 
Sinds 2001 is er ongeveer 25 miljard dol-
lar uitgegeven voor de uitbouw van het 
Afghaanse leger. De VS besteedden al 127 
miljard dollar aan de oorlog in Afghanistan 

catoren geven aan dat inspanningen voor 
armoedebestrijding weinig impact hebben 
op het dagelijkse leven van de meeste 
Afghanen”, aldus het rapport.

Machtsmisbruik
Een sleutelfactor in de creatie van armoe-
de in Afghanistan is het machtsmisbruik. 
“In de loop van de laatste dertig jaar is 
het lokale bestuur ondermijnd, gema-
nipuleerd, gepolitiseerd of onvoldoende 
gebruikt.” Lokale leiders zijn vervangen 
door mensen die banden hebben met 
ofwel de centrale regering, krijgsheren, 
opstandelingen of met het criminele 
apparaat. De president duidt de provinci-
ale gouverneurs aan zonder inspraak van 
de betrokken bevolking. “Op het lokale 

niveau is het bestuur verschoven van 
leiderschap dat verantwoording verschul-
digd is aan de betrokken gemeenschap-
pen, naar individuen die de militaire of 
financiële middelen controleren”, waar-
door zaken zoals de voedseldistributie 
meestal in handen zijn van degenen 
die zich in een machtspositie bevinden. 
Ook op nationaal vlak is politieke macht 
afhankelijk van persoonlijke relaties. “De 
besluitvorming staat onder controle van 
een beperkt aantal mensen via ondoor-
zichtige processen zonder dat er verant-
woording wordt afgelegd.” Groot pro-

Het systeem van Provinciale 
Reconstructieteams wordt algemeen 
beschouwd als iets dat veelvuldig de 
oprichting van lokale en nationale rege-
ringsinstellingen heeft ondermijnd.

Afghanistan: ontwikkelingspolitiek  
volgens militaire prioriteiten

I Ludo De Brabander I

Onlangs publiceerde het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties een interessant rapport 
over armoede en de mensenrechten in Afghanistan, met de nadruk op zaken zoals macht, de toewijzing van middelen, veiligheid en 
ontbering. Het is bijzonder kritisch voor het machtsmisbruik van regeringsleden en lokale potentaten alsook voor het optreden van 

donoren en bezettende machten die ontwikkelingsfondsen vrijmaken volgens eigen politieke en militaire agenda's in plaats van 
tegemoet te komen aan de noden van de bevolking.
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die moet overleven onder of net boven de 
armoedegrens. “Het nastreven van mili-
taire of andere strategieën die de situatie 
van de armen negeren of verergeren zijn 
vanuit elk perspectief bedenkelijk.”

In het besluit stellen de auteurs van het 
rapport: “Een groeiend aantal Afghanen 
geraakt steeds meer gedesillusioneerd en 
ontmoedigd omdat de engagementen tus-
sen de mensen, de regering en haar inter-
nationale partners onvoldoende hebben 
opgebracht m.b.t. de meest fundamentele 
noden waaronder veiligheid, rechtvaardig-
heid, voedsel, onderdak, gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en het vooruitzicht op 
een betere toekomst. Bijna negen jaar na 
het akkoord van Bonn, en een reeks inter-
nationale conferenties over Afghanistan, 
die in beginsel zijn opgezet om te zorgen 
voor wederopbouw en ontwikkeling, is 
het tijd om te luisteren naar de stem van 
de armen, die het grootste deel van het 
Afghaanse volk vertegenwoordigen.”

Bron: Human Rights Dimension of Poverty in 
Afghanistan. United Nations Office of the High 
Commissioner for Human Rights. Kabul, Maart 2010 
(http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bbc313d2.
html)

de oprichting van lokale en nationale 
regeringsinstellingen heeft ondermijnd en 
dat de keuzes heeft genegeerd die door de 
begunstigden zouden zijn gemaakt.”

Armoede niet in een vacuüm
De internationale politieke discussies wor-
den boven de hoofden van de Afghanen 
gevoerd, met heel wat negatieve gevolgen 
voor de meerderheid van de bevolking 

in zijn geheel. Momenteel gaat het om 
100 miljoen dollar per dag. Daartegenover 
staat een veel kleiner budget voor de ont-
wikkelingsfondsen, zijnde 15 miljard dollar. 
Daarbij is er de trend om dure prestigepro-
jecten te financieren die dikwijls “worden 
uitgevoerd door grote winstgedreven 
privéondernemingen die verbonden zijn 
aan militaire en politieke prioriteiten en 
gericht zijn op geografische gebieden waar 
de donoren een militaire aanwezigheid 
of politieke belangen hebben. De ontwik-
kelings- en humanitaire noden van de 
Afghaanse bevolking worden niet vervuld 
ondanks het bestaan van betekenisvolle 
donorfondsen in Afghanistan”, zo citeert 
het rapport een hulporganisatie. De hulp 
wordt verleend via mechanismen die 
verschillende strategieën dienen. Die stra-
tegieën komen niet noodzakelijk overeen 
met de prioriteiten van de Afghaanse rege-
ring. Een voorbeeld is de 'Hearts and Minds' 
strategie als onderdeel van de operationele 
militaire politiek van de VS. Heel veel fond-
sen gaan naar de Provinciale Reconstructie 
Teams (PRT's), die centraal staan in de 
'Hearts and Minds' strategie (het ver-
overen van de harten en geesten van de 
Afghaanse bevolking). Het Amerikaanse 
Congres omschrijft het doel van de PRT's 
als “het kapitaliseren van winst op het 
slagveld en het ondermijnen van de 
rekrutering van opstandelingen door de 
versterking van de banden tussen burger 
en staat”. Ontwikkelingsprojecten worden 
doorgaans uitgevoerd om politieke en 
militaire agenda's te dienen. Zelden over-
wegen of respecteren ze de keuzes van de 
Afghanen, zelfs als ze geconsulteerd zijn. 
Een veel geciteerd voorbeeld zijn de scho-
len die door de PRT's worden gebouwd. “Al 
te vaak ontbreken de leerkrachten of het 
onderwijsmateriaal en is het ministerie 
van Onderwijs niet in staat om de scholen 
te beheren, die gebouwd zijn in onveilige 
gebieden met de bedoeling de steun te 
verwerven van de plaatselijke bevolking. In 
een aantal locaties, als gevolg van de onvei-
lige situatie, aarzelt de bevolking om de 
kinderen naar dergelijke scholen te sturen. 
Vandaar dat de PRT's en het leger in zijn 
geheel wordt gevraagd om hun betrokken-
heid in de scholen te beperken.” En verder: 
“Het controversiële PRT-model wordt alge-
meen beschouwd als iets dat veelvuldig 

Onder Obama wordt nog altijd gefolterd
De Britse openbare omroep BBC liet onlangs 9 getuigen aan het woord over 
folteringen en misbruik in een geheim complex op de luchtmachtbasis van 
Bagram. Daar is er een officieel detentiecentrum waar rond de 800 mensen wor-
den vastgehouden. Het gaat om een nieuw complex dat eind 2009 in gebruik is 
genomen ter vervanging van de oude detentiefaciliteit die een slechte reputatie 
had wegens systematische folterpraktijken. Daarbij werden toen zelfs twee 
gevangenen gedood. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn deze praktijken 
gestopt, hoewel nog geen enkele gevangene een advocaat heeft gezien. Ze heb-
ben enkel recht op een procedure voor een soort militaire rechtbank, waarin ze 
worden bijgestaan door een militair die geen advocaat is. De getuigen die de BBC 
aan het woord laat voeden de geruchten dat de basis ook een geheime gevan-
genis telt – het 'zwarte gat' genoemd – waar de misbruiken en folterpraktijken 
gewoon doorgaan. Volgens de getuigenissen gaat het o.a. om slaapdeprivatie via 
geluid en constant licht en het toedienen van slagen. Volgens de getuigen was 
er geen bezoek van het Rode Kruis tijdens hun gevangenschap en wisten hun 
families niet waar ze waren. Het Amerikaans leger ontkent het bestaan van zo'n 
geheime site, maar belooft een onderzoek in te stellen. Ondertussen is ook het 
officieel detentiecentrum van Bagram in het nieuws, omdat het Witte Huis er 
aan denkt om er verdachten van internationaal terrorisme in onder te brengen. 
Dat zou Bagram dan een gelijkaardig statuut geven als het detentiecentrum in 
Guantanamo, dat president Obama beloofde te sluiten. Het alternatief is dus al 
voorhanden. (LDB)
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SLORC’s nieuwe weg
Omwille van maandenlange hevige 
volksopstanden in 1988 in quasi alle 
Birmaanse steden, grepen legerleiders 
op 18 september de rechtstreekse macht 
en installeerden de 'State Law and Order 
Restoration Council' (SLORC), voorgezeten 
door generaal Saw Maung. Het land zou 
voortaan de naam Myanmar dragen en 
de hoofdstad Rangoon werd Yangon her-
doopt. Zoals nog beloofd door de in juli 
1988 afgetreden Ne Win, organiseerde de 
SLORC in mei 1990 verkiezingen. De gene-
raals beperkten de campagneactiviteiten 
van de oppositie enorm. De versplintering 
van de oppositie na het mislukken van de 
turbulente opstand van 1988 werd gere-
flecteerd in de 93 partijen die verkiezings-
kandidaten aanboden. Maar de Nationale 
Liga voor Democratie, opgericht in 1988, 

was veruit de dominantste oppositiepartij, 
met Aung San Suu Kyi als leidend figuur. 
Geboren in juni 1945 als de dochter van 
martelaar en Vader van de Natie Aung 
San, trok ze samen met haar moeder Khin 
Kyi in 1960 naar Dehli toen die aangeduid 
werd als ambassadeur in India. Aung San 
Suu Kyi studeerde in Oxford en spendeer-
de het grootste deel van haar jeugd in het 
buitenland. Ze keerde terug naar Birma 

in maart 1988 om haar zieke moeder te 
kunnen verzorgen en zag zichzelf al gauw 
aan het voorfront van de groeiende oppo-
sitiebeweging geplaatst. In het begin van 
de verkiezingscampagne nam ze een min 
of meer gemodereerde positie in tegen-
over het leger (tatmadaw) maar tegen 
het einde van 1988 en het begin van 1989 
zwelde haar kritiek geleidelijk aan. Ze zei 
aan de Westerse journalisten: “Mijn vader 
richtte het Birmaanse leger niet op om 
het volk te onderdrukken”. Op 20 juli 1989 
werd ze onder huisarrest geplaatst voor 
een eerste periode die zou duren tot 1995. 
Ondanks dit huisarrest won de Nationale 
Liga voor Democratie 60% van de stem-
men (392 van de 492 zetels). De door het 
leger gesteunde Nationale Eenheidspartij 
won slechts 21% van de stemmen en 
maar 10 zetels, – resultaten die onder de 

omstandigheden verbazend corruptievrije 
verkiezingen suggereren. Maar de gene-
raals diskwalificeerden, arresteerden of 
joegen de winnende kandidaten van de 
NLD (en de partijen waarmee het bondge-
nootschappen gevormd had) op de vlucht. 
In 1993 werd een Nationale Conventie 
georganiseerd met voor het merendeel 
door het SLORC aangeduide afgevaardig-
den, die belast werd met het uitzetten 

van de krijtlijnen voor een toekomstige 
grondwet (de NLD participeerde aan dit 
proces tot 1995).

Het leger was verrast geweest door de 
gebeurtenissen van 1988 en bevreesd de 
controle over de straten nogmaals te ver-
liezen, breidde de tatmadaw ondertussen 
haar eigen rangen uit. De modernisatie 
van wat het meest onderbemande en 
slecht uitgeruste leger in de regio was 
geworden, gebeurde aan een indruk-
wekkend tempo omdat dit noodzakelijk 
geacht werd door de junta. Tegen 1995 
was het leger uitgebreid van 180.000 
troepen tot 350.000. Gedurende de jaren 
1990 werd bijna de helft van het staats-
budget gespendeerd aan de veiligheids-
sector, gefaciliteerd door goedkope lenin-
gen van China, India en Thailand. De groei 
van het leger creëerde nieuwe problemen 
voor de legerleiding: wijdverspreide disci-
plinaire problemen, nooit eerder geziene 
corruptie en dreigende factionalisering. 
Het voorzien van logistieke ondersteuning 
werd voor deze uit de hand gelopen reus 
ondraaglijk en uiteindelijk gaf de generaal 
hiervoor verantwoordelijk het op. Dit leid-
de ertoe dat de gelegerde eenheden voor 
zichzelf moesten instaan via de lokale 
economie. De organisatie-cultuur van de 
tatmadaw, lang alleen gericht op de strijd, 
moest zich nu ook focussen op het zoeken 
naar inkomsten. De rekruteringsstandaar-
den werden omlaag getrokken, aangezien 
gezonde jonge mannen de hoger betaalde 
fabrieksjobs in Thailand en Maleisië pre-
fereerden. De oude generaals hadden de 
promoties altijd gemanipuleerd, maar met 
het vrijkomen van tienduizenden nieuwe 
posities in deze uitbreidingsfase, groeiden 

Myanmar: de transformaties van de junta
I Soetkin Van Muylem I

In 2010 plant de leider van Myanmar, generaal Than Shwe, de eerste nationale verkiezingen sinds 1990. Toen werd de overwinning 
van de partij van oppositieleidster Aung San Suu Kyi door de regerende militaire junta naast zich neergelegd. Suu Kyi's 'Nationale 

Liga voor Democratie' liet eind maart weten dat ze niet zal deelnemen aan de eerste verkiezingen in 20 jaar tijd, wegens  
oneerlijke verkiezingsreglementen. De exacte datum voor de stembusgang is momenteel (begin mei) ook nog niet vastgelegd, maar 

in afwachting tracht Vrede deze gebeurtenis alvast wat te kaderen. In een eerste deel (Vrede nr. 402) werd vooral de geschiedenis 
van het land onder de loep genomen. Dit tweede deel behandelt het einde van de burgeroorlog in de grensgebieden en de  

installatie van het huidige regime. In een derde deel (Vrede nr. 404) zal er dieper ingegaan worden op de oppositiebewegingen en 
de hardnekkigheid van de junta. 

Het sociale weefsel van centraal 
Myanmar is tot 1988 relatief intact 
gebleven, maar kwam onder heel wat 
druk te staan gedurende het liberalise-
ringsproces van de SLORC.
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de vriendjespoli-
tiek en het nepo-
tisme exponenti-
eel, net zoals de 
opdeling in allerlei 
fracties. De mili-
taire inlichtingen-
diensten werden 
ook uitgebreid en 
omgevormd van 
een op strijd gefo-
custe organisatie, 
naar een soort 
geheime politie ter 
verdediging van 
het regime, dat 
ondersteund werd 
door een groot 
aantal betaalde 
of gecoöpteerde 
informanten. De 
doeltreffendheid 
van het systeem 
van sociale controle van de generaals, 
was meer gebaseerd op de wijdverspreide 
angst dat men gearresteerd kon worden, 
dan op de rechtstreekse onderdrukking. De 
beperkingen die de mensen zichzelf opleg-
den in het publieke leven, leken een kleine 
prijs om uit het vizier van het regime te 
blijven.

Staakt-het-vuren
De tot dan toe gesloten economie werd 
door de SLORC opengesteld voor bui-
tenlandse exploitatie van de natuurlijke 
rijkdommen (en was al gauw onderhevig 
aan een jaarlijkse inflatie van 40%). Deze 
economische ommezwaai speelde een 
belangrijke rol in het beëindigen van 
vier decennia strijd met de opstande-
lingen in de grensgebieden. Binnen de 
twee maanden na het neerslaan van de 
grote opstand van 1988, had de SLORC 
een deal gesloten met de generaals in 
Thailand waarbij grote Thaise houtbedrij-
ven toegang kregen tot de gigantische 
maagdelijke bossen in het zuidoosten 
van Myanmar. Bangkok liet daarop haar 
jarenlange beleid van steun aan de gewa-
pende rebellen varen. Oorspronkelijk was 
dit Thaise Koude Oorlogsbeleid ontwik-
keld in de jaren 1950 om een buffer te 
creëren tussen Thailand en het socialis-
tische China en Birma. De Thaise leiders 

adviseerden hun nieuwe zakenpartners 
van de SLORC om wegen aan te leggen 
en de door de rebellen gecontroleerde 
grensregio's te ontwikkelen. Het was op 
die manier dat Thailand (onder leiding 
van VS-adviseurs) erin slaagde haar eigen 
communistische opstand in de jaren 1980 
te fnuiken. Grote 'bevrijde gebieden' in 
Myanmar waren tot dan immers nog 
altijd in handen van de Communistische 
Partij van Birma (CPB), die sinds haar uit-
sluiting van de officiële politieke scene 
en de daaropvolgende opstand (1947), 
verdreven was naar de grensgebieden 
van het land, dat ook bevolkt werd door 
ontelbare etnische minderheidsgroepen. 
Toen in 1989 de Wa- en Kokang-soldaten 
in het noordoosten van Myanmar in 
opstand kwamen tegen het (Birmaanse) 
leiderschap van de CPB daar, greep het 
SLORC haar kans. Generaal Khin Nyunt 
bood aan de leiders van de Wa en 
Kokang-minderheden aparte vredesak-
koorden aan, waarin ze een uitgebreide 
lokale autonomie over economische, 
sociale en lokale politieke zaken kregen. 
Ze mochten ook hun milities behou-
den. Samen met de beëindiging van de 
Russische en Chinese steun voor de linkse 
groeperingen na de val van het Oostblok, 
maakte deze deal een eind aan de 41 jaar 
oude communistische opstand.

Onder druk van China 
en Thailand, die 
ondertussen volop 
betrokken waren bij 
deals met de SLORC 
rond de extractie van 
natuurlijke rijkdommen, 
onderhandelden nog 
zo’n 25 andere groe-
peringen een staakt-
het-vuren. Ze gaven 
zich over aan de SLORC, 
of aan haar opvolger 
de 'State Peace and 
Development Council' 
(SPDC) die opgericht 
werd in 1997. Rangoon 
weigerde te praten met 
gewapende 'coalities', 
zoals het Nationaal 
Democratische Front 
dat gevormd was in 
1976 door de grootste 

niet-communistische legers, maar onder-
handelde wel volop met aparte groepe-
ringen. Dit beleid van onderhandelingen 
en individuele vredesakkoorden heet de 
'Roadmap to Discipline'. Aangezien elk 
akkoord andere voorwaarden bevatte, 
werd geen enkel ervan publiek gemaakt. 
In de grensgebieden van Myanmar ont-
stond zo een overweldigende waaier aan 
politieke regelingen, gaande van een 
beperkte autonomie tot een bijna totale 
autonomie. De vredesakkoorden boden 
echter geen blijvende oplossingen voor de 
sociale, politieke en economische klach-
ten die Myanmars opstanden lange tijd 
munitie gaven. Toch waren de oorlogen 
in de grensstreken tegen het midden van 
de jaren 1990 grotendeels tot een einde 
gebracht en konden de dorpelingen hun 
naoorlogse leven beginnen modelleren.
 
Nieuwe rijken
Toen het vechten stopte haastte het 
Birmaanse leger zich om teak, goud en 
edelstenen deals binnen te rijven, en om 
de controle te verwerven over lucratieve 
handelsroutes naar China en Thailand. 
Buitenlandse investeringen werden geka-
naliseerd in joint ventures met bedrijven 
die eigendom waren van het leger en die 
grote sommen afroomden. Terwijl deze 
contracten miljoenen opbrachten voor de 

Huis van een generaal in de nieuwe hoofdstad Nay Pyi Taw
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generaals, creëerden ze 
maar weinig jobs voor 
de Birmaanse arbeiders. 
De Chinese bedrijven 
betrokken bij de rub-
berplantages en het 
kappen van teakhout, 
brachten bvb. hun eigen 
arbeiders mee. 

Naast de rijkdommen 
van het bos werden 
grote hoeveelheden 
gasreserves ontdekt in 
de Birmaanse wateren 
in de Andaman Zee, de 
Golf van Mottama en 
meer recent in de Baai 
van Bengalen. In 1999-
2000 stond aardgas 
maar in voor 1 procent 
van alle exportopbrengsten, maar tegen 
2006-2007 maakte het al 40% uit van de 
inkomsten in Myanmar. Tegen het einde 
van 2007 waren er honderdduizend mil-
joenen dollars binnengerold. Gesitueerd 
in een energiehongerige regio, geven deze 
reserves de SPDC een ultieme troef en het 
regime speelt de buitenlandse geïnteres-
seerden slim tegen elkaar uit. De compe-
titie is het grootst tussen India en China, 
specifiek voor de output van het Shwe-
gasveld voor de kust van de staat Rakhine. 
Dit veld alleen al zal de regering van 2010 
tot 2030 een geschatte 800 miljoen dollar 
per jaar opbrengen. China, met haar veto 
in de VN-Veiligheidsraad als troefkaart, 
lijkt de wedren met India gewonnen te 
hebben en staat op het punt een pijplijn 
te bouwen van 2380 km lang, van de wes-
telijke kust van Myanmar tot de Chinese 
provincie Yunnan. Maar ook India sloot 
in september 2007 -temidden van de 
monikkenprotesten die uitgebreid in de 
mondiale media kwamen- nog een gasex-
ploratiecontract met de SPDC van 150 mil-
joen dollar. Er worden 25 gebieden voor de 
kust onderzocht door joint ventures tus-
sen Myanmars overheid en oliebedrijven 
uit Australië, Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Canada, China, Indonesië, India, Maleisië, 
Rusland, Zuid-Korea en Thailand. 

Met de opbrengsten van al deze economi-
sche activiteiten begonnen de tatmadaw 

aan een grootschalige herinrichting van de 
staat en de maatschappij. Het belangrijk-
ste focuspunt was de creatie van de splin-
ternieuwe hoofdstad Nay Pyi Taw. Deze 
stad, landinwaarts gelegen en niet zonder 
enige zin voor megalomanie geconstru-
eerd, bestaat uit vier delen elk met hun 
eigen functie: handel/commercie, wonen, 
leger en bureaucratie. Privileges worden 
bepaald door de rang. Alle vice-ministers 
krijgen bijvoorbeeld hetzelfde soort huis in 
dezelfde wijk. 

Ook de voormalige hoofdstad Yangon, tot 
voor kort een bijzonder versleten stedelijk 
overblijfsel uit de jaren 1950, kent een 
vlaag van modernisering. Er zijn tien nieu-
we gemeenten gebouwd aan de rand van 
de stad, net zoals luxueuze buitenwijken, 
hoogbouw en winkelcentra. Honderden 
pagodes zijn opgericht over heel het land 
en er zijn plannen om zich aan te sluiten 
bij het Aziatisch Autostraden project. Het 
ministerie van Informatie heeft het over 
de bouw van 26.127 bruggen, 17 luchtha-
vens en 6801 scholen sinds 1988. 

Dit alles ging gepaard met het ontstaan 
van een ostentatieve nieuwe elite. De fami-
lies van de hogere militairen een de top 
van het regime hebben de kansen gegre-
pen die zich aandienden door Myanmars 
economische opening. Profiterend van 
de connecties met de dictatuur en hun 

monopolieposities, leeft 
deze met luxe overla-
den klasse bijna in een 
parallel universum, ver 
verwijderd van de pro-
blemen van de gewone 
bevolking. Het ultieme 
symbool hiervan was 
de trouw van generaal 
Than Shwe's dochter 
met een legerofficier 
in 2008. De bruid was 
overladen met diaman-
ten en kreeg voor een 
geschatte 50 miljoen 
dollar aan geschenken, 
terwijl de gasten getrak-
teerd werden op een 
rijkelijk banket en een 
champagne receptie.

Sociaal  
bloedbad
Gewone burgers werden verplicht om 
zich ergens anders te vestigen om plaats 
te maken voor al deze veranderingen 
of moesten werken op de bouwwerven. 
Alleen een heel klein percentage van 
de Birmanen heeft kunnen profiteren 
van 's lands nieuwe rijkdommen en het 
niveau van ongelijkheid is de laatste 20 
jaar enorm gestegen. In het centrum van 
Myanmar hebben duizenden voordien 
zelfvoorzienende rijsttelende dorpen en 
rurale gemeenten te kampen met ernstige 
moeilijkheden. 

Van bij het begin reguleerde de SLORC/
SPDC de prijs van de rijst, door de boeren 
te verplichten de rijst aan artificieel lage 
prijzen te verkopen. Zo kon er goedkope 
rijst gaan naar de stedelijke markten en 
de legerkantines. In 2003 dereguleerde de 
regering officieel de rijsthandel, maar veel 
lokale militaire commandanten hebben 
restricties opgelegd aan de beweging van 
de rijst naar markten, zodat ze de surplus-
sen van de boeren kunnen blijven opkopen 
aan superlage prijzen, soms zelfs lager dan 
wat het kost om het telen. Landbouwers 
verloren hun land aan geldschieters die 
geld leenden aan intresttarieven van 10 tot 
15% per maand voor boeren met eigen land 
en 25 tot 20% per dag voor bezitloze dus 
hoge risico leners. Het resultaat is dat vele 

Yangon
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families zich verplicht zagen om als dag-
loners te werken op land dat voordien van 
hen was. Zelfs in de relatief meer vruchtba-
re Irrawaddy Delta wijzen studies erop dat 
pachtgebruik, schulden en voedselonzeker-
heid wijdverspreid zijn. In hun wanhopige 
zoektocht naar andere manieren om geld 
te verdienen, hebben velen hun kinderen 
weggestuurd naar stedelijke gebieden 
om te werken in fabrieken of in agro-
industriële plantages. Miljoenen Birmezen 
verhuisden eveneens naar andere landen 
om te werken als huishoudhulp, prostitu-
ees of arbeiders. Op het einde van 2008 
waren er in Thailand alleen al 3 tot 4 mil-
joen Birmese gastarbeiders, dat is bijna 8% 
van de bevolking. Uit een rapport van het 
VN Ontwikkelingsprogramma, opgesteld in 
2005 met medewerking van de Birmaanse 
regering, bleek dat 90% van de bevolking 
moest overleven met minder dan 65 dollar-
cent per dag. Het gemiddelde huishouden 
spendeert driekwart van haar inkomen aan 
voedsel. Volgens VN-cijfers lijdt een derde 
van de kinderen onder de vijf aan onder-
voeding in een regio waarin de gemiddelde 
ondervoedingsgraad bij kinderen 15% is. Elk 
jaar krijgen bijna 700.000 mensen malaria 
en 130.000 mensen tuberculose. De kinder-
sterfte is dubbel zo hoog als in de landen 
in de regio en 109 op de 1000 kinderen 
sterven voor de leeftijd van 5 jaar. 

Het sociale weefsel van centraal Myanmar 
was tot 1988 relatief intact gebleven, 
maar kwam onder heel wat druk te staan 
gedurende het liberaliseringsproces van 
de SLORC. Vandaag beëindigen de helft 
van de Birmaanse kinderen hun lagere 
school niet, vooral omdat de inschrijvings-
gelden -die de hopeloos lage lonen van de 
leraars moeten aanvullen- de inkomens 
van de meeste families zwaar overstijgen. 
Middenklasse families in de Irrawaddy 
vallei schrapen fondsen bij elkaar om hun 
kinderen het land uit te sturen voor werk 
of een educatie, vermits er geen toekomst 
zit in het uitgeholde onderwijs of de eigen 
miserabele ambtenarij. In sommige dorpen 
kan men geen jonge mensen tussen de 16 
en 30 jaar oud meer vinden. De plannen en 
dromen van een familie kunnen weggerukt 
worden door de kosten van één begrafe-
nis, een overstroming, een slechte oogst of 
zelfs een niet al te ernstige ziekte.

In de boeddhistische gebieden, vormden 
de kloosters lang het belangrijkste sociale 
opvangnet. Ze boden onderdak aan dak-
lozen en onderwijs aan kinderen wiens 
families de inschrijvingsgelden van de 
regeringsscholen niet konden betalen. 
Maar de monniken zijn in ruil afhankelijk 
van de lokale gemeenschappen voor rijst, 
curry en andere voorraden die ze ontvan-
gen in de vorm van dagelijkse aalmoezen 
en ceremoniële donaties. Met de verar-
ming van de laatste jaren mogen veel van 
Myanmars rurale en stedelijke inwoners 
echter al van geluk spreken als ze zelf 
een (vleesloze) maaltijd per dag hebben. 
De monikken zijn zich zeer bewust van 
de groeiende crisis. Kloosters over het 
hele land worden overspoeld door wezen, 
gehandicapten en de allerarmsten op zoek 
naar onderdak, zorg en voedsel. Monikken 
moeten soms kandidaat-monniken of 
mensen in nood weigeren omdat er sim-
pelweg geen eten genoeg is.

Besluit
Onder het SLORC zouden de structuren 
die de Birmaanse maatschappelijke orde 
lang hadden gekenmerkt, helemaal bin-

nenste buiten gekeerd worden. De geslo-
ten economie werd opengesteld voor bui-
tenlandse exploitatie van de natuurlijke 
rijkdommen. Het relatieve egalitarisme 
van het boeddhistisch-nationalisme werd 
afgeschaft door de tweede generatie 
tatmadaw-leiders en in de plaats kwam 
een ongebreidelde zelfverrijking. Het 
militaire systeem werd wel opgesmukt 
met een ad hoc constitutionalisme. 
Maoïstische guerrilla’s en de door de 
Britten getrainde Karen-generaals wer-
den als oppositionele iconen vervangen 
door de frêle en fotogenieke Aung San 

Suu Kyi. De grensgebieden kregen zekere 
graden van autonomie toegewezen. In de 
meeste van deze voormalige oorlogszones 
kregen de ex-rebellengroepen echter de 
toestemming om hun wapens te behou-
den. Zo konden ze hun eigen territoria 
bewaken en hun soldaten gebruiken als 
privé-veiligheidstroepen om onderne-
mingen te beschermen. Het recht om 
wapens te dragen zou vervallen eens het 
Roadmap-proces tot een einde gekomen 
was. Deze regeling was dus een potentiële 
tijdbom. In april 2009 toen het einde van 
het 'Roadmap-programma in zicht kwam, 
eiste de junta dat de troepen van de min-
derheden ontwapenden en zich aansloten 
bij het centrale gezag van het nationale 
leger, als een soort nieuwe grenswacht. 
Een aantal van de kleinere staakt-het-
vuren groepjes deden dit, maar ten min-
ste vier grotere groepen hebben dit tot 
nu toe geweigerd. Ze hergroepeerden zich 
in het 'Myanmar Vrede en Democratie 
Front'. Met de deadline in zicht werden 
Birmaanse artillerie-eenheden in positie 
gebracht rond de autonome zones van de 
weerspannige gemeenschappen, waaron-
der de Wa en de Kachins. Op 8 augustus 

2009 profiteerden de tatmadaw van een 
interne machtsstrijd binnen de Kokang-
groep (een van de vier onwelwillende 
groepen) om op te rukken en haar leider 
omver te werpen. Duizenden angstige 
dorpelingen vluchtten de grens met China 
over. Een gezamenlijk persbericht buiten 
beschouwing gelaten, deden de andere 
leden van de Vrede en Democratie Front 
maar weinig om de Kokangs te helpen. Op 
korte termijn kunnen de verkiezingen die 
dit jaar zouden moeten doorgaan de aan-
leiding vormen voor het opnieuw oplaaien 
van conflicten in de grensregio's.

De vredesakkoorden met de opstandige 
groepen in de grensgebieden boden 
geen blijvende oplossingen voor de  
sociale, politieke en economische  
klachten die Myanmars opstanden 
lange tijd munitie gaven.
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Congo 1960. Het falen van een kolonisatie
I Jerôme Hanin I

"Samen mijn broers en zusters, zullen we een nieuwe strijd aangaan, een sublieme strijd die ons land zal leiden tot vrede, welvaart 
en grootsheid"... “We zullen niet de vrede van de geweren en de bajonetten laten heersen, maar de vrede van de harten en de goede 

wil”, Patrice Lumumba (citaten uit zijn speech gegeven op 30 juni 1960, naar aanleiding van de onafhankelijkheid). 

Inleiding
In maart 2010, naar aanleiding van 
de feestelijkheden voor de 50ste ver-
jaardag van de onafhankelijkheid van 
Congo, publiceerde André Versaille in 
samenwerking met GRIP een boekje 
getiteld ‘Congo 1960. Echec d’une 
décolonisation’. Het onderscheidt zich 
niet alleen bij naam van de verschil-
lende Franstalige werken die uitkwa-
men om deze gebeurtenis te vieren. 
Het speciale aan het boek is dat het 
teksten verzamelt van in het begin 
van de jaren 1990. De auteurs zijn 
niet alleen allemaal specialisten ter 
zake, maar hebben de gebeurtenissen 
ook persoonlijk meegemaakt (Colette 
Braeckman. Justin Bomboko, Jules 
Gérard-Libois, Jean Kestergat, Jacques 
Vanderlinden. Benoît Verhaegen, Jean-
Claude Willame). Waarom deze keuze 
om teksten te gebruiken uit de jaren 
1990? Colette Braeckman, die het pro-
ject van dichtbij gevolgd heeft, legt 
uit: “simpelweg omdat ze al hun per-
tinentie behouden hebben en vooral 
omdat ze in die tijd door de beste 
auteurs geredigeerd zijn. Mensen 
die niet alleen schitterende analyses 
maakten, maar waarvan de meerderheid 
ook de gebeurtenissen rond de onafhan-
kelijkheid persoonlijk hebben meege-
maakt en die Congo de jaren erop op de 
voet gevolgd hebben. Deze verzameling 
van persoonlijke ervaringen verklaart de 
hartstocht in de stijlen en een bepaalde 
gewaagdheid in de reflecties. In de tijd 
waarin ze werden neergepend zorgden 
de ideeën verzameld in dit boekje voor 
opschudding, en vandaag stemmen ze 
nog altijd tot nadenken…”

Het is waar dat men vooraf twijfels kan 
hebben bij deze keuze om oudere teksten 
te gebruiken, maar na lezing blijkt dat er 

toch een echte originaliteit van de stand-
punten uitgaat. Het samenbrengen van 
deze teksten in één werk draagt sterk bij 
tot het verduidelijken van de realiteit van 
de dekolonisatie. 

Voorstelling
Laten we wat dieper ingaan op de inhoud 
van het boek. Het bestaat uit drie delen: 
een eerste deel handelt over de oorsprong 
van de Belgische koloniale onderneming 
en onderzoekt welke krachten het moge-
lijk maakten om ze in stand te houden en 
haar haar specifieke karakter schonken. 
Daarna volgen de turbulente tijden: hoe 
kan men het versnelde proces verklaren 

dat Congo naar de onafhankelijkheid 
leidde? Er wordt ook aandacht besteed 
aan de politieke verwikkelingen en de 
confrontaties die op de onafhankelijk-
heid volgden, waarin België een duale 
rol leek te spelen, terwijl de VN er in 
verzandde.   

Van alle bijdragen willen we in het 
bijzonder de contributies van Justin 
Bomboko en Jacques Vanderlinden 
belichten. Laatstgenoemde beschrijft 
wat het Congo van de Belgen inhield, 
specifiek in vergelijking met andere 
kolonies. Hij somt de eigenschappen 
ervan op. Een soort paternalisme dat 
steunde op drie pijlers: de kerk, de 
koloniale administratie en de grote 
ondernemingen. De analyse van 
het koloniale vocabularium is ook 
interessant. We vinden er termen in 
terug zoals ‘évolué’, een woord dat 
op zichzelf de idee van totale assimi-
latie vertegenwoordigt, waarnaar de 
Congolezen verondersteld werden te 
streven. De auteur schetst een portret 
van de koloniale realiteit in al zijn 
complexiteit, zonder de ex-kolonialen 
naar de mond te praten, maar ook 

zonder ze aan te vallen. Als je de tekst 
van Jacques Vanderlinden leest, begrijp je 
beter waarom deze realiteit op een gege-
ven moment onverdraaglijk werd voor de 
Congolese volkeren en in het bijzonder 
voor degenen die bekend stonden als 
‘évolués’, die ondanks al hun inspannin-
gen niet de sociale erkenning en materi-
ele voordelen verkregen die zogenaamd 
verbonden waren met hun status.    

De bijdrage van Justin Bomboko, 
minister van Buitenlandse Zaken in de 
eerste Congolese regering, belicht de 
Congolese kijk op de onafhankelijk-
heid. Hij beschrijft in zijn bijdrage zijn 
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eigen verbazing over de plotse snel-
heid waarmee de Belgische regering 
de onafhankelijkheid verleende. Maar 
hij wijst ook op het contrast tussen de 
kolonialen die ter plaatste gebleven 
waren en de Belgische publieke opinie, 

die grotendeels positief stond tegenover 
de dekolonisatie. Tenslotte vertelt hij 
het verhaal van zijn reis naar België aan 
de zijde van Patrice Lumumba. Deze was 
zich bewust van het feit dat zijn toe-
komstige regering er nog niet klaar voor 
was om alle taken die de onafhankelijk-
heid met zich mee bracht onmiddellijk 
op zich te nemen en wilde de nieuwe 
regering graag nog een tijdje laten 
begeleiden. Maar hij stootte toen in 
België enkel op gesloten deuren.       

Het boek eindigt met een nawoord van 
Jean-Claude Williame. Onder de titel 
“Hoe meer er verandert, hoe meer alles 
hetzelfde blijft”, maakt de auteur een ver-
gelijking tussen de eerste grote missie van 
de Verenigde Naties in Congo in 1960 en 
de MONUC missie van vandaag. Hij legt 
in zijn stuk de nadruk op het interventio-
nisme, maar vooral op de machteloosheid 
van MONUC in Congo, die de bestaande 
frustraties van de Congolezen ten opzich-
te van de internationale gemeenschap 
nog vergroot.

Bijdragen
Dit boek werpt een blik op het falen van 
de dekolonisatie, maar evenzeer op het 
falen van de kolonisatie zelf. Wat heeft 
België gegeven aan Congo? Het is zeker 
dat de Belgen de kolonie op economisch 
vlak ten volle geëxploiteerd hebben, maar 
wat hebben ze er ingestoken in termen 
van menselijke en intellectuele middelen? 
We moeten ons de vraag stellen of de 
manier waarop we de kolonie hebben 
georganiseerd, niet automatisch geleid 
heeft naar de mislukking waar we in 1960 
getuige van waren. 

We kunnen ons ook afvragen hoe het 
komt dat de Belgen zoveel kansen gemist 
hebben wat de Congolezen betreft. Voor 
1960 hadden de Belgen niets begrepen 
van de aspiraties van de Congolezen door 
te denken dat die enkel van materiële 

aard waren, terwijl het ook om een verlan-
gen naar waardigheid en gelijkheid ging, 
gebaseerd op een dialoog tussen mensen. 
Deze misverstanden verklaren zonder 
twijfel voor een deel de frustraties van 
de Congolezen gedurende de jaren 1960, 
maar ook vandaag nog. 

Hoe is het op het tijdstip van de 50ste ver-
jaardag van de onafhankelijkheid gesteld 
met onze relaties met de ex-kolonie en de 
Congolezen? Als we afgaan op de com-
motie rond het koninklijk bezoek aan de 
festiviteiten voor de onafhankelijkheid 
kunnen we stellen dat er nog altijd een 
bepaalde gevoeligheid heerst, een symbo-
lische band die nog altijd bestaat in onze 
collectieve geesten. Is België genezen van 
Congo? Zijn we bereid om te luisteren 
naar de Congolezen en samen met hen 
een echt gelijkwaardig partnerschap op te 
bouwen? Hebben we de daar de mogelijk-
heden voor?  

Besluit
Het valt niet te ontkennen dat dit boek 
op een originele manier bijdraagt aan 
het ontrafelen van de complexiteit van 
de koloniale periode en de onafhankelijk-
heid. De sterkte van de auteurs is hun 
ervaring. Het stelt hen in staat om linken 
te leggen met de actualiteit en geloof-
waardige pistes aan te reiken voor de 
toekomst.

Het is wel jammer dat dit boek de 
Congolese stem niet wat meer op de 
voorgrond plaatst. Het valt op dat in de 
bibliografie over de periode in kwestie 
nog altijd te veel titels ontbreken van 
wetenschappers die zelf afkomstig zijn 

uit de Democratische Republiek Congo. 
We zouden graag te weten komen wat 
hun kijk is op het verleden en hoe zij 
de toekomst zien, meer bepaald wat de 
relaties tussen België en Congo betreft. 
In dit verband willen we de aandacht 
vestigen op het werk van twee auteurs. 
De eerste heet Clémentine Faïk-Nzuji en 
is professor Afrikaanse orale literatuur 
aan de UCL. In haar boek (‘Tu le leurs 
diras. Le récit véridique d’une famille 
congolaise plongée au cœur de l’histoire 
de son pays. Congo 1890-2000’) uitge-
geven in 2005, heeft zij een hele reeks 
getuigenissen van Congolezen verzameld 
en opgetekend. De getuigen vertellen 
over hoe zij de onafhankelijkheid en de 
periode erna beleefd hebben. Een tweede 
interessante Congolese auteur is Isidore 
Ndaywel è Nziem. Hij is historicus en pro-
fessor aan de universiteit van Kinshasha, 
alsook onderzoeker voor CNRS en de 
Parijse Universiteit de Sorbonne. In 1998 
werd zijn monumentale ‘Histoire géné-
rale du Congo’ uitgegeven. In 2009 kwam 
‘Une nouvelle histoire du Congo’ uit van 
dezelfde auteur. Echte aanraders.  

Boekgegevens: 

VERSAILLE (A.), 'Congo 1960. Echec 
d'une décolonisation', GRIP, 2010, 156 p.

FAÏK-NZUJI (Cl.), 'Tu le leur diras. Le 
récit véridique d’une famille congo-
laise plongée au cœur de l’histoire de 
son pays. Congo 1890 – 2000', Alice 
Éditions, Liège, 2005, 363 p. 

NDAYWEL È NZIEM (I.), 'Histoire géné-
rale du Congo. De l’héritage ancien à la 
République Démocratique, Bruxelles', 
Duculot, 1998, 959 p.

NDAYWEL È NZIEM (I.), 'Une nouvelle 
histoire du Congo. Des origines à la 
République Démocratique', Bruxelles/
Kinshasa, Cri/Afrique éditions,  
2009, 744 p.

Het is jammer dat de Congolese 
stem niet wat meer op de voor-
grond geplaatst wordt.
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10-05-10
Wie profiteert er van de bezetting?
Lezing van Esti Micenmacher, Israëlische activiste bij 'Who 
Profits from the Occupation’, een campagne van 'The Coalition 
of Women for Peace'. De campagne ontmaskert bedrijven die 
profiteren van de groeiende bezetting van Palestina.
Aanvang: 20u 
Locatie: Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, Gent 

12-05-10
nationale manifestatie tegen de financiering van de isreälische 
bezetting door dexia

De 73 organisaties van het platform 'Israël koloniseert - Dexia 
financiert' gaan de directie van Dexia aan de tand voelen tij-
dens de Algemene Vergadering op 12 mei 2010 
Aanvang: 15u
Locatie: Nieuwstraat in Brussel (Inno)

19-05-10
mo debat: de vrije markt

MO*journalist John Vandaele, auteur van 'De stille dood van 
het neoliberalisme' interviewt de Nederlandse filosoof Hans 
Achterhuis over zijn nieuwe boek 'Utopie van de vrije markt'.
Aanvang: 20u
Locatie: De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen. 
Info: www.groenewaterman.be

25-05-10
zuidcafé debat: chocolade, de bittere smaak van kindslavernij

Chocolade, een lekkernij voor iedereen. Maar in de cacaosector 
in West-Afrika werken meer dan honderdduizend kinderen. 
Ze leveren zwaar en gevaarlijk werk, zonder enige betaling. 
De meesten gaan nauwelijks of niet naar school. Gedwongen 
werk zonder betaling, dat heet slavernij.
Welk alternatief biedt fair trade ? Kunnen bedrijven en con-
sumenten helpen spelen om dit probleem uit de wereld te 
helpen? Wat mogen we verwachten van de (internationale) 
arbeidersbeweging en van politieke overheden? Een korte 
documentaire schetst het probleem. Daarna volgt een debat 
met Marieke Poissonnier (Oxfam-Wereldwinkels), Katlijn 
Declercq (ECPAT, een organisatie voor kinderrechten), Bart 
Vannetelbosch (ACV Voeding en Diensten) en Dirk Van der 
Maelen (sp.a-Kamerlid). Gastheer is Paul Schrijvers.
Locatie: De Roma, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
Aanvang: 20.30u – Inkom 4 euro. 

25-05-10
mo debat: congo dubbel

MO*journalist John Vandaele interviewt auteurs David Van 
Reybrouck en Tony Busselen over hun recente Congoboeken, 
'Congo, een geschiedenis' en 'Congo voor beginners'.
Aanvang: 20 uur
Locatie: De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen. 
Info: www.groenewaterman.be

01-07-10 t.e.m 04-07-10
europees sociaal forum in istanbul (turkije)
Een ander Europa is nodig! Een Europa waarvan we dromen, 
dat we opbouwen en waarvoor we mobiliseren.
We nodigen u uit om te praten, te discussiëren en te mobili-
seren rond de volgende thema’s:
11.  De economische en sociale crisissen: verzet en alternatieven
12.  Sociale rechten voor een sociaal Europa
13.  Welk soort democratie? De civiele en politieke vrijheden 

bevorderen
14.  De rechten van de onderdrukte volkeren en van de minder-

heden verdedigen
15.  Tegen het Fort Europa: volledige rechten voor migranten 

en vluchtelingen
16.  Gelijkheid als alternatief voor discriminatie: de feministi-

sche alternatieven voor een wereld in crisis
17.  De planeet redden: de opbouw van een duurzame wereld
18.  Vrede als alternatief voor oorlog, militarisme en bezet-

tingen
19.  De jeugd: recht op opvoeding, werk en een toekomst
10.  Democratisering van de kennis, de opvoeding en de cul-

tuur
11.  Massamedia en machtsverhoudingen: verdediging van de 

vrije meningsuiting en democratisering van de informatie
12.  Europa en de wereld: samenwerking en ontwikkeling 

gebaseerd op solidariteit als alternatief voor overheersing 
en neokolonialisme

13.  Toestand en toekomst van de altermondialistische bewe-
ging
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