
tezotomlostelopen

De Britse wapenfabrikant BAE sys-
tems moedigt kinderen actief aan 

om met LEGO te spelen. Dat klinkt sym-
pathiek: “laat kinderen kinderen zijn”, 
enzovoort, maar BAE heeft toch andere 
motieven dan het garanderen van de 
kinderrechten. Het bedrijf ziet de nieuwe 
LEGO-bouwpakketen voor programmeer-
bare robots, 'Mindstorms', als een leuke 
manier om kinderen de vaardigheden 
aan te leren die nodig zijn om hoogtech-
nologische wapens te ontwikkelen. BAE 
organiseert Mindstorms-sessies in de 
Britse scholen en vorig jaar stak het zelfs 
een heuse scholentourné in elkaar die 
gepresenteerd werd door een bekende 
Britse soap-acteur. Adolescenten werden 
daarin aangemoedigd om robotische LEGO 
voertuigen in elkaar te knutselden. Ook 
in de Verenigde Staten laat BAE zich niet 
onbetuigd. Daar sponsort het bedrijf de 
eerste 'LEGO-league', een wedstrijd waarin 
leerlingen met elkaar strijden om de titel 
van beste bouwer van LEGO-robotten. Het 
doel van BAE is de beste en intelligentste 
leerlingen te stimuleren om een carrière 
te kiezen als ontwikkelaar van militaire 
wapensystemen. BAE sponsort ook school-
materiaal, voorziet lessenpakketten voor 
leraars en plaatst zelfs vertegenwoordi-
gers in de Bestuursraden van bepaalde 
scholen. BAE heeft het niet alleen gemunt 
op universiteitsstudenten en leerlingen 
van de hogere middelbare graden, het 
'Onderwijsprogramma' van het bedrijf 
richt zich tot kinderen vanaf vijf jaar, met 
een website volgestouwd met animatie 
en spelletjes. Er zijn ook video's te bekijken 
van BAE's “fantastische duikboten, schepen 
en vliegtuigen” en van ingenieurs die spre-
ken over hun “coole job”. Een woordvoerder 
voor BAE beweert dat al deze inspannin-
gen deel uitmaken van “hun engagement 
ten opzichte van de gemeenschap en het 
onderwijs”. De toekomstige ingenieurs 
rekruteren voor de volgende generatie 
nucleaire duikboten, dat is een puur enga-
gement naar de gemeenschap toe.

Over het engagement van bedrijven 
naar de gemeenschap toe gesproken. 

In de armste wijken van Groot-Brittannië 
is het niet ongewoon meer om kleingeld 
te moeten voederen aan de televisie om 
te kunnen kijken. Het installeren van 
allerlei meters (aan de wasmachine, aan 
de televisie, …) waarmee leningen aan 
zeer hoge intresten afbetaald worden, is 
'big business'. Het systeem dat bekend 
staat als 'pay-as-you-view'-lenen (betaal 
terwijl je kijkt) werkt als volgt: een lening 
om (meestal) een huishoudtoestel aan 
te schaffen, wordt terugbetaald via een 
meter die door de geldschieter geinstal-
leerd wordt aan het toestel in kwestie. 
De gebruiker moet dan geldstukken in de 
meter stoppen om het toestel te kunnen 
activeren. Als het kleingeld op is, wordt 
de gebruiker gewoon afgesloten, tenzij er 
opnieuw kleingeld bijgestoken wordt. In 
het totaal kosten de toestellen die op deze 
manier worden aangeschaft al gauw meer 
dan drie maal zoveel als in de winkel. Voor 

een televisie van 200 Britse pond betaalt 
de lener b.v. een totale som van 500 pond 
in kleingeld. De afnemers van dit soort 
aan meters gelinkte leningen zijn vaak te 
arm om in aanmerking te komen voor de 
goedkopere kredieten van de banken. Buy 
as you View' (BAYV), het bedrijf dat dit sys-
teem ter beschikking stelt, heeft al meer 
dan 100.000 klanten in Groot-Brittannië. 
“Hier bij BAYV geloven we dat onze klan-
ten meer nood hebben aan een spreiding 
van de kosten van hun aankopen dan 
rijkere mensen. Ons doel is het aanbieden 
van producten die aan de noden van onze 
klanten voldoen aan betaalbare voorwaar-
den, met een ingebouwde flexibiliteit voor 
als de klanten het financieel wat moeilij-
ker krijgen gedurende de periode van de 
lening”. Echte filantropen daar bij BAYV.  
(www.theguardian.co.uk)

VS-president Barack Obama heeft eind 
augustus 2010 het einde afgekondigd 

van de militaire operaties van de VS troe-
pen in Irak. Nochtans lijkt dit het optreden 
van de Amerikaanse militairen niet te 
beïnvloeden. Inderdaad, deze overgebleven, 
'niet-strijdende' VS troepen in Irak hebben 
op 11 september 2010 in Al-Hadid (65km 
ten noorden van Bagdad) een operatie uit-
gevoerd die kolonel Mark Mitchell zelf ver-
geleek met de landing in Normandië. Voor 
deze oorlogsoperatie werden meer dan 
600 regeringssoldaten ingeschakeld plus 
een honderdtal VS-soldaten. Ze duurde 
twee dagen. Toen de Apache- en Kiowa-
gevechtshelikopters, en het mortier- en 
machinegeweervuur niet volstonden om 
de strijders van het Islamitisch Leger van 
Irak of van Al Qaeda te verslaan, kwamen 
er voor het eerst sedert 2009 F-16's aan 
te pas. Op 15 september werden dan weer 
negen burgers gedood – waaronder twee 
vrouwen en drie kinderen – door deze 'niet-
strijdende' Amerikaanse troepen, tijdens 
een nachtelijke raid in Fallujah op huizen 
waar een Al Qaeda leider zich zou schuil 
hebben gehouden. De 'niet-strijdende' 
Amerikaanse troepen voerden sinds sep-
tember dit jaar ook al gewapende militaire 
operaties uit in Bassora, Mossoul, Bagdad 
en Kirkoek. 
(Afrique-Asie, Octobre 2010)

Met een bijzonder goed gevoel voor 
timing, exact een jaar nadat de 

Amerikaanse president Barack Obama de 
Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nam, 
maakte het Amerikaans Ministerie van 
Energie bekend dat de Verenigde Staten 
een nieuwe kernproef ondernomen heeft. 
Een vreemde bezigheid voor een land 
waarvan de president expliciet en herhaal-
delijk beweert dat hij een kernwapenvrije 
wereld nastreeft (wat trouwens één van 
de hoofdredenen was waarom de man de 
Nobelprijs toegewezen kreeg). Wat is het 
nut van kernproeven als je toch van plan 
bent om kernwapens te ontmantelen? 
We berijpen er bij de vredesbeweging al 
even weinig van als een jaar geleden. Toen 
waren we nog te voorbarig met onze kri-
tiek. Obama zou een nieuwe wind laten 

tijdschrift voor internationale politiek

verschijnt tweemaandelijks | 53e jaargang | nr. 406 | november-december 2010
afgiftekantoor 9000 Gent 1

erkenningsnr P 206485
Vrede - Filips Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent

T. 09 233 46 88 F. 09 233 56 78 e-mail: vrede@vrede.be
internet: www.vrede.be

v.u.: M. De Smet, Val. de Saedeleerstraat 63, 9300 Aalst

Ontspoorde staatsfinanciën in Griekenland

Europees beleid en een linkse Braziliaanse president

ROJ-TV, een doorn in het oog van de Turkse staat

NAVO soldaten patrouilleren in de Golf Van Aden tegen de piraterij

Europa:

Armoede:

Koerden:

dossier p. 26

ONDERTUSSEN IN  
ISRAËL-PALESTINA

waaien, het onderwerp van de kern-
wapens opnieuw op de internationale 
agenda plaatsen. En inderdaad, we moe-
ten het toegeven, daar is hij wel degelijk 
in geslaagd. De Franse president Sarkozy 
en premier Cameron van Groot-Brittannië 
kondigden op 2 november 2010 aan dat ze 
ook opnieuw kerntests zullen ondernemen 

Een van de angstaanjagende recente 
ontwikkelingen in de Amerikaanse 

politiek is de totale desinteresse voor 
het milieu en de klimaatverandering, die 
vooral te merken is bij de Republikeinen. 
Christine O'Donnell de nieuwe republi-
keinse senator voor de staat Delaware 
roept openlijk op voor meer olieborin-
gen en deelde in haar campagne totaal 
onjuiste wijsheden met de wereld zoals: 
“Slechts 1% van de olievervuiling in de zee 
is het resultaat van boringen naar olie, 
terwijl 63% afkomstig is van natuurlijke 
lekkage in de oceaanbodem.” Mensen 
zoals Christine O'Donnell komen echter 
niet uit de lucht gevallen. Verschillende 
grote bedrijven en tegelijkertijd vervuilers 
hebben in de aanloop naar de tussen-
tijdse Amerikaanse parlementsverkiezin-
gen van 2 november 2010, massa's geld 
gepompt in de campagnes van de meest 
uitgesproken klimaatsceptici. Onder de 
gulle donors vinden we Europese multina-
tionals zoals BASF, Bayer en ons eigenste 
chemiereus Solvay. De lobbygroepen voor 
de olie- en steenkoolsektor spendeerden 
69,5 miljoen dollar aan reclamespotjes die 
het gemunt hadden op het schone-ener-
gie-beleid van Obama. Dat is meer dan 10 
maal zoveel als de groepen die zich inzet-
ten voor propere energie. Het oliebedrijf 
BP spendeerde dit jaar, los van de kosten 
voor verkiezingsfilmpjes, nog eens 125 
miljoen dollar voor een reclamecampagne 
die haar imago moest herstellen na de 
olieramp die het veroorzaakte in de Golf 
van Mexico. Een kleine uitgave vergeleken 
met de geschatte opruimkosten, maar ook 
in vergelijking met de megawinsten die 
het bedrijf doorgaans opstrijkt. BP kon-
digde begin november alvast een winst 
van 1,79 miljard dollar aan voor haar derde 
kwartaal. Het concept 'corporate responsi-
bility' is duidelijk alweer uit de mode. 

NOVEMBER
Kil en koud gehuld in mist en nevel
verloren is de treurende aarde.

Op verweerde graven lezen we
zwijgzaam vergeten namen.

Flarden van zomerse dagen
verwarmen nu ons hart.

Jozef Vandromme
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Samen met de partners
De realisatie van de Millenniumdoelstellingen in Centraal Afrika is 
geen succesverhaal. Voor elke doelstelling hinken die landen achterop. 
Erger nog, in absolute cijfers en procentueel blijft de armoede er stij-
gen. De analyse is simpel: de overgrote meerderheid van de bevolking 
in Centraal-Afrika leeft op het platteland. De kleine boeren komen 
niet verder dan overlevingslandbouw. Maar er bestaan weldegelijk 
hefbomen om het tij te keren. Samen met onze partners ter plaatse 
willen we op één van die hefbomen ons gewicht zetten: overheden 
moeten investeren in landbouw en plattelandsontwikkeling. Vreemd 
genoeg doen ze dat nu niet. En toch is iedereen het eens dat daar 
een heel belangrijke sleutel voor ontwikkeling ligt. De politieke wil 
ontbreekt echter. Daarin willen we verandering brengen, samen met 
onze partners in Burundi, Rwanda en Congo. We kozen ervoor om 
samen meer politieke druk te zetten én in 2010 samen campagne te 
voeren. De partners in hun eigen land, en 11.11.11 in België en bij de 
Europese Unie. België moet landbouw en plattelandsontwikkeling in 
Centraal-Afrika prioritair steunen en moet dit ook op Europees niveau 
bepleiten. We zullen deze boodschap met een open brief aan onze 
minister van Ontwikkelingssamenwerking overmaken.

Democratische Republiek Congo
In verschillende regio’s in het oosten van het land blijven geweldcycli 
zorgen voor een aanhoudende humanitaire crisis. Steeds opnieuw 
moeten mensen op de vlucht slaan. Vrouwen en kinderen vormen 
er belangrijke doelwitten voor de verschillende strijdende groepen. 
Ondanks de regionale militaire samenwerking tegen buitenlandse 
rebellen verbetert de veiligheidssituatie voorlopig niet. Discipline bin-
nen het Congolees leger blijft een groot pijnpunt. De MONUC vredes-
macht slaagt er niet in de bevolking afdoende te beschermen. Samen 
met de problematiek van vrede en veiligheid vormt het beheer van de 
enorme diversiteit en weelde aan natuurlijke rijkdommen waarover 
het land beschikt één van de belangrijkste uitdagingen: tientallen 
miljoenen hectaren aan bebouwbaar land, een kwart van de zoetwa-
terreserves van het hele continent, een unieke verscheidenheid aan 
bodemrijkdommen en de op één na belangrijkste oppervlakte aan 
regenwoud wereldwijd. Ondanks dit alles blijft de Democratische 
Republiek Congo één van de armste landen ter wereld. 

Rwanda
Achter de groeicijfers en het technocratisch succesverhaal schuilt een 
hoge bevolkingsdruk die als een zwaard van Damocles boven het land 
hangt. Toenemende armoede en ongelijkheid en een groeiende kloof 
stad-platteland zijn te wijten aan vaak onrealistische beleidsbeslis-
singen die vanuit de hoofdstad worden bepaald zonder veel inspraak 
van de burgers. Naast de schaarse fysieke ruimte is onder het huidig 
regime ook de democratische ruimte sterk beperkt. De relatieve sta-
biliteit in het land staat in fel contrast met de destabiliserende rol die 
Rwanda speelde in Oost-Congo. Bovendien is er de enorme uitdaging 

om op een rechtvaardige manier recht te spreken over oorlogsmisda-
den en genocide. 

Burundi
Burundi bevindt zich op een belangrijk kruispunt. De laatste gewa-
pende rebellengroepering is gedemobiliseerd en omgevormd tot een 
politieke partij. Na het afronden van de transitieperiode is het nodig 
om het pacificatie- en democratiseringsproces te consolideren. Maar 
de Burundese overheid staat tegenover de immense taak om haar 
plattelandsbevolking uit de armoedespiraal te trekken. Tegelijk stellen 
we vast dat de mensenrechtensituatie er andermaal is op achteruit-
gegaan, de bestuurlijke capaciteiten erg beperkt zijn, en het land nog 
steeds tot de ‘aid orphans’ van Afrika behoort. 

Landbouw als hefboom
Hoe kan België helpen het tij keren? De kaart van de landbouw trek-
ken, betekent goed luisteren naar wat de organisaties van boeren en 
boerinnen te zeggen hebben. Zij moeten betrokken worden bij het 
Belgische beleid. Investeren in landbouw betekent geld op tafel leg-
gen. We vragen dat 15% van het totale Belgische budget voor ontwik-
kelingssamenwerking naar de ontwikkeling van duurzame landbouw 
gaat. In Centraal-Afrika kan dat meer dan de helft van alle ontwikke-
lingssamenwerking worden. Met die hulp moeten we kleine boeren 
vooruit helpen en honger en armoede verminderen. Erg belangrijk 
hierbij: een goed landbouwbeleid; het verbeteren van de landbouw-
grond; een betere toegang tot die landbouwgrond vooral voor vrou-
wen; aanleg van wegen om transport naar afzetmarkten mogelijk 
te maken; verzekeren van degelijke opslagruimtes; steun aan het 
verwerken en lokaal vermarkten van voedingsproducten; beter inven-
tariseren en verspreiden van nuttige kennis over de landbouw. 

De grootste open brief ooit
Om het beleid rond Centraal-Afrika te veranderen is lobbywerk nodig. 
Maar dat hoeft niet in de achterkamertjes van Brussel te gebeuren. Bij 
deze campagne nemen onze vrijwilligers zelf het woord, ook namens 
onze partners in Centraal-Afrika. We schrijven gezamenlijk een open 
brief aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Open brieven 
zijn natuurlijk schering en inslag. Hoe maken we hier een spektakel 
van waar de minister en met hem de rest van ’t land van opkijkt? 
Simpel: we maken de grootste open brief aller tijden met koeien van 
letters. Elke 11.11.11-vrijwilliger kan meeschrijven aan de brief door 
een grote letter te bezorgen. Die letters plakken we samen tot een 
brief van 20 meter op 30 meter. Met deze brief willen we het morele 
gewicht van duizenden geëngageerde vrijwilligers in de schaal leggen. 
Een niet mis te verstane boodschap in koeien van letters. Miljoenen 
mensen in Centraal-Afrika verdienen een beter leven. België en Europa 
kunnen en moeten hier hun verantwoordelijkheid opnemen.

www.11.be

11.11.11-campagne zet Centraal-Afrika  
in de kijker

De jaarlijkse najaarscampagne van 11.11.11 legt de focus op het Belgische ontwikkelingsbeleid in Centraal-Afrika. Daarmee bouwen we 
verder op De Wachtnacht, die we op 11 september organiseerden in Gent samen met de Coalitie 2015 DE TIJD LOOPT. De Wachtnacht was 

een sterk politiek signaal om wereldwijd werk te maken van de Millenniumdoelstellingen. 
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Wikileaks heeft weer toegeslagen. Na de ont-
hullingen van afgelopen zomer over de oorlog 
in Afghanistan, volgde in oktober de ontslui-
ting van bijna 400.000 geheime documenten 
van het Amerikaans leger over de oorlog in 
Irak. De documenten verschaffen informatie 
over het tot nu toe zwaar onderschat aantal 
burgerdoden, de marteltechnieken gebruikt 
tegen verdachten en het vermoorden en 
terroriseren van burgers in de naam van 
de vrijheid. De incidenten beschreven in de 
documenten tonen perfect aan waarom de 
plaatselijke bevolking zich massaal tegen 
de militaire ingreep keerde en bewijzen dat 
oorlog nooit een middel is om iets positiefs te 
bereiken. De parallellen die te trekken zijn met de evolutie van 
de oorlog in Afghanistan zijn overduidelijk en het kan dan ook 
niet voldoende herhaald worden dat alle buitenlandse troepen, 
en zeker de Belgische, het geteisterde Aziatische land zo snel 
mogelijk zouden moeten verlaten.  
 
De Wikileaks documenten over Irak leveren het ondubbelzinnig 
bewijs dat Washington schuldig is aan een brede waaier van 
oorlogsmisdaden. Naast de vele inbreuken gepleegd door het 
VS-leger zelf, zijn voor het eerst ook gewelddadige incidenten 
waarbij privé-veiligheidsbedrijven betrokken waren, officieel 
gedocumenteerd. Er zijn meer dan 1000 gerapporteerde inci-
denten van martelpraktijken door Irakese soldaten en politie-
agenten. Het Amerikaans leger was daarvan op de hoogte maar 
keek bewust de andere kant op, want geen enkele van deze 
incidenten werd onderzocht. De VS is op die manier ten minste 
medeplichtig. De VS draagt ook de verantwoordelijkheid voor 
de creatie van een vluchtelingenpopulatie van meer dan  
3,5 miljoen mensen.

Eigenlijk werd er door de Amerikaanse leiders niet echt inge-
gaan op de concrete inhoud van de documenten. Net zoals 
deze zomer was de reactie van de hoofdrolspelers veront-
waardigd, veroordelend en boos. Hoe durfde Wikileaks voor 
de tweede keer in een jaar tijd de nationale veiligheid zo in 
het gedrang brengen? VS-minister van Defensie Robert Gates 
(die onmiddellijk na de lek over Afghanistan een ronde langs 
alle grote talkshows op de verschillende Amerikaanse zenders 
deed) stelde in augustus nog dat degene die de documenten 
aan Wikileaks verschafte: “het bloed aan zijn handen heeft van 
jonge soldaten en van Afghaanse families”. Er was tijdens deze 
mededeling geen greintje ironie te bespeuren op het gezicht 
van de man die mee aan de basis ligt van het bloeddorstige 
Amerikaanse oorlogsbeleid, zowel in Irak als in Afghanistan. 
Voormalig CIA directeur Michael Hayden zei over de acties van 
Wikileaks: “Dit soort zaken zorgt ervoor dat mensen vermoord 
worden”. De legendarische CIA-moordeskaders werden door de 
man gemakshalve even over het hoofd gezien. Senator Charles 
Schumer (Democraat) stelde dat Wikileaks, noch de oorspron-
kelijke bron van al dit mate riaal, gespaard zouden mogen wor-
den van de zwaarst mogelijke vervolging die de wet mogelijk 
maakt. Dat dit geen loze bedreigingen zijn, daar kan soldaat 
Bradley Manning van meespreken. Hij wordt ervan verdacht de 
bron te zijn van de video ‘Collateral Murder’, die op 5 april 2010 
via Wikileaks de wereld werd ingestuurd (www.collateralmur-

der.com). De video, daterend van 12 juli 2007, 
toont hoe vanuit een Apache-helikopter het 
vuur geopend wordt op een groepje burgers. 
Bij deze actie stierven 12 mensen (waaronder 
2 werknemers van het persagentschap Reu-
ters) en geraakten twee kinderen gewond. 
Als er een poging ondernomen wordt om de 
gewonden te evacueren met een aangerukt 
voertuig, tonen de beelden hoe dit eveneens 
onder vuur genomen wordt, met nog meer 
dode burgers tot gevolg. De commentaar 
van de Amerikaanse soldaten in de Apache 
en hun supervisors getuigt van bitter weinig 
empathie en doen de haren te berge rijzen. 
Van zodra Bradley Manning geïdentificeerd 

werd als de man die de video aan Wikileaks bezorgde, werd hij 
gearresteerd en opgesloten in de militaire basis van Quantico, 
Virginia. Hij riskeert een celstraf van 52 jaar. De soldaten in 
de video werden van elke blaam gezuiverd en werden zelfs 
niet in beschuldiging gesteld. Ondertussen is de stichter en 
zelfverklaard “woordvoerder” van Wikileaks, Julian Assange, 
het gewraakte doelwit van de oorlogsstokers. De Australische 
computerprogrammator en ex-hacker wordt door Amerikaanse 
politici, en in hun zog de massamedia in de VS, beschuldigd 
van alle zonden van Israël. Niet alleen brengt hij de Amerikaan-
se troepen en hun lokale bronnen in gevaar, hij is zogezegd 
ook een totaal onbetrouwbaar en karaktergestoord persoon. 
Men verwijt hem een vendetta te voeren tegen de Verenigde 
Staten. Interviews en opiniestukken gaan systematisch over 
zijn onverantwoordelijkheid, daarbij wordt niet nagelaten 
om voortdurend te verwijzen naar privé-zaken. De VS gaat 
momenteel na of de man aangeklaagd kan worden onder de 
Amerikaanse Spionagewet. 

Al deze inspanningen tonen aan dat het establishment zo rap 
mogelijk afwil van de gesel van Wikileaks. De regering wil 
duidelijk niet dat het publiek bepaalde informatie te weten 
komt. Het is nochtans informatie over militaire operaties die 
in naam van het Amerikaanse volk uitgevoerd werden, zij het 
zonder hun specifieke goedkeuring, maar wel betaald met 
hun belastinggeld. Er wordt duidelijk gevreesd dat het publiek 
wel eens massaal een stopzetting van de wreedheden en de 
oorlog in het algemeen zou durven eisen indien het goed 
geïnformeerd geraakt. Maar het lijkt allemaal toch niet zo’n 
vaart te lopen. De reguliere media in de Verenigde Staten 
hebben het toch weer moeilijk om de strategieën en beleids-
keuzes van hun leiders te veroordelen. De grote zenders zijn 
helemaal genesteld in hun patriottische rol en daar gaat een 
propagandistische verslaggeving mee gepaard. De cultuur 
van de glorie van de oorlog en de juistheid van de staat zit zo 
diep, dat zelfs het onweerlegbaar bewijs van wreedheden niet 
genoeg is om door de hegemonistische façade te breken. Het 
is daarom belangrijk dat de weinige journalisten die de mis-
daden in Irak en Afghanistan wel verslaan een forum krijgen 
via het internet, in de kleinere pers en in alternatieve bladen 
(zoals bijvoorbeeld Vrede). De informatie is beschikbaar en 
de Wikileaks-documenten zijn een goudmijn voor de onder-
zoeksjournalistiek. Hopelijk kunnen ze ooit ook dienen als be-
wijsmateriaal in een internationale rechtzaak voor misdaden 
tegen de menselijkheid. 

EDITORIAAL

editoriaal
I Soetkin Van Muylem I
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“Kanonnen worden niet gesmeed  
om tentoongesteld te worden  

in publieke parken”
I Ludo De Brabander & Soetkin Van Muylem I

Rick Rozoff is de bekendste Amerikaanse anti-NAVO activist en tegelijkertijd NAVO-expert. Ter voorbereiding van de aanko-
mende NAVO-top in Lissabon (Portugal) op 19 en 20 november zagen wij in hem de ideale gesprekspartner.

Wat is er belangrijk aan de komende top  
in Lissabon?

Men zal er een nieuw strategisch concept 
goedkeuren, het eerste 21ste eeuwse stra-
tegisch concept van de NAVO. Het laatste 
werd goedgekeurd en aangenomen op 
de NAVO-top van Washington in 1999, 
toen de organisatie haar 50ste verjaardag 
vierde. Wat er precies in staat zullen we 
met zekerheid uitvissen op 19 en 20 no-
vember, maar alles wijst erop dat de kern 
een duale missie is: het verbreden van het 
gebruik van ‘Artikel 5’ uit de stichtende 
documenten van de NAVO, gekoppeld 
aan een blijvende inzet voor overzeese 
missies. Artikel 5 bepaalt dat elke aanval 
op eender welk NAVO land beschouwd 
wordt als een aanval tegen alle lidstaten 
en dat elk NAVO-lid verplicht is om te re-
ageren, desnoods met gewapend geweld, 
om de aangevallen natie te verdedigen. 
We moeten ons daarbij realiseren dat de 
Artikel 5-verplichting in Europa aanzienlijk 
is uitgebreid de laatste 11 jaar. Het NAVO-
lidmaatschap is immers gegroeid met 
75%, van 16 leden in 1990 naar 28 nu. De 
12 nieuwe NAVO-naties liggen allemaal in 
Oost-Europa. 

De huidige oorlog in Afghanistan werd 
aangevat als een missie onder Artikel 5, 
een defensieve missie dus.

Op 12 september 2001 riep de NAVO voor 
de eerste en tot op vandaag enige keer 
haar Artikel 5 in om de zogenaamde 
globale oorlog tegen het terrorisme te 
starten. De oorlog in Afghanistan is daar 
het bekendste resultaat van maar de 
NAVO lanceerde bv. ook operatie ‘Active 
Endeavor’. Dat is de maritieme militaire 

bewaking van de hele Middellandse Zee 
om de verplaatsing van terroristen en 
massavernietigingswapens te verhinde-
ren. Deze operatie zit in haar tiende jaar 
en er is voorlopig geen enkele aanwijzing 
dat ze binnenkort zal beëindigd worden. 
Ze is nochtans gebaseerd op een com-
pleet arbitraire en unilaterale beslissing 
gemaakt door de NAVO, zonder enige 
consultatie van de Verenigde Naties, laat 
staan op basis van een VN-mandaat. De 
NAVO is eigenlijk een soort militaire orga-
nisatie die besloten heeft om zichzelf aan 
de wereld op te dringen als een globaal 
veiligheidsinstituut, alweer zonder enig 
overleg met de betrokken partijen. In dit 
verband deed Anders Fogh Rasmussen, 
de secretaris-generaal van de NAVO, een 
aantal dagen geleden een verhelderende 
uitspraak: “Onze defensie begint niet 
langer in Europa. Dreigingen kunnen 
voortkomen uit Kandahar (Zuiden van 
Afghanistan) of vanuit cyberspace”. Het 
ingrijpen tegen alles wat de NAVO maar 
als dreiging kan bedenken, wordt opgevat 
als een defensieve actie. De parameters 
en de definitie van wat onder ‘bedreiging 
voor de veiligheid’ valt zijn ondertussen 

immens uitgerekt. Laat me je ter illustra-
tie een paar door de NAVO aangehaalde 
redenen voor bezorgdheid opsommen, 
waarvan we dus mogen aannemen dat 

het ook aanleidingen zijn voor interven-
ties: energiebronnen, demografische ver-
anderingen, immigratie, klimaatsveran-
dering, globale opwarming, watertekort. 
De NAVO eigent zich zomaar het recht 
toe om op één of andere wijze en eender 
waar in te grijpen, in elk van deze geval-
len. Een brede interpretatie van de term 
‘dreiging’ garandeert een breed werkveld. 
Voormalig VS ambassadeur bij de NAVO 
Kurt Volker, pochte in 2006 met het feit 
dat de NAVO verwikkeld was in acht ope-
raties op vier verschillende continenten 
tegelijk. Dat geeft je een idee van de reik-
wijdte van een mondiale NAVO. Ik gebruik 
de uitdrukking ‘mondiale NAVO’ niet 
zomaar. Deze uitdrukking is het laatste 
decennium tamelijk veelvuldig gebruikt, 
vooral door Amerikaanse en Europese 
pleitbezorgers ervan. 

Wat betekent deze mondiale NAVO voor 
de positie van de internationale  
veiligheidsomgeving en de Verenigde 
Naties? 

De intentie van de NAVO is de uitholling 
van de Verenigde Naties. De NAVO-top 

in Washington 11 jaar geleden, viel sa-
men met twee andere evenementen: 
de formele introductie van de eerste 
nieuwe NAVO leden sinds het einde van 

De NAVO is een soort militaire  
organisatie die besloten heeft om  
zichzelf aan de wereld op te dringen  
als een globaal veiligheidsinstituut.
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de Koude Oorlog (de Tsjechische repu-
bliek, Hongarije en Polen) en de eerste 
regelrechte NAVO-oorlog: een 78 dagen 
durende bombardementencampagne 
tegen voormalig Joegoslavië. De televi-
siebeelden van de top van Washington 
toonden de Amerikaanse president Bill 
Clinton en de Britse premier Tony Blair op 
een podium, geflankeerd door de leiders 
van ongeveer 50 NAVO leden en bond-
genoten. De achtergrond vol vlaggen gaf 
toen eigenlijk een prachtig beeld van het 
mondiale rijk dat aan het opkomen was. 
Een rijk dat zeer duidelijk een substituut 
moest bieden voor de Verenigde Naties en 
uiteindelijk de VN wil omverwerpen. Alles 
wat na die top gebeurde bevestigt dit 
simpelweg. Trans-Atlantische voorstan-
ders van een mondiale NAVO klaagden 
al regelmatig vrij openlijk aan dat de VN 
niet doeltreffend en impotent is. In één 
adem pleitten ze voor een organisatie, 
de NAVO, die de democratieën in de we-
reld verenigt. Daarin zouden dan landen 
gaande van Israël tot Colombia tot India 
vervat zitten.

De beroemde Amerikaanse politieke 
adviseur Brzezinski zei ooit dat het con-
troleren van de Euro-Aziatische regio 
de ultieme doelstelling van het Ameri-
kaans buitenlands beleid is. Gaat de VS 
daar via de NAVO actief naar op zoek?

Zelf zou ik het adjectief ‘beroemd’ bij 
Brzezinski veranderen in ‘berucht’. Hij is 
een belangrijk architect van het Ameri-
kaans buitenlands beleid. In het begin 
van de jaren 1990, bijna onmiddellijk na 
het opbreken van het Warschaupact en 
de fragmentatie van de Sovjetunie, vier-
den de Amerikaanse strategen, van Paul 
Wolfowitz tot Zbigniew Brzezinski, dat 
de VS nu ‘s werelds ongecontesteerde en 
enige globale supermacht was. Om deze 
status nog een generatie langer te kunnen 
behouden moest men voorkomen dat er 
ergens ter wereld een uitdager opstond. 
Dit is iets waar beide zijden van het zeer 
smalle politieke spectrum in de Verenigde 
Staten het roerend over eens zijn: de 
mondiale Amerikaanse suprematie, de 
Amerikaanse exceptionaliteit, Amerika’s 
messiaanse missie om de wereld te ver-

beteren en te domineren, enzovoort. Het 
belangrijkste middel dat Amerika tot zijn 
beschikking heeft om het behoud van de 
mondiale dominantie te realiseren is een 
ongeëvenaarde militaire macht. Volgend 
jaar zal de VS 708 miljard dollar spenderen 
aan haar militair budget. Dat is het hoog-
ste budget in reële termen sinds 1946 en 
staat dus gelijk aan de militaire uitgaven 
tijdens Wereldoorlog II. Nochtans kan 
men niet beweren dat de VS op gelijk 
welke wijze bedreigd wordt door een 
staatsactor. Dankzij de opgebouwde part-
nerschappen en in eerste instantie door 
een NAVO te creëren van 28 landen, zijn er 
maar zes Europese naties (Cyprus, Malta, 

Wit-Rusland, Rusland, Servië en Moldavië) 
die nog geen troepen gestuurd hebben 
om onder NAVO-commando te dienen in 
Afghanistan. 39 andere Europese landen 
deden dit wel, vaak ondanks massale in-
terne tegenkanting. Dat is toch een schok-
kend cijfer! Het geeft in essentie de con-
solidatie van het Europees continent aan 
als een blok binnen een militaire alliantie 
die gecontroleerd wordt vanuit de andere 
kant van de Atlantische Oceaan. Het pro-
ces om Afrika te onderwerpen is volop aan 
de gang. Met dit doel werd ruim twee jaar 
geleden het nieuwste Amerikaanse regi-
onale militaire hoofdkwartier opgericht: 

het VS-Afrika Commando (AFRICOM). Via 
laterale partnerschappen worden er ook 
regelmatig militaire oefeningen georga-
niseerd op het Afrikaanse continent. Het 
Midden-Oosten is met uitzondering van 
Syrië en Iran tamelijk braaf, dus waar ga 
je dan naar toe als je op zoek bent naar 
de suprematie over de wereld? Je gaat 
naar dat deel dat nog niet volledig onder 
de duim zit en dat economisch-militaire 
uitdagers zou kunnen bevatten. Azië is 
dat continent. In Afghanistan, pal in de 
Aziatische regio, wordt volop gewerkt aan 
een ‘coalitie van welwillenden’. De laatste 
vijf landen die zich aansloten bij de lijst 
van wat de NAVO officieel bestempelt als 

‘troepen-contribuerende naties’, liggen 
in de Aziatische regio. Het recentste 
land dat plechtig beloofde om 200 
soldaten te sturen is Tonga, een minus-
cuul eilandje in het Aziatische deel van 
de Stille Oceaan.

Ik kan me voorstellen dat landen zoals 
China en vooral Rusland niet echt te-
vreden zijn met een mondiale NAVO, 
en zeker niet met de gerichtheid op 
Azië. Hoe reageren zij op deze ontwik-
kelingen?

Het valt me op dat er een paar jaar ge-
leden veel meer bezorgdheid en kritiek 
geuit werd dan nu. Ik weet eigenlijk 
niet zeker waarom dit het geval is. Er is 
nochtans een gedeelde veiligheidsbe-
zorgdheid tussen Rusland en China in 
termen van de mogelijke destabilisatie 
van Zuid-Azië en Afghanistan, maar 
ook van Centraal Azië, waar China pro-

blemen heeft met de Xinjiang autonome 
regio en Rusland met de Kaukasus. We 
mogen de nasleep van de grootste gehei-
me operatie in de geschiedenis van de CIA 
in dit verband niet uit het oog verliezen. 
Via operatie ‘Cyclone’ vloeiden tijdens de 
Koude Oorlog miljoenen dollars naar de 
islamitische strijders (moedjahedien) die 
in de jaren 1980 tegen de Sovjet-troepen 
in Afghanistan vochten. De uitgebreide 
buitenlandse bewapening, training en 
financiering stelden de moedjahedien in 
staat om de Afghaanse hoofdstad Kaboel 
te veroveren in 1992, maar resulteerde 
ook in een verspreiding van extremis-
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tische groepen in andere delen van 
Centraal-Azië, met een naschok tot in de 
Xinjiang provincie, de Russische Noord-
Kaukasus en mogelijk zelfs de Balkan. De 
VS heeft nooit zijn verantwoordelijkheid 
erkend hiervoor. Je hebt de bedenker van 
operatie Cyclone al vernoemd: Brzezinski. 
In een interview werd hem ooit gevraagd 

of hij enige spijt heeft van de creatie 
van het internationaal terrorisme in zijn 
huidige vorm via het samenbrengen van 
strijders uit tientallen landen in trainings-
kampen in Pakistan. Zijn antwoord was 
dat een paar opgejutte moslims toch niet 
opwegen tegen de bevrijding van Cen-
traal Europa en het einde van de Koude 
Oorlog. Ik herinner me dat ik meneer 
Brzezinski zag op de televisie vlak na de 
9/11 aanvallen in de Verenigde Staten en 
dat ik me afvroeg waarom deze man niet 
geboeid afgevoerd werd. Waarom werd 
hij niet in de gevangenis gestopt voor 
het creëren en accommoderen van ter-
roristen? In plaats daarvan is hij een ge-
lauwerd staatsman en strateeg, die prat 
gaat op de hoogste achting. De wereld 
zou beledigd moeten zijn! De voormalige 
bevelhebber van de NAVO-troepen in 
Afghanistan generaal Stanley McCrystal 
identificeerde afgelopen augustus drie 
gewapende groepen die de Amerikaanse 
vooruitgang in Afghanistan aanzienlijk 
bemoeilijken. Twee ervan, de Hezb-e-Is-
lami Gulbuddin en het Haqqani-netwerk, 
zijn organisaties die werden opgericht en 
nog altijd gecontroleerd worden door de 
grootste ontvangers van CIA steun in de 
jaren 1980, de militieleiders Hekmatyar 
en Jalaluddin Haqqani. Waarom zijn er 
niet meer journalisten, politieke analisten 
en historici die deze jammerlijke ironieën 
opmerken? 
Maar om terug te komen op de reactie 
van Rusland: alles wijst erop dat Moskou 

zich neerlegt bij een mondiale NAVO. Er 
is zelfs een uitnodiging gestuurd naar 
het Russisch leiderschap om de top in 
Lissabon bij te wonen. Dat is nog nooit 
gebeurd in het verleden. Rusland ge-
looft wel dat het er in geslaagd is om de 
integratie binnen de NAVO van landen 
zoals Oekraïne en Georgië te voorkomen. 

Robert Simmons, de Speciale Vertegen-
woordiger voor de Kaukasus en Centraal 
Azië voor de NAVO verklaarde niet zo 
lang geleden nog dat Oekraïne de NAVO 
zeker zal vervoegen en dat het alleen een 
kwestie van tijd is. Rusland mag zichzelf 
wel wijsmaken dat het de NAVO-expansie 
naar het Oosten heeft uitgesteld of zelfs 
gestopt, maar de realiteit is simpelweg 
anders. 

Twee jaar geleden met de oorlog in Ge-
orgië, leek het alsof Rusland wou tonen 
dat daar toch wel de limiet lag voor de 
NAVO-expansie. Het bleek bereid om 
militair geweld te gebruiken indien die 
limiet overschreden werd. Of bekijk ik dat 
verkeerd?

Tja, dat is een interpretatie, maar we 
mogen niet vergeten dat er eerder dat 
jaar een NAVO-top was in de Roemeense 
hoofdstad Boekarest waar bewust geen 
‘lidmaatschap actieplannen’ toegekend 
werden aan Oekraïne en Georgië. Een lid-
maatschap actieplan (MAP-membership 
action plan) is de hoogste vorm van part-
nerschap voor je volwaardig lid wordt van 
de NAVO. Beide landen kregen in Boeka-
rest te horen dat ze nog moesten werken 
aan bepaalde zaken voor ze in aanmerking 
kwamen voor een MAP. Ik herinner me 
dat ik in die tijd mensen waarschuwde 
dat dit eigenlijk helemaal geen tegenslag 
was voor de VS en voor het regime van 
de Georgische president Saakashvili. Het 

was net een soort aansporing om iets pro-
vocerend en gevaarlijk te doen. De twee 
belangrijkste redenen waarom een natie 
niet ten volle kan integreren in de NAVO 
zijn namelijk de betrokkenheid van een 
kandidaat-land bij een gewapend conflict 
en onopgeloste territoriale problemen 
binnen de natie. Georgië beantwoordt aan 
beide negatieve voorwaarden. Het is nog 
altijd periodiek betrokken bij gewapende 
conflicten met Zuid-Ossetië en Abchazië. 
Bovendien kampt het met onopgeloste 
territoriale conflicten want het beschouwt 
deze twee voormalige republieken als 
een deel van het Georgisch grondgebied. 
In plaats van Georgië te ontmoedigen 
door het niet te laten toetreden tot een 
lidmaatschap actieplan, leek dit wel een 
signaal dat het dringend orde op zaken 
moest stellen: het territoriale conflict 
oplossen door Zuid-Ossetië en Abchazië in 
te lijven bijvoorbeeld. Ik ben er ten zeerste 
van overtuigd dat indien Georgië er in 
augustus 2008 in geslaagd was om door 
de Roki-tunnel te geraken en de Russische 
militaire assistentie aan Zuid-Ossetië te 
blokkeren, Saakashvili onmiddellijk daarna 
Abchazië had ingelijfd. Men moet zich ook 
afvragen tot op welke hoogte Georgië in 
staat was om de boel te provoceren met 
als enig doel te kijken wat de Russische 
reactie zou zijn in bepaalde gevallen. Tbi-
lisi, de hoofdstad stikte op het moment 
van de oorlog van het militair personeel 
van de VS en de NAVO. Zij waren de oor-
log op het terrein aan het observeren. De 
VS leidde in Georgië vlak voor de oorlog 
een multinationale oorlogsoefening (‘Im-
mediate Response 2008’)’. Er waren nog 
altijd Amerikaanse troepen en materiaal 
in het land toen de oorlog uitbrak. Dat de 
gebeurtenissen in de Westerse pers ge-
portretteerd werden als de ondoordachte 
acties van de onstabiele leider Mikheil 
Saakashvili, leek mij zeer ongeloofwaar-
dig. Condoleezza Rice had het land een 
paar weken voor de oorlog nog bezocht. 
Men kan toch aannemen dat meneer 
Saakashvili niets zou ondernemen zonder 
de toestemming van de VS. 
Zijn er binnen de NAVO onenigheden 
die niet in de pers komen en die in de 
aanloop naar de NAVO-top in Lissabon 
relevant zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan 

Als het binnen de NAVO neerkomt  
op stemmingen of op het innemen van 
een gezamenlijk standpunt, zie ik geen 
verschil tussen de EU en de VS.
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het dossier van het anti-rakettenschild 
dat Rasmussen graag in NAVO verband 
wil installeren.

Rasmussen heeft al regelmatig gezegd 
en blijft herhalen dat hij een NAVO raket-
tenschild wil. Europese medewerking is 
daarbij cruciaal. Weet je, ik woon niet 
eens op het Europese continent maar de 
graad van onverschilligheid hierover ver-
ontrust me. Ik vraag me echt af waarom 
er niet meer tegen geageerd wordt in 
Europa. Er zijn voor het eerst sinds het 
einde van het Warschaupact, zo’n 20 jaar 
geleden weer vreemde troepen en raket-
ten gestationeerd in Polen, alleen zijn het 
ditmaal Amerikaanse. In februari dit jaar 
hebben de regeringen van Bulgarije en 
Roemenië toegegeven aan de VS-eis om 
geavanceerde anti-ballistische raketten te 
stationeren op hun grondgebied. Er wordt 
ook gesproken over een rakettenschild-
radarstation in de Tsjechische republiek. 
De VS staat ondertussen te trappelen 
om een radarstation in Azerbeidzjan in 
de Zuid-Kaukasus in handen te krijgen. 
En we krijgen hier nog maar het begin te 
zien denk ik. VS vice-minister van Defensie 
William Lynn zei een paar weken geleden: 

“Nu Europa gedekt wordt door een nu-
cleair schild en een rakettenschild, is het 
nodig om het te beschermen met een cy-
berschild”. Dit is een ander NAVO initiatief 
dat zeker verder zal besproken worden op 
de Lissabon-top. We hebben het al gehad 
over het gebrek aan verontwaardiging en 
oppositie in Rusland en China, maar het-
zelfde geldt voor Europa. Waarom wordt 
dit door de Europeanen getolereerd? 

Leggen de Europese naties zich echt ge-
woon neer bij wat er in Washington be-
sloten wordt of zijn er toch discussies en 
meningsverschillen tussen Europa en de 
VS wat de NAVO betreft? Ik denk aan de 
constructie van een eigen militair defen-
sie- en veiligheidsbeleid in Europa.

Er zullen zeker wel meningsverschillen 
zijn, maar dat zijn allemaal kleinere tech-
nische kwesties en accentverschillen. Ik 
denk dat er over het algemeen een ge-
meenschappelijke verstandhouding is. Als 
het neerkomt op stemmingen of op het 
innemen van een gezamenlijk standpunt 
over Libanon, Iran, de Zuidelijke Kaukasus, 
Zuid-Azië enzovoort, zie ik geen verschil 
tussen de EU en de VS. Alle EU-lidstaten 

met uitzondering 
van Cyprus zitten 
in de NAVO en de 
meerderheid van de 
NAVO landen zijn lid 
van de EU. De mili-
taire middelen van 
de NAVO worden 
gedeeld met de EU 
(de Berlijn Plus Ak-
koorden legden dit 
vast). Ik denk dat we 
op vele manieren 
toch te maken heb-
ben met een geza-
menlijke entiteit. Je 
zou kunnen zeggen 
dat het Europees 
defensie en veilig-
heidsbeleid de Eu-
ropese pijler is van 
de NAVO-structuur. 
De EU voert mo-
menteel haar eerste 

marine-operatie 
uit tegen de piraterij aan de Hoorn van 
Afrika, in de Golf van Eden. Er wordt vlot 
samengewerkt met de NAVO die er met 
operatie ‘Ocean Shield’ een gelijkaardige 
missie heeft. Je ziet dezelfde militairen de 
ene dag op de oorlogsschepen van een EU 
contingent en de andere dag op die van 
de NAVO. Ik zie niet veel verschil, behalve 
een andere batch op de uniformen van de 
soldaten. 
De laatste 20 jaar, in de post-Koude Oor-
log periode is er een ernstige vernauwing 
van het politieke spectrum in de Europese 
landen opgetreden. Als buitenstaander 
stel ik de absolute consolidatie van de 
euro-Atlantische krachten binnen de 
grote Europese politieke partijen vast. Ik 
denk dat er alsmaar minder echte poli-
tieke oppositie bestaat. Kijk naar wat er 
gebeurd is met de Labour-partij in Groot-
Brittannië en met de sociaaldemocraten 
in Duitsland. Alle linkse krachten werden 
er in de jaren 1990 weggebonjourd. De 
Gaulle trok zich in 1966 terug uit de 
NAVO, maar met de regering van Nicolas 
Sarkozy en zijn minister van Buitenlandse 
Zaken Bernard Kouchner, is Frankrijk op-
nieuw geïntegreerd in de militaire struc-
turen van de NAVO. In ruil daarvoor kreeg 

foto: Jos van Zetten
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het een aantal cruciale commandoposten. 
Alle beweringen dat er een hardnekkige 
Franse oppositie is tegen het Atlantisme, 
kunnen nu gerust opgeborgen worden. 
In Duitsland heeft de Bundestag in fe-
bruari een ongekend mandaat gegeven 
om het aantal soldaten in Afghanistan 
op te drijven tot meer dan 5300. Dat is 
het hoogste aantal Duitse soldaten dat 
ooit ergens werd ingezet sinds het einde 

van Wereldoorlog II. Ze bevinden zich 
bovendien in actieve gevechtssituaties. 
Tijdens de Koude Oorlog beweerden be-
paalde landen in Europa dat ze neutraal 
waren. Ik heb het hier over Oostenrijk, 
Zwitserland, Finland, Zweden en Ierland. 
Toch stuurden elk van deze vijf landen 
militaire contingenten naar het huidige 
slagveld in Afghanistan (de Zwitsers trok-
ken hun troepen ondertussen wel terug 
omdat ze van oordeel waren dat het hier 
geen peacekeeping-operatie betrof zoals 
hen werd voorgehouden door de NAVO). 
Het Zweedse leger is zopas geprofessio-
naliseerd, precies zoals de NAVO vereist. 
Een systeem van nationale legerplicht 
wordt immers geassocieerd met ouder-
wetse ideeën over patriottisme en het 
verdedigen van het eigen territorium. De 
beroepssoldaten moeten allemaal een 
papier ondertekenen waarin ze zich bereid 
verklaren om buitenlandse militaire mis-
sies uit te voeren. Het schijnt dat militai-
ren die weigeren te tekenen, ontslagen 
kunnen worden. Dit is een uitzuivering 
van elementen die niet loyaal genoeg zijn 
om de oorlogen van de NAVO over de hele 
wereld te gaan uitvechten. De voorma-
lige neutrale landen Zweden en Finland 
controleren voor de NAVO 4 provincies 
in het Noorden van Afghanistan. Beide 

landen verloren soldaten in het conflict. 
In het geval van Finland zijn dat de eerste 
gesneuvelden door oorlogsgeweld sinds 
Wereldoorlog II. In het geval van Zweden 
de eersten sinds 200 jaar geleden! Dat is 
wat een mondiale NAVO betekent in reële 
termen. Al 26 landen hebben soldaten 
verloren in Afghanistan. België is één van 
de weinige landen die nog geen bodybags 
teruggestuurd kreeg. 

Je hoort vaak dat de NAVO absoluut moet 
slagen in Afghanistan want dat haar toe-
komstige plannen anders in gevaar wor-
den gebracht.

Ja, het is daarom dat Rasmussen en an-
deren zo vastbesloten zijn. Niet alleen 
moet de NAVO in Afghanistan slagen, het 
moet ook capabel zijn om in de toekomst 
andere oorlogen te voeren van een gelijk-
aardig kaliber. Als de NAVO Afghanistan 
verslagen verlaat, dan zou de geloofwaar-
digheid van de organisatie op zijn minst 
ernstig aangetast zijn. Daar bestaat geen 
twijfel over. We moeten ook begrijpen 
dat Afghanistan de basis is van waaruit 
de NAVO haar macht wil uitbreiden. In 
2001 en 2002 trokken NAVO troepen volop 
naar militaire basissen in de naburige 
Centraal-Aziatische landen. Er is nog altijd 
een Duitse basis in Pakistan en er is een 
Frans contingent in Tadzjikistan. Ondanks 
alle politieke chaos in Kirgizië trekken er 
nog altijd elke maand 50.000 VS troepen 
in en uit de luchtmachtbasis daar. En dan 
is er nog het noordelijk distributienetwerk 
dat de NAVO geïnstalleerd heeft. Dat reikt 
tot de Baltische staten, Estland, Letland 
en gaat zelfs door Rusland op een bepaald 
punt. De Zwarte Zee wordt bereikt via 
Georgië en Azerbeidzjan en via Turkmeni-

stan. Er werd zelfs een akkoord gesloten 
waardoor de Verenigde Staten troepen en 
materiaal bedoeld voor de oorlog in Af-
ghanistan over de Arctische Oceaan mag 
vliegen, naar Kazachstan. En Kazachstan 
grenst uiteraard zowel aan Rusland als 
China. Het gaat hier dus over een nexus, 
een grote uitgebreide militaire aanwezig-
heid waarvan Afghanistan de kern is en 
tevens het voorwendsel om in dit deel van 
de wereld te vertoeven. De NAVO en het 
Pentagon hebben de oude Sovjet-basissen 
in Afghanistan gemoderniseerd, bv. deze 
van Shindand in het Westen, die gevaarlijk 
dicht bij de Iraanse grens ligt. Bagram, 
momenteel de belangrijkste basis in het 
land, en andere grote luchthavens zouden 
gemakkelijk gebruikt kunnen worden bij 
het uitvechten van regionale conflicten. 
Iran is daarbij het meest denkbare doel-
wit. De VS zal dit netwerk in Azië niet zo-
maar opgeven. De oorlog in Afghanistan 
wordt gebruikt om strategische posities te 
verwerven en te consolideren in de regio. 
Een humoristisch maar tegelijkertijd zeer 
serieuze Franse uitdrukking uit de jaren 
1800 is één van mijn favoriete gezegden: 
“Kanonnen worden niet gesmeed om 
tentoongesteld te worden in publieke 
parken”. Parallel daarmee worden mili-
taire allianties niet geconstrueerd om niet 
gebruikt te worden. Als Afghanistan niet 
geviseerd was geworden, hadden ze wel 
een ander doelwit gevonden, in de voet-
sporen van de NAVO interventie in Bosnië, 
Joegoslavië, Macedonië, enzovoort. De 
Verenigde Naties moet dringend op de 
tafel kloppen. Buiten deze organisatie kan 
geen aanspraak gemaakt kan worden op 
de rol van globale militaire veiligheids-
organisatie. Organisaties zoals de NAVO 
moeten gewoon ontmanteld worden. Ik 
heb veel respect voor iedereen die hier-
voor ijvert. Ik moedig ook iedereen aan 
naar de anti-NAVO activiteiten en protes-
ten te gaan in Lissabon in november, de 
tweede maand van het tiende jaar van de 
eerste grondoorlog van de NAVO, wat de 
protesten toch een zekere urgentie geeft. 

www.rickrozoff.wordpress.com

Afghanistan is de kern van een  
uitgebreide militaire aanwezigheid  
in Azië en tevens het voorwendsel  
om in dit deel van de wereld te vertoeven.
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Twee werelden botsen op de klimaattop  
in Cancun

I Laura Carlsen I

Het debat over klimaatverandering gaat over het algemeen door in afgezonderde ruimtes zoals dure hotels,  
sjieke vergaderzalen en diplomatieke vertrekken. Uit de mislukking om tot een bindende overeenkomst te komen  

op de VN conferentie in Kopenhagen (van 7 tot 18 december, 2009), kan men afleiden dat de gesprekken  
over het algemeen even steriel zijn als de omgevingen waarin ze plaatsvinden. 

Terwijl de wereldleiders de dreiging van de 
klimaatsverandering bespreken, zijn het 
de armen die geconfronteerd worden met 
de harde consequenties ervan. Gemargi-
naliseerde en kwetsbare volkeren -van de 
kleine boeren in Afrika tot de vissers op 
de oevers van de eilandnaties- hebben 
het meest te lijden van de weigering van 
de ontwikkelde naties en de bedrijven om 
hun CO2-uitstoot (verantwoordelijk voor 
de opwarming van de aarde) te vermin-
deren. Dezelfde volkeren bieden nochtans 
belangrijke en duurzame oplossingen voor 
de globale opwarming. Het probleem is 
dat de wereldleiders niet willen luisteren. 
En het ziet er naar uit dat dit niet anders 
zal zijn tijdens de volgende VN-top over de 
klimaatsverandering in Cancun (Mexico) 
van eind november tot 10 december 2010. 

Botsing
Heel wat scheve argumenten, geprodu-
ceerd door bedenkelijke wetenschappers 
en omgekochte politici, worden al jaren 
gebruikt door mensen die belang hebben 
bij een ontkenning van de klimaatsveran-
dering. De wereldleiders hebben heel wat 
kostbare tijd verspild doordat ze er eerst 
van overtuigd moesten worden dat er 
wel degelijk iets aan de hand was. Toen ze 
het eindelijk inzagen, doordat het weten-
schappelijk bewijsmateriaal ondertussen 
overweldigend was, zochten de leiders 
hun heil bij een reeks technologische en 
op marktmechanismen gebaseerde oplos-
singen. Het soort oplossingen die een seri-
eus engagement eigenlijk overbodig ma-
ken en die hetzelfde economische model 
propageren dat eigenlijk verantwoordelijk 
is voor de hele crisis. 

Het gevolg van dit alles is dat er in Cancun 
twee werelden zwaar zullen botsen. De 

eerste wereld is er één van ontkenning, 
die winsten boven mensen en de planeet 
plaatst. De meest bedreigende ecologi-
sche crisis in de geschiedenis, wordt door 
deze wereld beschouwd als een zakenop-
portuniteit. Dit kamp zal zeer goed verte-
genwoordigd zijn: door de meeste leiders 
van de ontwikkelde landen en door de vele 
vertegenwoordigers van bedrijven die de 
wereld allerlei ‘groene projecten’ proberen 
aan te smeren. 

De tweede wereld is die van de kleine boe-
ren, de inheemse volkeren, de arme stede-
lijke gemeenschappen en de eilandbewo-
ners die geconfronteerd worden met on-
geziene droogtes, waterschaarste en stor-
men. Duizenden mensen van organisaties 
verspreid over de hele wereld zullen naar 
Cancun afreizen om hun stem te laten ho-
ren. Het zijn verre van alleen slachtoffers. 
De burgers van die tweede wereld hebben 
nauwe banden met hun lokale ecosys-
temen en in vele gevallen garanderen zij 
het behoud van bossen, biodiversiteit en 
watervoorraden. Kleine boeren spelen ook 
nog altijd een zeer belangrijke rol in de 
voedselbevoorrading grote delen van de 

wereld. De klimaatsverandering bedreigd 
ernstig hun mogelijkheden om dit voedsel 
te produceren. Hun manier van boeren, 
gebaseerd op de kleinschalige productie 
van lokaal voedsel en voedelsoevereiniteit, 
kan het energieverbruik in de landbouw 

aanzienlijk verminderen. Veel van deze 
kleinschalige boeren hebben zich echter al 
moeten aansluiten bij de wereldwijd op 50 
miljoen geschatte klimaatvluchtelingen. 

Het resultaat van de Cancun klimaatge-
sprekken ligt helaas al bijna op voorhand 
vast. In de voetsporen van de mislukking 
in Kopenhagen, kondigden experts, activis-
ten en zelfs de onderhandelaars zelf al aan 
dat ze geen bindende overeenkomst over 
de controle van CO2-emissies verwachten 
op de aankomende conferentie.

Valse oplossingen
Alles wijst erop dat we in Cancun naar een 
algemene verspreiding zullen gaan van op 
de markt gebaseerde voorstellen om de 
planeet te behoeden van een eminente 
milieuramp. In plaats van het huidig pro-
ductiemodel, de handel en de consumptie 
die deze crisis veroorzaakt hebben aan te 
pakken, zijn deze valse oplossingen erop 
gericht om alles in stand te houden. Het 
systeem van de ‘Clean Development Me-
chanism’ (CDM) illustreert perfect hoe dit in 
zijn werk gaat. De CDM’s worden gedefini-
eerd in Artikel 12 van het Kyoto Protocol, het 

verdrag dat in 1997 werd opgesteld en de 
vermindering van broeikasgassen tot doel 
heeft. Het CDM-systeem is eigenlijk een 
trucje waardoor de industrielanden kunnen 
vermijden dat ze onmiddellijke en drasti-
sche maatregelen moeten nemen om hun 

KLIMAAT

De meest bedreigende ecologische crisis in 
de geschiedenis, wordt door de leiders van 
de industrielanden en de grote bedrijven 
beschouwd als een zakenopportuniteit.
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CO2-emissies verlagen. De vervuilende 
landen kunnen via het CDM investeren 
in duurzame projecten in ontwikke-
lingslanden. De daarbij gerealiseerde 
‘additionele’ uitstootvermindering mo-
gen de industrielanden dan aftrekken 
van hun eigen totale uitstootcijfers. De 
wereldwijde CO2-handel is 127 miljoen 
dollar waard: een lucratieve marktplaats 
die het redden van de planeet vertaald 
heeft naar het sluiten van zakendeals. 
De vervuiler kan ondertussen rustig 
verder blijven vervuilen. Gebieden, die 
voordien door lokale gemeenschappen 
onderhouden werden, vallen nu onder 
beheersystemen die overzien worden 
door de vervuilers en internationale 
bedrijven die hun milieudiensten aan 
hen verkocht hebben. 

Internationale financiële instituties 
zoals de ‘Inter-American Development 
Bank’ en de Wereldbank zwaaien enthou-
siast met dit dubbelzijdig zwaard. De rege-
ring in Mexico, het gastland van de confe-
rentie, heeft een lijst met CDM-projecten 
op haar officiële website geplaatst. Deze 
lijst legt duidelijk de contraproductieve 
aard van deze mechanismen bloot. Een 
reeks projecten heeft bijvoorbeeld tot doel 
de gigantische hoeveelheid afvalmateriaal 
van de industriële landbouw en veeteelt 
te beheren. Geconcentreerde veestapels 
genereren immers enorme hoeveelheden 
methaan, een grote bron van broeikas-
gassen. Ze brengen ook ernstige gezond-
heid- en milieurisico’s met zich mee. (De 
Smithfield-Carroll varkensboerderij in het 
Mexicaanse stadje Perote was bvb. het 
startpunt van de varkensgriep-pandemie 
vorig jaar). In plaats van dit soort industri-
ele landbouwoperaties af te bouwen en 
strenger te reguleren, worden ze in stand 
gehouden via CDM’s. Ze worden zelfs uit-
gebreid via de instroom van transnationale 
investeringen onder vrijhandelsakkoorden 
zoals de Noord-Amerikaanse Vrijhandels-
overeenkomst (NAFTA). Een ander voor-
beeld dat op de lijst van de Mexicaanse 
regering voorkomt is de constructie van 
hydro-elektrische centrales. De bouw van 
een hydro-elektrische centrale gepland 
in de Mexicaanse staat Guerrero zou een 
buitengewoon biodivers gebied van 17.000 
hectaren doen overstromen, dat meerdere 

inheemse en kleine lanbouwersgemeen-
schappen onderhoudt. Het project werd 
opgeschort door de rechtbank omdat de 
gouvernementele Federale Energie Com-
missie lokale gemeenteraden gemanipu-
leerd had om de constructie van de dam 
goedgekeurd te krijgen. De bouw van de 
dam, die een verplichte verhuizing van 
ongeveer 25.000 mensen met zich mee 
zal brengen, is nu echter opnieuw in gang 
gezet, mede dankzij een lening van 400 
miljoen dollar door de Inter-American De-
velopment Bank. Bovenop de sociale kos-
ten van de verplichte verhuizingen, komt 
ook het verlies van de opslag van CO2 door 
de overstroming van bosgebied. Andere 
valse oplossingen die gepropageerd zullen 
worden tijdens de Cancun gesprekken zijn 
onder andere het REDD-programma van 
de VN, gericht op het reduceren van broei-
kasgasemissies veroorzaakt door ontbos-
sing en bosdegradatie. Dit programma wil 
fondsen verstrekt door de industrielanden 
gebruiken voor de conservering of aanleg 
van bosgebieden. Alweer kan de uitstoot-
vermindering van deze projecten afgetrok-
ken worden van de totale emissies van het 
betalende industrieland. De internationale 
organisatie voor kleine landbouwers, Via 
Campesina, stelt: “het beschermen van 
bossen en het heraanleggen van gedegra-
deerde bossen is een verplichting van alle 
regeringen. Dit zou bovendien moeten 
gebeuren zonder de autonomie, de rechten 

en de controle van de inheemse en 
kleine boerengemeenschappen over 
hun land en hun territorium te beper-
ken en zonder een excuus te geven 
aan andere landen en bedrijven om te 
blijven vervuilen”. Nog een valse oplos-
sing is het bizarre en angstaanjagende 
‘geo-engineering’, waarmee men de 
intentionele en grootschalige manipu-
latie bedoeld van de aardse systemen 
die het klimaat bepalen (oceanen, 
atmosfeer, enzovoort), in een artificiële 
poging om de effecten van klimaats-
verandering tegen te gaan. Naast de 
totaal onbekende en potentieel catas-
trofale gevolgen die het knoeien met 
de natuur op deze schaal zou kunnen 
veroorzaken, zou het de regeringen die 
historisch verantwoordelijk zijn voor 
bijna alle broeikasgasemissies in staat 
stellen om een compensatie aan het 
Zuiden volledig te ontlopen. 

Mobilisering
In november zullen allerlei basisbewegin-
gen, lokale, regionale, nationale en inter-
nationale organisaties in karavaan naar 
Cancun trekken met een boodschap voor 
klimaatrechtvaardigheid. De actievoerders 
zullen door gemeenschappen trekken die 
hard getroffen zijn door de klimaatsver-
andering en door klimaatsveranderings-
projecten, evenals door andere aspecten 
van de globalisering zoals de vervuiling 
en de agro-industrie. Op 30 november 
zal er in Mexico City een grote mars zijn. 
Tijdens de officiele klimaattop komen 
de actievoerders en vertegenwoordigers 
van organisaties van over heel de wereld 
samen in Cancun voor een Globaal Forum 
voor Leven, Milieu en Sociale Rechtvaardig-
heid. De twee werelden die gaan botsen 
in Cancun delen dezelfde planeet. Als de 
wereld die ons huidig model van productie 
en consumptie verdedigt het haalt, zal de 
planeet weer wat dichter bij de ecologi-
sche catastrofe komen. De tweede wereld 
biedt een veelheid aan oplossingen die 
kleinschalig zijn, maar vereisen eerder 
politieke wil dan massa’s geld of nieuwe 
technologieën. 

Indien u wil meereizen met een van de caravanen 
of actie wil voeren in Cancun, zie www.gc-ca.org, 
www.viacampesina.org, www.globalexchange.org
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Niet ver van Fort Jesus, een 16de eeuwse 
burcht, opgericht door de Portugezen om 
hun gewelddadige entree in de wereld van 
de commercie in de Indische Oceaan te 
markeren, ligt een klein kantoortje dicht 
bij de oude haven van Mombassa in Kenia. 
Verspreid op een tafeltje liggen een aantal 
nummers van het tijdschrift ‘Seatrade’ en 
nog een aantal andere magazines over 
maritieme handel. Het scherm van de 
oude desktop computer toont de ‘Baltic 
Dry Index’, die de internationale verschep-
ingsprijzen opzoekt voor droge gestorte 
lading (bv. Kolen). Salim is de eigenaar en 
enige werknemer van dit kantoortje. Hij 
biedt “logistieke steun” aan individuen en 
organisaties die hij vaagweg omschrijft 

als “belanghebbende partijen”. Toen hij 
startte met zijn zaakje drie jaar geleden 
legt Salim uit: “was ik één van de eersten 
die deze dienst verleende. Vandaag zijn 
er aanzienlijk wat in Londen, Dubai, en 
Minneapolis, en ook een paar anderen in 
Mombassa. Ik zou naar één van die andere 
steden kunnen trekken, maar ik vindt het 
leuker om hier te blijven.” Hij voegt er 
met een spottend glimlachje aan toe dat 

hij “misschien wel zal beginnen met de 
verkoop van vastgoed”, alluderend op de 
bouwwoede die momenteel heerst in de 
Keniaanse stad en waarvan men beweert 
dat ze gefinancierd wordt door geld af-
komstig van de piraterij. “Het is een goede 
stad voor zaken.”

Geschiedenis
Mobasa ligt in het uiterste zuidoosten 
van Kenia, aan de Indische Oceaan en is de 
tweede grootste stad van het land. Als een 
middelpunt van de trans-regionale sociale, 
culturele en economische ruimte in de 
Indische Oceaan, ontstond de havenstad 
gedurende jaren van handel en andere 
uitwisselingen met plaatsen zo ver als 

Mumbai (India) en Malakka (Maleisië). Te-
gen de 12de eeuw, was de stad uitgegroeid 
tot een bloeiende buitenpost en een veel 
gefrequenteerde stop voor geleerden, han-
delaars, en andere reizigers, waaronder 
de beroemde Marokkaan Ibn Battuta (die 
een verslag naliet over zijn reizen over de 
hele wereld in de 14de eeuw). Het Oost-
Afrikaanse hinterland verbindend met de 
wijde wereld voorbij de oceaan, vergaarde 

de haven van Mombassa een prominente 
plaats als het centrum van de ivoorexport. 
De komst van Vasco da Gama naar de 
Oost-Afrikaanse kust in 1498 luidde het 
begin in van een nieuw tijdperk in de orga-
nisatie van de handel in de Indische Oce-
aan. Een merkwaardig (voor Europeanen) 
kenmerk van de handel daar, was de totale 
afwezigheid van pogingen vanwege de 
centrale staatsautoriteit om een handels-
monopolie te verwerven. Vanaf de 16de 
eeuw, probeerden de Portugezen de uitge-
strekte handelsnetwerken in de Indische 
Oceaan te controleren en bemachtigde 
het de soevereiniteit over een aantal stra-
tegische punten, waaronder Mombassa. 
De Portugezen en later de Nederlanders, 
de Fransen, de Engelsen en tenslotte de 
Amerikanen bouwden de wateren om tot 
een arena van militaire en commerciële 
geostrategie. 

Tegen 1638, toen Mombassa officieel een 
Portugese kolonie werd, was het een 
cruciale overstapplaats op weg naar het 
Portugese bolwerk Goa. De Portugese 
overheersing was echter van korte duur. 
Vanaf 1698 maakte de havenstad deel uit 
van het sultanaat van Oman. Gedurende 
deze periode, verloor Mombassa wat 
van zijn pluimen en werd het herleidt 
tot de Oost-Afrikaanse opslagplaats van 
het door Oman gecontroleerde eiland 
Zanzibar. Mombassa herwon haar com-
merciële belangrijkheid pas na 1895, toen 
het de hoofdstad werd van het Brits Oost-
Afrikaans protectoraat en de terminal aan 
zee voor de pas aangelegde Oegandese 
spoorweg die Kampala in Oeganda via 
Nairobi verbond met Mombassa. Deze 

Mombassa werd door de EU en  
de VS uitgekozen als de plek van 
waaruit de moderne maritieme  
piraterij systematisch gerechtelijk 
vervolgd moet worden.

Mombassa,  
een hedendaags piratennest

I Jatin Dua I

Tot voor kort waren piraten en piraterij verbannen tot de wereld van de fantasie via boeken, films en theaterstukken.  
Het was geleden van de 18de eeuw dat de Westerse staten zich nog echt zorgen hoefden te maken over piraten. Het is dus 

niet verwonderlijk dat de populaire pers een zekere nieuwsgierigheid en interesse vertoont voor de plots opgedoken  
hedendaagse piraten, die vooral opereren voor de kusten van Somalië in de Indische Oceaan en de Golf van Aden.  

De fascinatie van de pers voor de moderne piraterij blijft echter gebaseerd op oppervlakkige en fantasierijke ideeën.  
Om een beter begrip te krijgen van het fenomeen trok Jatin Dua naar Mombassa, een havenstad in Kenia,  

het zuidelijke buurland van Somalië.
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periode kende ook een instroom van mi-
granten van over heel Brits India, die een 
kosmopolitische mix aan de stad gaf van 
handelaarsfamilies uit Zuid-Azië, het Mid-
den Oosten en uit andere delen van Afrika. 
De late 19de eeuw kende ook een expansie 
van Arabisch en Indisch handelskapitaal 
naar de Benadir-regio aan de Somalische 
kust, van Kismayo in het zuiden naar 
Mogadishu in het noorden. In 1899 rappor-
teerden Britse ambtenaren in Kismayo dat 
het Indische monopolie op de ivoorhandel 
zo sterk was dat er een regeringsinter-
ventie nodig was om de verarming van 
de lokale handelaars te voorkomen. De 
Britten stelden als oplossing voor dat de 
Somalische handelaars de mogelijkheid 
moesten krijgen om gratis te transporte-
ren naar markten in het zuidelijkere Lamu 
en Mombassa (Kenia). Terwijl dit maar 
weinig effect had op de verdere versprei-

ding van Arabische en Indische handelaars 
in Benadir, versterkte de toegang tot 
Lamu en Mombassa de Somalische aan-
wezigheid in deze steden. Het geld van 
Somalische handelaars speelde dan weer 
een belangrijke rol bij de heropleving van 
Mombasa in de late 19de en het begin van 
de 20ste eeuw. 

Levendig Mombassa
Vandaag is Mombassa nog altijd een cen-
trum van Somalische handel. Al verschil-
lende academici beschreven de levendige 
grensoverschrijdende en trans-regionale 
handel in producten gaande van ‘mirra’ 
(een licht narcotische plant die in Yemen 
bekend staat als ‘qat’) tot vee. De alge-
mene handelscijfers voor de Keniaanse 
havenstad zijn voor het merendeel het-
zelfde gebleven na de ineenstorting van 
de Somalische staat in 1991 als ervoor, 

maar de commerciële activiteiten zijn 
ondertussen helemaal anders georgani-
seerd. Oorlog en instabiliteit in het zuiden 
van Somalië hebben er regelmatig voor 
gezorgd dat Somalische havens zoals 
Kismayo en Eyl slecht functioneerden of 
gewoon onbereikbaar waren, waardoor 
de handelaars en makelaars zich verplicht 
zagen om richting zuiden te trekken, naar 
Mombassa bijvoorbeeld, om hun goederen 
te kunnen exporteren. De burgeroorlog 
in Somalië creëerde ook grote Somalische 
diaspora-gemeenschappen in Nairobi, 
Mombassa, Aden en Dubai. Zij drijven 
onderling handel en sturen geld naar hun 
families in Somalië. Mombassa is een be-
langrijk knooppunt in dit netwerk, in het 
bijzonder de buurten rond de oude haven 
en Makadara Road. Deze straat werd eeu-
wenlang bewoond door afstammelingen 
van de Baluch-soldaten die dienden in het 
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leger van de sultan van Oman. Vandaag is 
Makadara Road gevuld met internetcafé’s, 
tee en mirra verkopers, geldwisselaars 
en winkeltjes die telefoons ter beschik-
king stellen voor goedkope internationale 
gesprekken. De straat barst tot laat in de 
nacht van de bedrijvigheid. Groepjes jonge 
mannen, voor het merendeel Somaliërs, 
lopen er rond met dikke bundels Keni-
aans geld en bieden aan het te wisselen 
aan aanzienlijk betere tarieven dan de 
banken een beetje verderop. Ali Dola, pas 
aangekomen uit de Somalische hoofdstad 
Mogadishu, legt uit dat hij in onderaan-
neming van zijn neef werkt, die eigenaar 
is van een wisselkantoor. Hij heeft de Ke-
niaanse shillings waar Ali mee rondzeult 
ter beschikking gesteld. Net zoals in de 
bank, rekent Ali een commissie aan voor 
elke transactie die hij doet, maar hij deelt 
geen bewijsbonnetjes uit. Als hij gevraagd 
wordt naar de legaliteit van zijn operatie, 
dan wijst hij naar het hoofdkwartier van 
de politie een paar huizen verder. “Piraten 
schuimen vrij de zeeën af. Wij zijn maar 
geldwisselaars!” 

Gerechtelijke strijd
Slechts tientallen meters verwijderd van 
Ali Dola’s in elkaar geknutselde kantoor-
tje, verraden de iets meer bezadigde bu-
reau’s van de Politierechtbank een andere 
dimensie van Mombassa’s verstrengeling 
met de wijdere wereld van de Indische 
Oceaan. Sinds 2007, heeft een aanzien-
lijke stijging van de ‘piraterij’ voor de 
kusten van Somalië er voor gezorgd dat 
de internationale gemeenschap in actie 
schoot, onder meer met de ontplooiing 
van verschillende afzonderlijke multi-na-
tionale maritieme patrouilles in de Indi-
sche Oceaan. Eén staat onder leiding van 
de NAVO, een andere anti-piraterij missie 
wordt geleid door de Europese Unie en 
een derde staat onder controle van de 
Verenigde Staten en Turkije. Verder heb-
ben de zeemachten van China, Frankrijk, 
India, Japan, Maleisië, Rusland, Saoedi-
Arabië, Zuid-Korea en Jemen elk hun ei-
gen anti-piraterij vloten in deze wateren. 
De enige reden dat er zo massaal wordt 
uitgerukt, is om de doorgang via het wa-
ter te verzekeren van belangrijke grond-
stoffen en producten. De Golf Van Aden is 

immers een zeer belangrijk commercieel 
doorvoergebied dat in het verlengde ligt 
van de Rode Zee en het Suez-kanaal, de 
verbinding tussen de Atlantische Oceaan 
en de Indische Oceaan. Aangespoord door 
onder meer de Verenigde Staten, spant 
de Verenigde Naties zich hard in om van 
piraterij verdachte lieden gerechtelijk te 
vervolgen en op te sluiten. In plaats van 
de vele oorzaken van piraterij aan te pak-
ken (armoede, overbevissing, dumping 
van toxisch afval aan de Somalische kus-
ten, …), hoopt men op die manier piraten 
te ontraden om hun activiteiten verder 
te zetten. Als onderdeel van een afspraak 
overeengekomen tussen de Europese 
Unie, Groot-Brittannië, de Verenigde Sta-
ten en Kenia, werd Mombassa uitgekozen 
als dé locatie voor de grootste en meest 
systematische poging om maritieme pi-
raterij te vervolgen in meer dan 100 jaar. 
Meer dan 100 verdachten moesten ver-
oordeeld worden in de Politierechtbank 
in ruil voor technische en capaciteit-op-
bouwende assistentie voor het Keniaans 
rechtssysteem.

De selectie van Mombassa voor dit alles 
was niet zonder controverse. Tegenstan-
ders wezen op een gebrek aan infra-
structuur en technische expertise om de 
alsmaar groter wordende werklast te kun-
nen opnemen. De patrouilles op zee be-
gonnen immers almaar meer piratensche-
pen te onderscheppen. De overeenkomst 
werd gesloten op een moment dat Kenia’s 
rechtssysteem vanuit verschillende 
hoeken bekritiseerd werd. Het Keniaans 
gerecht werd onder meer verweten dat 
het niet in staat was of niet bereid was, 
om de mensen die verdacht werden van 

het post-electoraal geweld in 2007 te ver-
volgen. (Meer dan 1000 mensen kwamen 
toen om en meer dan 150.000 sloegen 
op de vlucht). Anderen betwijfelden dan 
weer of Kenia wel juridisch bevoegd was 
voor dit soort zaken. Een in Mombassa 
gevestigde advocaat beschuldigde de VS 
en Europa ervan dat ze piraten in Kenia 
“dumpten”.

In het begin van 2010 kondigde Kenia 
aan dat het geen van piraterij verdachte 
personen meer zou aanvaarden voor 
vervolging in Mombassa, omdat het te 
veel kostte. Het VN Bureau voor Drugs 
en Misdaad, samen met de EU en andere 
belanghebbenden, besliste daarop om de 
financiering voor de piratenprocessen op 
te trekken en bouwde een snelrechtbank 
naast de Shimo La Tewa gevangenis vlak-
bij Mombassa. Deze rechtbank zal vooral 
verdachten van piraterij vervolgen onder 
de Keniaanse wetgeving. De VN ziet dit als 
een algemene investering in het Keniaans 
gerecht en verzekert dat deze rechtbank 
ook andere zaken zal aannemen. 

Economische impact
De piraterij-processen bieden een fasci-
nerende kijk op de complexiteit van de 
internationale maritieme wetgeving, 
maar ook op de concrete organisatie van 
de piraterij en haar connecties met een 
waaier aan legale en illegale commerciële 
activiteiten. De Duitse kapitein van een 
maritiem oorlogsschip voerend onder de 
vlag van de EU dat het doelwit was van 
een enigszins bizarre poging tot kaping, 
wierp als getuige in de rechtszaak een 
interessante blik op de moeilijkheden 
die de multi-nationale patrouilles onder-

De gerechtelijke processen bieden  
een fascinerende kijk op de concrete  
organisatie van de piraterij en haar  
connecties met een waaier aan legale 
en illegale commerciële activiteiten.
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vinden: “De oceaan is geen lege ruimte. 
Ze wordt gevuld door visserboten en 
andere soorten handelsschepen. Dezelfde 
persoon die vandaag onder de noemer 
piraat valt, kan morgen een visser zijn of 
een handelaar die goederen vanuit Dubai 
naar Kenia brengt of zelfs een mensen-
smokkelaar die richting Jemen vaart met 
een lading Somalische migranten. Wat 
doe je als je geconfronteerd wordt met 
zo’n situatie?”

Vele van piraterij verdachte personen 
verklaarden in de rechtszaal inderdaad 
dat ze gewoon vissers waren die weg-
gejaagd waren van 
hun traditionele 
visserswateren door 
industriële vis-
sersvloten die soms 
helemaal uit Zuid-
oost Azië komen. 
Andere verdachten 
erkenden dat ze aan 
piraterij deden als 
een manier om hun 
magere inkomen 
van andere vormen 
van maritieme han-
del aan te vullen. 
In een andere zaak 
was er een groep 
verdachten die stel-
den dat ze eigenlijk 
matrozen waren op 
een transportschip 
dat opereert tussen 
Somalië en Jemen. 
Deze getuigenissen benadrukken de ver-
anderlijke vorm van piraterij in de weste-
lijke Indische Oceaan, die een variatie aan 
legale en illegale maritieme economieën 
ondersteunt. De economieën draaien op 
een combinatie van cash en krediet. Ze 
kunnen rekenen op financiële bronnen 
die variëren van clan-netwerken tot mul-
tinationale banken. Door de zeer hoge 
vraag naar geschoolde en ongeschoolde 
arbeiders in de Golfstaten, voeren 
mensenhandelaars bijna dagelijks een 
scheepslading vol Somaliërs (en andere 
Afrikanen) over de Golf van Aden, vaak in 
gevaarlijke omstandigheden. Men schat 
dat er op die manier ongeveer 50.000 

mensen in Jemen beland zijn sinds het 
begin van 2009. Meer dan 500 zijn er al 
gestorven tijdens de oversteek. Aan de 
andere kant van het spectrum is er de 
handel in vee en geiten tussen Somalië 
of Kenia enerzijds en Saoedi-Arabië en de 
andere Golfstaten anderzijds. Die handel 
speelt zich af rond de islamitische feest-
dag Eid al-Adha, het offerfeest en wordt 
door velen beschouwd als een ‘heilige 
handel’. Het levend vee legt vaak dezelfde 
weg af als de kandidaat-migranten. De 
betalingswijzen zijn ook gelijkaardig. 
Deze informele economieën draaien 
vooral buiten de greep van de staat, maar 

zijn vaak gelinkt aan de officiële wereld 
via bepaalde soorten vergunningen en 
omkoperij of andere betalingen aan 
staatsambtenaren. De maritieme piraterij 
deelt dezelfde logica als de andere gepri-
vatiseerde (legale en illegale) commerci-
ele activiteiten en vaak zijn het dezelfde 
mensen die de verschillende soorten han-
del overzien. De betrokkenen bewegen 
zich gemakkelijk tussen de verschillende 
vormen.

De stad Mombassa heeft een belangrijke 
plaats in het systeem waarbij de inkom-
sten uit economische activiteiten uit de 
grijze zone -zo ook uit piraterij- omgezet 

worden naar legale activa. Sinds het 
begin van 2009 kent de havenstad een 
explosie van nieuwe bouwprojecten, 
die voor het merendeel gefinancierd 
wordt met cash betalingen uit Dubai of 
Somalië. Gezien het relatief lakse fiscale 
reguleringssysteem in Kenia en gezien de 
weinige restricties op de beweging van 
kapitaal, is het hoogst lucratief om eigen-
dom te kopen als een manier om geld 
te herinvesteren. Vastgoedmakelaars in 
Mombassa hebben regelmatig verhalen 
over Somalische mannen die aankloppen 
met zakken vol geld en op zoek zijn naar 
grond dat te koop staat. Een makelaar die 

zichzelf voorstelde 
als Kyolo is zeer blij 
met deze boom. De 
prijzen van eigen-
dommen schieten 
de hoogte in na een 
dip van ongeveer 
een decennium. 
Zonder het geld 
van de piraterij 
legt Kyolo uit, zou 
de economie nog 
altijd aan diggelen 
liggen. 

Terwijl velen op het 
terrein, zoals Kyolo, 
de influx van geld 
uit piraterij als een 
zegen zien, worden 
er veel editorialen 
geschreven en 
privé-gesprekken 

gevoerd waarin gewaarschuwd wordt 
voor de bedreiging van de economie. Er 
zijn natuurlijk ook serieuze klachten over 
de stijgende woningprijzen. Kenianen de-
batteren ondertussen over wat legaal is en 
wat illegaal is en bespreken de aard van de 
relatie die ze hebben met Somalië. Maar 
één ding is zeker, piraterij is niet gewoon 
diefstal in de open zeeën, maar een feno-
meen dat de trans-regionale commerciële 
ruimte en handel in de westelijk Indische 
Oceaan diepgaand beïnvloedt. 

www.merip.org
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Afscheidingsreferendum in olierijk gebied
I Georges Spriet I

Op 9 januari zou Zuid-Soedan naar de stembus moeten trekken om per referendum te kiezen voor het behoud van de eenheid  
van Soedan of voor de onafhankelijkheid van de zuidelijke regio. Een tweede referendum moet tezelfdertijd beslissen over  
de aansluiting van de petroleumregio Abyei bij het noorden of bij het zuiden van het land. De openlijke geschillen tussen  

de dominante politieke groepen in noord en zuid, maar ook de achterstand in de organisatie van de twee referenda, doen vrezen 
dat een en ander niet zal kunnen doorgaan zoals gepland. Ligt hier de bron van een nieuw conflict?

Voorgeschiedenis
Net voor het begin van de twintigste 
eeuw komt Soedan onder Brits-Egyptische 
heerschappij. De Britten wilden de hele 
Nijl-vallei controleren en de toegang tot 
het Suez-kanaal veilig stellen. Economisch 
hadden ze plannen om de vruchtbare 
Nijl-vallei en de Gezira-vlakten (tussen de 
Witte en de Blauwe Nijl) om te bouwen 
tot winstgevende katoenvelden. De econo-
mische ontwikkeling bleef beperkt tot het 
centrum van Soedan (Gezira en Khartoem) 
en de haven in het noorden (Port Sudan). 
De economische en sociale ongelijkheid 
met de rest van het land steeg ziender-
ogen. Het Britse beleid wilde de spreiding 
van de islam verhinderen. Terwijl in heel 
Soedan het Arabisch werd gebruikt in het 
onderwijs en de administratie, werd in 
het zuiden elke Arabische invloed verbo-
den. Dit beleid versterkte de historische 
scheiding tussen het Afrikaanse zuiden en 
het gearabiseerde noorden van Soedan. 
Na de onafhankelijkheid in 1956 ging het 
zuiden zowel bestuurlijk als economisch 
een marginale rol spelen en groeide het 
verzet tegen de regering in de hoofdstad 
Khartoem. Sedert 1962 spreekt men of-
ficieel van een burgeroorlog. Geen enkel 
van de opeenvolgende regimes kon een 
adequate regeling vinden om de opstand 
in het zuiden tot een einde te brengen. 
In 1972 verwierf het zuiden via het vre-
desakkoord van Addis Abeba een zekere 
autonomie ten opzichte van het noorden. 
Dit bracht een periode van wapenstilstand 
met zich mee, maar in 1983 braken de ge-
vechten opnieuw uit. Pas tegen het eind 
van de jaren 1970 is de islam een belang-
rijke rol gaan spelen in het publieke leven 
in Soedan, mede door de petrodollars 
van Saoedi-Arabië en de versterking van 
de Moslimbroederschap. Logischerwijze 
kwam dit de tegenstelling met het het 

hoofdzakelijk animistische en christelijke 
zuiden niet ten goede. Het noorden vindt 
steun bij de Arabische wereld. De zuide-
lijke, christelijke rebellen van de SPLA/M 
(‘Sudan People’s Liberation Army/Move-
ment’) konden dan weer rekenen op aan-
zienlijke christelijke en Noord-Amerikaan-
se steun (de zuidelijke olierijkdommen 
hebben hier zeker iets mee te maken). 

Vredesakkoord
Het is slechts onder zware internationale 
druk – vooral van Washington, dat orde 
en rust predikt in functie van de petrole-
umontginning – dat in januari 2005 het 
vredesakkoord (‘Comprehensive Peace 
Agreement’ – CPA) werd getekend tussen 
de regering en de zuidelijke militie SPLA/M 
van rebellenleider John Garang. Het ver-
drag maakte officieel een einde aan de 
burgeroorlog in Soedan, waarin ongeveer 
2 miljoen mensen om het leven kwamen 
en meer dan 4 miljoen mensen op de 

vlucht sloegen. Het vredesakkoord luidde 
ook een transitieperiode in voor Soedan, 
die in 2011 zal aflopen. Gedurende deze 
periode werd bepaald dat er een meer 
democratische machtsdeling geïnstalleerd 
moest worden (de vice-president moet uit 
het zuiden komen), met autonomie voor 
Zuid-Soedan en een billijke verdeling van 
de olie-inkomsten. In 2005, drie weken na 
zijn aanstelling tot vice-president werd 
SPLA/M-leider John Garang het slachtof-
fer van een dodelijk helikopterongeluk. 

Sommigen spraken van een aanslag en 
er braken gewelddadige rellen uit, maar 
uiteindelijk kon het vredesproces op het 
spoor gehouden worden door de SPLA/M 
onder Salva Kiir Mayardit en de de Nati-
onale Congrespartij (NCP) van president 
Omar al-Bashir. Beiden zagen hun leider-
schap bevestigd in de verkiezingen van 
april 2010.

Einde overgangsperiode
Het zuiden beschikt voor het ogenblik over 
zo’n 82% van de Soedanese olievelden, 
maar dit zou tot 95% kunnen stijgen naar-
gelang de uitkomst van een onenigheid 
over de olievelden (Heglig en Bamboo) 
langs de grens tussen noord en zuid. De 
olie-export bedroeg vorig jaar zo’n 2,8 
miljard dollar. Via pijpleidingen wordt 
de olie naar Port Sudan in het noorden 
getransporteerd. Naar verluidt zou China 
– de belangrijkste oliepartner van Soedan 
– naar alternatieven zoeken met een ont-

sluiting via Kenia, maar momenteel is er 
zeker nog geen pijpleiding naar het zuiden 
in aanbouw. 
Vooraleer het referendum van 9 januari 
2011 kan plaatsvinden, moeten er nog 
een aantal problemen worden opgelost. 
Hierbij gaat het onder meer om de bepa-
ling van de grenslijn tussen noord en zuid. 
(Volgens de VN zijn er het laatste jaar zo’n 
2500 mensen gedood en zo’n 350.000 
‘verhuisd’ door gewapende botsingen in 
de grensregio). Ook de verdeling van de 

Zuid-Soedan is één van de armste regio's 
op aarde. Indien het onafhankelijk wordt, 
zullen de uitdagingen voor de regio 
enorm blijven.
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AFRIKA

olievoorraden en -inkomsten, de verde-
ling van Nijl-waterwegen en de verdeling 
van de buitenlandse schuld, zijn hekele 
punten. 
Het grensgebied tussen noord en zuid 
heeft een bijzonder olierijke ondergrond. 
Er zou een overeenkomst bestaan over 
80% van de grens maar zeker vijf gebie-
den liggen nog ter discussie, onder meer 
de reeds vernoemde Heglig-olievelden. In 
het Abeya gebied is er een conflict tussen 
de Ngok Dinka boeren en de noordelijke 
nomaden van Misserya-stam. Het draait 
vooral over de plaats en de rol van de 
nomaden in die regio. De SPLA/M beschul-
digt Khartoem ervan de Misserya-stam te 
gebruiken als kolonisten in het gebied om 
aldus de stembusgang 
te kunnen beïnvloeden. 
Dit wordt uiteraard door 
de NCP van de president 
ontkend. Tot nog toe (13 
oktober 2010) zijn de 
delegaties uit Noord- en 
Zuid-Soedan er niet in 
geslaagd tot een verge-
lijk te komen omtrent 
hun verschilpunten. 
Geruchten doen de 
ronde dat het opsplitsen 
van Abeyi een mogelijke 
oplossing zou kunnen 
bieden, maar dan blijft 
de discussie over de 
precieze demarcatielijn. 
Waarnemers melden 
dat beide entiteiten ondertussen hun le-
gers aan de grens in gereedheid brengen.

In het zuiden gaan er stemmen op om de 
link tussen de twee referenda –dat over 
de zuiderse onafhankelijkheid en dat over 
de aansluiting van het Abeyi-gebied– door 
te knippen, zodat de zekere overwinning 
van het onafhankelijkheidsstreven niet 
in gevaar wordt gebracht. Maar de voor-
bereiding van de stembusgang is nog 
verre van klaar. Er was eerst en vooral een 
langdurige discussie over de samenstel-
ling van de kiescommissie. De problemen 
zijn niet min: de kiezersregistratie in het 
zuiden moet gecontroleerd worden en 
er moeten stembureaus geïnstalleerd 
worden in alle gebieden waar minstens 
20.000 mensen wonen. Dit in een regio 

zo groot als Frankrijk, met zo goed als 
geen verharde wegen. Bovendien heeft 
de jarenlange burgeroorlog veel vluchte-
lingen gecreëerd. Sommigen gingen naar 
het noorden van Soedan, anderen naar 
buurlanden, en er leven zo’n 150.000 Zuid-
Soedanezen in de Verenigde Staten. De 
commissie moet ervoor zorgen dat al deze 
mensen de kans krijgen deel te nemen 
aan het referendum. 

Besmettelijke ziekte
Niet iedereen is gelukkig met de moge-
lijke realisering van het referendum. De 
Libische leider, Kadhafi, meent openlijk 
dat wat er in Soedan te gebeuren staat 
een ‘besmettelijke ziekte’ voor Afrika zou 

kunnen betekenen. Soedan is immers niet 
het enige land met een conflict tussen 
twee geografische entiteiten. De alge-
meen-secretaris van de Arabische Liga, 
Amr Moussa, zegt te vrezen dat dit refe-
rendum een grote impact zal hebben op 
de veiligheid en stabiliteit van een groot 
deel van Afrika en het Midden-Oosten. Hij 
meent dat Soedan zich goed moet voor-
bereiden op de twee referenda, die volle-
dig transparant en geloofwaardig moeten 
zijn. Tijdens een Arabisch-Afrikaanse top 
in het Libische Syrte onderstreepten de 
Arabische en Afrikaanse leiders de nood-
zaak van respect voor de soevereiniteit 
van Soedan, zijn territoriale integriteit en 
zijn onafhankelijkheid, en verwierpen ze 
elke poging om de eenheid, veiligheid en 
stabiliteit van het land te bedreigen. Brit-

ten en Amerikanen van hun kant menen 
dat de politieke geschillen zeer scherp 
zijn, maar dringen aan op de referenda en 
menen dat het nog altijd mogelijk is ze te 
organiseren volgens de vooropgestelde 
kalender. 

Indien het referendum doorgaat, staat 
het zo goed als vast dat de oproep tot 
onafhankelijkheid van de SPLA/M onder 
Salva Kiir het zal halen. Hoe zal Khartoem 
reageren, nu president al-Bashir onlangs 
verklaarde dat hij het vredesakkoord wil 
respecteren maar de opdeling van het 
land niet ziet zitten? Indien Zuid-Soedan 
onafhankelijk wordt, dan blijven de uitda-
gingen voor de regio enorm. Het gebrek 

aan ontwikkeling is 
pertinent. Minder dan 
de helft van de bevol-
king heeft toegang tot 
drinkbaar water en de 
moedersterfte-cijfers 
zijn bij de hoogsten ter 
wereld. Ondanks de 
aanwezigheid van olie, 
gaat het hier om één 
van de armste regio’s op 
aarde. Het vredespro-
ces heeft niet voor de 
verhoopte economische 
vooruitgang en ontwik-
keling gezorgd. Mocht 
het referendum niet 
doorgaan of mochten 
de geschillen rond de 

grenslijn aanslepen, dan is het goed mo-
gelijk dat de situatie weer omslaat in een 
gewapende confrontatie. Dit zou uiteraard 
een catastrofe betekenen voor de mensen 
daar. Bovendien zou deze oorlog de hele 
noord-oostelijke regio van Afrika kunnen 
destabiliseren en conflicten in Centraal en 
Oost-Afrika doen aanzwengelen.

Bronnen:
De Schepper Pieter, ‘De rol van de VN in Darfur, 
vredescahier 2/2005, Vrede vzw
Lobe Jim, ‘US steps up mediation efforts as referen-
dum nears’ (www.allafrica.com)
Smith Brian, ‘Pressure US ensures Sudanese poll 
goes ahead’ (www.wsws.org)
Smith Brian, ‘Oil companies complicit in Sudan civil 
war’ (www.wsws.org)
Hamilton Rebecca, ‘South Sudan Independence vote 
at risk’ (www.newamerica.net)
www.jeuneafrique.com
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Stijgende spanning in de Chinese Zeeën
I Con Hallinan I

De relaties tussen de Aziatische buren China en Japan lopen de laatste maanden niet bepaald gesmeerd.  
Op het eerste zicht is het moeilijk te verklaren hoe een kleine botsing, afgelopen augustus, tussen een Chinese vissersboot en  

een schip van de Japanse kustwacht, kon escaleren naar een situatie waarbij Beijing en Tokyo op het punt stonden hun relaties  
te verbreken. Het incident reflecteert echter een aantal recente beleidsbeslissingen die door beide naties beschouwd worden  

als vitaal voor hun belangen in de regio. De agressieve druk van de Verenigde Staten in een poging haar traditionele belangen  
in Azië te verdedigen, was ook niet bevorderlijk. 

AZIË

Tokyo vs Beijing
Het ongeluk vond plaats nabij een ver-
zameling minuscule eilandjes in de Oost 
Chinese Zee waarvan het eigenaarschap 
opgeëist wordt door zowel China (die ze 
de Diaoyutai-eilanden noemt), Japan (de 
Senkaku-eilanden) als Taiwan. Het dis-
puut heeft minder te maken met de vis-
serij dan met de potentiële reserves aan 
natuurlijke energiebronnen die onder de 
serie koraaleilanden en riffen verborgen 
schijnen te liggen. In 1978 stelde de Chi-
nese premier Deng Xiaoping voor dat een 
beslissing over de soevereiniteit van de 
eilandengroep voor onbepaalde duur zou 
uitgesteld worden en dat zowel China als 
Japan ondertussen in de omgeving zou-
den kunnen vissen. Dit werd in 1997 offi-
cieel bevestigd door een Japan-China Vis-
serij Akkoord. Voor meer dan dertig jaar 

zijn de betrokken partijen erin geslaagd 
elkaar niet te provoceren wat de eilanden 
betreft. Tot 7 augustus, toen een Chinese 
vissersboot nabij de betwiste eilanden, 
die in de praktijk gecontroleerd worden 
door Tokyo, op een Japans patrouilleschip 
vaarde. De kapitein van de Chinese schuit 
werd gearresteerd. Hij had volgens de Ja-
panse kustwacht meerdere verzoeken tot 

het verlaten van het gebied genegeerd. 
Het incident weerspiegelt volgens Tokyo 
de stijgende assertiviteit van Beijing in 
de regio van de Oost- en Zuid-Chinese 
Zeeën, een regio die China zelf omschrijft 
als “cruciaal voor” of “de kern van” haar 
veiligheid. Vanuit Chinees standpunt was 
de arrestatie van de Chinese kapitein een 
provocatieve daad, die de groeiende vijan-
digheid van Japans regerende Democrati-
sche Partij perfect illustreert. Bovendien 
is Beijing ervan overtuigd dat de Amerika-
nen er achter zitten. 

In zekere zin hebben beide zijden het bij 
het rechte eind. Japans Democratische 
Partij werd oorspronkelijk verkozen met 
een platform dat ten eerste de verbete-
ring van de relaties met China nastreefde, 
ten tweede het Japans akkoord met de VS 

over de militaire basis in Okinawa wilde 
heronderhandelen en ten derde de nauwe 
band met het VS beleid wat wilde ver-
soepelen. Maar de Obama-administratie 
torpedeerde de Japanse premier Yukio 
Hatoyama door te weigeren een com-
promis te sluiten wat de Okinawa-basis 
betreft. Hatoyama moest buigen onder 
de VS-druk en zag zich uiteindelijk ver-

plicht op te stappen. Hij werd vervangen 
door een meer pro-Amerikaanse premier 
Naoto Kan. China beschouwde de hele 
episode als een regelrechte coups geregis-
seerd door Washington, waarin de meer 
onafhankelijk geörienteerde vleugel van 
de Democratische Partij gemarginaliseerd 
werd en Japan terug stevig onder de VS-
paraplu werd getrokken. Het feit dat de VS 
gezamenlijke Amerikaans-Japanse marine 
manoeuvres gepland heeft vlakbij de be-
twiste eilanden strooit zout in de Chinese 
wonde. Washington wil ook militaire 
oefeningen organiseren nabij Taiwan, het 
eiland dat China beschouwt als een deel 
van zijn nationaal grondgebied. Amerika 
heeft bovendien net grootschalige militai-
re oefeningen achter de rug in de Gele en 
de Zuid Chinese Zeeën, samen met Zuid-
Korea. Deze manoeuvres werden scherp 
veroordeeld door Beijing. “[de VS] maakt 
werk van een alsmaar nauwere omsinge-
ling van China en daagt constant de kern-
belangen van China uit”, stelde admiraal 
Yang Yi onlangs in de legerkrant People’s 
Liberation Army Daily. 

De mening van Tokyo dat er in China 
momenteel een sterke stroming van na-
tionalisme woedt, die alsmaar meer de 
traditionele machtsbalans in Azië durft 
in vraag te stellen, is ook een correcte 
observatie. Afgelopen eeuw hebben de 
Europese machten en Japan met grote 
regelmaat het Chinees territorium aange-
tast. Bovendien koestert China nog altijd 
wrok jegens Japan voor de brutale invasie 
van 1931-1945. Historische vernederingen 
spelen effectief een rol in de huidige crisis, 
maar als er één gigantische drijfveer is 
voor China’s buitenlands beleid, dan is het 
wel de toegang tot energie, die nodig is 

De drijfveer voor China's buitenlands 
beleid is de toegang tot  
energie, die nodig is om de explosieve  
industrialisatie van het land  
in goede banen te kunnen leiden.
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om de explosieve industrialisatie van het 
land in goede banen te kunnen leiden. 
Om die reden smeedde China banden met 
Iran, landen uit Centraal-Azië, Latijns-
Amerika en Afrika. De olie en de gas die de 
Chinese fabrieken draaiende houden, ar-
riveren in het land via het water en Beijing 
maakt zich alsmaar meer ongerust over de 
kwetsbaarheid van haar energie-slagader. 
Als de Straat van Malakka, tussen Sumatra 
en het schiereiland Malakka afgesloten 
zou worden, dan vallen de fabrieken 
in China volledig stil. Als de VS en haar 
bondgenoten, Japan en Zuid-Korea, groot-
schalige oorlogsoefeningen uitvoeren in 
de Indische Oceaan en de wateren vlakbij 
China, dan is het dus niet onbegrijpelijk 
dat Beijing reageert met de versterking 
van zijn zeemacht. China wil tonen dat 
het bereid is ‘zijn’ economische zone te 
beschermen. Maar deze houding geeft de 
VS nog meer justificatie om allianties in 
de regio uit te bouwen en te zorgen voor 
militaire paraatheid. 

Nog twistpunten
Er zijn nog een aantal twistpunten in de 
regio. De toekomstige watervoorraden 
zijn een grote zorg voor China. Een van 

de grootste waterbronnen van het land 
zijn de Himalaya’s, waar de gletsjers aan 
een snel tempo aan het inkrimpen zijn 
ten gevolge van de klimaatsverandering. 
Landen die grenzen aan de bergketen 
zouden hierover dringend met elkaar 
moeten overleggen, maar China houdt 
zich ondertussen volop bezig met het 
bouwen van dammen om het aflopende 
water in te sluiten. Er zijn eveneens een 
aantal historische spanningen in de regio. 
India verloor een aanzienlijk stuk land 
aan China in de Chinees-Indische Oorlog 
van 1962 en sinds 2005 refereert Beijing 
openlijk naar het door India gecontro-
leerde Arunachal Pradesh-grensgebied 
als “Zuid Tibet”. Er wordt ook gezegd dat 
China zijn militaire aanwezigheid in dat 
gebied aan het opdrijven is. Terwijl som-
mige Indische rechtse krachten openlijk 
aansturen op een gewapend conflict 
met China, lijkt dit scenario zeer on-
waarschijnlijk sinds China’s desastreuze 
invasie van Vietnam in 1979 is het land 
zeer beducht voor oorlog. Bovendien 
kunnen China noch India zich eigenlijk 
een oorlog permitteren, zeker niet één 
die het potentieel heeft om uit te groeien 
tot een nucleair conflict. Taiwan is een 

andere ‘kerngebied’ van 
China. De Amerikanen 
verkopen massaal wapens 
aan Taiwan en organiseren 
er marine oefeningen met 
Japan, in een poging China 
af te raden het eiland bin-
nen te vallen. Maar alweer 
is het zeer weinig waar-
schijnlijk dat zo’n invasie 
eraan zit te komen. China 
en Taiwan hebben zelfs 
al gezamenlijke zoek- en 
reddingsmanoeuvres uit-
gevoerd. China beschuldigt 
de Amerikanen ervan dat 
ze de boel komen opjut-
ten in de regio, maar het is 
mede dankzij de weigering 
van de Chinezen om een 
mogelijke invasie van Tai-
wan definitief van de tafel 
te vegen dat Washington 
het ideale excuus heeft om 

een voet tussen de deur te 
houden. Er kan geen twijfel over bestaan 
dat de VS effectief probeert om China te 
omsingelen met militaire strijdkrachten 
en bondgenootschappen probeert op te 
bouwen met landen in de regio die Beij-
ing niet gunstig gezind zijn. Er bestaat 
ook geen twijfel over het feit dat China’s 
nood aan energie, water en veiligheid 
ertoe geleid heeft dat China zich veel 
assertiever opstelt dan het in een hele 
tijd gedaan heeft. De Amerikaanse mili-
taire strijdkrachten in de achtertuin van 
China zijn een potentiële dreiging, maar 
er zijn geen aanwijzingen dat er effectief 
gevochten zal worden. Tokyo stelde zich 
verzoenend op gedurende de Azië-Europa 
top in Brussel afgelopen oktober. De Chi-
nezen verklaarden zich akkoord met de 
heropstarting van gesprekken tussen de 
legers van Washington en Beijing. 
Nationale problemen hebben regionale 
consequenties, terwijl regionale  
problemen alsmaar mondialere propor-
ties aannemen. Dit belooft heel wat 
werk voor een Verenigde Naties die 
dringend versterkt en gedemocratiseerd 
dient te worden. Van de alternatieven 
zou men ‘s nachts immers moeten wak-
ker liggen. 

AZIË

Indische en Chinese soldaten aan de gezamenlijk grens van beide landen.
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India en Israël:  
een onwaarschijnlijke alliantie

I Isabelle Saint-Mézard I

India heeft de derde grootste moslimpopulatie ter wereld en onderhoudt goede politieke en economische relaties  
met Arabische landen. Toch koopt het tegelijkertijd volop wapens en militaire expertise van zijn nieuwe vriend Israël.

AZIË

India en Israël ontstonden allebei (respec-
tievelijk in 1947 en 1948), na gewelddadige 
afscheidingsprocessen, uit de ruïnes van 
het Britse koloniale wereldrijk. Beiden 
ken(d)en elk hun conflicten. Maar dat cre-
eerde zeker nooit een band of enige affi-
niteit tussen de twee landen: integendeel. 
Vanaf de jaren 1920 schaarden de leiders 
van India’s nationalistische beweging zich 
aan de kant van de Palestijnse Arabieren 
tegen het Brits imperialisme en tegen de 
zionistische doelstelling van de creatie van 
een joodse staat. India stemde tegen de 
verdeling van Palestina tijdens de stem-
ming in de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties in 1947 en erkende Israël 
pas in 1950. Tot in de jaren 1980 vormde 
het een blok samen met de Arabische lan-
den binnen de Verenigde Naties en binnen 
de Beweging van Niet gebonden Landen, 
die de verdediging op zich nam van het 
Palestijnse volk en hun recht op een soe-
vereine staat. 

India had daar haar redenen voor. Het was 
bezorgd dat de moslimwereld de kant van 
Pakistan zou kiezen in het territoriaal con-
flict met dat land over Kashmir, het grens-
gebied dat nog altijd door beide landen 
opgeëist wordt. Het was ook bezorgd over 
zijn energieveiligheid. India is namelijk 
voor het grootste deel afhankelijk van het 
Midden-Oosten voor de toevoer van olie. 
Bovendien rekende de Indische economie 
in de late jaren 1980 en gedurende de ja-
ren 1990 hard op het geld dat opgestuurd 
werd door de vele Indische immigranten-
arbeiders in de Golfstaten. 

Aanloop
Maar de kloof tussen India en Israël is 
over de jaren heen heel wat versmald. Al 
in de jaren 1960 knoopten beide landen 
geheime militaire en inlichtingencontac-

ten aan. Israël was bereid om het Indische 
leger te helpen bij zijn grensconflicten 
met China (in 1962) en Pakistan (1965 en 
1971). In 1978 reisde de Israëlische minister 
van Buitenlandse Zaken, Moshe Dayan, 
zelfs in het geheim af naar India om een 
concrete samenwerking voor te stellen. In 
1992 knoopte New Delhi formele diploma-
tieke betrekkingen aan met Tel Aviv. Deze 
beslissing werd vergemakkelijkt door het 
einde van de Koude Oorlog en de Midden-
Oosten Conferentie in Madrid van oktober 
1991, die vrede tussen Israël en Palestina 
in het vooruitzicht stelde. Maar de beslis-
sing om toenadering te zoeken tot Israël 
was ook een gevolg van India’s teleurstel-
ling over de magere resultaten die het tot 
dan toe had bereikt met haar buitenlands 
beleid. Zo heeft het nooit Pakistans in-

vloed onder de Arabische landen kunnen 
neutraliseren en haar eigen positie in 
het Kashmir-conflict werd herhaaldelijk 
veroordeeld door resoluties van de Orga-
nisatie van de Islamitische Conferentie, 
een intergouvernementele organisatie 
met een permanente vertegenwoordiger 
bij de Verenigde Naties, die bestaat uit 
57 (voornamelijk) islamitische landen uit 

het Midden-oosten, Afrika, Azië en Zuid-
Amerika. 

Diplomatieke relaties met Israël werden 
voor het eerst aangeknoopt op initiatief 
van de centrum-linkse nationalistische 
Congrespartij, maar het was de hindoe-
nationalistische Bharatiya Janata Party 
(BJP), aan de macht tussen 1998 en 2004, 
die het partnerschap verder ontwikkelde 
en die het een concrete invulling gaf. Op 
hun hoede voor, of zelfs openlijk vijandig 
tegenover de moslimwereld, aarzelde de 
BJP geen minuut om haar sympathie met 
Israël te uiten. De BJP heeft zich nooit 
ingehouden, zoals de Congrespartij, om 
de moslim minderheid in India niet tegen 
de borst te stuiten. De situatie na de aan-
slagen op de Twin Towers in de Verenigde 

Staten in 2001, versterkte de relatie met 
Israël nog. De door de BJP geleide coa-
litieregering propageerde toen immers 
enthousiast de idee dat liberale democra-
tieën een verenigd front moesten vormen 
tegen het islamistisch terrorisme. De BJP 
nodigde in september 2003 zelfs de toen-
malige eerste minister van Israël, Ariël 
Sharon, uit om de terroristische aanslagen 

India en Israël knoopten al in de jaren 1960 
geheime militaire contacten met elkaar 
aan. Formele diplomatieke betrekkingen 
volgden pas in 1992, na de Midden-Oosten 
conferentie in Madrid (oktober 1991),  
die vrede tussen Israël en Palestina  
in het vooruitzicht stelde.
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van 9/11 in New York 
te komen herden-
ken in India. 

Uiteindelijk leidde 
dit hele proces tot 
de droom van som-
mige Indische politi-
ci: een strategische 
samenwerkingsdrie-
hoek tussen Israël, 
India en de VS. Een 
idee dat voor het 
eerst op tafel gelegd 
was op 8 mei 2003 
door Brajesh Mishra, 
de toenmalige nati-
onale veiligheidsad-
viseur van India, in 
een speech op een 
diner van de ‘Ame-
rican Jewish Com-
mittee’ (een van de 
oudste joodse druk-
kingsgroepen in de VS die ijvert voor de 
rechten van de joden overal ter wereld). 
“Ons belangrijkste thema hier vanavond is 
een collectieve herdenking van de horrors 
van het terrorisme en een viering van de 
alliantie van de vrije maatschappijen die 
betrokken zijn in het bestrijden van deze 
gesel. De VS, India en Israël zijn allen be-
langrijke doelwitten geweest van het ter-
rorisme. Ze moeten gezamenlijk het hoofd 
bieden aan hetzelfde lelijke gezicht van 
het moderne hedendaagse terrorisme”. In 
de jaren daarna spraken de vertegenwoor-
digers van de verschillende regeringen 
regelmatig over defensie en anti-terroris-
me met elkaar. Ondertussen vond er ook 
een beslissende toenadering plaats tussen 
pro-Indische en pro-Israëlische drukkings-
groepen in Washington. 

Defensieindustrie
Nadat de Congrespartij de macht in In-
dia heroverd had aan het hoofd van een 
regeringscoalitie in 2004, werd er veel 
minder nadruk gelegd op ideologie, maar 
de ondertussen opgebouwde Indisch-
Israëlische relatie werd niet fundamenteel 
aangetast. Vooral omdat die voornamelijk 
draaide rond de prioritaire punten ‘de-
fensie’ en ‘veiligheid’. Ondertussen zijn 

de linken tussen beide landen behoorlijk 
uitgebreid en er wordt nu samengewerkt 
rond landbouw, toerisme, wetenschap en 
technologie. Hoewel voor het grootste 
deel afhankelijk van de diamantindustrie, 
die voor meer dan 50% van alle handel 
tussen India en Israël instond in 2008, 
steeg de waarde van de commerciële acti-
viteiten tussen beide landen van 200 mil-
joen dollar in 1992 tot 4 miljard in 2008. 
Maar defensie blijft toch de essentie van 
de samenwerkingsrelatie.

Israëls defensie-industrie is aangewezen 
op export voor haar overleving. Tot het 
eind van de jaren 1990 ging de meeste 
militaire export naar China. Maar het 
VS-veto op de transfer van gevoelige 
technologieën naar China verplichte 
Israël naar andere markten uit te kijken, 
waaronder India. Dit bleek een vrucht-
bare zet, want India kon dankzij zijn eco-
nomische groei de aanzienlijke ladingen 
defensiemateriaal die het nodig achtte, 
bekostigen. India zelf zocht naar nieuwe 
bevoorraders toen bleek dat de Russische 
fabrikanten maar een deel van de leegte 
konden opvullen die achtergelaten was 
door de verdwijning van de voormalige 
Sovjetleveranciers. Vele Sovjet-produc-

tielijnen werden immers ontmanteld of 
op inactief gezet na 1991. De VS schoof 
ondertussen ook alsmaar meer richting 
India op, wat de technologietransfers 
vergemakkelijkte.

In één decennium is Tel Aviv de belang-
rijkste leverancier van wapens geworden 
voor India, die nu tevens de grootste 
exportmarkt is van Israël. De waarde van 
de contracten die de laatste tien jaar on-
dertekend werden wordt geschat op bijna 
10 miljard dollar. Flexibiliteit en ontvan-
kelijkheid voor specifieke aanvragen zijn 
de grote troeven van Israël als militaire 
producent. Het was in staat om zich on-
middellijk aan te passen aan de noden van 
India’s gewapende strijdkrachten (wiens 
materiaal voor het merendeel Sovjet-
Russisch was) en bemachtigde lucratieve 
contracten voor de modernisering van 
het Russisch materiaal. Tanks, helikopters, 
gevechtsvliegtuigen en vrachtvliegtuigen 
werden allemaal uitgerust met nieuwe 
Israëlische elektronica. Israël bleek ook in 
staat om het Indisch leger op zeer korte 
termijn te voorzien van de nodige wapens 
en munitie gedurende zijn confrontatie in 
mei en juni 1999 met Pakistan in het Kar-
gil-district in Kashmir (het Kargil-conflict) 

AZIË

53528_Vrede_bw_406.indd   20 4/11/10   11:49



21

Vrede  |  nr. 406  |  november - december 2010

De industriële samenwerking tussen Israël 
en India draait vooral rond bewakingsra-
dars, onbemande vliegtuigen, en raket-
tensystemen. In 2004 ondertekenden Tel 
Aviv en New Delhi een contract van 1,1 mil-
jard dollar voor drie Phalcon radarsyste-
men voor de bewaking van het luchtruim. 
De samenwerking rond raketten begon in 
2001 met een contract ter waarde van 270 
miljoen dollar voor een defensiesysteem 
voor op oorlogsschepen, gebaseerd op 
Barak-raketten (‘barak’ is Hebreeuws voor 
‘bliksem’). Een nieuw hoogtepunt in de 
industriële relaties werd bereikt in 2006, 
toen India en Israël overeenkwamen om 
samen een nieuwe generatie raketten 
te ontwikkelen. Hierdoor trad Tel Aviv 
in directe concurrentie met Rusland, dat 
samen met India eveneens kruisraketten 
aan het ontwikkelen was. In 2007 onthul-
den India en Israël een gezamenlijk project 
met een prijskaartje van 2,5 miljard dollar: 
de ontwikkeling van een nieuw defensie-
systeem voor in de lucht, functionerend 
met Barak raketten, bestemd voor de Indi-
sche luchtmacht en het leger. 

Een ander gebied waarop volop samen-
gewerkt wordt, is de satellieten-sector. In 
januari 2008 lanceerde India een geavan-
ceerde spionagesatelliet voor Israël, die 
capabel is om informatie te verzamelen 
over strategische installaties in Iran. In 
april 2009 lanceerde India dan zijn eigen 
spionagesatelliet. New Delhi achtte dit 
dringend nodig na de reeks terroristische 
aanslagen eind november 2008, in de 
grootste Indische stad Mumbai, waarbij 
minstens 170 doden vielen. India spen-
deerde 600 miljoen dollar aan Israëlische 
radars om zijn alarmsysteem de westelijke 
kusten van het land te optimaliseren. 

Israël is zonder twijfel een geprivilegi-
eerde partner van India bij de inspan-
ningen van New Delhi om zijn territoriale 
veiligheidssystemen te verbeteren. De 
al nauwe coöperatieve relatie tussen de 
twee landen werd nog versterkt door de 
samenwerking rond ‘terrorismebestrij-
ding’. Israël heeft India geholpen bij het 
bouwen van een barrière aan de ‘contro-
lelijn’, zijn de facto grens met Pakistan, en 
het heeft het Aziatische land ook voor-

zien van bewakingssystemen om de infil-
tratie van islamistische militanten tegen 
te gaan. De Israeli’s zijn bij de weinige 
buitenlandse adviseurs die al een bezoek 
gebracht hebben aan de plaatsen waar 
militaire operaties uitgevoerd worden in 
Kashmir. 

Internationaal & intern
India steunt, net zoals het grootste deel 
van de internationale gemeenschap, nog 
altijd de oprichting van een leefbare Pa-
lestijnse staat. Maar India heeft intussen 
geleerd om op diplomatiek vlak twee keer 
te denken voor het iets zegt of doet. Het 
probeert om de samenwerkingsrelatie 
met Israël gescheiden te houden van 
de situatie in het Midden-oosten. Het 
probeert de nauwe banden in bepaalde 
sectoren met Tel Aviv te beschermen, ter-
wijl het tegelijkertijd oplet de Arabische 
landen niet tegen zich in het harnas te 
jagen. De officiële verklaringen van India 
zijn altijd zeer voorzichtig geformuleerd. 
Het veroordeeld zowel de brutaliteit van 
Israël als de terroristische aanvallen ge-
richt tegen het land. Terwijl het naar Israël 
toegroeide, begon India ook banden te 
ontwikkelen met Iran vanaf het begin van 
de jaren 2000. Vlak voor het bezoek van 
Ariël Sharon in september 2003 ontving 
New Delhi nog de toenmalige Iraanse pre-
sident Mohammad Khatami. Paradoxaal 
genoeg heeft de toenadering tot Israël, 
India een nieuw soort macht gegeven in 
haar Midden-Oosten beleid. Vermits ze 
niet zeker meer zijn van de vanzelfspre-
kende Indische steun, houden de landen 
in het Midden-Oosten meer rekening met 
de belangen van India. 

De relatie met Israël is op internationaal 
vlak soms delicaat voor New Delhi, maar 
er zijn eveneens heel wat redenen waarom 
die relatie binnen de grenzen van India zelf 

ook geen evidentie is. India moet immers 
de gevoelens van de grote moslimminder-
heid in consideratie nemen. 14% van de 
Indische bevolking is islamitisch. Boven-
dien moet het ook op zijn hoede zijn voor 
de aanzienlijke linkerzijde in het land, de 
erfgenamen van de anti-imperialistische 

traditie. Zij zouden protesteren tegen een 
te pro-Israëlisch beleid vanwege New 
Delhi. Indische beleidsmakers proberen 
hun zaken met Israël discreet te houden, 
maar een evenwicht vinden is veel moei-
lijker in tijden van crisis. Gedurende de 
oorlog van Israël tegen de Hezbollah in het 
Zuiden van Libanon in 2006, beperkte New 
Delhi zich bijvoorbeeld eerst tot een zeer 
aarzelende veroordeling van Israëls acties, 
maar verharde wat later van toon onder 
druk van de communistische partij en de 
moslimkiezers. Ergernis en kwaadheid over 
de 34 dagen aanhoudende brutale acties 
van Israël, zorgden er uiteindelijk wel voor 
dat het Indisch parlement het offensief 
unaniem veroordeelde in een resolutie.

De nagestreefde voorzichtigheid van India 
op diplomatiek niveau wat het Midden-
Oosten betreft, is het resultaat van een 
voorspelbare polarisatie tussen degenen 
die een (voor India) traditionele pro-
Arabische positie innemen en degenen 
die voorstanders zijn van een alliantie 
met Israël. Het legt echter ook de interne 
politieke spanningen bloot tussen de nood 
om de 160 miljoen moslims en de linker-
zijde in India niet te affronteren en de 
fascinatie met de Israëlische methoden, 
die sommigen in India met plezier zouden 
willen uitproberen tegen de terroristische 
organisaties gebaseerd in Pakistan. 

www.mondediplo.com

Artikel vertaald door SVM

AZIË

India probeert de nauwe banden  
met Israël te beschermen, tegelijkertijd 
probeert het de Arabische landen niet 
tegen zich in het harnas te jagen.
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ROJ TV,  
een doorn in het oog van de Turkse staat

I Derwich M. Fehro I

Begin augustus 2010 startten de Deense gerechtelijke instanties een onderzoek naar de Koerdische zender ROJ TV op verdenking 
van banden met de ‘terroristische’ Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK). De rekeningen van de zender werden op slag geblokkeerd. 
Net zoals in het Belgische Spoetnik-proces tegen MED TV was er echter geen concreet bewijsmateriaal om de aantijging te staven 
en besliste het gerechtshof in Kopenhagen op 18 oktober jl. om de rekeningen te deblokkeren. Dit is het zoveelste proces tegen de 

Koerdische satellietzender aangespannen onder druk van Turkije en de VS, met het oog op de definitieve sluiting van het Koerdische 
tv-kanaal.

KOERDEN

ROJ TV
De Turkse staat heeft er altijd naar ge-
streefd om een zo groot mogelijke con-
trole te hebben over het onderwijs, het 
sociaal-cultureel leven en de economische 
sector. Ook de media staan volledig onder 
de controle van Ankara. Met de komst 
van de satelliettelevisie, kregen mensen 
die het niet eens waren met het regime 
echter de mogelijkheid om te ontsnappen 
aan die staatscontrole. Ook de Koerden 
maakten hier dankbaar gebruik van en 
lanceerden MED TV, hun eerste satelliette-
levisie. MED TV werd in 1995 opgericht op 
initiatief van een groep Koerdische jour-
nalisten, die tussen 1991 en 1993 uit Turkije 
moesten vluchten. De eerste Koerdische 
satellietzender begon uit te zenden met 
een licentie van ITC (‘Independent Televi-
sion Commission’) in Groot-Brittannië. Al 

snel slaagde de Turkse staat, met de steun 
van de VS, in haar eerste boycotactie en 
werd MED TV beschuldigd van banden 
met de Arbeiderspartij van Koerdistan 
(PKK). 
In 1996 startte het Belgisch gerecht een 
gecoördineerd onderzoek, de zogenaamde 
Spoetnik-operatie, naar ROJ NV, het in 
Brussel gevestigde productiehuis van de 
Koerdische televisie MED TV. Willy Derid-

der, de toenmalige Belgische rijkswacht-
commandant had voordien reeds een 
samenwerkingsakkoord getekend met zijn 
Turkse collega van de MIT (Inlichtingen-
dienst van Turkije), Alaattin Yüksel, en op 
18 september 1996 viel de Rijkswacht met 
veel machtsvertoon de studio’s in Dender-
leeuw binnen. Het Belgische proces in het 
kader van de Spoetnik-operatie zou pas 
in 2003 voor de Correctionele Rechtbank 
van Brussel van start gaan. Na 27 zittingen 
verklaarde de Rechtbank zich op 15 oktober 
2004 onbevoegd om over de zaak te oorde-
len. Tegen dit vonnis werd door het parket 
hoger beroep aangetekend. Op 29 juni 
2005 bevestigde het Hof van Beroep het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank van 
Brussel en verklaarde zich eveneens onbe-
voegd. Op 4 september 2007 werd de zaak 
door het parket opnieuw voor de Kamer 

van Inbeschuldigingstelling gebracht, maar 
die besliste dat de zaak ten gronde was 
verjaard. Bij afzonderlijke beslissing werd 
tevens uitgesproken dat de inbeslagnames 
op de activa in Luxemburg en Zwitserland 
opgegeven dienden te worden. Voor het 
scala aan beschuldigingen (bendevorming, 
witwassen, afpersing, mensenhandel, vals-
heid in geschriften en wapendracht) aan 
het adres van een aantal medewerkers van 

het productiehuis ROJ NV, alsook verschil-
lende Koerdische instellingen bleken geen 
bewijzen voorhanden. Het proces heeft 
meer dan 10 jaar aangesleept. Al die jaren 
werden de medewerkers, journalisten, 
kantoorbedienden, boekhouders, vrijwil-
lige medewerkers voortdurend gepest. Op 
dezelfde dag dat de rijkswacht binnenviel 
bij ROJ NV in Denderleeuw deed Scotland 
Yard een inval in de kantoren van MED TV 
in Londen. Net als in België werd er een 
onderzoek gestart naar de financiering 
van de zender. Uiteindelijk werd in maart 
1999 - vlak na de arrestatie van PKK-leider 
Abdullah Öcalan - de Britse uitzendlicentie 
ingetrokken. Amper drie maanden later 
startte de satelliettelevisie weer op, maar 
dan vanuit Parijs en onder de noemer Me-
dya TV. In 2004 zou ook het Franse hof de 
uitzendvergunning intrekken. De Koerden 
lieten hun hoofd echter niet hangen en ver-
kregen al snel een licentie van Denemarken 
voor hun nieuwe zender genaamd ROJ-TV. 
ROJ TV is intussen ongetwijfeld de meest 
bekeken Koerdische zender en niet alleen 
bij de Koerden uit Noord-Koerdistan (Tur-
kije) maar ook bij de Koerden in het Oosten 
(Iran), Zuiden (Irak) en Zuidwesten (Syrië). 
Dat is te danken aan de zeer gevarieerde 
programmering. ROJ-TV heeft daarnaast 
ook aandacht voor de vele talen die gespro-
ken worden in de Koerdische regio en door 
de Koerden in de diaspora. Het zendt uit in 
het Koerdisch, het Engels, het Arabisch, het 
Perzisch, het Turks en het Assyrisch. 

Rol EU
Binnen de Europese Unie treedt Duitsland 
ongetwijfeld het meest agressief op tegen 
de Koerden. Zo werd ROJ-TV zelfs verbo-
den in Duitsland. Niet enkel de tv-makers 

De EU-lidstaten moeten beseffen dat  
de criminalisering van de Koerden hen 
medeplichtig maakt aan de mensen-
rechtenschendingen van de Turkse staat 
tegen deze bevolkingsgroep. 

53528_Vrede_bw_406.indd   22 4/11/10   11:49



23

Vrede  |  nr. 406  |  november - december 2010

werden er dus geviseerd maar ook de 
kijkers. Ook in België blijven de Koerden 
en hun organisaties voortdurend geasso-
cieerd worden met terrorisme en vond er 
begin maart 2010 nog een grootschalige 
politieactie plaats tegen een afdeling van 
de nieuwe zender ROJ-TV en een aantal 
andere Koerdische organisaties. De raz-
zia’s leverden echter niets op. Na enkele 
weken werden de arrestanten vrijgelaten 
en werden alle in beslag genomen docu-
menten en materialen teruggegeven. Er 
waren blijkbaar opnieuw geen concrete 
bewijzen voorhanden die ROJ TV linkten 
aan de PKK. Het politieoptreden heeft 
wel een grote solidariteit teweeggebracht 
onder de Koerden. 
In enkele maanden 
tijd werden honderd-
duizenden euro’s 
gestort op de reke-
ning van ROJ TV. Tot 
augustus dit jaar 
waren de Deense 
autoriteiten erin 
geslaagd om het 
hoofd te bieden aan 
de Turkse druk om 
de Koerdische zender 
in hun land te slui-
ten. In ruil voor de 
goedkeuring in 2009 
van de benoeming 
van de voormalige 
Deense premier Ras-
mussen tot secreta-
ris-generaal van de NAVO, eiste Turkije 
echter een compensatie. Begin augustus 
was het dan zover: Denemarken beschul-
digde ROJ TV van betrokkenheid bij ter-
rorisme en startte een onderzoek. Dat 
Denemarken wel degelijk onder druk van 
Turkije heeft gehandeld, blijkt alleen al uit 
de uitspraak van de Turkse Ambassadeur 
in Kopenhagen, Berki Dibek: “Wij zijn zeer 
blij met de beslissing van Denemarken om 
een sluitingszaak tegen ROJ TV te starten. 
Wij hebben er het volste vertrouwen in 
dat de Deense autoriteiten deze televisie 
in staat van beschuldiging zullen stellen 
(…) Doorheen het onderzoek werkten wij 
nauw samen met Denemarken en wij zul-
len deze samenwerking voorzetten”. Het 
eerste wat de Deense rechtbank deed was 
het blokkeren van de rekeningen. Met 

deze financiële drooglegging beoogden 
ze duidelijk een eerste boycot van de wer-
king van de zender. Op 18 oktober werd 
echter al beslist de rekeningen opnieuw te 
deblokkeren. Hoewel deze beslissing door 
de Rechtbank in Kopenhagen nog geen 
definitieve vrijspraak betekent, gaat men 
er toch vanuit dat men de beschuldiging 
van banden tussen ROJ TV en de PKK op-
nieuw niet hard kan maken.
De Europese Unie, die het graag heeft 
over het respect voor de vrije menings-
uiting en de mediavrijheid, hanteert 
duidelijk een dubbele standaard in de 
verdediging van deze vrijheden. Het laat 
zich regelmatig meeslepen door het Turks 

staatsnationalisme, dat al decennialang 
de Koerdische minderheid vervolgt en 
tegelijkertijd blijft beweren dat de PKK 
bestreden moet worden omdat het een 
terroristische organisatie is. Nochtans is 
de PKK een typische bevrijdingsbewe-
ging die nog geen enkele gewelddadige 
actie heeft gepleegd op het grondgebied 
van de EU. Bovendien kondigde de PKK 
al meerdere malen een eenzijdig staakt-
het-vuren af, maar Ankara is hier echter 
nog nooit op ingegaan. Het beweert niet 
in dialoog te willen treden met een ter-
roristische organisatie. De PKK is actief in 
Turkije zelf en voert een gewapende strijd 
tegen het Turkse leger. In de ogen van een 
groot deel van de Koerdische bevolking is 
de PKK een organisatie die opkomt voor 
hun fundamentele rechten, als mens en 

als volk, en zaait de Turkse staat al sinds 
haar oprichting terreur in Koerdistan. Het 
is dan ook niet aan de EU om een actief 
verlengstuk te vormen van de culturele en 
politieke onderdrukking van Koerden door 
een ‘bevriende’ staat. Op 10 februari 2010, 
enkele weken voor de recentste inval in 
de studio’s van ROJ TV in België, had het 
Europees Parlement de regeringen nog 
opgeroepen om “ervoor te zorgen dat 
de antiterreurwetgeving niet wordt mis-
bruikt om fundamentele vrijheden, met 
name de vrijheid van meningsuiting, in te 
perken”. Deze oproep van het parlement 
werd duidelijk in de wind geslagen. 
De Koerdische gemeenschap is momenteel 

wat gekalmeerd 
maar ze verwacht 
wel dat de Europese 
instanties eindelijk 
eens gaan besef-
fen dat een derge-
lijke behandeling 
en criminalisering 
van de Koerden hen 
medeplichtig maakt 
aan de mensenrech-
tenschendingen 
van de Turkse staat 
tegen de Koerden. 
Ze verwachten van 
de EU een correcte 
houding, geen dub-
bele standaarden. 
Uiteindelijk vragen 
de Koerden in Tur-

kije niets meer dan het recht op onderwijs 
in de moedertaal, het respect voor de 
Koerdische identiteit, de stopzetting van 
de militaire operaties en de vrijlating van 
de politieke gevangenen. Tot slot eisen ze 
ook een nieuwe Turkse grondwet waarin 
de rechten van de Koerden gewaarborgd 
worden. ROJ TV vertolkt deze eisen. Dat 
hoeft niet bestraft te worden. Integendeel, 
dat verdient respect. De EU- instanties zou-
den de toetredingsonderhandelaars van de 
Turkse staat moeten duidelijk maken dat 
ze de religieuze, etnische en linguïstische 
diversiteit van Turkije moeten respecteren. 
Anders heeft Turkije geen plaats in de Euro-
pese Unie. 

Derwich M. Fehro is voorzitter van het Koerdisch 
Instituut te Brussel

KOERDEN
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VERKIEZINGEN

Egyptische verkiezingen: verdeel en heers
I Ludo De Brabander I

Op 28 november moeten de Egyptenaren naar de stembus voor nieuwe parlementsverkiezingen. Nu al staat vast dat ze weinig 
democratisch zullen verlopen. Intimidaties en arrestaties zijn schering en inslag. TV-stations worden gesloten.  

Politieke bijeenkomsten en manifestaties van de oppositie worden hard aangepakt. En dat allemaal voor een parlement dat zo 
goed als geen controle kan uitoefenen op een almachtige president die al bijna 30 jaar de noodtoestand handhaaft.

President Moebarak riep onmiddellijk na 
de moord op zijn voorganger Anwar El 
Sadat op 6 oktober 1981 de noodtoestand 
uit. Volgens artikel 3 van de noodtoestand 
kunnen personen die verdacht worden de 
orde te verstoren tot 6 maanden achter 
de tralies verdwijnen zonder voorafgaand 
arrestatiebevel of beroepsmogelijkheden. 
De veiligheidsdiensten mogen ook zonder 
meer kranten of tijdschriften confisqueren 
of voor hun verschijnen de inhoud con-
troleren. De noodtoestand legt heel veel 
macht in handen van de president, die 
niet aarzelt om er de oppositie monddood 
mee te maken. Anderhalve maand voor 
de kiesverrichtingen werden 154 leden 
van de illegaal verklaarde Moslimbroeder-
schap gearresteerd, een dag voor de be-
kendmaking van hun verkiezingslijst met 
‘onafhankelijke’ kandidaten. Volgens de 
veiligheidsdiensten dreigden ze de orde te 
verstoren, een klassieke aantijging gericht 
tegen kritische oppositiekandidaten.

De Egyptische president laat niets aan 
het toeval over. In 2007 liet hij enkele be-
langrijke veranderingen aan het electoraal 
systeem aanbrengen. Zo installeerde hij 
een electorale commissie die het verloop 
van de verkiezingen moet ‘bewaken’. De 
commissie vervangt het rechterlijke colle-
ge dat zelf nog maar sinds 2000 in functie 
was na een uitspraak van het grondwet-
telijk hof in een poging te zorgen voor 
onafhankelijke controle op de kiesverrich-
tingen. De leden van de nieuwe electorale 
commissie worden door de regering aan-
geduid. Een amendement in de grondwet 
bepaalt dat de president het parlement 
kan ontbinden zonder voorafgaandelijk 
referendum, een recht waarover hij eerder 
niet beschikte. Indien de verkiezingen on-
danks alles uitmonden in een ongewenste 
samenstelling, kan de president nog altijd 
zijn toevlucht nemen tot deze maatregel.

Zelfs vanuit de Verenigde Staten, een van 
de belangrijkste buitenlandse steunpila-
ren van het regime, komen ongeruste ge-
luiden. Tijdens zijn bezoek in oktober ver-
hulde de VS-verantwoordelijke voor De-
mocratie bij Buitenlandse Zaken, Michael 
Posner, niet dat er heel wat ongenoegen 
leeft over Moebaraks maatregelen om zijn 
machtspositie te handhaven. Washington 
wil dat Egypte zowel nationale als inter-
nationale waarnemers toelaat tijdens de 

verkiezingen en toont zich – uiterlijk al-
thans – bezorgd over de inperking van de 
persvrijheid. Posner verklaarde dat de VS 
democratische organisaties uit het maat-
schappelijk middenveld zal steunen. Dit is 
een vaak gehanteerde maar controversiële 
methode van de VS, die meestal tot doel 
heeft de pro-Amerikaanse oppositie tegen 
een ongewenst regime te steunen. Verte-
genwoordigers van Moebaraks Nationale 
Democratische Partij (NDP) reageerden 
nogal fel en stelden dat internationale 
inmenging in binnenlandse aangelegen-
heden onaanvaardbaar is.

Mislukte boycot-oproep
De voormalige baas van het Internatio-
naal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en 
Nobelprijswinnaar, Mohamed El-Baradei, 
lanceerde deze zomer een oproep om 
de verkiezingen te boycotten. Het was 
dan ook uitkijken naar de reactie van de 
politieke oppositie. Begin dit jaar slaagde 
El-Baradei er in om nagenoeg de volledige 
oppositie te scharen achter de Nationale 

Associatie voor Verandering, een platform 
dat democratische hervormingen en de 
opheffing van de noodtoestand vraagt. 
Maar zijn oproep tot een boycot blijkt bij 
de meeste politieke partijen in dovemans-
oren te vallen. Verschillende oppositiepar-
tijen beslisten al om aan de bij voorbaat 
verloren strijd deel te nemen en pogen 
in de gunst te komen van de almachtige 
regeringspartij NDP. 
El-Baradei kreeg een extra zware opdof-

fer te verwerken nadat ook de Moslim-
broederschap, de belangrijkste politieke 
oppositiepartij, liet weten dat het aan 
de verkiezingen zou deelnemen, niette-
genstaande de enorme beperkingen die 
hen worden opgelegd. Het hele project 
van het platform van El-Baradei dreigt 
daarmee op een mislukking uit te lopen. 
De verklaring die de leider van de Moslim-
broederschap gaf was vrij vaag. Hij sprak 
over een ‘nationale plicht’ ondanks alle 
‘offers’ die deelname zou vergen. Tijdens 
de verkiezingen van 2005 veroverden 
de onafhankelijke kandidaten van de 
Moslimbroederschap een vijfde van de 
parlementszetels, maar dat vertaalde zich 
niet in reële politieke macht. Het bete-
kende wel een symbolische dreun voor 
de NDP die het alsmaar moeilijker krijgt 
om kiezers te verleiden (58,8% stemde 
in 1990 op NDP-kandidaten tegenover 
nog maar 32,8% in 2005). Het is onwaar-
schijnlijk dat het regime zich nog eens 
een dergelijk scenario zou laten welge-
vallen. De Moslimbroeders zelf lijken dit 

Mohamed El-Baradei, lanceerde deze zomer 
een oproep om de verkiezingen te boycot-
ten, maar die blijkt bij de meeste politieke 
partijen in dovemansoren te vallen. 
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te hebben begrepen en dienen slechts 
kandidaten in voor 30% van de 518 ver-
kiesbare zetels, waarmee ze niet al te veel 
willen provoceren. In ruil voor een zekere 
tolerantie vanwege het regime voor hun 
‘onafhankelijke’ kandidaten, houden ze 
het schijndemocratisch karakter van de 
verkiezingen enigszins hoog. De Coalitie 
van de Egyptische Oppositiepartijen, met 
onder andere de Wafd (liberale natio-
nalisten, nu 6 zetels), Tagammu (links-
nationalistisch, nu 2 zetels) en de Nasser-
partij brengt 300 kandidaten in stelling. 
Politieke partijen moeten over een 
vergunning beschikken. Dat 
maakt hen zeer afhankelijk 
en kan ook verklaren waarom 
deze partijen zo voorzichtig 
omspringen met hun opposi-
tie of zelfs afspraken maken 
met de NDP. Illustrerend is 
het ontslag van Ibrahim Eissa, 
de hoofdredacteur van het 
weekblad Al-Dostour. Eissa 
ontpopte zich als een fel 
criticus van Moebarak. Toen 
Al-Dostour werd opgekocht 
door Sayyid Badawi, een rijke 
ondernemer die tevens de 
nieuwe leider is van de oppo-
sitionele Wafd-partij, mocht 
Eissa opstappen. Dat Eissa 
de Wafd steevast als ‘soft’-
oppositie bestempelde zal hem ook geen 
goed hebben gedaan, maar in de Egypti-
sche media valt nu geregeld te horen dat 
Wafd het op een akkoord heeft gegooid 
met het regime in de hoop zo extra zetels 
te bemachtigen.

Verandering bevorderende 
ontwikkelingen
Volgens professor Mona El-Ghobasy, een 
Egypte-kenner, zijn het niet zozeer de ver-
kiezingen die verandering zullen brengen 
in het politieke landschap van Egypte, maar 
zullen eerder enkele belangrijke ontwik-
kelingen het politiek bestel op termijn be-
invloeden. Zij ziet er drie: controverses rond 
de regionale en binnenlandse allianties van 
het regime, externe schokken aan de eco-
nomie en bepaalde trends op vlak van soci-
ale mobilisatie. Wat de eerste ontwikkeling 
betreft valt het op dat Egypte zijn samen-
werking met Israël heeft verdiept. De VS 

hielp eind 2004 bij het tot stand komen van 
de zogenaamde Gekwalificeerde Industriële 
Zones in Egypte. Die maken het voor Egypte 
mogelijk om producten te exporteren naar 
de VS die vrijgesteld zijn van douanetarie-
ven of -quota op voorwaarde dat ze met 
een Israëlische inbreng (minimaal 11,7%) 
zijn vervaardigd. Op de website van het 
Israëlisch ministerie van Handel noemt men 
het resultaat spectaculair. Op twee jaar tijd 
verviervoudigde de Israëlische export naar 
Egypte, terwijl de Egyptische export naar 
de VS op een jaar tijd bijna verdubbelde. In 
juli 2005 volgde een belangrijk akkoord over 

de verkoop van Egyptisch gas aan Israël 
aan een voordelig tarief via een Egyptisch-
Israëlisch consortium. De meerderheid 
van de aandelen van dit consortium is in 
handen van een goede vriend van president 
Moebarak. In 2007 hielp Moebarak bij de 
mislukte Israëlisch-Amerikaanse pogingen 
om zich te ontdoen van het Hamas-regime 
in Gaza door wapens te leveren aan het 
rivaliserende Fatah. Moebarak zou ook zijn 
medewerking verlenen aan de versteviging 
van de blokkade tegen Gaza door de grens 
in Rafah gesloten te houden en door te 
beginnen aan de bouw van een grote sta-
len muur die ook de tunneleconomie tus-
sen Gaza en Egypte moet verhinderen. In 
Egypte is er heel wat kritiek te horen op de 
pro-Israëlische politiek. Dit komt bovenop 
het ongenoegen over enkele recente grote 
schandalen die de enorme corruptie tussen 
het Egyptische zakenleven en de politieke 
macht hebben blootgelegd. 

Een tweede ontwikkeling die weegt op 
het huidige bestel zijn de schokken die 
de Egyptische economie de laatste jaren 
moest incasseren, met negatieve gevolgen 
voor de staatsinkomsten: de voedselcrisis 
van 2007 en de mondiale recessie van de 
economie in 2008-2009. Zo daalden de 
inkomsten van de transit door het Suez-
kanaal. De schuldencrisis in Dubai noopte 
dan weer heel wat Egyptische gastarbei-
ders terug te keren uit de Golf, waardoor 
heel wat inkomsten verloren gingen. De 
buitenlandse investeringen daalden van 
9,5 miljard dollar in 2008 naar 6,7 miljard 

dollar in 2009, terwijl de infla-
tie in 2008 piekte naar 11,8%. 
Het protest tegen de inflatie 
en de sterk toegenomen 
werkloosheid verplichtte de 
regering om het privatiserings-
programma voorlopig stil te 
leggen en om de minimum-
lonen op te trekken naar 280 
Egyptische pond (ongeveer 50 
dollar) per maand. Een derde 
ontwikkeling is de golf van 
protest- en stakingsacties die 
Egypte overspoeld sinds de 
verkiezingen van 2005. Eerst 
was er de kifaya-beweging die 
ijverde voor democratische 
hervormingen. Eind 2006 

sprong het protest over naar 
verschillende industriële en publieke secto-
ren waar de werknemers reageerden op de 
privatiseringen en de relatieve loondaling 
als gevolg van stijgende consumptieprij-
zen. Er was ook onvrede over de door de 
staat gecontroleerde vakbonden die niet in 
staat bleken om de belangen van de werk-
nemers te verdedigen. Hoewel deze golf 
van stakingen en betogingen niet zozeer 
gingen over democratische hervormingen, 
waren ze toch politiek omdat ze draaiden 
rond inkomensverdeling en economische 
welvaart. Dat de politieke wereld als eer-
ste wordt geviseerd blijkt ook uit het feit 
dat de jongste protestacties zich vooral 
afspelen voor het parlement. Niet dat die 
meteen een bedreiging betekenen voor 
het regime. Door de harde repressie gaat 
het tegenwoordig om eerder kleinschalige 
acties, maar onderhuids tikt de sociale 
tijdbom die zich heel gemakkelijk tegen het 
autoritaire regime kan keren.

VERKIEZINGEN

Ambtenarenprotest voor parlement in Cairo.
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Veel proces, weinig vrede
I Ludo De Brabander I

De Palestijns-Israëlische onderhandelingen dreigen opnieuw een maat voor niets te worden. Zeventien jaar na de lancering van 
Oslo dreigen de gesprekken ditmaal te struikelen over de Israëlische weigering om de bouw van nieuwe wooneenheden 

in de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever stop te zetten. Het lijkt er op dat Israël eens te meer tijd wil winnen 
zodat het nog meer voldongen feiten op het terrein kan creëren om vervolgens op basis daarvan een soort grens af te bakenen 

rond de Palestijnse enclaves die nog maar weinig van doen hebben met een soevereine staat.

Op 23 september dit jaar liet President Obama zich in zijn 
toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties optimistisch uit over de Israëlisch-Palestijnse onder-
handelingen: “Israëls nederzettingenmoratorium heeft op het 
terrein een verschil gemaakt en verbeterde de atmosfeer voor 
gesprekken.” En verder: “Wanneer we hier terugkomen volgend 
jaar, kunnen we een akkoord bereikt hebben dat zorgt voor een 
nieuw lid van de Verenigde Naties: een onafhankelijke, soeve-
reine staat Palestina, die in vrede leeft met Israël.” 

De realiteit op het terrein moet hem nochtans weinig redenen 
tot deze positieve stemming geven. Het Israëlische moratorium 
op de bouw van nieuwe nederzettingen in de bezette Weste-
lijke Jordaanoever kwam er na grote Amerikaanse druk en was 
nodig om de Palestijnen terug aan de onderhandelingstafel te 
krijgen. Drie dagen na de toespraak van Obama, liep het mo-
ratorium af. Een maand later verspreidde het persagentschap 
Associated Press het bericht dat sinds het afl open van het 10 
maanden oude moratorium, de werken gestart waren aan 550 
nieuwe wooneenheden.1 Dat is bouwen aan een snelheid die 
vier keer groter is dan de afgelopen 2 jaar. Volgens de Israëli-
sche organisatie ‘Vrede Nu’ is het zelfs zo dat er 600 nieuwe 
wooneenheden zijn gebouwd en 167 nieuwe caravans zijn bijge-
komen gedurende het moratorium dat op 26 september afl iep. 
De Israëlische premier Netanyahu omschreef dit moratorium 
ooit eens als “een eenmalige maatregel, beperkt in de tijd om 
de bredere Israëlische belangen te verdedigen”.2 Het gaat dus 
om een politiek die er vooral op gericht is om de goede relaties 
met Washington te behouden, eerder dan een signaal van 
vrede te geven aan de Palestijnen. 

Israëlisch plan
De Israëlische premier Netanyahu is meteen na het afl open 
van het moratorium een offensief gestart om de goedkeuring 
te verkrijgen van zijn eigen plan. Volgens de Israëlische ambas-
sadeur in de VS, Michael Oren, geciteerd in de Israëlische krant 
Haaretz, heeft de Amerikaanse regering een genereus pakket 
met diplomatieke, veiligheids- en fi nanciële voordelen aan Is-
raël aangeboden in ruil voor enkele maanden extra-verlenging 
van het moratorium op de bouw van nederzettingen.3 Het 
uitstel dat president Obama trachtte te bekomen is niet alleen 
omdat hij hoopte dat de gesprekken uiteindelijk uit het slop 
kunnen worden getrokken, maar moet vooral ook gezien wor-

den in het licht van de belangrijke tussentijdse parlementsver-
kiezingen in de VS begin november. Premier Netanyahu heeft 
dit bod uiteindelijk verworpen in een berekende zet om meer 
uit de brand te slepen. Israëlische media berichtten dat het de 
bedoeling is van Netanyahu om een herbevestiging te krijgen 
van een belofte van Obama’s voorganger Georges Bush, dat in 
een akkoord zal vastgelegd worden dat Israël niet zal moeten 
terugkeren naar de grenzen van 1967.4 In Washington lijkt men 
daar op in te spelen, maar dan met zogenaamde ‘land swaps’, 
de uitwisseling van stukken territorium die al dan niet gedeel-
telijk de nederzettingen moeten compenseren.5

Netanyahu heeft zich zijn hele politieke carrière verzet tegen 
een Palestijnse staat. In zijn laatste kiescampagne die hem uit-
eindelijk via een extreemrechtse coalitie naar het premierschap 
loodste, sprak hij enkel over een regeling die hij ‘economische 
vrede’ noemde. Hij was tegen de ondertekening van de Oslo-
akkoorden en tijdens zijn eerste premierschap (1996-1999) deed 
hij er alles aan om de uitvoering ervan te vertragen ofwel de in-
houd ervan anders te interpreteren. Pas in juni 2009, na intense 
druk van de VS, sprak hij in een toespraak aan de Bir Ilan Uni-
versiteit, voor het eerst zijn steun uit aan een Palestijnse staat, 
maar de voorwaarden en beperkingen die hij daaraan koppelde 
doen twijfelen of hij dit wel echt meende. Hij vroeg in ruil voor 

een Palestijnse staat een volledige demilitarisering van het 
voorgestelde gebied zonder controle over het eigen luchtruim. 
Jeruzalem met zijn 200.000 Palestijnse bewoners zou onver-
deeld Israëlisch territorium moeten blijven, terwijl de Palestij-
nen Israël moeten erkennen als een joodse nationale staat ook 
al bestaat eenvijfde van die staat uit Palestijnen. Daarbovenop 
verwerpt hij elke erkenning van het recht op terugkeer van de 
Palestijnse vluchtelingen die weggelopen zijn van het oorlogs-
geweld in 1948 en 1967. En tenslotte aanvaardt hij niet dat er 
een bouwstop zou komen in de illegale joodse nederzettingen, 

De Israëlische premier 
Netanyahu heeft zich zijn hele 
politieke carrière verzet tegen 
een Palestijnse staat. 
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zoals nochtans bepaald in de ‘road map for peace’ van 2003. 
Daarin ligt vast dat de nederzettingen alleen kunnen uitbreiden 
door ‘natuurlijke aangroei’, d.w.z. dat de Israelische regering 
geen beleid mag voeren waarin joodse gezinnen bewust ge-
huisd worden in de joodse kolonies. Die ‘natuurlijke groei’ heeft 
er trouwens voor gezorgd dat de kolonistenbevolking sinds de 
start van het ‘vredesproces’ in 1993 verdrievoudigd is.
Netanyahu heeft de uitbreiding van de nederzettingen altijd 
verdedigd. Zo verzette hij zich in 2005 tegen het plan van 
premier Sharon om de nederzettingen in de Gazastrook te ont-
mantelen. Hij nam uit protest ontslag uit de toenmalige rege-
ring, waarin hij minister van Financiën was. Kort nadien kwam 
het tot een breuk binnen de regerende Likoed-partij. Bij het 
begin van zijn premierschap herhaalde Netanyahu dat het een 
grote fout was om uit Gaza weg te trekken en hij benadrukte 
dat er geen nieuwe ‘evacuaties’ meer zullen komen. Hij lijkt dus 
geenszins van plan om nederzettingen te ontmantelen. Dat is 
voor de Palestijnen onaanvaardbaar omdat ze de leefbaarheid 
van een Palestijnse staat praktisch onmogelijk maken, tenzij 
de joodse nederzettingen op Palestijns grondgebied gewoon 
een onderdeel zouden vormen van de toekomstige Palestijnse 
staat. Maar daar wil Israël dan weer niets van weten. De Israë-
lische regering streeft er naar om via de joodse nederzettingen 
in de Palestijnse gebieden net zoveel mogelijk extra land in te 

lijven en te bestempelen als een onscheidbaar onderdeel van de 
joodse staat. Volgens het internationaal recht en de Conventies 
van Genève zijn alle nederzettingen in de bezette Westelijke 
Jordaanoever en Oost-Jeruzalem nochtans illegaal. Het elec-
torale klimaat dat Netanyahu zelf mee heeft geschapen, biedt 
hem weinig ruimte voor compromis. Hij leidt de meest rechtse 
regering uit de Israëlische geschiedenis, waarbinnen de kolonis-
tenorganisaties erg invloedrijk zijn.

Welk vredesproces?
Hoewel Obama het voortdurend heeft over een vredespro-
ces, gaat het meer om een proces dan om vrede. Volgens de 
Canadese-Palestijnse advocate en voormalig adviseur van de 
Palestijnse onderhandelaars, Diana Buttu, was de toespraak 
van Obama voor de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties vooral gevuld met lege woorden. Hij zei niets nieuws. 
Het is hetzelfde lege verhaal dat al sinds het begin van het Os-
lo-proces in 1993 telkens opnieuw wordt afgehaspeld. Obama 
lijkt geenszins van plan om de hefbomen waarover hij beschikt 
effectief in werking te zetten om Israël te dwingen om het 
internationaal recht en de eerder afgesloten akkoorden te res-
pecteren. De Amerikaanse militaire steun aan Israël bedraagt 
jaarlijks om en bij de 3 miljard dollar. Nog nooit heeft Washing-
ton die steun afhankelijk gemaakt van Israëls respect voor het 
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internationaal recht en de stopzetting van de uitbreiding van 
de nederzettingen. Na afl oop van zijn ontmoeting met Netan-
yahu op 6 juli dit jaar zei Obama: “Zoals premier Netanyahu al 
in zijn toespraak aangaf, is de band tussen de Verenigde Staten 
en Israël onbreekbaar. Ze omvat onze nationale veiligheidsbe-
langen, onze strategische belangen, maar nog belangrijker, een 
band tussen twee democratieën die een gezamenlijke set van 
waarden delen en wiens bevolking na verloop van tijd dichter 
en dichter naar elkaar toe zijn gegroeid.”3 

Mustafa Barghouthi van het Palestijns Nationaal Initiatief en 
lid van de Palestijnse Wetgevende Raad schreef: “Onderhan-
delingen tussen twee ongelijke partijen kunnen niet slagen.” 
Om succes te boeken in onderhandelingen moet er een redelijk 
machtsevenwicht bestaan. De Israëlische regering controleert 
alles: de grond, het luchtruim, de grenzen, het water, de handel 
en zelfs de economie. Israël beschikt ook over een machtig, 
modern militair apparaat. Als bovendien een nog machtigere 
bondgenoot zorgt voor internationale dekking in de VN-Veilig-
heidsraad, dan is het een koud kunstje om eenzijdig de politieke 
ruimte voor een akkoord in te perken en voldongen feiten op 
de grond te creëren. Het feit dat de VS zich zo nauw verbonden 
voelt met één van de confl ictpartijen, verklaart wellicht waar-
om het ‘vredesproces’, waarin Washington zich consequent op-
werpt als bemiddelaar, nog niet tot een resultaat is gekomen. 
De nederzettingen zijn slechts een facet van een ‘matrix’ van 
bezetting, die bestaat uit wegen, wegblokkades, veiligheidszo-
nes, afscheidingsmuur en ‘natuurreservaten’. “De matrix heeft 
in de loop der jaren het land, de waterbronnen en de economi-
sche ruimte opgeslokt van een mogelijke onafhankelijke Pales-
tijnse staat, waarover gedurende dezelfde periode zogezegd 
onderhandeld werd”, aldus Barghouthi en hij vervolgt: “Ver-
moedelijk zijn we het kritische punt al lang gepasseerd waarop 
nog meer nederzettingen de defi nitieve doodsteek betekenen 
voor een twee-staten-oplossing”. Aan Palestijnse zijde valt er 
weinig te bespeuren van het optimisme waar president Obama 

zich in de media graag toe laat verleiden. Bovendien wordt het 
absurd als Israël alsmaar huizen blijft bijbouwen op territorium 
dat de inzet vormt van onderhandelingen en tegelijkertijd 
honderden orders uitvaardigt voor de afbraak van Palestijnse 
huizen, alleen al in Oost-Jeruzalem, omdat ze zonder bouw-
vergunning zijn gebouwd. Voor Palestijnen is het echter quasi 
onmogelijk om zo’n vergunning te bekomen. Israël gebruikt die 
politiek om Oost-Jeruzalem geleidelijk aan etnisch te zuiveren 
van alle Palestijnse inwoners.

Verdeeldheid
De impasse maakt dat meer en meer Palestijnen vinden dat het 
tijd wordt voor een unilaterale maatregel, die erin bestaat een 
eigen onafhankelijke staat uit te roepen op het grondgebied dat 
Israël sinds 1967 bezet, met inbegrip dus van Oost-Jeruzalem, 
en vervolgens aan de ‘internationale gemeenschap’ te vragen 
om die onafhankelijkheid te erkennen. Maar de violen daarover 
geraken maar niet gestemd. Het Palestijnse politieke kamp blijft 
diep verdeeld met Fatah en Hamas als hoofdrolspelers. Een eer-
ste verzoeningsvergadering in de Syrische hoofdstad Damascus 
op 20 oktober 2010, heeft er alvast voor gezorgd dat er overeen-
stemming is gekomen over nieuwe verkiezingen en over de her-
vorming van de enige erkende vertegenwoordiger van het Pales-
tijnse volk, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), waar Ha-
mas nog altijd geen lid van is. Een tweede vergadering moet ook 
tot een vergelijk leiden over de veiligheidstroepen. Daarmee is er 
natuurlijk nog lang geen overeenstemming over de onderhande-
lingen met Israël. Hamas-premier Ismail Haniye verwijt de Pales-
tijnse Nationale Autoriteit (de Palestijnse regering onder leiding 
van president Abbas) dat het hulp en geld van de ‘internationale 
gemeenschap’ aanvaardt, in ruil voor het innemen van bepaalde 
politieke standpunten. Hij heeft Fatah ook gewaarschuwd voor 
onderhandelingen met Israël omdat die kunnen uitmonden in de 
erkenning van Israël als een joodse staat.

De regionale organisatie die 22 Arabische landen verenigt, de 
Arabische Liga, komt al jaren niet veel verder dan wat lippen-
dienst aan de Palestijnse kwestie. Over de idee van een diploma-
tieke demarche voor de VN-Veiligheidsraad voor een erkenning 
van een Palestijnse staat, kon binnen de Arabische Liga geen 
vergelijk gevonden worden. Egypte bijvoorbeeld was tegen, met 
het argument dat een dergelijk initiatief toch geen kans maakt 
bij de Verenigde Staten die over een vetorecht beschikt in de 
VN-Veiligheidsraad. In plaats daarvan beperkte de Arabische Liga 
zicht tot een offi ciele ‘vraag’ aan de VS om “meer vaart te zetten 
achter de gesprekken” en dan een paar weken later te evalueren 
waar men staat. Maar het ziet er allerminst naar uit dat een nieu-
we ronde vredesgesprekken voor een doorbraak zullen zorgen in 
dit al meer dan 60 jaar aanslepende confl ict.

—————
1  Haaretz, 21 oktober 2010 (http://www.haaretz.com/news/
diplomacy-defense/settlers-have-broken-ground-on-nearly-550-
west-bank-homes-since-end-of-freeze-survey-shows-1.320398) 
2  Aronson, Geoffrey. Moving beyond a Settlement Freeze. Settlement 
Report, juli-augustus 2010 (http://www.fmep.org)
3  Ravid, Barak. Ambassador Michael Oren confi rms U.S. offered 
incentives for freeze extension. In: Haaretz, 8 oktober 2010 
(http://www.haaretz.com/print-edition/news/ambassador-michael-
oren-confi rms-u-s-offered-incentives-for-freeze-extension-1.317780)
4  Cook, Jonathan. Israel’s Other “Peace” Plan. In: Counterpunch, 11 ok-
tober 2010 (http://www.counterpunch.org/cook10112010.html)
5  Mozgovaya, Natasha. Clinton: Two-state solution still possible for 
Israel, Palestinians. In: Haaretz, 21 oktober 2010 (http://www.haaretz.
com/news/diplomacy-defense/clinton-two-state-solution-still-
possible-for-israel-palestinians-1.320369)
6  The White House. Offi ce of the Press Secretary. Remarks by President 
Obama and Prime Minister Netanyahu of Israel in Joint Press Availability, 
6 juli 2010 (http://www.whitehouse.gov)

De Arabische Liga, komt al 
jaren niet veel verder dan wat 
lippendienst aan de Palestijnse 
kwestie. 

53528_Vrede_bw_406.indd   29 4/11/10   11:49



30

Vrede  |  nr. 406  |  november - december 2010

DOSSIER

De onbreekbare band tussen Israël en de VS
I Ludo De Brabander I

Al verschillende decennia werpt de VS zich op als bemiddelaar in het Palestijns-Israëlisch conflict, maar kan het die rol wel 
vervullen als het tegelijk de grootste bondgenoot is van één van de conflictpartijen: Israël. De VS bewapent Tel Aviv zwaar en 

schermt het diplomatiek af tegen elke kritiek of veroordeling. 

Ook onder president Obama onderhouden het kleine maar mi-
litair machtige Israël en de met tegenstrijdige regionale belan-
gen kampende supermacht de Verenigde Staten buitengewoon 
nauwe relaties. Nochtans is Israël een bezettingsmacht die tal 
van VN-resoluties weigert uit te voeren en die geregeld zware 
kritiek over zich heen krijgt voor mensenrechtenschendingen en 
oorlogsmisdaden. De Amerikaanse diplomatieke steun voor Is-
raël is ongezien. Binnen de Verenigde Naties staat de VS dikwijls 
alleen en nagenoeg onvoorwaardelijk achter Israël wanneer het 
land veroordeeld wordt of ter verantwoording wordt geroepen. 
In zijn fameuze Caïro-toespraak (april 2009) vertelde president 
Obama zijn Arabische toehoorders dat de banden van zijn land 
met Israël onbreekbaar zijn. Maar, opvallend, hij zei ook dat hij 
de legitimiteit van bijkomende Israëlische nederzettingen niet 
zou erkennen omdat ze een inbreuk betekenen op eerdere ak-
koorden en de vredesinspanningen ondermijnen. De Israëlische 
premier Netanyahu zag zich daarop verplicht een tijdelijk mora-
torium af te kondigen op de bouw van nieuwe nederzettingen.
Offi cieel verdedigt de Amerikaanse regering een twee-staten-
oplossing. Maar het laat wel de grenzen en de afspraken tussen 
die staten afhangen van de resultaten van de onderhandelin-
gen. Probleem is dat de machtsverhouding tussen beide onder-
handelaars erg ongelijk is en dat Israël alle kaarten in handen 
heeft. Bovendien heeft Washington steevast geweigerd Israël 
hard aan te pakken voor zijn bouwwoede in de Westelijke Jor-
daanoever. De huidige Israëlische regering weet ook dat dit met 
Obama niet anders zal zijn. Zelfs als hij dat zou willen, betekent 
dit in de VS politieke zelfmoord. In het Amerikaans parlement 
is men het er unaniem over eens dat Israël in alle dossiers (Iran, 
Palestijnen, Libanon, …) op de volledige en onvoorwaardelijke 
VS-steun kan rekenen. Obama’s politiek verschilt uiteindelijk 
weinig van die van zijn voorgangers. Illustrerend is de toespraak 
die (toen nog) senator Obama op 4 juni 2008 hield voor AIPAC, 
een machtige zionistische lobby: “De defensiesamenwerking 
tussen de VS en Israël is een succes en moet verdiept worden.” 
En verder: “We moeten militaire uitrusting uitvoeren naar onze 
bondgenoot Israël volgens dezelfde regels als voor NAVO-leden 
(…) Ik zal altijd in de bres springen voor Israëls recht om zich te 
verdedigen in de Verenigde Naties en in de wereld.” Dat doet 
uiteraard heel wat vragen rijzen over de Amerikaanse rol als 
bemiddelaar.

Amerikaanse belangen
De Amerikaanse Midden-Oosten-politiek wordt grotendeels 
bepaald door geostrategische belangen en de kwestie van de 

energiebevoorrading. Al aan het eind van de Tweede Wereldoor-
log controleerden Amerikaanse oliemultinationals 42% van de 
olieproductie in de regio (in de Arabische landen). Toch zou VS-
president Truman de zionistische kaart trekken. Hij geloofde -in 
tegenstelling tot zijn minister van Buitenlandse Zaken George 
Marchall- dat een op de VS georiënteerde staat, met een vooral 
uit Europa en later Amerika afkomstige bevolking, een veel be-
trouwbaardere bondgenoot zou opleveren dan de wispelturige 
Arabische landen die ten prooi vielen aan het pan-Arabisch 
nationalisme. 

De VS was het eerste land dat Israël in 1948 offi cieel erkende 
en er volledige diplomatieke relaties mee aanknoopte. Zonder 
de VS kon de nieuwe staat Israël niet overleven. Begin jaren 
1950 importeerde het land tien keer meer dan het exporteerde 
en de militaire uitgaven slorpten nagenoeg de helft van het 
regeringsbudget op. In 1949 besliste de VS-regering al om geen 
belastingen te heffen op privé-donaties naar Israël. Geleidelijk 
groeide de geldstroom. Tussen 1949 en 1965 kreeg Israël gemid-
deld 63 miljoen dollar per jaar, waarvan 95% economische en 
voedselhulp. Een bescheiden militair hulpprogramma werd op-
gestart in 1959, maar het groeiend Arabisch nationalisme deed 
Washington besluiten dat het de militaire hulp aan Israël moest 
vergroten. Er werd een omvangrijk militair hulpprogramma op-
gestart met inbegrip van de levering van vliegtuigen en raket-
ten. James Feron schreef op 11 juni 1966 in The New York Times: 
“de VS is tot de conclusie gekomen dat het moet steunen op 

De wapenindustrie in de VS 
heeft er een groot belang bij 
om de lucratieve militaire 
relaties met Israël te hand-
haven en stopt behoorlijke 
sommen in de Amerikaanse 
electorale campagnes om 
politieke invloed ten gelde 
te maken. 
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een lokale macht als eerste lijn om een te directe Amerikaanse 
betrokkenheid te vermijden. Israël heeft begrepen dat ze aan 
die defi nitie voldoet.” 

Militaire steun
Vanaf 1976 was Israël de belangrijkste ontvanger van Ameri-
kaanse hulp tot het in 2003 werd voorbijgestoken door Irak. De 
laatste tien jaar schommelde de totale jaarlijkse militaire hulp 
naar Israël tussen de 2,5 en 3,5 miljard dollar. In 1998 werd beslist 
om de economische hulp te laten uitdoven en de militaire hulp 
op te trekken. In 2007 sloten beide landen een nieuw akkoord 
voor een jaarlijks militair hulppakket ter waarde van gemiddeld 
3 miljard voor de duur van 10 jaar. Een kwart daarvan mag Israël 
in eigen land besteden. De overige driekwart moet besteed wor-
den aan de aankoop van Amerikaanse wapens. De toenmalige 
onderminister van Binnenlandse Zaken zei dat “een veilig en sterk 
Israël in het belang 
is van de VS” en 
dat “vrede niet zal 
gemaakt worden 
zonder kracht”. 
Er is een akkoord 
waarin de VS de 
oliebevoorrading 
van Israël garan-
deert in geval van 
nood en een wet 
uit 2007 geeft toe-
lating aan de Ame-
rikaanse minister 
van Energie om 
giften te verlenen 
aan Israëlische in-
stellingen voor het 
onderzoek en de 
commercialisering 
van alternatieve energiebronnen en energie-effi ciëntie. Naast 
alle hulp kan Israël ook genieten van militaire samenwerkings-
projecten zoals het Strategische Defensie-Initiatief (SDI). Onder 
SDI ontwikkelt Israël het Arrow-antiraketsysteem, waarvoor de 
Amerikaanse steun al is opgelopen tot 1 miljard dollar. Het re-
sultaat van dit alles is een enorme militaire slagkracht, die Israël 
in staat stelt om de Amerikaanse belangen in de regio te ver-
dedigen wanneer dat nodig zou blijken. Israël beschikt over een 
sterk uitgeruste luchtmacht, raketten met grote reikwijdte en 
een nucleair arsenaal van naar schatting enkele honderden kern-
koppen. Bovendien kunnen Amerikaanse inlichtingendiensten 
beroep doen op hun Israëlische collega’s voor het verzamelen van 
informatie en voor undercoveroperaties. Voorts zijn de Arabisch-
Israëlische oorlogen een ideaal testgebied voor Amerikaanse wa-
pens en maken de ervaring op het slagveld de sterk uitgebouwde 
Israëlische militaire industrie tot een begeerde partner voor het 
Amerikaans militair industrieel complex. Met haar arsenaal is 
Israël erin geslaagd de radicale nationalistische krachten in Liba-

non, Jordanië, Palestina en elders in de regio behoorlijke klappen 
toe te dienen. Dat geldt ook voor de nationalistische regimes die 
pogingen ondernamen om de petroleumvoorraden volledig on-
der hun controle te plaatsen.

Consensus
Er heerst een consensus in de Amerikaanse media en politieke 
elite -over de partijgrenzen heen- over de steun aan Israël en 
de bezettingspolitiek. Dat geldt ook voor het meer linkse deel 
van de democraten die zich rond andere buitenlandse thema’s 
voorvechters tonen van mensenrechten en democratie. Er 
speelt dan ook meer mee dan louter strategische belangen. 
Israël roept historische sentimenten op rond de holocaust en er 
is de reële angst om als antisemiet gebrandmerkt te worden. Er 
is in de VS ook sprake van een zekere identifi catie met de pio-
niersmentaliteit van de eerste zionisten en hun sociale expe-

rimenten binnen 
de Kiboets. Verder 
zijn er de vele mil-
joenen aanhan-
gers van christelijk 
rechts die niet 
alleen bijbelse 
redenen hebben 
om de zionistische 
zaak te steunen, 
maar Israël als een 
frontstaat zien 
in de strijd tegen 
de ‘oprukkende’ 
islam. Hun invloed 
is de laatste jaren 
gegroeid. Uit een 
Gallup peiling be-
gin dit jaar bleek 
dat 63% van de 

Amerikaanse bevolking meer sympathie heeft voor de Israëli’s. 
Naast een deel zonder mening, heeft maar 15% van de bevol-
king meer sympathie voor de Palestijnen. Het was bijna 20 jaar 
geleden dat de steun voor Israël zo groot was. De kracht van de 
joodse en zionistische lobby in de VS is dan ook niet te onder-
schatten. De invloedrijkste organisatie is AIPAC, die er elk jaar 
in slaagt om de Amerikaanse politieke elite te laten opdraven 
voor haar jaarlijks congres. En er is uiteraard ook de lobby van 
de wapenindustrie die er een groot belang bij heeft om de lu-
cratieve militaire relaties met Israël te handhaven. De wapenin-
dustrie stopt behoorlijke sommen in de electorale campagnes 
om politieke invloed ten gelde te maken. 
Indien Washington echt een vredesproces wil opstarten dan 
heeft het alle instrumenten in handen om Israël te doen schik-
ken naar het internationaal recht en tot een rechtvaardig 
vredesakkoord te dwingen. Maar het is helaas bijzonder on-
realistisch te denken dat het deze instrumenten effectief zal 
inzetten.

53528_Vrede_bw_406.indd   31 4/11/10   11:49



32

Vrede  |  nr. 406  |  november - december 2010

DOSSIER

Recentste wapendeals Israël-VS
I Nora Barrow-Friedman I

Israël heeft net een wapendeal bezegeld voor de aankoop van 20 splinternieuwe F-35 straaljagers, geproduceerd 
door het Amerikaanse defensie- en ruimtebedrijf Lockheed Martin, in een contract van 2,75 miljard dollar. Het is een van 

de grootste aankopen ooit gemaakt door de Israëlische staat. Het volledige contract wordt bekostigd door een lopend Amerikaans 
militair hulppakket onder de auspiciën van het Buitenlands Militair Verkoop-programma van de VS regering. 

Israël had eerder al een poging ondernomen om de 
hand te leggen op 75 straaljagers via een plan dat 
besproken werd tussen de Israëlische minister van 
Defensie Ehud Barak, de directeur-generaal van de 
Israëlische Defensie Udi Shani, ambtenaren van het 
Pentagon en vertegenwoordigers van Lockheed 
Martin, in september 2008. Volgens een bericht 
daterend van 16 augustus uit de Israëlische krant de 
Haaretz, werd de deal uitgesteld toen de Israëlische 
luchtmacht eiste dat er een door Israël geproduceerd 
systeem in de gevechtsvliegtuigen ingebouwd zou 
worden “voor specialiteiten zoals elektronische oor-
logsvoering en communicatie”. De luchtmacht wilde 
ook dat de capaciteiten van de straaljagers zo aan-
gepast werden dat ze door Israël geproduceerde raketten zouden 
kunnen dragen. Lockheed bedankte toen voor de eer, door te 
stellen dat de deal een gesloten pakket was, te nemen of te laten. 
Maar nu kwamen de partijen overeen dat “Israël zou beginnen 
met de aankoop van een eskader van twintig F-35 straaljagers 
van de eerste productielijn”, rapporteerde Haaretz. Lockheed 
zou toch een aantal door de Israëli’s geproduceerde systemen 
monteren in de vliegtuigen. “De Amerikanen hebben ondertus-
sen ingestemd met de installatie van meer Israëlische systemen 
op voorwaarde dat Israël meer eskaders F-35 straaljagers van de 
latere productielijn zal kopen.” Haaretz vervolgt: “Om de voor-
waarden van de deal nog wat aantrekkelijker te maken beloofde 
Lockheed Martin om meer onderdelen en componenten voor 
de gevechtsvliegtuigen aan te kopen bij Israëlische fi rma’s. On-
derdelen voor een prijs van ongeveer 4 miljard dollar”. Udi Shani 
stelde: “Los van de operationele capaciteiten van de gevechts-
vliegtuigen, was een belangrijke factor in het sluiten van deze 
deal de eerder gemaakte overeenkomst over de integratie van de 
Israëlische defensie contractanten in de productie van de straal-
jagers voor andere klanten”. 
De eerste lading gevechtsvliegtuigen -die op een waarde van 
96 miljoen dollar per stuk geschat worden- verwacht men in 
Israël tegen 2015. 

Op 6 oktober 2010, de dag voorafgaand aan de ondertekening 
van dit contract met Lockheed Martin zei Michael Oren, de Israë-
lische ambassadeur in de VS aan de Washington Post dat er “sti-
mulansen” aangeboden waren aan Israël om haar zogenaamde 
moratorium op de bouw van illegale kolonies in de bezette 
Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem te verlengen, zodat 

de Palestijnse Autoriteit zou blijven participeren aan 
rechtstreekse vredesgesprekken. Oren verklapte aan 
de Washington Post dat de Obama-administratie op 
de proppen kwam met “verschillende suggesties, 
stimulansen, voor de Israëlische regering in een po-
ging om een gelimiteerde verlenging van misschien 
2 à 3 maanden te verkrijgen”. Het is onduidelijk of 
het Lockheed contract aangeboden werd als een van 
deze stimulansen, maar Oren voegde er wel aan toe 
dat deze aankoop “een gebeurtenis is van grote stra-
tegische en historische betekenis” en dat ze “de ge-
zamenlijke belangen” zou dienen van de Verenigde 
Staten en Israël. Oren vervolgde nog dat de aankoop 
van VS wapens en militaire technologieën “duizen-

den of meer jobs creëert, zowel in de VS als in Israël”.

Eind juli 2010 werd het budget voor de fi nanciering van het Israë-
lisch antirakettenschild-programma, opgetrokken naar het hoog-
ste niveau ooit. Er werd een som van 422,7 miljoen dollar goedge-
keurd voor volgend jaar. Er werd 95,7 miljoen dollar toegevoegd 
aan de oorspronkelijke budgetaanvraag van het Witte Huis voor 
het interceptor-systeem voor lange afstandsraketten (Arrow) en 
het project voor de middellange afstandsraketten (David’s Sling). 
Volgens bronnen geciteerd door de Jerzuzalem Post zal het leeu-
wendeel van het goedgekeurde budget naar het Arrow 3 project 
gaan. 205 miljoen dollar van het totale budget zal gebruikt wor-
den voor de interceptor voor korte termijn raketten (Iron Dome), 
voor het eerst goedgekeurd door president Obama afgelopen 
lente. De uitgaven voor dit defensiepakket komen op meer dan 
het dubbele dan gespendeerd is vorig jaar. Sinds 2006 hebben de 
Amerikaanse belastingsbetalers al ongeveer 1 miljard dollar in de 
gezamenlijke VS-Israel rakettendefensie-programma’s gestoken. 
Vorig jaar hevelde president Obama 2,775 miljard dollar over naar 
Israël. De eerste betaling van een tienjarige overeenkomst van 
30 miljard dollar voor een uitgebreid militair hulppakket aan de 
Israëlische regering. Dit gigantisch militair pakket komt bovenop 
de jaarlijkse 3,1 miljard leningen aan Israël, die de Obama admi-
nistratie plant voort te zetten. Als een onderdeel van de overeen-
komst verspreid over 10 jaar, is Israël verplicht om 75% van het 
hulppakket te spenderen aan in Amerika geproduceerd militair 
materiaal. De Israëli’s ontvangen de wapens maar alle winsten 
gaan naar de Amerikaanse wapenfabrikanten en handelaars. 

www.truthout.com, 28 oktober, 2010
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Hillary Clinton en de strijd  
tegen de drugshandel in Mexico

I Laura Carlsen I

De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, stelde begin september dat Mexico en Centraal Amerika  
geconfronteerd worden met een opstand die het equivalent van een 'Plan Colombia' in de regio vereist. Het door de Verenigde 
Staten ontwikkelde Plan Colombia omvat de financiële steun en training van het leger en paramilitaire groepen in Colombia,  

die officieel strijden tegen de drugshandel, maar eigenlijk vechten tegen de linkse rebellenbeweging FARC, die er van beschuldigd 
wordt een narco-guerrilla te zijn. 

De uitspraken van mevrouw Clinton stuit-
ten onmiddellijk op kwade reacties van de 
Mexicaanse regering en deden de vrees 
ontstaan voor een langdurige Amerikaan-
se militaire interventie. Volgens Hillary 
Clinton: “worden we geconfronteerd met 
een alsmaar groter wordende dreiging 
van een goed georganiseerd netwerk van 
drugshandelaars, dat in sommige gevallen 
aan het veranderen is of aan het samen-
smelten is met wat beschouwd kan wor-
den als een rebellie in Mexico en Centraal-
Amerika”. Als bewijs dat de drugskartels 
meer en meer kenmerken van rebellenbe-
wegingen vertonen, voegde ze er aan toe: 
“plotseling duiken er bomauto’s op waar 
die er vroeger niet waren.”

Ironisch genoeg waren deze uitspraken 
van Clinton haar reactie op de vraag 
naar wat de VS doet in het kader van zijn 
“verantwoordelijkheid voor de drugs die 
naar het noorden stromen en de wapens 
die naar het zuiden gaan”. In plaats van 
de vraag gewoon te beantwoorden, ver-
geleek Clinton Mexico met Colombia en 
maakte ze het tot nu toe meest gewaagde 
statement over VS interventie, inclusief 
militaire steun, in Mexico’s drugsoorlog. 
“Het ziet er meer en meer naar uit dat 
Colombia op hetzelfde punt is gekomen 
als 20 jaar geleden”, zei Clinton, “toen 
meer dan een derde, op een gegeven mo-
ment zelfs bijna 40% van het land, gecon-
troleerd werd door de FARC. Het zal een 
combinatie vereisen van een verbeterde 
institutionele capaciteit, van een stren-
gere afdwinging van de wet, van militaire 
steun daarvoor en van politieke wil om 
de verdere verspreiding te vermijden en 
het terug te dringen…”. Clinton hield vol 
dat Plan Colombia werkt en voegde er 

aan toe: “we moeten uitzoeken wat de 
equivalenten zijn voor Centraal Amerika, 
Mexico en de Caraïben.” Haar opmerkin-
gen veroorzaakten prompt een kleine 
controverse binnen het kabinet Obama 
en een crisisje in de diplomatieke relaties 
tussen Mexico en de VS.

Mexicaanse reactie
Het duurde niet lang voor de leden van 
het Mexicaanse parlement verontwaar-
digd reageerden. Het was samengekomen 
om president Felipe Calderóns vierde rap-
port over de staat van het land te analyse-
ren. Een volksvertegenwoordiger merkte 
op dat de VS goed is in het bekritiseren 
van andere landen, maar niet erkent dat 
het een belangrijke schakel is in de donke-
re ketting van de drugshandel en de ge-
organiseerde misdaad. “Het Mexicaanse 
volk zou elke interventionistische attitude 
van de kant van de VS-regering moeten 
verwerpen”. Sommige parlements leden 

eisten dat de Mexicaanse minister van 
Buitenlandse Zaken een officiële brief 
van protest zou sturen naar de Obama-
administratie. Minister van Buitenlandse 
Zaken Patricia Espinosa haastte zich om te 
verklaren dat ze “het oordeel niet deelde” 
van haar Noordelijke tegenhangster en 
de woordvoerder van haar kabinet, Ale-
jandro Poire, verwierp de vergelijking met 
Colombia.

In Washington schoten Obama-ambte-
naren in actie om de schade te beperken. 
De assistent van de VS minister van 
Buitenlandse Zaken, Arturo Valenzuela, 
corrigeerde zijn bazin. Hij legde uit dat 
het gebruik van de term ‘rebellie’ niet op 
dezelfde manier geïnterpreteerd moest 
worden als in een verwijzing naar de 
Colombiaanse rebellie, namelijk als een 
opstand van een gemilitariseerde groep 
binnen een maatschappij, die probeert de 
staat over te nemen omwille van politieke 
redenen”. President Obama zelf distanti-
eerde zich in de Mexicaanse krant La Opi-
nión van Clintons vergelijking. 

Vergelijking met Colombia 
Nochtans was het enige controversiële 
aan Clintons ideeën, dat ze ze luidop 
durfde te uiten. Het Mérida Initiatief (een 
veiligheidssamenwerking tussen de VS, 
Mexico en landen van Centraal-Amerika, 
met als doel het bestrijden van de drugs-

handel en de georganiseerde misdaad) 
werd oorspronkelijk voorgesteld onder 
de noemer ‘Plan Mexico’. Deze naam 
werd vlug geschrapt omdat de onvermij-
delijke vergelijking met Plan Colombia 
beschouwd werd als een obstakel. De 
loutere gedachte aan een eventuele Ame-
rikaanse militaire aanwezigheid doet de 
nationale sentimenten in Mexico immers 
ten top rijzen. In de VS zelf zorgt de mini-

Om de drugshandel echt een slag toe  
te dienen, zouden de transnationale 
financiële structuren aangepakt moeten 
worden die de trafiek ondersteunen.
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male impact op de drugshandel van het 
7,3 miljard dollar kostende Plan Colombia 
voor scepsis over de invoering van een 
gelijkaardig plan in Mexico. De stijging 
van mensenrechtenschendingen onder 
dit beleid leidt tot ongerustheid omdat 
Mexico grenst aan de VS. Ongeacht de be-
naming vertoont het door president Bush 
ingevoerde veiligheidsplan voor Mexico 
en Centraal-Amerika, toch verdacht veel 
gelijkenissen met haar zuidelijkere voor-
ganger. Plan Colombia startte als een 
anti-drugs programma gebaseerd op het 
model van ‘een oorlog tegen drugs’ via 
ordehandhaving en het gebruik van het 
leger, en met nauwe 
participatie van de 
VS. Het Mérida Ini-
tiatief voorziet niet 
in de aanwezigheid 
van het VS leger, 
maar steunt voor 
de rest op hetzelfde 
model. 

Hillary Clintons be-
wuste vermenging 
van een opstand en 
de drugshandel kan 
twee mogelijke ver-
klaringen hebben: 
pure onwetendheid 
of moedwillige 
desinformatie. Een 
opstand wil territo-
rium veroveren om 
er een diepgaande verandering te kunnen 
doorvoeren in de structuur van de maat-
schappij en gaat meestal gepaard met een 
vervanging van de regering. Drugshan-
delaars, ondanks de tegengestelde bewe-
ringen van de Mexicaanse president Cal-
derón, lanceren geen offensieven tegen 
de staat met als doel de vervanging van 
de regering. Ze zijn alleen geïnteresseerd 
in het beschermen en uitbreiden van hun 
zeer lucratieve zaakjes. Voor een deel 
ligt deze blijkbaar bewuste verwarring 
aan de basis van het falen van het anti-
drugsbeleid. Als men dit zou inzien, zou de 
vanzelfsprekende strategie het aanvallen 
van de handel zijn -en niet van haar lokale 
leiders. De drugskartels zijn flexibel van 
structuur. Nieuwe leiders of rivaliserende 
bendes vervangen zonder probleem de 

verzwakte of geëlimineerde leiders. In een 
land waar de regering er niet in slaagt om 
adequate tewerkstellings- en onderwijs-
kansen aan te bieden, is er immers een on-
uitputtelijke voorraad aan jonge mannen 
met weinig vooruitzichten in het leven. 
Het effectief aanvallen van de drugshan-
del, zou betekenen dat men de transna-
tionale financiële structuren aanpakt die 
de trafiek ondersteunen. De regeringen 
van de VS en Mexico staan echter niet te 
springen om dit te doen, omdat drugs-
geld door machtige financiële instituties 
stroomt, de liquide middelen vergroot en 
uiterlijk legitieme zaken financiert.

Contraproductief beleid
Niet zo lang voor Clinton haar controver-
siële uitspraken deed, keurde het Ameri-
kaanse parlement nog een extra budget 
van 175 miljoen dollar goed voor de Mexi-
caanse drugsoorlog. Zonder dat dit voor-
afgegaan was door een grondige evaluatie 
van het Mérida Initiatief of een duidelijke 
analyse van de slechte resultaten die het 
model tot nu toe heeft geboekt. Drugsge-
relateerd geweld is geëxplodeerd aan de 
zuidelijke kant van de VS-grens, met bijna 
30.000 doden sinds de lancering van de 
oorlog tegen drugs op het einde van 2006. 
Klachten tegen het Mexicaanse leger voor 
mensenrechtenschendingen zijn verzes-
voudigd in vergelijking met vorig jaar 
en alleen al de laatste maanden hebben 
soldaten meerdere burgers neergeschoten 

en gedood. Amerikaanse volksvertegen-
woordigers zouden het belastingsgeld van 
VS-burgers moeten toewijzen op basis 
van een analyse van de doeltreffendheid 
van het voorgestelde beleid. Worden met 
de middelen doelstellingen bereikt die in 
het voordeel zijn van het publiek? Wat het 
defensiebudget in het algemeen betreft 
is de Amerikaanse manier van werken 
samen te vatten als: nu uitgeven en de 
desastreuze gevolgen later aanpakken – 
door nog meer te spenderen. Het Mérida 
Initiatief is een extreem voorbeeld hier-
van. Uit een recent rapport van de ‘Gene-
ral Accounting Office’ (een parlementair 

onderzoeksinstituut) 
blijkt dat het Mé-
rida Initiatief zelfs 
geen parameters of 
criteria vooropstelt 
om het te kunnen 
evalueren. 

Uitgaven onder de 
noemer “Internatio-
nal Narcotics Control 
and Law Enforce-
ment” vereisen dat 
het ministerie van 
Buitenlandse Zaken 
een rapport voorlegt 
aan het parlement 
waarin bevestigd 
wordt dat voldaan 
is aan bepaalde 
voorwaarden wat 

mensenrechten betreft. Dit geldt ook voor 
de extra kapitaalsinjecties voor Mexico. 
De voorwaarden zouden er mede voor 
moeten zorgen dat er geen VS-fondsen 
kunnen vloeien naar corrupte en abusieve 
veiligheidstroepen in Mexico. In de prak-
tijk daarentegen werden de voorwaarden 
zodanig afgezwakt door het parlement, 
dat ze niets meer voorstelden dan een 
rookgordijn waarachter diepere strate-
gische bezorgdheden schuilgingen. Het 
Amerikaanse parlement negeerde van 
bij het begin de kritiek op het Mérida 
initiatief van de grootste federatie van 
vakbonden in de Verenigde Staten (AFL-
CIO) en van een hele reeks confessionele 
organisaties, en keurde vijf aparte som-
men goed voor in totaal bijna 1,5 miljard 
dollar. Het initiatief veranderde van een 
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driejarig engagement naar een permanent 
programma.

Op 5 september kondigde Hillary Clin-
ton aan dat de VS regering 15% van het 
goedgekeurde extra fonds zou inhouden 
omwille van mensenrechtenschendingen. 
De Mexicaanse regering protesteerde 
publiekelijk, maar was eigenlijk opgelucht. 
De berekeningen verduidelijken alles: we 
zullen jullie 175 miljoen dollar extra steun 
geven, maar zullen daarvan 26 miljoen 
dollar aftrekken. Dat maakt een netto 
winst van 149 miljoen dollar. Zelfs de re-
guliere pers merkte de scheve berekening 
op. Beide regeringen legden verder een 
aantal schijnheilige verklaringen af. De 
VS bekritiseerde Mexico, terwijl het ne-
geerde dat de transnationale criminaliteit 
niet zou kunnen bestaan zonder corrup-
tie aan de eigen zijde van de grens. Het 
Calderón-regime verdedigde zich tegen de 
commentaar van haar buurland over de 
mensenrechten met het excuus dat het 
een oorlog aan het uitvechten is. 

Wie met de komst van Obama hoopte op 
een zachtaardiger antidrugsbeleid lijkt 
het deksel op de neus te krijgen. De meest 
genereuze interpretatie van de ‘oorlog te-
gen de drugs’ is dat het een strategie was, 
gesteund door groepen en parlementsle-
den die de aard van de nieuwe binationale 
relatie met Mexico en de situatie in het 
land zelf verkeerd hadden ingeschat. Een 
onmiddellijke rechtzetting van het beleid 
is aan de orde. De Obama-administratie 
is echter van plan om nog meer publieke 
fondsen toe te wijzen aan de mislukte 
anti-drugsstrategie. Ondertussen zal het 
lippendienst blijven bewijzen aan de men-
senrechten. 

Rijzende twijfels
De laatste controverse rond het anti-
drugstrafiek-beleid in Mexico komt er te 
midden van rijzende twijfels aan beide 
zijden van de grens. Mexicaanse senators 
van alle politieke partijen, behalve die 
van Calderón zelf, hebben scherpe kritiek 
op het falen van de drugsoorlog van de 
president. De Revolutionaire Institutio-
nele Partij merkte op dat er in het laatste 
jaarlijkse rapport van de regering aan het 
parlement, geen zichtbare stijging van 

arrestaties opgetekend staat in verge-
lijking met vroeger. Er werd ook kritiek 
geuit op de schamele 1,5 miljoen pesos 
(87.000 euro) die maar toegewezen werd 
aan de preventie van verslaving. Terwijl 
de drugsoorlog het leeggezogen Mexi-
caanse budget tot nu toe bijna 7 miljard 
dollar gekost heeft, stelde een lid van de 
Partij van de Democratische Revolutie het 
beleid gelijk aan: “meer middelen, meer 

doden”. Ook in de Verenigde Staten zijn er 
twijfels gerezen over de doeltreffendheid 
van de strategie. In het bijzonder gezien 
de ernstige verslechtering van de situatie 
in Mexico. Er wordt geklaagd dat de Mexi-
caanse regering de informatie van de VS 
inlichtingendiensten te vaak in de wind 
slaat, waarschijnlijk uit voorzichtigheid, 
maar ook soms uit pure corruptheid. In 
Washington heeft de stijging van de ne-
gatieve berichten geleid tot ongerustheid 
over het gebrek aan een exit strategie 
of over een duidelijk gedefinieerde weg 
tot succes. Er dienen zich voorlopig geen 
mirakeloplossingen aan. Desalniettemin, 
zou het parlement het geweld dat volledig 
uit de hand gelopen is onder het huidige 
beleid niet mogen negeren. Moordpar-
tijen kunnen niet geaccepteerd worden als 
‘collaterale schade’ in de oorlog tegen de 
drugshandel. Experten in Mexico hebben 
berekend dat het aantal drugsgerelateer-
de doden zal pieken tot 70.000 aan het 
einde van Calderóns termijn, met een ge-
middelde van 50 doden per dag verspreid 
over het hele land. Ook Amerika wordt ten 
gevolge van het militaire antidrugsbeleid 
met grote uitdagingen geconfronteerd 
binnen haar eigen grenzen.
De VS moet beginnen inzien dat het een 
gedeelde verantwoordelijkheid draagt voor 
de groei van de georganiseerde criminali-
teit in Mexico. Het is verantwoordelijk voor 
het ondersteunen van een drugsoorlog-

strategie die overduidelijk de brutaliteit 
van de drugskartels verhoogd heeft. Er is 
een gebrek aan informatie over de anti-
corruptie programma’s opgezet binnen de 
VS. De massale transfer over de grens van 
illegale substanties bestemd voor de distri-
butie in de Amerikaanse steden verspreid 
van de oostkust tot de westkust blijft on-
veranderd doorgaan. Behandelingen tegen 
verslavingen en de programma’s voor de 

preventie van drugsmisbruik zijn chronisch 
ondergefinancierd, enzovoort 

Besluit
Clintons commentaren leggen de sterke 
stromingen bloot binnen de VS-regering 
die de betrokkenheid in de Mexicaanse 
drugsoorlog willen vergroten. Het is nooit 
gemakkelijk om het falen van een beleids-
keuze van deze omvang toe te geven. Lie-
ver wordt er verondersteld dat via de toe-
wijzing van meer geld en middelen, en met 
een grotere controle van de VS, de scheve 
situatie wel rechtgezet kan worden. Indien 
men toch tot de conclusie zou komen dat 
de gekozen militaire weg niet de juiste is, 
zal het evenmin gemakkelijk zijn om de 
bewegingen in gang gezet door het Mérida 
Initiatief, terug te draaien. Er zijn immers 
machtige lobby’s, defensiebedrijven en 
private veiligheidsfirma’s bij betrokken. Om 
nog maar te zwijgen van het geostrategi-
sche belang van een zekere militaire con-
trole (en eventuele aanwezigheid) in een 
van de weinige landen in Latijns-Amerika 
die zich in het laatste decennium niet afge-
keerd heeft van de Verenigde Staten. 

Laura Carlsen is directrice van het ‘Americas Policy 
Program’, een programma van het ‘Center for In-
ternational Policy’ in Washington, een organisatie 
die streeft naar een Amerikaans buitenlands beleid 
gebaseerd op samenwerking en demilitarisatie. 

Originele tekst (www.counterpunch.be) vertaald 
en bewerkt door SVM

De VS moet beginnen inzien dat het een 
gedeelde verantwoordelijkheid draagt 
voor de groei van de georganiseerde  
criminaliteit in Mexico.
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De staking van 1960-1961:  
proletarische revolte en staatshervorming

I Alain Meynen I

De Belgische kerst van 1960 kon niet het feest zijn van de vrede. Ze werd verstoord door een grijze en grimmige sfeer.  
Op de Brusselse Grote Markt bewaakten politiemannen de grote kerstboom. Op kerstdag beschermden rijkswacht en  

leger de ‘vitale punten’ van het land. Op tweede kerstdag werd de dreiging met geweld, opgedreven.  
De preventieve maatregelen uitten zich in meerdere aanhoudingen. Deze enscenering, die volledig aansloot bij de stijl van  

de Koude Oorlog, was het antwoord van de overheid op een sociaal protest. In zijn kerstboodschap veroordeelde  
de rooms-katholieke primaat van België dit protest als “wanordelijk” en “onredelijk”. De eerste minister sprak over de uitvoering,  

”in sommige delen van het land”, van een “zorgvuldig voorbereid plan om agitatie en geweld uit te lokken”.

Spontane beweging
Eind 1960 zette de Belgische arbeidersklas-
se een grootse buitenparlementaire mas-
sabeweging in gang. Een buitengewone 
golf van stakingen barstte los in de open-
bare sector evenals in de privé-nijverheid. 
Al vrij snel zou men het over ‘de staking 
van de eeuw’ hebben. De katholiek-liberale 
regering-Eyskens had een aanval op het le-
venspeil van de werkende bevolking aange-
kondigd en de aanvankelijk sociale protest-
actie daartegen groeide onverwachts en 
vliegensvlug uit tot één van de scherpste 
politieke klassengevechten uit de recente 

Belgische geschiedenis. De ontsteker van 
de uitbarsting was de ‘Eenheidswet’. Deze 
‘wet voor de economische expansie, de 
sociale vooruitgang en het financieel her-
stel’, bevatte als belangrijkste punten de 
verhoging van de fiscale druk, het snoeien 
in de overheidsuitgaven en een aantal 
specifieke negatieve maatregelen voor het 
overheidspersoneel. Op 20 december 1960 
startte de parlementaire bespreking van 
de Eenheidswet in de Kamer. De stakingen 
braken dezelfde ochtend uit maar kwamen 
niet helemaal uit de lucht gevallen. Het 

pad was al geëffend door voorbereidende 
voorlichtingscampagnes, massameetings 
en acties. Die waren georganiseerd in 
de nasleep van Eyskens’ aankondiging 
in de Kamer van de grote lijnen van zijn 
soberheidspolitiek op 27 september 1960 
en de voorstelling van de Eenheidswet op 
4 november 1960. De acties die losbarstten 
op 20 december vloeiden nochtans niet 
rechtstreeks voort uit deze ‘voorbereidin-
gen’. De sociale mobilisatie werd tot dan 
toe namelijk niet vergezeld van duidelijke 
interprofessionele ordewoorden tot actie. 
Enkel de sector ‘Gemeentelijke en Provin-

ciale Diensten’ van de socialistische ACOD 
had een officieel ordewoord gegeven tot 
werkneerlegging voor onbepaalde duur. 
Deze oproep werd op 20 december mas-
saal opgevolgd. Ondanks het gebrek aan 
een centraal ordewoord van het Algemeen 
Belgisch Vakverbond (ABVV) sloten dui-
zenden arbeiders uit andere sectoren zich 
spontaan aan bij de acties, die het karakter 
van een overrompelende en vulkanische 
uitbarsting hadden. Ze deden de bureau-
cratische grendels van de syndicale ap-
paraten springen. De staking kende vooral 

in het zuiden van het land een bijzonder 
snelle kwantitatieve uitbreiding, zowel in 
de voornaamste openbare instellingen als 
in de privésector. Op vrijdag 23 december 
lag heel Wallonië lam. De sociale actie 
bestond uit meerdere evenementen die 
zich gedeeltelijk los van elkaar voordeden, 
maar toch met elkaar verbonden waren: de 
wilde acties op de werkvloer bij Cockerill-
Ougrée in Luik, de spontane straatbe-
togingen, de werkneerleggingen bij het 
openbaar vervoer, de vrolijke anarchie die 
heerste bij het mijnbedrijf Espérance in 
Luik, de geïmproviseerde vergaderingen 
in de werkateliers, de opstanden tegen de 
syndicale discipline waarbij afgevaardigden 
weggejaagd werden, de staking bij ACEC-
Charleroi die aanstekelijk werkte op andere 
bedrijven, de lamlegging van de Antwerpse 
haven door het gemeentepersoneel en de 
dokwerkers, de ontregeling van de elektri-
citeitscentrales in Gent, … De sociale con-
trole op het volk was gebroken. Op enkele 
plaatsen, o.m. in de ‘Pays Noir’ (gebied van 
de steenkoolindustrie, met als hart Charle-
roi), groeiden uit stakersposten autonome 
of half-autonome stakingscomités die 
experimenteerden met vormen van directe 
democratie en eigen sociale organisatie. 

Verloop
Het Algemeen Belgisch Vakverbond ver-
zaakte het om een nationaal ordewoord 
tot algemene staking te geven, waardoor 
een centralisatie van de beweging vrijwel 
onmogelijk werd gemaakt. Het Nationaal 
Bureau van de ABVV besliste wel om het 
verloop van de acties over te dragen aan 
de gewestelijke afdelingen. In Wallonië rie-

De ABVV-leiding zag af van het geven 
van een nationaal ordewoord tot  
algemene staking, waardoor  
een centralisatie van de beweging  
vrijwel onmogelijk werd gemaakt. 
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pen de gewestelijke ABVV-afdelingen van 
Charleroi, Luik, Hoei, Borgworm, Namen, 
de Borinage en Verviers, diezelfde dag nog 
officieel op tot een algemene staking. Een 
dag later werden ze hierin gevolgd door de 
afdeling van Waals-Brabant. In Vlaanderen 
daarentegen, waar de druk van de basis 
voor een bredere beweging minder sterk 
aanwezig was, werd de staking aanzienlijk 
afgeremd. Tengevolge van de afwezigheid 
van een centraal strategisch actieplan trad 
er in Vlaanderen geen officiële leiding van 
de stakingsbeweging op de voorgrond. 
Het was slechts tegen het einde van de 
tweede stakingsweek dat de beweging 
een zekere uitbreiding zou kennen naar de 
privésector toe, nadat een aantal Vlaamse 
gewestelijke afdelingen van het ABVV toch 
ordewoorden hadden gegeven. 

Tijdens de eerste stakingsdagen wierpen 
verscheidene plaatselijke ACV-afdelingen 
zich openlijk in de strijd en werd vanuit ver-
schillende hoeken druk uitgeoefend opdat 
de ACV-leiding zich bij de ingezette actie 
zou aansluiten. Over heel België tekende 
zich aan de basis een weliswaar schuchtere 
maar toch reëel aanwijsbare tendens af tot 
syndicale eenheidsactie. Arbeiders en be-
dienden aangesloten bij het ACV toonden 
zich solidair en bleken bereid om de acties 
te vervoegen. Hierdoor dreigde een crisis 
van de mechanismen die de christelijke ar-
beidersbeweging bonden aan de christen-

democratische partij (CVP), en dus tot op 
zekere hoogte ook aan bepaalde delen van 
de regering. De nationale ACV-leiding nam 
het hardnekkig standpunt in dat het actie 
zou voeren door te onderhandelen met de 
regering. Hierop werd een onderhande-
lingsstrategie uitgestippeld die de regering 
ertoe moest aanzetten bepaalde artikels 
van de gecontesteerde Eenheidswet te 
wijzigen. Deze tactiek zou het mogelijk 
maken “de politieke staking” als “volledig 
overbodig” en “nutteloos” te bestempelen. 
Op 23 december werden onderhandelingen 
aangeknoopt tussen de regering en de 
ACV-leiding, waarbij deze laatste liet uit-
schijnen een aantal toegevingen te hebben 
verkregen op het vlak van de fiscale poli-
tiek, het controlestelsel voor werklozen en 
het statuut van het overheidspersoneel. De 
daaropvolgende dagen wist de ACV-leiding 
in de meeste plaatsen de oppositionele ker-
nen binnen de christelijke arbeidersbewe-
ging opnieuw onder controle te brengen. 
Tegelijkertijd stelde zij zich definitief op 
aan de kant van de regering om de staking 
mee te helpen breken en bepaalde effecten 
ervan teniet te doen. 

In dit verband was er ook nog de op-
merkelijke tussenkomst van kardinaal 
Van Roey in de stakingsbeweging. Op 
hetzelfde ogenblik dat de onderhande-
lingen plaatsvonden tussen de regering 
en de ACV-leiding, maakte de kardinaal 

zijn kerstboodschap bekend, waarin via 
referenties aan de christelijke moraal, de 
“wanordelijke” en “onredelijke” stakingen 
werden veroordeeld. Het initiatief van 
Van Roey werd afgekeurd door een be-
langrijk aantal ACV-afgevaardigden en gaf 
aanleiding tot kritische reacties vanwege 
verscheidene leden van de lagere clerus in 
Wallonië (o.a. de priester-arbeiders uit de 
omgeving van Luik). Anderzijds sorteerde 
de kerstboodschap een niet gering ef-
fect op de ontwikkeling van de staking, 
aangezien de kardinaal met de door hem 
gebruikte taal en morele autoriteit, wist 
in te werken op de ideologisch-religieuze 
voorstellingswereld van een meerderheid 
van de (in hoofdzaak Vlaamse) katholieke 
arbeiders en bedienden. 

De kerkelijke boodschap, die de staking als 
‘illegaal’ voorstelde, diende bovendien in-
direct als legitimatie voor de dreiging met, 
en het effectief gebruik van geweld tegen 
de stakers. Parallel met de vertraagde uit-
breiding van de staking ten gevolge van de 
beslissing van het Nationaal Bureau van 
het ABVV en de openlijke oppositie van de 
ACV-top tegen de staking, was de rege-
ring-Eyskens begonnen met een efficiënte 
inschakeling van de repressieapparaten in 
het stakingsconflict. Vanaf het begin van 
het sociaal conflict was de gewelddadige 
repressie enorm. Versterkte rijkswacht-
korpsen (in totaal werden er 18.000 rijks-

Foto: AMSAB
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wachters gemobiliseerd) werden belast 
met de bewaking van ‘vitale punten’, het 
ontmantelen van de stakerspiketten en de 
bescherming van werkwilligen. In de mar-
ge van het rijkswachtoptreden werd het 
leger gemobiliseerd (12 à 15.000 troepen), 
voornamelijk voor de bewaking van de 
industriële infrastructuur, viaducten, stati-
ons en de diensten van post en telegraaf.

Renardisme
Een dag na de beslissing van het Alge-
meen Bureau van de ABVV om de staking 
niet centraal te leiden, werd in Wallonië 
op 23 december het ‘Coördinatiecomité 
van de Waalse gewesten van het ABVV’ 
opgericht. Onder leiding van André Ren-
ard, leider van de Luikse metaalbewerkers 
en adjunct algemeen secretaris van het 
ABVV, zou dit comité voortaan de sta-
king in Wallonië dirigeren. Via Renard en 
de syndicale elite rond hem, kwam de 
stuwkracht van de staking onbetwistbaar 
in handen van de linkervleugel van het 
socialistische bureaucratische vakbonds-
apparaat. De renardistische stroming was 
ontstaan als een verdedigingsreactie van 
een Waalse arbeidersvoorhoede bij wie 
het groeiend ongenoegen over het begin 
van de industriële afbraak van Wallonië, 
zich had gekristalliseerd in een antikapita-
listisch bewustzijn. In de dagelijkse syndi-

cale praktijk uitte het renardisme zich in 
een tendens tot ‘directe actie’. 

De renardistische stroming verwierf een 
grote legitimiteit bij de stakers, wat de 
verdere uitbreiding van de actie uiter-
aard vergemakkelijkte. Anderzijds bracht 
deze stroming ook een aantal belangrijke 
hinderpalen voor de verdere ontwikkeling 
van de staking met zich mee. Organisa-
torisch berustte de effectieve leiding van 
de staking op een zeer kleine kern die de 
beweging van bovenaf bestuurde. Bij afwe-
zigheid van een gestructureerde democra-
tisch opgebouwde centrale leiding plooide 
Renard zich terug op Wallonië en weigerde 
om de noodzakelijke actiemiddelen aan te 
wenden om de staking in Brussel en Vlaan-
deren verder uit te breiden. Op 3 januari 
1961, het kwantitatief hoogtepunt van 
de staking, verwierp Renard op een mas-
sameeting in Yvoz-Ramet het ordewoord 
‘mars op Brussel’ en lanceerde tezelfdertijd 
een Waals federalistisch programma van 
structuurhervormingen. De eventuele 
organisatie van een mars op Brussel leek 
volgens een deel van de linkervleugel bin-
nen de vakbond een ideaal middel om de 
verbrokkeling van de beweging tegen te 
gaan. De leuze van de mars op Brussel was 
populair bij bepaalde stakersgroepen. De 
idee werd ook verdedigd door een reeks 

belangrijke syndicale organisa-
ties zoals de sector Gemeenten 
(ACOD) van Antwerpen en 
Luik, de sector Spoor (ACOD) 
van Luik, en door de stakings-
comités van het noorden van 
Charleroi en van Haine-Saint-
Pierre. De leuze had een zeker 
succes in Brussel en ook in die, 
voornamelijk Vlaamse, streken 
waar de stakingsbereidheid 
dreigde te verwateren. Door-
slaggevend voor het al dan niet 
organiseren van de mars, was 
evenwel de houding van de 
stroming-Renard. De mars op 
Brussel werd zoals gezegd door 
de Waalse syndicalist echter 
naar het achterplan geschoven, 
ten voordele van de oriënte-
ring van de stakingsbeweging 
op een Waals federalistisch 

project. Achteraf kan men deze 
cruciale fase in de ontwikkeling van het 
conflict met zekerheid als een kwalitatief 
keerpunt aanduiden. Renard weigerde in 
feite de politieke strijdmiddelen aan te 
reiken die nodig waren om een centraal 
gevecht met de kapitalistische staat aan te 
gaan. De verbrokkeling van de massa werd 
aanvankelijk veroorzaakt door de houding 
van de nationale leiding van het ABVV, 
door de oppositie van de ACV en werd ver-
scherpt door de grootschalige inzet van de 
repressieapparaten. 

Het ordewoord van federalisme opgelegd 
door Renard, bevorderde de demobilisatie 
van de Vlaamse arbeidersklasse en kon 
ook in Wallonië geen nieuwe lagen van de 
arbeidersklasse in de strijd betrekken. De 
opstand in Luik op 6 januari 1961, de spo-
radische woede-uitbarstingen en duizen-
den sabotagedaden in Luik en Henegou-
wen, vooral in de Borinage, in de loop van 
de vierde en vijfde stakingsweek, waren 
het resultaat van een gebrek aan vooruit-
zicht en waren niet meer in staat om de 
beweging nieuwe perspectieven te geven. 
Daarentegen kwam, na de derde stakings-
week, het zwaartepunt in de politieke 
strijd terug bij de ideologische apparaten 
van de parlementaire vertegenwoordiging 
te liggen, en werd het conflict afgewikkeld 

Pamflet: AMSAB
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in de richting van nieuwe verkiezingen en 
een wijziging in de politieke allianties.

Hervormingen
De stakingsbeweging van 1960-1961 beperk-
te zich niet tot de strijd voor het intrekken 
van de Eenheidswet. Deze wet was eerder 
de aanleiding dan de oorzaak van de acties, 
die door de arbeidersvoorhoede in het 
teken geplaatst werden van de strijd voor 
antikapitalistische structuurhervormingen. 
Het ‘verouderd’ Belgisch kapitalisme werd 
van antwoord gediend met een ‘modern’ 
programma, dat een scherpe kritiek inhield 
op de manier waarop het Belgisch monopo-
liekapitaal functioneerde. De grote ‘holdings’ 
(Société Générale, Solvay-Boël-Janssen, Em-
pain, Evence Coppée, Sofina, Petrofina, …) en 
hun defensieve investeringspolitiek, werden 
verantwoordelijk gesteld voor de structurele 
teruggang van de Belgische economie en 
voor de gevolgen hiervan voor de tewerk-
stelling, het levenspeil en de toekomst van 
duizenden arbeidersgezinnen. 

Vroegere algemene werkstakingen ston-
den in het teken van het verwerven of 
vrijwaren van democratische rechten en 
vrijheden (1893, 1902, 1913, 1950) of van 
onmiddellijke sociale eisen (de hete zomer 

van 1936: achturendag, betaald verlof, …). 
De algemene werkstaking van 1960-1961 
daarentegen was de eerste in de geschie-
denis van de Belgische arbeidersbeweging 
die economische structuurhervormingen 
tot doel had en ertoe neigde de klassen-
strijd te richten tegen de kapitalistische 
productieverhoudingen. 

De gebeurtenissen van 1960-1961 leidden 
naar een herziening van de politieke en 
economische structuren van het land. Deze 
herziening zorgde voor de afkalving van 
de macht van de holdingbourgeoisie, ten 
gunste van een technocratisch keynesia-

nisme, dat steunde op een expansie van 
de productie van duurzame consumptie-
goederen. De nationale parameters van 
deze staat werden ontmanteld. Langs de 
ene kant werd de productieve structuur 
van het noorden van het land na de win-
terstakingen overhoop gehaald door een 
bijzonder hoge graad van internationale 
investeringen. Langs de andere kant werd 
de ‘communautarisering’ van de politieke 
en maatschappelijke verhoudingen ver-
diept. De Belgische liberale grondwet, 
werd gedoubleerd door een economische 
investeringspolitiek met territorialiserende 
en verdelende logica’s, die evenwel gehoor-
zaamden aan een gedeeld groeiparadigma. 

Epiloog
Gedurende vijf weken ‘rebelleerden’ 
ongeveer 700.000 stakers tegen het 
‘regime’. Op 23 januari 1961 hervatten 
de laatste actieve voorhoedekernen (de 
metaalarbeiders van Luik en Charleroi) 
het werk. Het korte-termijneffect van 
de staking was bijzonder beperkt. Ge-
zien de Eenheidswet op 13 januari 1961 
gestemd werd in de Kamer, hadden de 
stakers niets daadwerkelijks verkregen. 
Het lange-termijneffect daarentegen was 
bijzonder groot. De staking van 1960-1961 

kenmerkte een belangrijke overgangsfase 
in de naoorlogse evolutie van het Belgisch 
(laat-)kapitalisme en bracht een aantal 
onderhuidse wijzigingen zowel in de eco-
nomische strategieën als in het politieke 
krachtenveld op een explosieve wijze tot 
uiting. Het meest opvallende hierbij was 
de overgang van de stakingsbeweging 
in een beweging voor Waals federalisme 
én economische structuurhervormingen. 
Aangezien de algemene staking voorna-
melijk een Waals fenomeen was geweest, 
ging de Waalse socialistische beweging 
zich openlijk oriënteren in de richting 
van een strijd voor regionale autonomie. 

Ze wou de unitaire Belgische staat, het 
institutioneel kader dat een mogelijk soci-
alistisch experiment in Wallonië afremde, 
overboord gooien. Voor André Renard 
waren de winterstakingen van 1960-1961 
niets anders dan de uitdrukking van het 
niet authentieke karakter van de Belgische 
instellingen. De ‘Grote Staking’ liep, in 
het verlengde van een concept dat ‘socia-
lisme’ en ‘natie’ tot een synthese bracht, 
uit op -een Waals- regionalisme, dat een 
economisch structuurdenken verbond 
met aandacht voor de demografische 
beweging van de bevolking. Door elemen-
ten als geboortegrond, ras, afstamming, 
eigen aard en volkse lotsverbintenis aan te 
halen, was deze beweging in sterke mate 
symmetrisch aan groepsverlangens van 
de Vlaamse beweging, die in dezelfde pe-
riode verder evolueerde in de richting van 
een denken dat taal, demografische supe-
rioriteit, productiviteit, ingenieurschap en 
rentevoetpolitiek met elkaar verbond. 

Aan de mislukking van de stakingsbewe-
ging beantwoordde een herstel van de 
syndicale controle. Dit ging gepaard met 
een institutionalisering van de breuken die 
ondertussen binnen het ABVV gegroeid 
waren. In de decennia die volgden werd 
het neoliberalisme geleidelijk hegemonisch 
binnen de economische politiek. Hoewel de 
installatie van het neoliberalisme gepaard 
ging met hevige sociale botsingen, kwam 
het niet tot een veel omvattend orgelpunt 
dat vergelijkbaar was met de grote staking 
van 1960-61. De periode 1975-1986 was de 
antipode van de periode 1947-1961. In de 
winter van 1960-1961 volstonden enkele 
dagen voor de veralgemening van een 
stakingsbeweging die vijf weken duurde en 
tijdens dewelke de institutionele structuur 
van het land in een crisis werd gestort. De 
periode 1975-1986 daarentegen kende de 
uitbouw van een syndicaal interprofessio-
neel weerstandsmechanisme, zonder dat 
het tot een algemene werkstaking kwam 
en zonder dat doorbraken konden worden 
bewerkstelligd. Doorbraken werden uitslui-
tend door het neoliberalisme gerealiseerd.

Deze tekst is een samenvoegsel van een artikel 
geschreven in februari 2010 voor Vrede en  
een tekst verschenen op www.marxists.org 
(december 2008)

De Grote Staking liep, in het verlengde 
van een concept dat ‘socialisme’ en ‘natie’ 
tot een synthese bracht, uit op -een 
Waals- regionalisme. 
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Armoede, Europees beleid en  
een linkse Braziliaanse president

I Francine Mestrum I

Hoe komt het toch dat je bij een links publiek altijd makkelijker succes hebt als je de armoede aanklaagt dan wanneer je  
kritiek hebt op de afbouw van de sociale zekerheid? Zou het kunnen te maken hebben met een marxistische visie die wil dat het 
kapitalisme armoede veroorzaakt en die sociale zekerheid slechts ziet als een lapmiddel om sociale conflicten te vermijden? Krijgt 
het klassenconflict meer aandacht dan de sociale rechten? Ik weet het niet, maar ik vind het zorgwekkend, en wel hierom: het is 

juist dankzij sociale bescherming (sociale zekerheid, bijstand en openbare diensten) dat je de armoede kan voorkomen.

Er waren de laatste weken heel wat aan-
leidingen om opnieuw na te denken over 
de armoedebestrijding én over sociale 
rechten. In september was er de ‘Millenni-
umdoelstellingen-top’ in New York, waar 
met enige gelatenheid werd vastgesteld 
dat de 8 internationale ontwikkelingsdoel-
stellingen die 192 VN lidstaten tegen 2015 
wilden verwezenlijken, niet zullen gehaald 
worden. Er was ook de Internationale en 
Europese Dag tegen de armoede op 17 ok-
tober en diezelfde maand was er een pre-
sidentsverkiezing in Brazilië. Deze drie op 
het eerste gezicht uiteenlopende gebeur-
tenissen – ontwikkelingssamenwerking, 
Europees sociaal beleid en Brazilië – heb-
ben nochtans wel één gemeenschappelijk 
kenmerk. Wereldwijd, in de Europese Unie 
én in Brazilië wordt een neoliberaal beleid 
gevoerd en probeert men de natte droom 
van liberalen waar te maken: laat de vrije 
markt spelen en werk de extreme armoe-
de aan de onderkant van de maatschappij 
weg. Dit zou de ultieme legitimatie voor 
de vrije markt kunnen zijn. In theorie is 
het ook perfect mogelijk. Geef alle arme 
mensen een minimale uitkering -wat pre-
sident Lula in Brazilië gedaan heeft- het 
kost minder dan 1% van het Bruto Binnen-
lands Product, huishoudens komen dan 
net aan de armoedegrens en klaar is kees. 
Het is evident waarom iedereen – tot voor 
kort - tégen zo’n oplossing was: structureel 
wordt er niets mee opgelost, tenzij arme 
mensen tegelijk kansen krijgen om een 
economische activiteit te ontwikkelen. 
Bovendien is zelfs 1% van het BBP voor 
veel rijken te veel. Ze houden zich liever 
bezig met liefdadigheid dan belastingen te 
betalen en willen niet dat de overheid aan 

inkomensherverdeling doet. Vandaar dat 
er ingewikkelde theoretische beschouwin-
gen werden geproduceerd over de ‘multi-
dimensionaliteit’ van armoede. Arme men-
sen missen alles: van opleiding tot water 
en gezondheidszorg, ‘empowerment’ en 
sociale macht. Behalve inkomen.

Neoliberale armoede-
bestrijding
Waarom lukt de armoedebestrijding niet? 
Waarom zullen de millenniumdoelstel-
lingen niet gehaald worden? Waarom zal 
de armoede in Europa nog toenemen? Het 
Europees beleid vertoont alle kenmerken 
van het discours en beleid van de We-
reldbank uit de jaren 1990. Het is vooral 
bedoeld om zichzelf legitimiteit te geven 
– wij hebben aandacht voor de zwaksten 
in onze samenleving. Het sociaal beleid 
moet zorgen voor diegenen die het echt 
nodig hebben. Maar net zoals met de 
structurele aanpassingsprogramma’s in 
de derde wereld wordt ondertussen overal 

in de EU de sociale zekerheid afgebouwd: 
de pensioenen worden hervormd, de 
gezondheidszorg moet besparen, de werk-
loosheidsuitkeringen worden in de tijd 
beperkt, openbare diensten worden gepri-
vatiseerd. Wie de belangrijkste documen-
ten over armoede van de EU leest, ziet 

dat er drie vaste elementen in alle teksten 
zitten: begrotingsdiscipline, modernise-
ring van de sociale zekerheid en activering 
van de werklozen en armen. Het formele 
doel van de sociale bescherming is niet 
langer ‘het bieden van een inkomensga-
rantie’ maar wel ‘werk lonend maken’. Dat 
laatste wordt momenteel gedaan door de 
uitkeringen te beperken en op die manier 
de kloof met de lonen groter te maken. 
Want -zo gaat de redenering impliciet- 
werklozen zijn niet altijd geneigd om echt 
naar werk te zoeken.
De situatie in Brazilië is anders, maar 
toch niet helemaal. Want ook hier heeft 
president Lula zijn uitkeringen voor de 
armen – de ‘bolsa familia’ – betaald met 
de pensioenen die van de ambtenaren 
deels werden afgenomen. Natuurlijk, 
arme mensen hebben een grotere be-
hoefte aan inkomen dan middenklassen, 
maar het was dus geen herverdeling van 
rijk naar arm maar van niet-arm naar arm. 
De rijken hebben zich gedurende de acht 

jaar van het mandaat van Lula verder kun-
nen verrijken. De Braziliaanse economie 
doet het schitterend, maar er zijn nog 
evenveel landloze boeren, het leefmilieu 
wordt verder vernietigd door intensieve 
agro-landbouw op grote schaal en er wor-
den ondanks het massale protest van de 

Elk neoliberaal beleid - in Brazilië,  
in Afrika of in de Europese Unie - zal  
méér armoede veroorzaken dan er kan 
worden uitgeroeid.
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bevolking grote stuwdammen gebouwd. 
De ongelijkheid is in Brazilië toch licht ge-
daald. Naast de ‘bolsa familia’ heeft Lula 
immers ook de minimuminkomens ver-
hoogd en een basispensioen uitgekeerd. 
De beoordeling van de linkse president 
moet dus genuanceerd zijn. Maar het mag 
ook vermeld worden dat de armoede op 
het platteland nog steeds 41% bedraagt, 
en de extreme armoede 16,5%. Andere 
Latijns-Amerikaanse landen, zoals Chili, 
Uruguay en Costa Rica kunnen op dat vlak 
veel betere cijfers voorleggen. Brazilië 
blijft, net zoals Chili, een van de meest 
ongelijke landen ter wereld. 
Over de millenniumdoelstellingen is al 
veel gezegd en geschreven. Gelukkig mag 
er vandaag, in tegenstelling tot vijf jaar 
geleden, wel degelijk kritiek op gegeven 
worden. In vergelijking met de ontzaglijke 
problemen waar de wereld van vandaag 
mee kampt, economisch, financieel, 
monetair, commercieel, sociaal en op 
vlak van milieu, staan ze buiten elke ver-
houding en bieden nauwelijks duurzame 
oplossingen. Ze zijn minder dan het mi-
nimum minimorum. En het is natuurlijk 
fout om te denken dat alles goed komt 
met meer ontwikkelingshulp of met meer 
aandacht voor ‘structurele factoren’. De 
millenniumdoelstellingen kunnen niet 
gehaald worden omdat ze het probleem 
van de armoede langs de verkeerde kant 
aanpakken. Hiermee is onmiddellijk het 
grote probleem van de armoedebestrij-
ding binnen een neoliberaal beleid ge-
steld. Ten eerste zal elk neoliberaal beleid, 
in Brazilië, in Afrika of in de Europese Unie 
méér armoede veroorzaken dan er kan 
worden uitgeroeid. Boeren verliezen hun 
grond en hun middelen van bestaan. Ze 
gaan leven in de krottenwijken van de 
grote steden. Arbeiders en bedienden 
verliezen hun baan en hun werkloosheids-
uitkering. Ze vallen uiteindelijk terug op 
een of ander ‘leefloon’ dat onder de armoe-
degrens ligt. Ten tweede is sociaal beleid 
voor het neoliberalisme altijd een residueel 
beleid, eerst moet de koek gebakken wor-
den, dan pas kan hij worden verdeeld. Men 
vergeet bovendien dat ook de verdeling 
van de koek een rol speelt in de grootte 
van de koek die gebakken wordt. Concreet 
betekent dit dat armoede geen probleem 

is van arme mensen, maar van een hele 
samenleving waarin de inkomensverdeling 
scheef getrokken is, lokaal, nationaal en 
mondiaal. Het is dan ook op het niveau van 
de hele samenleving dat de armoede moet 
worden aangepakt.
Dit betekent dat drie dingen nodig zijn 
en blijven: ten eerste is er economische 
ontwikkeling nodig, niet enkel door buiten-
landse multinationals aangebracht, maar 
een ontwikkeling die de productieve capa-
citeit van de hele samenleving vergroot en 

die een interne vraag doet ontstaan die te-
gelijk zorgt voor groei. Ten tweede is er een 
sociale bescherming nodig, met verzeke-
ring, bijstand en openbare diensten. Enkel 
dit kan de bevolking afdoende beschermen 
en voorkomen dat er armoede ontstaat. 
Door het tempo waarmee momenteel in 
de Europese Unie de sociale bescherming 
wordt afgebouwd, zal er meer armoede 
worden gecreëerd dan de nationale bij-
stands- en activeringsystemen kunnen op-

vangen. Door armoede te voorkomen, kan 
de vraag en dus de economische productie 
gehandhaafd worden. Economisch en soci-
aal beleid staan in een positieve wisselwer-
king tot elkaar, en het is deze boodschap die 
verschillende VN-instellingen momenteel 
laten horen. Ten derde is er een degelijk en 
billijk belastingssysteem nodig, nationaal 
zowel als mondiaal. Progressieve inkomens-
belastingen zijn veruit het beste instrument 
voor inkomensherverdeling, maar momen-
teel worden bijna overal de belastingen 

verminderd. Die trend moet worden 
omgedraaid en er moet zeer dringend 
een financiële transactie-taks worden 
ingevoerd om de arme landen te helpen. 
Op die manier kunnen we komen tot een 
mondiale inkomensherverdeling en blijft 
de derde wereld niet langer afhankelijk 
van de willekeurige ontwikkelingshulp of 
van de toevallige vrijgevigheid van bur-
gers in de rijke landen. 

Mensen of structuren?
Momenteel woedt er, onder meer naar 
aanleiding van de verkiezingen in Brazilië 
en n.a.v. de nieuwe liefdadigheid in de 
ontwikkelingshulp, een moeilijke discus-
sie over wat nu voorrang moet krijgen: 
moeten we in eerste instantie mensen 
helpen, of moeten we ervoor zorgen dat 
er structurele hervormingen komen? Ik 
denk dat het evident is dat ons uitein-
delijk doel erin bestaat dat alle mensen 
een degelijk en waardig leven kunnen 
leiden. Het is mijn overtuiging dat dit 
niet kan als de structuren tegenzitten. 
M.a.w. met een neoliberaal beleid zal dit 
resultaat nooit bereikt kunnen worden, 
niet in de EU, niet in Brazilië en niet in 
Afrika. Er moet dus aan de structuren 
gewerkt worden om die in het voordeel 
van mensen te laten functioneren en om 

mensen een kans te geven die structuren 
ook te gebruiken. De tegenstelling tussen 
mensen of structuren is dus fout, beide 
aanpakken zijn nodig en geen enkele een-
zijdige aanpak kan duurzaam zijn. Iedereen 
die wil streven naar een betere wereld en 
wil zorgen voor mensen, zou dit altijd voor 
ogen moeten houden. 

Francine Mestrum is doctor in de sociale weten-
schappen en is gespecialiseerd in ontwikkelings-
problematiek. 
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Ontspoorde staatsfinanciën  
in Griekenland

I Kristof Van Damme I

Na jarenlang de schijn te hebben opgehouden bevond Griekenland zich begin dit jaar uiteindelijk op de rand van een financiële 
afgrond. De regering in Athene raakte haar nieuw uitgeschreven staatsobligaties aan de straatstenen niet kwijt tenzij aan absurd 
hoge intrestvoeten. Faling dreigde en om de reputatie en de stabiliteit van de eurozone te vrijwaren zagen de andere lidstaten van 

de Europese Unie zich genoodzaakt om tussen te komen. 

In eerste instantie gebeurde dit via een 
lening van 110 miljard euro waar ook het 
IMF aan participeerde, later via de oprich-
ting van een Europees Financieel Stabili-
teitsfonds (EFSF). Dat Griekenland voor 80 
miljard euro schulden had openstaan bij 
Franse en Duitse privé banken en de “red-
ding” door de andere lidstaten dus met-
een ook de geplaagde financiële sector in 
Europa mee overeind hield heeft uiteraard 
een belangrijke rol gespeeld in de bereid-
willigheid om het land te steunen. Achter 
de schermen lobbyden de Europese groot-
banken trouwens allemaal bij de Europese 
Unie om Griekenland te redden.

Defensieuitgaven
Aan mogelijke oorzaken voor de uit de 
hand gelopen overheidsschuld geen ge-
brek. Om enkele gangbare verklaringen te 
noemen: het land raakte te gemakkelijk 
aan geld sinds het lidmaatschap van de 
eurozone, het hief te weinig belastingen 
in cruciale sectoren zoals de scheepsbouw 
en er is een te groot aandeel van de zwar-
te economie in verhouding tot het BBP 
(met een volume van 28% ten opzichte 
van het BBP heeft Griekenland inderdaad 
de grootste ondergrondse economie bin-
nen de OESO). Wat minder gangbaar als 
verklaring, maar nochtans een belangrijke 
factor in het chronisch grote Griekse over-
heidstekort, zijn de exorbitant hoge uitga-
ven die het land pleegt te doen op het vlak 
van defensie. De gemiddelde Griek torst 
de grootste per capita militaire uitgaven 
binnen de Europese Unie: 3,1% van het 
BBP in 2007 volgens een schatting van het 
SIPRI (Stockholm International Peace Re-
search Institute). Frankrijk en Groot-Brit-
tannië spenderen respectievelijk 2,3% en 

2,4% aan hun defensie. Binnen de NAVO 
spendeert alleen de VS nog meer (ruim 
4% van het BBP). Tussen 2005 en 2009 
was Griekenland de grootste importeur 
van conventionele wapens in Europa en de 
vijfde grootste ter wereld. In 2009, toen 
de Verenigde Staten en grote delen van 
Europa in volle financiële en economische 
crisis verkeerden, zag Griekenland er geen 
graten in om het defensiebudget zelfs op 
te trekken tot 6,24 miljard euro, een no-
minale stijging van 6,9% ten opzichte van 
het jaar ervoor. De werkelijke uitgaven zijn 
overigens moeilijk te schatten omdat de 
opeenvolgende regeringen in Athene de 
uitgavecijfers over het algemeen manipu-
leren om politieke redenen. In Griekenland 
wisselen de conservatieve Nea Dimokra-
tia en het sociaal-democratische PASOK 
elkaar traditioneel af wat het dragen van 

de regeringsverantwoordelijkheid betreft. 
De voorbije zeven jaar hebben beide 
politieke partijen het zich gepermitteerd 
om ‘creatief’ om te springen met de boek-
houding van de Griekse staat, teneinde de 
schuldenlast telkens naar het conto van 
de vorige regering te verschuiven. Volgens 

Michael Moran van GlobalPost zou Grie-
kenland tussen 1997 en 2003 zelfs 8,7 mil-
jard euro aan militaire uitgaven helemaal 
uit de boeken hebben gehouden.

Griekenland is een van de zes landen in 
Europa die tot vandaag vlot de NAVO-norm 
van 2% uitgaven aan defensie haalt. De 
meeste landen bezuinigen momenteel 
sterk op defensie, iets wat overigens voor 
de nodige irritatie zorgt bij de NAVO en de 
Vernigde Staten. Zo dringt NAVO secretaris-
generaal Rasmussen er al geruime tijd op 
aan om die budgetten op peil te houden. 
Zijn voornaamste argument hierbij luidt dat 
“veiligheid nu eenmaal een noodzakelijke 
voorwaarde is voor een sterke economische 
groei”. Het feit dat de per capita militaire 
uitgaven in China stukken lager liggen dan 
in de NAVO-landen (nominaal zelfs zeven 

keer lager dan die in de VS) en dat dit een 
sterke economische groei blijkbaar niet in 
de weg staat, lijkt geheel aan Rasmussen 
voorbij te gaan. Dat exorbitante uitgaven 
op het vlak van defensie al meer dan één 
land, of zelfs imperium, de das hebben om-
gedaan, ontgaat hem eveneens.

De exorbitant hoge defensie-uitgaven 
die Griekenland traditioneel in stand 
houdt, zijn een minder gangbare  
verklaring voor het grote Griekse  
overheidstekort, maar spelen hierin 
ongetwijfeld een belangrijke rol. 
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Relatie met Turkije
Griekenland heeft een lange traditie van 
hoge uitgaven op het vlak van defensie. 
Tijdens de koude oorlog had het land een 
geostrategisch belangrijke ligging als lid 
van de NAVO. In de beginjaren van de 
NAVO werd de Griekse defensie gesubsi-
dieerd door de andere lidstaten. Het land 
werd toen geleid door een militaire junta, 
maar dat bleek geen bezwaar, integen-
deel: de middelen konden rijkelijk worden 
ingezet tegen het communistisch verzet 
dat vooral in het noorden van het land erg 
actief was. Eigenaardig genoeg was het 
een slepend conflict met NAVO-bondge-
noot maar historisch aartsvijand Turkije, 
dat uiteindelijk de belangrijkste reden 
bleek om het Grieks defensiebudget struc-
tureel hoog te houden. Het dispuut tussen 
de twee buurlande had onder meer te 
maken met Cyprus, maar ook met claims 
op eilanden in de Middellandse Zee. Naar-
mate het conflict zich verder uitbreidde 
raakten Griekenland en Turkije verwikkeld 
in een heuse wapenwedloop. Griekenland 
dat qua bevolkingsaantal zeven keer klei-
ner is dan Turkije en economisch nauwe-
lijks half zo groot, brengt per kop van de 
bevolking de zwaarste financiële offers. 
Turkije mag daarnaast regelmatig rekenen 
op directe militaire steun uit de VS.

De relaties met Turkije zijn sinds het 
aantreden van de Turkse premier Er-
dogan in 2003 stilaan wat verbeterd. 
Hierdoor zijn de uitgaven op het vlak van 
defensie wat verminderd, maar voorals-
nog in zeer beperkte mate. Bovendien 
beschikt het Turkse leger nog steeds 
over een grote mate van onafhankelijk-
heid ten overstaan van de Turkse rege-
ring, hetgeen eventuele voorstellen van 
Erdogan om te ontwapenen niet altijd 
even overtuigend doen klinken. Grie-
kenland doet er voorlopig dus nog altijd 
alles aan om te proberen gelijke militaire 
tred te houden met zijn buurland. Een 
paar voorbeelden kunnen de quasi pa-
thologische drang naar militaire pariteit 
duidelijk maken.
In augustus 2005 kocht Griekenland 
333 tweedehands Leopard tanks aan 
in Duitsland voor een waarde van 270 
miljoen euro. Daarmee kwam het totaal 
aantal Leopard tanks in eigendom van 
het Griekse leger op 350. Turkije had er 
op dat moment 330. In juli 2009 plaatst 
Turkije een bestelling voor zes nieuwe 
U-214 onderzeeërs bij het Duitse indus-
triële conglomeraat ThyssenKrupp AG. 
Griekenland had zelf al geruime tijd 
vier dergelijke onderzeeërs besteld bij 
dezelfde leverancier, maar probeerde 

ondertussen het contract te heronder-
handelen. Het is een ingewikkeld verhaal 
maar volgens Griekenland zijn er proble-
men met de kwaliteit van de eerste boot. 
Volgens de fabrikant wil of kan het land 
niet betalen. Ondanks de moeilijkheden 
met de lopende bestelling besliste de 
Griekse regering in maart van dit jaar nog 
om een lopend contract voor de herstel-
ling van een aantal oudere onderzeeërs 
(type U-209), waarvan het land er vier 
heeft, te annuleren en te vervangen door 
een nieuwe bestelling bij ThyssenKrupp 
voor nog eens twee nieuwe U-214 boten. 
Daarmee zou het net als Turkije over een 
vloot van in totaal zes dergelijke boten 
beschikken.
Crisis of geen crisis, militaire pariteit met 
Turkije blijft van het allerhoogste belang. 
Duitse, maar ook Franse en Amerikaanse 
wapenfabrikanten leveren à volonté aan 
beide partijen en varen er wel bij. Een 
aantal Griekse ambtenaren en hoogge-
plaatste officieren vinden ondertussen 
dat het zo wel genoeg is geweest. Zo nam 
de Griekse vice-admiraal Stelios Fenekos 
eerder dit jaar ontslag uit protest tegen de 
nieuwe aankopen die hij totaal ongepast 
vond in het kader van de aangekondigde 
bezuinigingen op de lonen en pensioenen 
van de bevolking.
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De winnaars
Minstens even boeiend als het loutere 
feit dat de financiële problemen van de 
Griekse staat tenminste voor een deel 
verklaard kunnen worden door het buiten-
sporig defensiebudget is de vraag welke 
landen de hardware hebben geleverd en 
aldus van de situatie geprofiteerd hebben. 
Griekenland blijkt 31% van zijn wapenin-
kopen te doen in Duitsland en 24% in 
Frankrijk. Buiten Europa is de VS met 24% 
van de totale aankopen de belangrijkste 
leverancier. Tot de recente leveringen 
uit Amerika behoren een paar dozijn 
F-16 gevechtsvliegtuigen voor een totale 
kostprijs van 1,5 miljard euro. Sinds het 
losbarsten van de schuldencrisis maken 
Griekse ambtenaren off-the-record echter 
vooral hun beklag over de hypocrisie van 
Frankrijk en Duitsland: beide landen zou-
den hun “steun” aan het land afhankelijk 
willen maken van verdere militaire aanko-
pen en de stipte betaling van de lopende 
contracten.

Zoals eerder vermeld kocht Griekenland 
in maart van dit jaar, als onderwerp van 
een complexe deal met ThyssenKrupp, 

nog twee nieuwe onderzeeërs extra bij. 
Griekenland heeft ondertussen al ruim 
2 miljard euro betaald voor de in totaal 
zes U-214 boten, maar dat is slechts 70% 
van het totale bedrag. Nog geen enkele 
boot is daadwerkelijk opgeleverd. In Grie-
kenland loopt momenteel een onderzoek 
naar mogelijke fraude bij de aankoop 
van de onderzeeërs en alle andere wa-
pendeals van de laatste 10 jaar. In totaal 

gaat het om 16 miljard euro aan orders 
die onder de loep worden genomen. Ook 
bij het Duitse openbaar ministerie loopt 
momenteel een groots onderzoek tegen 

een rits bedrijven die smeergeld zouden 
hebben betaald aan buitenlandse func-
tionarissen, onder andere aan de Griekse 
ambtenaren die verantwoordelijk waren 
voor de aankoop van de onderzeeërs. 
Naar aanleiding van dit onderzoek nam 
Matthias Mitscherlich, algemeen direc-
teur van FerroStaal AG -een toeleveran-
cier van ThyssenKrupp-, in mei van dit 
jaar ontslag.

Ook Frankrijk blijkt van de nood een 
deugd gemaakt te hebben door de steun 
aan Griekenland te koppelen aan het op 
peil houden van de militaire uitgaven. 
President Sarkozy zou in februari van dit 
jaar druk uitgeoefend hebben in die rich-
ting op de Griekse eerste minister Giorgos 
Papandreou, die toen op bezoek was in 
Frankrijk om hulp te zoeken bij de finan-
ciële perikelen van zijn land. De Grieken 
kondigden op de dag dat Papandreou naar 
Parijs ging aan dat ze de geplande aan-
koop van zes Franse Fremm fregatten ter 
waarde van 2,5 miljard euro niet zouden 
herzien, ondanks de financiële afgrond 
waar ze voor stonden. Frans Europarle-
mentslid Daniel Cohn-Bendit gaat zelfs zo 
ver te beweren dat zowel Sarkozy als Mer-
kel, “zijn vriend” Papandreou gechanteerd 
zouden hebben om de contracten die zijn 
conservatieve voorganger Karamanlis met 
Franse en Duitse bedrijven had afgesloten, 
te honoreren. Indien hij dit niet zou doen, 
zou het noodlijdende Griekenland de fi-
nanciële hulp van Europa wel kunnen ver-
geten. In juli van dit jaar overwoog Grie-
kenland nog 15 Super Puma helikopters 
voor een totale waarde van 400 miljoen 
euro aan te kopen bij producent EADS. 
Ook over de aankoop voor 4 miljard euro 
van 40 Rafale gevechtsvliegtuigen van 
fabrikant Dassault werd toen nog ernstig 
nagedacht.

Het weze duidelijk dat Duitse en Franse 
ondernemingen uiteindelijk twee keer 
profiteren van de Griekse tragedie: één 
keer als wapenexporteur en één keer als 
financier voor de ontspoorde uitgaven die 
er minstens voor een deel het gevolg van 
zijn. De Europese Unie heeft in ruil voor 
haar financiële steun aan Griekenland -die 
eigenlijk neerkomt op de zoveelste redding 
van de Europese banksector- zware eisen 
gesteld aan de Griekse bevolking: het 
terugdringen van de pensioenen, de be-
sparing op ambtenarenlonen, BTW verho-
gingen, privatiseringen, enzovoort. Er werd 
echter met geen woord gerept over het te-
rugdringen van het chronisch hoge Griekse 
defensiebudget. Wel integendeel, alles 
wijst erop dat zowel Frankrijk als Duitsland 
de belangen van hun defensie-industrie 
bijzonder goed verdedigd hebben.

Duitse en Franse ondernemingen  
profiteren uiteindelijk twee keer  
van de Griekse tragedie: één keer  
als wapenexporteur en één keer  
als financier voor de ontspoorde  
uitgaven.
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EU leert leven met uiterst-rechts 
I Freddy De Pauw I

De recente verkiezingen in zowel Zweden als Nederland bevestigen een trend die al jaren bezig is: uiterst-rechts wordt in de schoot 
van de Europese Unie gebanaliseerd. Wie herinnert zich nog de opschudding van tien jaar geleden over de regeringsdeelname  

van de uiterst-rechtse FPÖ in Oostenrijk? Sindsdien is uiterst-rechts ook op regeringsvlak aan een opmars bezig  
waar geen enkele instantie van de EU iets tegen onderneemt.

EuROpA

In Zweden is het nog niet bepaald zo 
dramatisch te noemen. Geen enkel blok 
heeft er een meerderheid, waardoor 
uiterst-rechts op de wip zou kunnen 
zitten. In Denemarken regeren liberalen 
en conservatieven al sinds 2001 met 
gedoogsteun van de uiterst-rechtse 
Deense Volkspartij. De coalitie heeft 
nog 64 van de 179 zetels, maar om op 
uiterst-rechts te kunnen rekenen pleegt 
de regering permanent overleg met de 
‘Volkspartij’ om haar beleid uit te stippelen. 
Dus heeft elke belangrijke regeringsbeslis-
sing in EU-lidstaat Denemarken de zegen 
van uiterst-rechts. De architect van deze 
samenwerking is de huidige secretaris-
generaal van de NAVO, Anders Fogh Ras-
mussen. De Deense Volkspartij gaat er prat 
op enkele “sociale accenten” in het beleid 
te leggen, een politiek waar Wilders zich in 
Nederland aan spiegelt. Wilders is bv. tegen 
de verhoging van de pensioenleeftijd om zo 
de indruk te wekken dat zijn Partij voor de 
Vrijheid (PVV), de welvaart zoveel mogelijk 
beschermt. Het naar Deens model opgezette 
‘gedoogmodel’ in Nederland zorgde er al 
onmiddellijk voor dat de coalitie van de libe-
rale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
(VVD) en het Christen-Democratisch Appèl 
(CDA) een reeks maatregelen nam die over-
duidelijk Wilders’ stempel dragen.

Sleutelposten
In een van de grotere lidstaten van de EU, 
Italië, regeert uiterst-rechts gewoon regel-
recht mee, met ministers op sleutelposten 
als Binnenlandse Zaken. Het is tekenend 
voor de politieke verhoudingen in dit land 
dat de vroegere neofascisten rond Gianfran-
co Fini nu de linkervleugel van het rechtse 
kamp zijn, met de Lega Nord aan de uiterst-
rechtse kant. Het is precies die Lega Nord die 
grotendeels het beleid van de regering Ber-
lusconi bepaalt – één van de hoofdredenen 
trouwens waarom Fini met Berlusconi brak. 

In 2001 verzekerde Berlusconi de verzamelde 
ambassadeurs van de EU nog dat hij nooit 
lui van de Lega Nord in zijn regering zou 
opnemen. Enkele weken later deed hij dat 
toch zonder dat er een Europese haan naar 
kraaide.
In lidstaat Hongarije oefent het uiterst-
rechtse Jobbik (dat een zesde van de stem-
men vertegenwoordigt) een ander soort 
invloed uit op het regeringsbeleid van de 
rechts-conservatieve partij Fidesz. Fidesz 
startte ooit als een partij van ‘jonge libera-
len’ en is geëvolueerd tot een ultranationa-
listische partij, die wel lid is van de Europese 
Volkspartij (EVP), die de meeste nationale 
christelijke partijen binnen de EU bundelt. 
De Fidesz van Viktor Orban voert nu als 
regeringspartij een zeer conservatief natio-
nalistisch beleid dat alleen inzake symbolen 
verschilt van Jobbik (de Beweging voor een 
Beter Hongarije). 
En dan is er president Sarkozy in Frankrijk 
die in 2007 de verkiezingen won met een 
campagne die de hele tijd openlijk lonkte 
naar de kiezers van het uiterst-rechtse Front 
National van Jean-Marie Le Pen. De uitdruk-
king ‘LePen-isering van de geesten’ ging 
toen op en is nu weer volop toepasselijk. 
De harde houding in de pensioenenkwestie 
en vooral de nieuwe maatregelen inzake 
immigratie en nationaliteit dragen immers 
sterk de stempel van Le Pens ideeën. Sarkozy 
hoopt zich met zijn beleid te verzekeren van 
de stemmen van het uiterst-rechtse publiek 
voor de presidentsverkiezingen van 2012.

De verrechtsing slaat ook toe bij links. 
Zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Ko-
ninkrijk waar Labour premier Gordon 
Brown in 2007 de rechtse British Nati-
onal Party de pas trachtte af te snijden 
met zijn aanvallen op de Poolse arbei-
ders die de jobs van Britse arbeiders 
kwamen afnemen. 

Europees gedoogbeleid
De Europese Unie heeft alleen Frankrijk 

even op de vingers getikt voor zijn uitwij-
zingsbeleid van Roma-zigeuners. Voor de 
rest kan de EU blijkbaar zeer goed leven met 
het gewicht van uiterst-rechts in sommige 
lidstaten. De uiterst-rechtse partijen die nog 
niet tot regeringskringen zijn doorgedron-
gen, leren van de successen elders. Wilders 
ging ijverig in de leer bij de Deense Volkspar-
tij, een model in het genre. Maar het is de 
Lega Nord die het voorlopig het verst heeft 
geschopt. Staan we in Europa voor een ver-
algemening van de regeringsdeelnames van 
uiterst-rechts? In Duitsland wordt alleszins 
gevreesd dat een xenofobe en vooral dan 
islamofobe partij, naar het model Wilders, 
veel hogere scores zou halen dan de nazi-epi-
gonen ooit haalden. In diverse andere lidsta-
ten van de EU hopen uiterst-rechtse partijen 
ook garen te spinnen met campagnes tegen 
zigeuners, moslims en andere ‘vreemde’ 
groepen. Omdat de leidende instanties van 
de EU een gedoogbeleid voeren en er van 
een ‘cordon sanitaire’ helemaal geen sprake 
is, is er geen enkele reden waarom rechtse of 
zelfs ‘linkse’ partijen zich niet zouden spiege-
len aan het voorbeeld van andere lidstaten 
waar uiterst-rechts, rechtstreeks of onrecht-
streeks mee regeert, zoals bijvoorbeeld de 
vorige regering van Slovakije (met sociaalde-
mocraten en uiterst-rechtse nationalisten) of 
de lokale coalities van sociaaldemocraten en 
uiterst-rechts in Oostenrijk.

www.uitpers.be, nr. 125, jaargang 12, november 2010.
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Nederland:  
uiterst rechtse regering steunt op Wilders

I Willem Bos I

De nieuwe Nederlandse regering is zonder twijfel de meest rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog.  
De twee regeringspartijen - de liberale VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) en het CDA (Christen-Democratisch Appèl) - 
vormen samen slechts een minderheid in het parlement. Om toch over de steun van een meerderheid te beschikken, hebben ze  

een akkoord gesloten met de rechts-populistische anti-islampartij PVV (Partij Voor de Vrijheid) van Geert Wilders.  
Daarmee is Wilders de echte winnaar van deze formatie.

EuROpA

Net als de andere regeringen in Europa ziet 
de regering van kersvers minister-president 
Rutte (VVD) het uitvoeren van een drasti-
sche bezuiniging op de overheidsuitgaven 
als haar belangrijkste taak. De gevolgen van 
de financiële en economische crisis en de 
miljarden voor het redden van de banken 
moeten in de vorm van bezuinigingen ver-
haald worden op de bevolking. De kleine 20 
miljard euro per jaar die de regering wil be-
zuinigen moeten vooral komen uit: de socia-
le zekerheid 4,3 miljard; openbaar bestuur 2,5 
miljard; onderwijs 1,4 miljard; openbaar ver-
voer 1,1 miljard; ontwikkelingssamenwerking 
0,9 miljard en zorg 0,9 miljard. De geplande 
bezuinigingen, die hun weerga niet kennen 
in de naoorlogse geschiedenis, zijn minder 
hoog dan de twee regeringspartijen VVD en 
CDA in hun verkiezingsprogramma’s bepleit-
ten. De VVD wilde naar een bedrag van 39 
miljard per jaar en het CDA naar 33 miljard. 
De PVV van Wilders hield het op 17 miljard. 
Met name op het punt van de ouderenzorg 
en het afremmen van een snelle verhoging 
van de pensioengerechtigde leeftijd heeft 
de PVV, dat haar sociaal gezicht wilde tonen, 
wat binnengehaald.

Ook op allerlei andere punten in het regeer-
akkoord is de hand van Wilders te zien, maar 
de belangrijkste winst voor hem zit vervat in 
het asiel- en migratiebeleid. Dat “zal leiden 
tot een zeer substantiële daling van de in-
stroom”, zo staat er in het akkoord. “Illegaal 
verblijf wordt strafbaar”. 
Het kabinet zal in Europa pleiten voor de 
aanpassing van de EU-richtlijn inzake ge-
zinshereniging. Het wil: “een verhoging van 
de minimumleeftijd voor de partner naar 
24 jaar, een verhoging van de inkomenseis 
naar tenminste 120% van het minimumloon 
en invoering van een borgsom. Het terug-

keer- en uitzetbeleid wordt geïntensiveerd” 
en “vreemdelingen die hier rechtmatig ver-
blijven maar strafrechtelijk zijn veroordeeld, 
worden eerder het land uit gezet”. En zo gaat 
het door. Wilders omschrijft al deze maatre-
gelen als een bijdrage aan het terugdringen 
van de islam. De regeringspartijen leggen 
ze heel vroom uit als een bijdrage aan de 
integratie. Deze tegengestelde boodschap 
is voor de drie partijen geen probleem. Zij 
namelijk nadrukkelijk overeengekomen 
dat ze het niet met elkaar eens zijn op dit 
punt. “Wij beoordelen mensen niet op hun 
afkomst maar op hun toekomst, niet op hun 
geloof maar op hun gedrag, niet als groep 
maar als individu,” schrijven de partijen in de 
inleiding van het akkoord. “Vrijheid van on-
derwijs behoort tot het fundament van onze 
constitutie. De grondwettelijk verankerde 
godsdienstvrijheid omvat alle godsdiensten 
en levensovertuigingen”, gaan ze daarna 
even vroom verder. En dan komt de aap uit 
de mouw: “VVD en CDA zien de islam – an-
ders dan de PVV – als religie en zullen daar 
naar handelen.” Wilders ziet de islam als een 
kwaadaardige ideologie en handelt daar-
naar. Met deze overeenkomst heeft Wilders 
zich in een riante positie geplaatst. Hij geeft 
steun aan het regeerakkoord zonder daar 
direct en in persoonlijke zin verantwoorde-
lijkheid voor te dragen. Zo houdt hij de VVD 
en het CDA in gijzeling.

Of deze constructie een lang leven bescho-
ren is, zal afhangen van twee factoren. In 
de eerste plaats van de vraag of Wilders op 
langere termijn zijn achterban kan behou-
den. Zijn succes is gebaseerd op de onvrede 
onder een groot deel van de bevolking over 
de gevolgen van de neoliberale globalise-
ring en het richten van die onvrede op de 
islamitische zondebok. Zijn demagogische 
kwaliteiten zullen in de nabije toekomst op 
de proef gesteld worden als hij zijn steun 
aan de ernstige verslechteringen op sociaal-
economisch vlak zal moeten verkopen 
aan zijn achterban (die het ergst getroffen 
zal worden). Of een verdere verscherping 
van zijn anti-islam en anti-linkse retoriek 
daarvoor voldoende zal zijn, is de vraag. De 
tweede factor is de vraag of links er in zal 
slagen het sociale verzet tegen de plannen 
van deze regering te organiseren. Daarover 
kunnen we helaas niet al te optimistisch zijn. 
De grootste ‘linkse’ partij, de sociaal-demo-
cratische Partij van de Arbeid, wordt terecht 
sterk medeverantwoordelijk gehouden voor 
de neoliberale politiek en bevindt zich in een 
diepe crisis. De uit klein links voortkomende 
partij GroenLinks heeft zichzelf feitelijk om-
gevormd tot een sociaal-liberale partij en de 
SP is, mede door haar sterk gouvernemen-
tele opstelling, verzwakt. De kleine groepen 
links van parlementair links zijn zwak en 
voor een deel redelijk sektarisch. Binnen de 
vakbeweging is een zekere tendens naar 
een meer strijdbare opstelling te zien, maar 
die blijft beperkt. Of het in de loop van de 
tijd tot een massaal verzet zal komen, is nog 
maar de vraag. Als dat niet het geval is zal de 
positie van links, van de vakbeweging en van 
andere sociale bewegingen steeds verder 
uitgehold worden.
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Sociaal Europa: vergeet het!
I Piet Lambrechts I

Wie er nog niet van overtuigd is dat de Europese eenmaking, die na de Tweede Wereldoorlog op gang kwam, in eerste instantie een 
Amerikaans project was; wie niet inziet dat dit eengemaakte Europa van in het begin en steeds meer een liberale of  

kapitalistische onderneming was; en wie nog niet begrijpt dat men daardoor een sociaal Europa kan vergeten,  
moet het boekje van François Denord en Antoine Schwartz lezen.

bOEKbESpREKING

Strijd tegen communisme
De auteurs trekken meteen een streep 
door de mythe als zou de Europese een-
making het werk zijn van de ‘Vaders van 
Europa’ (Schuman, Monnet, Spaak, en-
zovoort), die boven alles de verzoening 
tussen de Europese volkeren en de vrede 
in Europa wilden bewerkstelligen. Het 
Europese eenmakingsproces kwam er 
integendeel onder Amerikaanse druk. De 
Verenigde Staten wilden West-Europa in-
schakelen in de strijd tegen de Sovjet-Unie 
en tegen het communisme. Daartoe werd 
niet alleen politieke actie ondernomen, 
maar werd ook financiële steun verleend. 
Zo financierde de Amerikaanse geheime 
dienst CIA de ‘Europese Beweging’ via het 
‘American Committee on United Europe’.

De ‘Europese Beweging’ kwam na 1948 
tot stand en groepeerde een aantal pro-
Europese organisaties die op een conser-
vatieve, anti-communistische leest waren 
geschoeid. Geen wonder dat de Belgische 
politicus Paul-Henri Spaak (officieel een 
socialist) voorzitter van de Europese 
Beweging werd. Uit dank voor bewezen 
diensten mocht hij van de Amerikanen 
enkele jaren later secretaris-generaal 
van de NAVO worden. De Fransman Jean 
Monnet, een van de grondleggers van het 
eengemaakte Europa, zei over de steun 
van het ‘American Committee on United 
Europe’: “Deze blijvende steun, vandaag 
belangrijker dan ooit, zal een grote hulp 
zijn voor de volledige realisering van onze 
plannen.” Als het Amerikaanse comité in 
1960 zijn activiteiten stopzet, wordt de 
Europese Beweging verder gefinancierd 
door de Europese Commissie met het geld 
van de Europese belastingbetaler.

Voor de Amerikaanse president Harry 
Truman (1945-1953) was de Europese een-

making van het grootste belang om de 
invloed van de Sovjet-Unie te beperken en 
de opkomst van communistische partijen 
in Europa te beletten. Hij wou de West-
Europese landen zo vlug mogelijk in een 
militair bondgenootschap onder leiding 
van de Verenigde Staten onderbrengen. 
Vandaar de oprichting van de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) 
in 1949. Dat was voor de Amerikanen ech-
ter niet voldoende. Zij wilden dat er een 
Europese gemeenschappelijke defensie 
kwam, om West-Duitsland voor eens en 
voor altijd in het westerse kamp te veran-

keren. Daarom werd in 1952, nauwelijks 
een jaar na de oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal (de 
prille voorloper van de EU), het Verdrag 
over de Europese Defensiegemeenschap 
ondertekend. Artikel 18 van dit verdrag 
stelde dat het toekomstige Europese leger 
zou afhangen van het opperbevel van de 
NAVO (lees: van de Verenigde Staten). Het 
Franse parlement verwierp het verdrag 
evenwel in 1954.

Europa als markt
De Amerikanen wilden niet uitsluitend 
om militaire redenen een eengemaakt 
Europa. De totstandkoming hiervan zou 
hen ook heel wat economische voordelen 
opleveren. In ruil voor de steun van het 
Marshallplan eiste Washington dat de 
Europese landen een douane-unie vorm-

den en hun markten openstelden voor 
Amerikaanse producten en investeringen. 
Van die open markt maakten de Europese 
leiders zonder dralen werk. In 1958 zag 
de Europese Economische Gemeenschap 
(EEG) het licht. Die ging werk maken van 
een Europese eenheidsmarkt met vrij ver-
keer van kapitaal, goederen, diensten en 
werknemers. Zo kwam het Atlantische en 
liberale Europa tot stand.

Van bij het begin was het Europese 
eenmakingsproces bijgevolg gericht op 
de totstandkoming van een vrije markt 

voor vrije ondernemingen. Dat had niets 
te maken met de slogans over vrede in 
Europa, de verzoening der volkeren, laat 
staan met sociale rechtvaardigheid en 
vooruitgang. Een aantal Europese landen 
beweerden jarenlang voor een ‘sociale 
markteconomie’ te zijn. De auteurs herin-
neren ons aan de oorsprong van dit rare 
begrip. Het werd door de Duitser Alfred 
Müller-Armack uitgevonden. Hij drong er 
bij de politieke overheid op aan een beleid 
te voeren waardoor de markteconomie, 
het kapitalisme, maatschappelijk (sociaal) 
aanvaard zou worden. Iedereen moet zich 
naar de grillen van het kapitalisme schik-
ken. We weten wat dit betekent: loonma-
tiging, sociale besparingen, toenemende 
mobiliteit en flexibiliteit, privatiseringen, 
liberalisering, deregulering en vrijhandel. 
Alles wat maar niet sociaal is.

De Amerikanen waren zowel om militaire 
als economische redenen voorstander  
van de totstandkoming van een  
eengemaakt Europa. 
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Voor de oprichting van de EEG had de 
Franse regering nog geprobeerd een har-
monisering van de sociale wetgevingen 
te doen aanvaarden als voorwaarde voor 
de openstelling van de nationale mark-
ten. Die eis botste op een Duitse njet. De 
toenmalige Duitse minister van Economie, 
Ludwig Erhard, had het over ‘sociale ro-
mantiek’. Maar ook het Franse patronaat 
was maar al te graag bereid de interna-
tionale concurrentie te aanvaarden in 
ruil voor een sociale stilstand of afbraak. 
Sindsdien is het sociale Europa, een sociale 
harmonisering in progressieve zin, dode 
letter gebleven ten voor-
dele van het Europa van 
de concurrentie.

De tegenstelling tussen 
het eengemaakte Europa 
en een sociaal beleid die 
naam waardig, kan niet 
beter worden weerge-
geven dan door een uit-
spraak die de voormalige 
Franse president Fran-
çois Mitterrand in 1983 
deed: “Ik moet tussen 
twee ambities kiezen: 
de opbouw van Europa 
en de sociale rechtvaar-
digheid.” Het ene gaat 
duidelijk niet samen met 
het andere. Datzelfde 
jaar koos Mitterrand dan 
ook voor de “Europese 
solidariteit”, zoals hij zijn keuze voor een 
liberaal beleid noemde. Hij deed dat on-
der druk van zijn minister van Financiën, 
Jacques Delors, die in 1985 voorzitter van 
de Europese Commissie werd. Delors werd 
niet voor niets door een van de hoogste 
ambtenaren van die Commissie ooit ‘le 
grand mystificateur’ genoemd. Delors 
had immers de mond vol over het sociale 
Europa en de sociale dimensie van Europa, 
terwijl hij een honderd procent liberaal 
project uitvoerde: de Europese eenheids-
markt.

Die kwam er dank zij een nieuw verdrag: 
de Europese Akte. Volgens Delors, “zijn 

lievelingsverdrag”. Deze Europese Akte 
maakte het mogelijk dat de Europese 
ministerraad alle beslissingen voor de 
realisering van de eenheidsmarkt met een 
gekwalificeerde meerderheid kon nemen, 
terwijl voor beslissingen over de fiscale 
harmonisering, het vrij verkeer van perso-
nen en de belangen van de werkers eenpa-
rige beslissingen vereist bleven, richtlijnen 
over de bescherming en gezondheid van 
werkers uitgezonderd. Delors probeerde 
dat goed te praten door te verklaren dat 
“de vooruitgang van het economische 
Europa niet mogelijk was zonder het risico 
van een onevenwicht te aanvaarden”. Het 

sociale Europa werd dus duidelijk opgeof-
ferd aan het economische.

Voor Jacques Delors was de monetaire 
unie met haar eenheidsmunt het natuur-
lijke sluitstuk van de eenheidsmarkt. Om 
die economische en monetaire unie (EMU) 
mogelijk te maken werd het Verdrag van 
Maastricht opgesteld. Een Frans liberaal 
minister, Alain Madelin, noemde dit ver-
drag “een levensverzekering tegen de 
terugkeer naar zuiver socialistische expe-
rimenten”.  Om tot de EMU toe te treden 
moeten de lidstaten van de Europese Unie 
aan strenge voorwaarden voldoen. De 
werkgelegenheid is echter geen criterium 

Boekgegevens: DENORD François en 
SCHWARTZ Antoine. 'L'Europe sociale 
n'aura pas lieu', Editions Raisons d'Agir, 
2010, 138 blz.

om tot de EMU toe te treden. Spanje trad 
bijvoorbeeld toe met een werkloosheids-
graad van 20 procent.

Door die economische en monetaire 
unie geven de lidstaten van de Europese 
Unie hun monetair en begrotingsbeleid 
uit handen. Pogingen om een Europese 
economische regering te vormen bleven 
tot op heden zonder gevolg. De Europese 
grondwet, die na de verwerping ervan in 
Frankrijk en Nederland, tot Verdrag van 
Lissabon werd omgedoopt, stippelt tot 
in de details uit welk liberaal economisch 
beleid moet worden gevoerd.

De uitbouw van een 
volwaardig sociaal 
Europa zal volgens de 
auteurs geen gemak-
kelijke karwei zijn. 
Daartoe moeten de drie 
zuilen van de Europese 
economische ordening 
onderuit worden ge-
haald: monetarisme, 
vrije concurrentie en 
vrijhandel. De deregu-
lering moet worden 
vervangen door een 
politieke regelgeving 
en sociale bescherming. 
De Europese Centrale 
Bank moet economi-
sche groei en werkge-
legenheid bevorderen. 
Sleutelsectoren van de 

economie (openbare diensten, vervoer, 
banken enz.) moeten gemeenschapseigen-
dom worden. Sociale dumping moet wor-
den uitgeroeid door een harmonisering 
van de fiscaliteit en van de sociale rechten 
in progressieve zin. Tot slot moet in de 
handel een zeker protectionisme worden 
toegelaten ten gunste van sociale en eco-
logische doelstellingen.

www.uitpers.be
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Wat de wereld te wachten staat
I PIeter Teirlinck I

George Friedman, de auteur van het boek 'the next 100 years. A forecast for the 21th century', is de oprichter en bedrijfsleider  
van STRATFOR, een private inlichtingendienst die tegen betaling analyses aanbiedt van militaire, politieke en economische  

ontwikkelingen. STRATFOR kan heel wat multinationale bedrijven en regeringsinstituties tot haar vertrouwelijk cliënteel rekenen en 
wordt regelmatig geciteerd door de grote westerse media.

Het boek ‘the next 100 years. A forecast 
for the 21th century’ leest als een roman, 
helaas lijkt het voor de Amerikaanse be-
leidsmakers realiteit. Friedman beschrijft 
hoe de VS in de 21e eeuw de dominante 
speler zal blijven op het wereldtoneel, en 
dus geen rijk in verval is, zoals vaak wordt 
beweerd. Geen voor de hand liggend boek 
om in een vredesmagazine te bespreken, 
maar wel interessant om te zien van wel-
ke premissen Amerikaanse beleidsmakers 
vertrekken, welk wereldbeeld zij hanteren 
en welke doelstellingen zij nastreven. 

De auteur tracht enkele demografische, 
technologische, geopolitieke en militaire 
trends in de wereld te onderscheiden voor 
de 21e eeuw. De 20e eeuw werd in grote 
lijnen gekenmerkt door het verval van 
de Europese grootmachten, een vervier-
voudiging van de wereldbevolking en een 
enorme evolutie op vlak van transport en 
communicatie. De 21e eeuw zal volgens 
Friedman gekenmerkt worden door de 
verdere toename van de macht van de 
VS, een einde van de bevolkingtoename 
en nieuwe technologische evoluties. Het 
is geen eenvoudige taak om 100 jaar toe-
komst te voorspellen en te beschrijven in 
één boek, laat staan samen te vatten in 
één artikel. We lichten er enkele onder-
werpen uit: de geopolitieke doelstellingen 
van de VS, oorlogsvoering in de toekomst, 
het belang van de ruimte en nieuwe tech-
nologieën, en de landen die de internatio-
nale politiek zullen bepalen.

De aard van het beestje
Het boek is zeer VS-centrisch geschreven. 
Niet omdat de auteur dat per se wil, zo 
stelt hij, maar omdat de wereld nu een-
maal rond de VS draait. Geen enkel ander 
land combineert immers zo veel politieke, 
economische en militaire macht. Friedman 

is duidelijk een aanhanger van de realpo-
litik-school. Internationale politiek wordt 
daarin beschouwd als het nastreven van 
‘s land belang op een zeer doelgerichte 
manier, zonder consideratie voor morele 
principes of het algemeen belang. Het 
nationaal belang wordt samengevat in 
het ‘groter plan’ (grand strategy) dat als 
leidraad dient voor het buitenlands- en 
defensiebeleid. Het maakt met andere 
woorden niet uit welke president aan 
de macht is, het beleid blijft hetzelfde. 
Wat de VS uniek maakt is dat het over de 
militaire en economische middelen be-
schikt om haar groter plan daadwerkelijk 
uit te voeren. En het aarzelt niet om met 
alle middelen haar belang na te streven, 
desnoods via oorlog. De VS is een oor-
logszuchtig land, zo beaamt de auteur, en 

een toename van oorlogen is de trend. Hij 
becijferde dat de VS in de tweede helft 
van de 20e eeuw, 22 % van de tijd in oorlog 
was. In de 21e eeuw heeft de VS tot nu toe 
continu oorlog gevoerd. 

De VS heeft vijf geopolitieke doelstel-
lingen om haar groter plan te verwezen-
lijken en die zijn allemaal al bereikt. (1) 
De VS domineert het Noord Amerikaanse 
continent. (2) De VS elimineerde alle 
mogelijke bedreigingen in de hele Wes-
telijke Hemisfeer. (3) De VS kan nooit het 
onderwerp zijn van een invasie omdat het 
niet te benaderen valt via de oceanen. (4) 
De VS domineert de oceanen en contro-
leert aldus ook de internationale handel. 

Dominantie van de oceanen vormt de 
belangrijkste doelstelling van de VS en is 
een feit sedert de tweede wereldoorlog. 
“Omdat de VS systematisch al zijn strate-
gische doelstellingen heeft bereikt, heeft 
het zich als ultiem doel gesteld (5) de 
opkomst van gelijk welke grote macht in 
het Euro-Aziatisch gebied te voorkomen.” 
Aangezien er geen onmiddellijk gevaar 
bestaat dat China of Rusland Eurazië zal 
domineren, kan de VS zich verder focussen 
op kleinere, regionale machten met ambi-
ties. De VS wil ten allen tijde voorkomen 
dat ambitieuze landen te veel regionale 
macht zouden verkrijgen. Irak is om die 
reden binnengevallen. Servië is om die 
reden gebombardeerd. Afghanistan en 
de strijd tegen Al-Qaida past in hetzelfde 
kader. De wil om een regio te stabiliseren 

is er niet, integendeel. “Los van de retoriek, 
heeft de VS geen echt belang bij vrede in 
Eurazië” … “Zoals met Vietnam of Korea, is 
de bedoeling van dergelijke conflicten om 
een macht af te blokken of om de regio te 
destabiliseren, niet om orde te brengen”. 
En verder: “Er zullen nog talloze Kosovo’s 
en Iraks zijn op niet te voorziene plaatsen 
en niet te voorspellen momenten. Voor de 
auteur is het einde van de oorlog tegen 
Al-Qaida in zicht. Of de oorlog effectief 
gewonnen werd door de VS is discutabel. 
Dat haar strategische doeleinden bereikt 
werden staat echter als een paal boven 
water: de VS werd uitgedaagd maar is 
niet verslagen, de islamisten hebben zich 
niet kunnen verenigen en hebben ook 

Een militair monopolie in de ruimte  
garandeert ook de totale controle van  
alle zeeroutes en de wereldhandel.
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niet gewonnen. Wat voor de rest van de 
wereld een moreel en militair verlies lijkt, 
beschouwt de VS als een succes. Het lijkt 
weinig waarschijnlijk dat de regio snel 
zal stabiliseren, maar het is even weinig 
waarschijnlijk dat de VS tegen 2020 nog 
bezig zal zijn met het land. Net als de oor-
log in Vietnam beschouwt de auteur de 
oorlog in Afghanistan als een gebeurtenis 
van voorbijgaande aard, die geen we-
zenlijke sporen nalaat op de VS. Wat niet 
geldt voor de Vietnamese of de Afghaanse 
bevolking.

Nieuwe (militaire)  
ontwikkelingen
De VS streeft de militarisering van de 
ruimte na. Het zal daartoe permanente 
ruimtebasissen uitrusten om inlichtin-
gen te verzamelen (via 
satellieten) en militair 
te kunnen ingrijpen op 
aarde (supersonische 
raketten gestationeerd 
in de ruimte, onbe-
mande supersonische 
vliegtuigen op aarde, …). 
Deze militarisering van 
de ruimte is de logische 
voortzetting van het 
huidige streven naar 
globale controle en do-
minantie, maar dan met 
nieuwe technologische 
middelen. Een militair 
monopolie in de ruimte 
garandeert ook de to-
tale controle van alle 
zeeroutes en de wereldhandel. Vanuit de 
ruimte is elk doelwit te vernietigen in een 
mum van tijd en dus elk land te plooien 
naar de wil van de VS. Het voordeel van 
oorlogsvoering vanuit de ruimte is dat de 
doelwitten precies geraakt zouden kun-
nen worden, zonder massale schade aan 
bevolking en infrastructuur. Een dergelijk 
zogezegd beperkt en meer precies militair 
ingrijpen heeft bovendien geen nood aan 
een massaal leger. Wel aan een hoogtech-
nologisch (duur) leger. 
Een andere belangrijke betrachting van de 
VS is de ontwikkeling van een nieuw ener-
giesysteem. Gigantische zonnepanelen in 
de ruimte zullen via microstralen energie 

doorsturen naar mobiele installaties op 
de aarde die de stralen dan moeten om-
zetten naar elektriciteit. Waar tijdens de 
wereldoorlogen van de 20e eeuw petro-
leum de energiebron was voor het leger, 
zal dat in de 21e eeuw elektriciteit zijn. 
Het leger van de 21e eeuw zal immers in 
toenemende mate bestaan uit op afstand 
bediende robots (onbemande vliegtuigen, 
tanks, schepen) die aangedreven worden 
met elektrische energie. De Amerikaanse 
permanente ruimtebasissen zullen deze 
energiebronnen uiteraard beschermen en 
controleren.

De toekomstige breuklijnen
Welke machten zouden de VS kunnen uit-
dagen in de 21e eeuw? Voor landen als Ja-
pan en China zal de noodzaak om militair 

te investeren groeien, gezien hun grote af-
hankelijkheid van import van grondstoffen 
en het feit dat de VS alle handelsroutes do-
mineert. Deze regio kan dus een potentiële 
bron van conflict zijn voor de VS. Zeker 
als de grondstoffenschaarste toeneemt, 
waardoor de VS geneigd zal zijn om haar 
aandeel veilig te stellen, desnoods ten 
koste van deze landen. Europa is als eco-
nomische macht groter dan de VS, maar 
het ontbreekt haar aan een eengemaakt 
buitenlands- en veiligheidsbeleid. Politiek 
blijft het dus een dwerg. Het defensiebe-
leid van de EU wordt bovendien mede door 
de NAVO bepaald, dat op zich door de VS 
gedomineerd wordt. De VS voorziet geen 

uitdager in de EU. Zeker niet omdat Rus-
land op termijn een groot strategisch pro-
bleem zal vormen voor de EU. In Rusland 
herkent de auteur immers de eerste grote 
uitdaging van de 21e eeuw. Het land kan 
niets anders dan haar grens in het Westen 
versterken. Op dit moment is de Russische 
invloedssfeer en tevens buffer totaal inge-
krompen doordat de EU en de NAVO zich 
uitgebreid hebben door o.a. Polen en de 
Baltische staten te absorberen. Rusland 
wordt als het ware gedwongen om de 
dreiging aan haar Westelijke grens aan te 
pakken. Het zal Polen en de Baltische sta-
ten in toenemende mate onder druk zet-
ten en proberen hen terug in de Russische 
invloedssfeer te trekken. Deze landen zul-
len kijken naar de NAVO om tussenbeide te 
komen. Maar Duitsland, dat te afhankelijk 

is van Rusland omwille 
van haar energiebevoor-
rading, zal niet kunnen 
toelaten dat de NAVO 
militair ingrijpt. Dit zal 
de EU en de NAVO ver-
delen. De VS zal in de 
bres springen en Polen 
en de Baltische staten 
militair ondersteunen 
(door de transfer van 
hoogtechnologisch 
militair materieel). 
Ondertussen zal de VS 
het Russische leger op 
verschillende andere 
plaatsen uitdagen, zoals 
in de Kaukasus. Het feit 
dat de Russische bevol-

king tegen 2050 krimpt van 145 miljoen tot 
een slordige 100 miljoen mensen, vormt 
een gigantisch nadeel voor Rusland tijdens 
deze krachtmeting. Volgens de auteur zal 
Moskou de krachtmeting verliezen, waar-
door het land tegen 2020 door interne 
druk uit elkaar zal vallen. Polen zal onder-
tussen een belangrijke Europese economie 
geworden zijn en de natuurlijke leider 
vormen van de Oost-Europese landen. Die 
zullen zich verenigen in een blok tegen 
Rusland en dus de facto de EU en de NAVO 
verdelen. 

Friedman gelooft niet -in tegenstelling 
tot vele andere waarnemers- dat China 
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binnen de eerste 20 jaar zal uitgroeien tot 
een supermacht. De economische groei 
van het land is weliswaar enorm, maar zal 
vroeg of laat tegen structurele limieten 
aanbotsen. De interne tegenstellingen in 
het land, bv. tussen de rijke kustregio en 
een arm binnenland, plaatst de Chinese 
politiek voor enorme uitdagingen: hoe 
kan aan de verzuchtingen van beide re-
gio’s tegemoet gekomen worden? Te veel 
interne problemen zullen China beletten 
tot een supermacht uit te groeien. Het 
land mag volgens de auteur al blij zijn als 
het niet uit elkaar spat tijdens de 21e eeuw. 
Ook op militair vlak speelt China geen 
belangrijke rol. De Chinese zeemacht is te 
klein om de maritieme aanwezigheid van 
de VS in de regio echt te bedreigen. 

De desintegratie van Rusland en de in-
terne problemen van China zullen grote 
gevolgen hebben voor Eurazië: er zal een 
machtsvacuüm ontstaan. Volgens de 
auteur zal Japan in de 21e eeuw een veel 
belangrijkere rol spelen. Het zal zich sterk 
richten op China voor grondstoffen en 
voor arbeid. Tegen 2040 zal het grondstof-
fenarme Japan immers te kampen hebben 
met een omgekeerde bevolkingspiramide. 
Om haar eigen economische belangen zo 
goed mogelijk te verdedigen zal het haar 
pacifistische koers verder laten varen en 
opnieuw militariseren. Dit proces kan 
men vandaag al vaststellen. Het kan niet 

anders dan op een confrontatie met de VS 
uitdraaien. De VS wil immers alle oceanen 
domineren en zal niet tolereren dat er in 
Azië een sterke militaire regionale macht 
ontstaat. De huidige VS-coalitie met Japan 
tegen China zal in de loop van de 21e eeuw 
omdraaien. 

Dichter bij Europa zal Turkije sterk aan 
regionale macht winnen, ten koste van 
Rusland. Het land zal binnen enkele de-
cennia een economische grootmacht 
zijn. Het zal als trouwe bondgenoot van 
de VS kunnen rekenen op de overdracht 
van hoogtechnologisch militair materi-
aal en kennis. Turkije zal niet alleen een 
dankbare bondgenoot zijn tegen Rusland, 
maar ook tegen Iran. De olierijke Arabi-
sche regio zal onder de invloed van Turkije 
bovendien een zekere stabiliteit kennen, 
wat de stroom van petroleum naar de VS 
ten goede komt. De te grote invloed van 
Turkije in de regio zal net als die van Japan 
evenwel ook de belangen van de VS in 
gevaar brengen.

Op een gegeven ogenblik zullen de in-
vloedssferen van Japan, Turkije en Polen 
botsen. Japan en Turkije zullen objectieve 
bondgenoten worden omdat beiden de 
belangen van de VS schaden. Polen en de 
VS zullen een objectief bondgenootschap 
vormen tegen Rusland en de uitbreiding 
van de Turkse macht in Europa. Een nieu-
we Koude Oorlog ontstaat. De VS zal er 
alles aan doen om de toenemende macht 
van Turkije en Japan ongedaan te maken. 
Het zal economische druk uitoefenen 
door de export van hoogtechnologische 
zaken te limiteren en een boycot van 
Turkse en Japanse goederen in te voeren. 
De VS zal haar vijanden proberen desta-

biliseren door er het (deel)nationalisme 
aan te wakkeren. Zoals gebruikelijk zal 
de VS zich profileren als beschermheer 
van de democratische principes, tegen 
de onderdrukking en agressie van landen 
zoals Japan en Turkije. China, Polen en 
zelfs Rusland zullen herbewapend wor-

den door de VS. De VS zal misschien niet 
de intentie hebben om Japan of Turkije te 
vernietigen, maar Turkije en Japan zullen 
denken van wel wanneer ze de immense 
ontplooiing van middelen zien. Volgens 
de auteur zal Japan en Turkije niets an-
ders resten dan zich ofwel aan de VS te 
onderwerpen, ofwel de confrontatie aan 
te gaan. Op een gegeven ogenblik zal een 
oorlog tussen de VS en Polen enerzijds 
en Turkije, Japan en Duitsland anderzijds, 
niet langer te vermijden zijn. De VS zal 
als grote overwinnaar uit deze nieuwe 
wereldoorlog komen. In tegenstelling tot 
de vorige wereldoorlogen zal de vernieti-
ging van mensenlevens en infrastructuur 
eerder beperkt zijn. De uitdagers Japan 
en Turkije zullen hun invloedszones in 
Eurazië verliezen. De ultieme geopolitieke 
doelstelling van de VS zal aldus opnieuw 
bereikt zijn: geen andere dominante 
machten in Eurazië. 

Gouden decennium
De totale militaire dominantie van de 
VS, zowel op aarde als in de ruimte, zal 
het land loodsen naar wat de auteur ‘het 
gouden decennium van de VS’ noemt. De 
omgekeerde bevolkingspiramide evolu-
eert weer naar een normale situatie, met 
een grote jonge bevolking en een kleiner 
aandeel ouderen. De enorme defensie-
uitgaven (uit angst niet als eerste de 
ruimte te controleren) maken onderzoek 
en ontwikkeling van nieuwe technolo-
gieën mogelijk: robotica, ruimtevaart en 
zonne-energie uit de ruimte. Militaire 
technologieën, ontwikkeld dankzij zware 
overheidssubsidies, zullen ongewild leiden 
naar nieuwe civiele toepassingen. De ver-
dere commercialisering ervan zal voor een 
enorme economische boom zorgen in de 
VS. Om dit te illustreren maakt de auteur 
bv. de vergelijking met het internet, dat 
initieel in de VS ontwikkeld werd voor mi-
litaire doeleinden maar waar uiteindelijk 
een hele informatica-industrie uit voorts-
proot. De ontwikkeling van zonne-energie 
in de ruimte, zal leiden tot een zonne-
energiemonopolie voor de VS, waardoor 
het land de grootse exporteur zal worden 
van energie. Deze energie zal goedkoper 
zijn dan petroleum, wat de VS- dominan-
tie nog verder zal versterken vermits de 

Als de mensheid de in dit boek  
omschreven immorele politiek van  
constante oorlogsvoering verwerpt, 
dan rest haar geen andere keuze dan  
de Verenigde Naties te versterken.
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andere landen herleid zullen worden tot 
netto-importeurs. 

De grootste uitdaging voor de VS in de 21e 
eeuw zal Mexico zijn, ondertussen uitge-
groeid tot een economische grootmacht. 
Het merendeel van de bevolking van de 
zuidelijke staten van de VS zal Mexicaans 
zijn, als gevolg van de actieve migratiepo-
litiek gevoerd door de VS om 
het tekort aan werkkrachten 
op te vangen veroorzaakt 
door een verouderde bevol-
king. Op het einde van de 
21e eeuw zal dit een enorme 
interne uitdaging betekenen 
voor de VS: hoe voorkomen 
dat het land in twee scheurt? 
De inwoners en politici van de 
zuidelijke staten zullen een 
grote affiniteit hebben met 
Mexico. Mexico zelf zal ver-
toornd geraken omwille van 
een migratiestop in de VS we-
gens een overschot aan werk-
krachten daar. Een overschot 
dat veroorzaakt zal worden 
door de toenemende roboti-
sering van de VS-economie.

Nabeschouwing
Het boek schetst een grimmig 
beeld van de toekomst van 
de wereld en de rol van de VS 
daarin. Als men weet dat be-
langrijke politieke adviseurs, 
regeringsinstanties en wereld-
leiders hun strategieën mede 
uitstippelen op basis van de 
projecties van Friedman, dan 
geeft dit een uiterst cynisch 
beeld van de beleidsmakers. 
Het gemak waarmee gegros-
sierd wordt in mensenlevens 
-zelfs van de eigen onderda-
nen- in naam van het natio-
naal belang, is verwerpelijk. Voor de lut-
tele prijs van 500.000 dode Amerikaanse 
soldaten wist de VS als enige supermacht 
uit de tweede wereldoorlog te komen. In 
Irak kwamen een slordige 5000 Ameri-
kaanse soldaten om het leven. Een nood-
zakelijke en toelaatbare kost volgens de 
auteur. Wat betekenen immers 5000 Ame-

rikanen op een totale bevolking van meer 
dan 250 miljoen mensen? Het is de prijs die 
moet betaald worden om het machtseven-
wicht te garanderen. Als het beleid op een 
dergelijk beeld van de internationale poli-
tiek gestoeld is, dan heeft de wereld een 
zeer zwaar probleem. Het is niet het recht 
dat zegeviert, maar de macht. Een land 
kan zijn eigen lotsbestemming niet bepa-

len. De naties van de wereld lopen onder 
permanente dreiging mee in de pas van de 
VS, of worden teruggebombardeerd naar 
de middeleeuwen. Er is maar een manier 
waarop kleinere landen zich kunnen ver-
weren en dat is door samen te werken. Als 
de mensheid de in dit boek omschreven 
immorele politiek van constante oor-

logsvoering verwerpt, dan rest haar geen 
andere keuze dan de Verenigde Naties te 
versterken. We moeten blijven aandringen 
opdat de VS het Internationaal Strafhof er-
kent en internationale afspraken nakomt. 
Het door Friedman geschetste beeld is 
geen fantasie, de VS is een dergelijk beleid 
aan het uitvoeren en aan het anticiperen 
op de geprojecteerde scenario’s. De be-

leidsmakers in de VS creëren 
zo hun eigen ‘selffulfilling 
prophecy’. Europa wordt 
effectief verdeeld door de 
VS: onderdelen van het ra-
kettenschild worden in de 
nabije toekomst geplaatst 
in Polen en Bulgarije. Aan 
een ongezien tempo worden 
investeringen gepompt in 
militaire ontwikkelingen en 
nog nooit lagen de militaire 
uitgaven zo hoog: Onbe-
mande vliegtuigen, super-
sonische bommenwerpers, 
nieuwe lange afstandsra-
ketten, defensieschilden, 
satellieten, de ontwikkeling 
van nieuwe ruimteschepen, 
honderden militaire basissen 
over de hele wereld… 

De vraag is wel of de auteur 
de almacht van de VS niet 
teveel overschat. Zal de VS-
economie wel zo machtig 
blijven? Zal het dollarsys-
teem bijvoorbeeld, blijven 
standhouden? Is er geen 
limiet aan technologische 
evoluties? Kan de ruimte 
wel zo gemakkelijk geëx-
ploiteerd worden? Kan de 
VS ongestraft blijven oorlog 
voeren in Eurazië? Het leidt 
in ieder geval geen twijfel 
dat de VS er alles aan zal 

doen en alle mogelijk middelen zal inzet-
ten om haar doelstellingen te bereiken.

Boekgegevens: FRIEDMAN George,  
the next 100 years. A forecast for the 
21th century, Anchor Books, 2009, 253 p.
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AGENDA

  
15-11-10 t.e.m. 21-11-10
Actieweek tegen de nAVO-tOp in LissAbOn

De NAVO zal in Lissabon een Nieuw Strategisch Concept 
aannemen. De internationale vredesbeweging mobiliseert 
tegen deze top en organiseert tal van acties, betogingen en 
een internationaal congres.
Info: www.no-to-nato.org en antinatoportugal.wordpress.com

17-11-2020
big brOther AwArd

De Liga voor de mensenrechten voerde het voorbije jaar 
campagne rond het recht op privacy. Als sluitstuk van deze 
campagne organiseert de Liga een prijsuitreiking voor 
genomineerden die de privacy schenden in België, gevolgd 
door een debat rond het recht op privacy.
Aanvang: 20u
Locatie: Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent
Inschrijven: bba@mensenrechten.be of 09/2230738 

19-11-2010
betOging sOciAL-prOfit

De social-profit organisaties komen op straat voor 
werkgelegenheid en koopkracht. De organisaties uit het socio-
culturele middenveld verliezen zeer veel middelen onder het 
beleid van de huidige minister van Cultuur Joke Schauvliege. 
Terwijl de Vlaamse regering gemiddelde 5% wil besparen 
moet onze sector soms tot 30% inleveren. En dat terwijl we 
tijdens de ‘vette’ jaren nooit echt meegeprofiteerd hebben. 
Tal van jobs staan in onze sector op de helling. Organisaties 
en bewegingen die mee het kloppend hart vormen van onze 
democratie, dreigen hun werkingsmiddelen te verliezen. 
We eisen meer middelen voor onze sector. Wij hebben de 
crisis niet veroorzaakt, wij willen er dan ook het gelag niet 
voor betalen. Loop mee met Vrede vzw en de vele andere 
bewegingen, verenigingen, federaties, culturele organisaties en 
de volkshogescholen
Aanvang: 10u
Parcours: van Brussel-Noord naar het Martelaarsplein 
(Vlaamse regering) 

24-11-2010
gesprek: isrAëL-pALestinA, tweesprAAk OVer OOrzAken en  
OpLOssingen 
Met Ludo Abicht (auteur van het gelijknamige boek) en  
Ludo De Brabander. Organisatie van Motief vzw.
Aanvang: 19u30
Plaats: Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
Info: www.prettiggeleerd.be

07-12-2010
zuidcAfé: ‘met sLechts één LOng’, werk Of geen werk in bezet 
pALestinA

Documentaire over de situatie van de Palestijnse werknemers, 
gevolgd door een nabespreking met de filmmaakster Michèle 
Seutin, Werner Van Heetvelde (ABVV) en Ludo De Brabander. 
Inkom 4€. 
Aanvang: 20u30
Locatie: De Roma, Turnhoutsebaan 286, 2140 Borgerhout.

11-12-2010
sOLidAriteitsdAg: stOp the kiLLings

In 2009 zijn er wereldwijd 101 vakbondsmensen om het leven 
gebracht. Doe mee met de actie aan het Brussels centraal 
Station waarbij 101 activisten symbolisch tegen de grond gaan. 
Aansluitend zijn er workshops, debatten, film en muziek in de 
gebouwen van ACV Brussel.
Aanvang: 15u
Plaats: Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel
Info: www.stopthekillings.be

17-12-2010
keer het tij nu!
Actie voor een ander Europa: 356 actievoerders gezocht voor 
een actie tegen de Europese Besparingstop van 356 miljard 
euro, gevolgd door een meeting met internationale sprekers
Aanvang: 17u30
Locatie: Actie op het Jean Reyplein, Brussel. Meeting in Zaal 
Maalbeek, Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek.
Info: www.keerhettij.nu 

Op zondag 6 november werd in intieme kring afscheid 
genomen van Willy Wenes

Geboren te Moeskroen op 16 november 1925
Thuis overleden te Brugge op 31 oktober 2010

Mijn vake was erbij, vanaf die eerste jaren van Vrede. 
Zijn verzet tegen oorlog, onderdrukking en 
onrechtvaardigheid zal me altijd bijblijven. 
In discussies kon Willy er stevig tegen aan gaan. 
Wie mijn vake gekend heeft, kent zijn drang naar 
rechtvaardigheid en zal hem zeker herinneren als een 
warme persoonlijkheid.
De verhalen over de Palestijnen, de anti-atoommarsen, 
Chili, Cuba en zijn persoonlijk beleven in wereldoorlog II 
zijn inspiratiebronnen voor mijn engagement binnen de 
progressieve vredesbeweging.

zijn kleinzoon, Kasper Libeert
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Steun onze vrede – rek. nr. 523-0803211-29
Steunfonds augustus-september 2010

Stort uw steun op de Triodosrekening van Vrede: BE26 5230 8032 1129 
Geef een permanente opdracht aan uw bank ten voordele van Vrede vzw (vraag een formulier aan bij julie@vrede.be Dit e-mailadres is 
beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.). Word krekelspaarder voor Vrede vzw (info: pieter@vrede.
be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.). Kent u iemand die op zoek is om 
een deel van zijn nalatenschap aan een sociale organisatie te schenken? Breng hem of haar met ons in contact.
KS Gent 330,-; HV Dworp 20,-; KB Gent 50,-; HV St Genesius Rode 10,-; SF Gent 50,-; DM Aalst 20,-; PC Hoboken 50,-; AF Gent 100,-;  
EVDP A’pen 30,-; NV Gullegem 25,-; OM Jabbeke 25,-; EW Gent 10,-; EP Oostende 10,-; WW Ruiselede 1650,-; CC Korbeek-Lo 10,-; FR Ruysselen 10,-; 
TC Oostende 20,-; JJ Edegem 75,-; CE A’pen 10,-; AVB Gent 10,-; DB Eeklo 10,-; ER A’pen 10,-; PL Edegem 25,-; AE Schilde 20,-; AB A’pen 20,-;  
LB Sint Eloois Vijve 9,92; LB Wilrijk 4,96; UC Torhout 10,-; AC Mariakerke 14,-; EDB Sint Michiels 4,96; JDL Aalst 5,20; WDR s’Gravenwezel 12,40; 
JDS Luik 4,96; CDS Aalst 5,-; HDS Assebroek 8,-; CDS Gent 4,96; ED Veldegem 4,96; JPE Gent 20,-; YG Hoevenen 4,96; SL Oostende 4,96;  
KL Gentbrugge 5,-; EM Gent 4,96; RM Oostende 80,-; LM Drongen 24,78; BP Oostende 9,92; GR Kontich 10,-; FVZ Bornem 4,96; BV Boutersem 5,-; 
MV Gent 10,-; RV Ranst 4,96; MLV Pollare 12,-; DW Assebroek 12,40; DV Eke 10,-; LV A’pen 59,92; WW Kortrijk 4,96; LV Gent 25,-; UCOS Brussel 10,-.
Totaal: 3013,10 euro!
U heeft duidelijk gehoor gegeven aan onze oproep. Hartelijk bedankt hiervoor!

VARIA
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