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Geert Bourgeois (N-VA) drukte 6 jaar 
geleden in het Belang van Limburg 

(5/02/2005), in de hoedanigheid van minis-
ter van Media, zijn ongerustheid uit over de 
deelname van politici aan entertainment-
programma's. Hij zei: “Steeds meer volks-
verkozenen ondergraven de geloofwaar-
digheid van de politiek in hun zoektocht 
naar media-aandacht. Ministers en parle-
mentsleden weten zich niet beschroomd 
om kuren uit te halen op televisie. Om er 
uiteindelijk stom van te staan dat de men-
sen de politiek niet au sérieux nemen". Hij 
werd daarin bijgetreden door N-VA voorzit-
ter Bart De Wever die twee weken later in 
het Nieuwsblad (15/02/2005) beaamde dat 
de grens tussen politiek en entertainment 
flinterdun was geworden. “In het huidige 
politieke klimaat moet de politicus de pal-
jas uithangen op TV, maar de paljas wordt 
wel de politicus. Politici met hun zotte 
kuren maken de hele politiek belachelijk”, 
aldus de 'allerslimste paljas'. Jean-Marie 
Dedecker, toen nog lid van de VLD voelde 
zich geviseerd en reageerde gebeten op 
Bourgeois. ”Hij is gewoon jaloers omdat 
hij zelf niet wordt gevraagd. Hij heeft nu 
éénmaal het charisma van een lavabo. Hij 
is een echte censuurpaus en tegelijk wat 
wereldvreemd. Hij moet toch weten dat 
anno 2005 de quiz van het Davidsfonds 
vervangen is door De Pappenheimers en 
het Nationaal Zangfeest door Idool '',  
aldus Dedecker. 
(Het Nieuwsblad)

Op 6 januari evenaarde België het 
Europees record van de langst aan-

slepende regeringsonderhandelingen, dat 
op naam stond van onze Noorderburen. 
In 1977 had men in Nederland exact 207 
dagen nodig om de regering Van Agt te 
vormen. België wipte ‘moeiteloos’ over 
het Europees record, maar om het record 
van Irak te breken zullen de Belgen nog 
moeten aanklooien tot halfweg maart 
2011. De Irakezen trokken op 7 maart 2010 
naar de stembus. Pas op 21 december gaf 
het Iraaks parlement het vertrouwen aan 
de regering van Nuri al-Maliki. Het is lang 
niet zeker of dit nu politieke stabiliteit 
betekent voor Irak. De ministersposten 
zijn grotendeels verdeeld op etnische en 
sektarische basis en de drie machtige pos-
ten van Binnenlandse Zaken, Defensie en 
Nationale Veiligheid zijn nog steeds niet 
ingevuld. Voorlopig neemt premier Maliki 
zelf de leiding over deze ministeries. Zijn 
politieke rivalen en bondgenoten zien dat 
niet zonder wantrouwen aan, want in het 
verleden aarzelde Maliki niet om de poli-
tie en het leger voor zijn eigen politieke 
kar te spannen. Of Maliki het met zijn 
broze regering lang zal uitzingen, is erg 
de vraag. Het is zeer onduidelijk of hij in 
staat zal zijn een antwoord te bieden op 

de problemen op vlak van veiligheid, het 
gebrek aan publieke nutsvoorzieningen 
zoals elektriciteit en water, de corruptie 
en de werkloosheid. Bovendien zijn er nog 
altijd 50.000 Amerikaanse troepen in het 
land, wat op zijn minst de indruk wekt 
dat de regering het niet helemaal voor 
het zeggen heeft. Vermits de kwesties 
die beletten dat er een federale regering 
komt in België van iets minder ernstige 
aard zijn dan in Irak, kunnen we er toch 
van uit gaan dat het Iraakse record van de 
langste regeringsvorming stand houdt. 
Laten we het hopen.

In de Verenigde Staten hield de onaf-
hankelijke senator Bernie Sanders van 

de kleine deelstaat Vermont in december 
een opmerkelijke toespraak in de Senaat, 
waarvan het filmpje op internet een 
week later al meer dan een half miljoen 
keer bekeken werd. Sanders verhaal ging 
over de oorlog waarin zijn land betrok-
ken is. Niet Afghanistan of Irak, maar een 
oorlog in de VS van de welvarendste en 
machtigste toplaag tegen de krimpende 
middenklasse. De senator bracht een 
waslijst met cijfers mee voor zijn col-
lega's. Het percentage van het inkomen 
dat naar de 1% rijksten gaat, is verdrie-
dubbeld sinds het midden van de jaren 
1970, toen ze 'nog maar' 8% van het 
totale inkomen vertegenwoordigden. 
Naast de sterke inkomensongelijkheid 
wees hij ook op de enorme gevolgen van 
de belastingsvoordelen voor de allerrijk-
sten, ingevoerd door Bush in 2001. Deze 
belastingsvermindering zorgde ervoor dat 
de Amerikaanse staatsschuld aangroeide 
tot 13,7 triljoen dollar. De afgelopen 10 
jaar kreeg de 2% toplaag een belasting-
voordeel toegekend ter waarde van 700 
miljard dollar. In de VS zijn er meer dan 
375.000 mensen die een inkomen heb-
ben dat hoger ligt dan 1 miljoen dollar 
per jaar. Sanders stelt dat de rijken, de 
bedrijfsleiders en hun politieke bondge-
noten met hun oorlog de sociale zeker-
heid willen elimineren en willen besparen 
op onderwijs en gezondheidszorg, terwijl 
ze zelf nog amper belastingen (willen) 
betalen. Oliegigant ExxonMobil maakte 
vorig jaar bijvoorbeeld een winst van 19 
miljard dollar, maar betaalde daarop nul 
dollar belastingen. Op 10 december 2010 
filibusterde senator Sanders, die zich-
zelf een 'democratisch socialist' noemt, 
acht en een half uur aan een stuk in de 
Amerikaanse Senaat in een poging de 
stemming van de nieuwe Belastingswet 
van Obama, waarin de belastingsvoor-
delen voor de allerrijksten behouden 
blijven, tegen te houden. De wet kwam er 
uiteindelijk toch. Obama had tijdens zijn 
verkiezingscampagne nochtans beloofd 
de belastingsvermindering van Bush af te 
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Kalahari Bosjesmannen willen enkel terug naar huis

De Mapuche in Chili blijven strijden

Betalen om olie in de grond te houden

Bosjesmannen in de Kalahari moeten watermeloenen eten omdat hun waterput door de regering werd afgesloten, foto: Survival International

Afrika:

Latijns-Amerika:

Milieu:

schaffen. Onbegrijpelijk? Dat de helft van 
de nationale wetgevers zelf miljonair is, 
kan misschien een ander licht werpen op 
de zaak.  
(www.alternet.org)

In een opmerkelijke petitie vroegen 
45 Amerikaanse miljonairs aan president 

Obama om de belastingsvermindering 
van Bush voor de superrijken, niet te her-
nieuwen. Onder de ondertekenaars van de 
‘Patriotic Millionaires’-petitie vindt men de 
bekende financier Michael Steinhardt, de 
zakenman Ben Cohen (van Ben & Jerry’s) 
en de muzikant Moby. In de petitie staat 
dat de ondertekenaars geen belastingver-
minderingen hoeven en dat “de natie haar 
financiële verplichtingen op een rechtvaar-
dige en verantwoordelijke manier moet 
realiseren”. Hoewel hij de petitie zelf niet 
tekende liet ook de succesvolle investeer-
der Warren Buffet, de derde rijkste man 
van de wereld, reeds verschillende malen 
verstaan dat hij het ongehoord vindt dat 
hij wellicht minder belastingen betaalt 
dan receptionistes en huisvrouwen. De 
redding van de banken door de overhe-
den in de nasleep van de recente grote 
economische crash, lokte ook heel wat 
kritiek vanuit onverwachte hoek. De finan-
cier Georges Soros, bezwaarlijk de meest 
radicale figuur in de globale politiek te 
noemen maar zeker een kenner van het 
kapitalisme, heeft recent een document 
gepubliceerd over de financiële crisis. 
Daarin stelt hij dat het kapitalistisch sys-
teem eerder nood had aan een verschui-
ving weg van de focus op financiering, 
privatiseringen en het neoliberalisme, in 
de richting van een staatsinterventie ten 
voordele van de creatie van nieuwe indus-
trieën en jobs. Zelfs in de wereld van het 
grote kapitaal zijn er dus mensen die door 
hebben dat sommige dingen in het econo-
misch systeem aangepast moeten worden 
om hen in staat te stellen ongestoord ver-
der te doen met wat ze bezig zijn.  
(www.hetgrotegeld.be)  

SNEEUW
Jij wast de aarde 
witter dan wit
dwingende speelkameraad
die mij naar buiten lokt.
Geruisloos kneed ik
grillige vlokken tot
een geheel van
winterse dromen.

Jozef Vandromme
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Aan alle leiders van onze wereld, de leiders van de door de VS 
geleide coalitie, de Afghaanse regering, de Taliban, Al-Qaeda 
en regionale landen,

Wij zijn onverdraaglijk kwaad. Al onze zintuigen doen pijn. 
Onze vrouwen, onze mannen en ja, schaam u, onze kinderen 
hebben verdriet. Jullie Afghaanse civiel-militaire strategie is 
een moorddadige stank die wij ruiken, zien, horen en inade-
men. President Obama, en alle elite actoren en mensen in 
de wereld: waarom? Amerika’s communicatiebudget van 
250 miljoen dollar per jaar, alleen maar om propaganda uit 
te schreeuwen over deze oorlog van percepties, met zijn 
misselijkmakende retoriek nageaapt door Osama en andere 
krijgsheren, is machte-
loos tegenover het stille 
huilen van elke lusteloze 
moeder. Wij zullen niet 
langer de passieve prooi 
zijn van jullie onrespect-
volle systemen van oli-
garchische, plutocrati-
sche oorlogen tegen de 
mensen. Jullie systemen 
voeden de rijken en de 
machtigen. Ze zijn fla-
grant ongelijk, ze luis-
teren niet, ze denken 
niet en het ergst van al, 
het kan hen niet schelen. We kiezen ervoor niet door jullie 
getraind te worden. We kiezen ervoor niet door jullie als een 
pion gebruikt te worden. Wij verwerpen bijgevolg elk wapen 
waarmee jullie ons doden, elke dollar waar jullie ons mee 
willen omkopen en elke leugen waarmee jullie ons manipu-
leren. Wij zijn geen beesten. Wij zijn Afghanen, Amerikanen, 
Europeanen, Aziaten en wereldburgers. Ja, jullie hebben de 
valse, zelf aangestelde macht ons te arresteren omwille van 
het uitdrukken van de mening van gewone mensen, studen-
ten, boeren, herders, arbeiders, leraars, dokters, …, mensen die 
nu nergens terecht kunnen en zich nergens kunnen verstop-
pen. De publieke opinie van de wereld heeft zich duidelijk 
tegen de oorlog in Afghanistan uitgesproken. Deze afkeer is 
wijdverspreid en is er ook zonder Wikileaks en konsoorten die 
u probeert te onderdrukken. Dus kom ons allemaal arresteren 
terwijl we u burgerlijk ongehoorzaam zijn. Kom ons allemaal 
arresteren. Ja, jullie hebben het leger, de politie en het bureau-

cratisch apparaat om ons te verstikken en degenen om te 
kopen die een Pavlov reflex hebben als ze geld zien, maar jullie 
kunnen ons er niet van weerhouden onze stem te herstellen. 
We weigeren onze harten en geesten te prostitueren. We wei-
geren u. Niet u de menselijke persoon, maar u het hebberige 
systeem van macht uit eigenbelang. Keer op keer hebben we 
hier in Afghanistan de hoop zien rijzen voor geweldloosheid, 
elke dag zien we een verlangen naar menselijke relaties, en 
omwille van deze liefde nemen we vastberaden positie in. 

De vader van de 14-jarige Abdulai werd vermoord door de 
Taliban. Zoals elk ander mens in zijn positie zou hebben, 
heeft hij te kampen met verdriet, haat, angst en woede. Maar 

elke dag staat hij op met 
de chronische oorlog in 
zijn land, en voelt hij dat 
er iets heel erg fout is 
met de wereld waarin hij 
vastzit: “de volwassenen 
in de wereld snappen het 
niet…” Hoe zou het mas-
saal uitmoorden, gevolgd 
door een strategie van 
geëscaleerd moorden 
en nog een herziening 
waarbij beslist wordt 
om nog meer te moor-
den, kunnen werken? Op 

welke manier maakt dat gelijk wie veiliger? Hoe lost het de 
enorme corruptie, de ongeëvenaarde ongelijkheid en het 
arbitraire geweld op waar we alle dagen mee geconfronteerd 
worden? Uw beleid, ‘gediagnoseerd’ en ‘besproken’ op een 
koude klinische manier, gescheiden van de realiteit, is doof 
geweest voor de bezorgdheden en de noden van de mensen. 
We zullen proberen om geen schoenen naar u te smijten. We 
zullen proberen de goede kant van alle mensen te erkennen 
en dus gewoon onze thee en ons brood aan iedereen blijven 
serveren. Maar we vragen wel, smeken en eisen, dat u stopt 
met uw niet duurzaam supermacht-militarisme. 

Wij willen vrede! 
Wij willen jullie buiten!   
 
Afghan youth Peace Volunteers 
Afghans for Peace

Een open brief van de Afghaanse jeugd. 
Wij willen jullie buiten!

Afghan Youth Peace Volunteers & Afghans for Peace
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Democratie en oorlog voeren 
gaan niet goed samen. Met de 
toename van het aantal militaire 
operaties in het buitenland gaat 
ook de democratische en publieke 
controle op alle niveaus achteruit. 
Internationale organisaties zoals 
de NAVO beschikken alleen maar 
over een nepparlement, dat niets 
met een normaal democratisch 
controle-orgaan te maken heeft. 
Op het Europese niveau heeft 
het Europees Parlement slechts 
beperkte bevoegdheden op vlak 
van buitenlands- en veiligheids-
beleid. Het wordt op de hoogte gehouden, mag aanbevelingen 
formuleren en debatteren, maar van een normaal democratisch 
functioneren is het ver verwijderd. Het democratisch deficit 
vindt men ook terug op het nationaal niveau. Zo beschikken 
nationale parlementen in Europa, op enkele uitzonderingen na, 
niet over de bevoegdheid om voorafgaandelijke toestemming 
te verlenen voor het zenden van troepen naar het buitenland. 
Bovendien hebben ze doorgaans maar weinig zeggenschap 
over het mandaat of het budget van buitenlandse militaire mis-
sies. Ook de toevloed aan documenten vanuit de EU, de NAVO 
en de VN is te groot voor de daartoe slecht uitgeruste nationale 
parlementsleden. Bovendien vallen zulke documenten dikwijls 
onder de geheimhouding of zijn er beperkingen op de open-
baarheid ervan. Dit alles leidt tot frustratie, groeiend onvermo-
gen of desinteresse bij de parlementsleden.

In het voorbije jaar waren er in België verschillende voorvallen 
die het democratisch deficit in dit verband illustreren. Tijdens 
een discussie in de Kamercommissie Landsverdediging over de 
vertraagde levering van nieuw aangekochte helikopters, uitte 
Defensieminister De Crem zijn ongenoegen omdat de 'confi-
dentialiteit' van militaire aankoopdossiers niet meer zou geres-
pecteerd worden door de parlementairen. Hij zei bovendien dat 
hij zou laten onderzoeken of er sprake was van strafrechtelijke 
overtredingen. Tot een gelijkaardig incident kwam het toen 
SP.A-kamerlid Geerts zich over de kostprijs beklaagde van een 
geplande aankoop van een stel prototypes van hypermoderne 
legervesten ter waarde van 125.000 euro per stuk. Opnieuw 
dreigde De Crem met een strafrechtelijk onderzoek. Soms kan 
geheimhouding in militaire dossiers nodig zijn om veiligheids-
redenen. Maar nu dreigt het de trend te worden om het hele 
defensiebeleid zoveel mogelijk van het publiek af te sluiten ‘om 
veiligheidsredenen’. Dikwijls is het gewoon een gemakkelijk 
alibi om kritische vragen te vermijden. Zo weigert minister De 
Crem geregeld te antwoorden op parlementaire vragen over 
Afghanistan met als argument dat de 'rules of engagement' 
(afspraken over wanneer, waar en hoe geweld gebruikt mag 
worden) geheim moeten blijven. Daardoor komen we bv. niet 

te weten wat onze F-16’s daar al-
lemaal uitspoken, of ze hebben 
deelgenomen aan gevechtsmis-
sies, hoeveel bommen er zijn ge-
lost en hoeveel doden daar bij zijn 
gevallen.

Een flagrant voorbeeld van het 
opzijschuiven van onze parle-
mentaire instellingen betrof de 
opmaak van een nieuw strate-
gisch concept (NSC) van de NAVO. 
Aanvankelijk was er nog sprake 
van enig optimisme, toen in mei 
2010 de aanbevelingen voor een 

NSC door een groep van experts publiek werden gemaakt. Op 
de NAVO-website was er zelfs een speciaal forum aan het NSC 
gewijd. De NAVO-secretaris-generaal Rasmussen verklaarde 
dat het aankomende herzieningsproces het transparantste 
en meest alomvattende was in de geschiedenis van de NAVO. 
Maar na de show werd de deur van de transparantie volledig 
gesloten. Toen enkele federale parlementsleden de regering 
om een debat vroegen over het NSC, naar aanleiding van de 
bijeenkomst van de ministers van Defensie en Buitenlandse 
Zaken van de NAVO-landen om de ontwerptekst te bespreken, 
kregen zij nul op het rekest. Na verder en lang aandringen 
kwam er uiteindelijk toch een parlementair debat... twee 
dagen voor de grote NAVO-top in Lissabon (19 & 20 novem-
ber 2010), waar het NSC zou worden vastgelegd. Dat was 
uiteraard veel te laat om ook nog maar enige invloed op de 
inhoud ervan uit te oefenen. Het parlementair 'debat' startte 
bovendien als een complete klucht toen bleek dat er geen 
ontwerpdocument van het NSC voorhanden was. Minister 
van Buitenlandse Zaken Vanackere verklaarde laconiek dat de 
ontwerptekst van Rasmussen de status 'geheim document' 
had gekregen. Het protest daarover bij de meeste parlement-
sleden mocht niet baten. Een parlementslid van Groen! vroeg 
zich na de top van Lissabon af of een regering van lopende 
zaken zomaar kan beslissen om deel te nemen aan een raket-
schild (zoals voorzien in het NSC) en of het parlement zo’n 
beslissing niet moet bekrachtigen. Het antwoord van minister 
Vanackere luidde dat België zich bij een consensus binnen 
de NAVO heeft aangesloten, waardoor er geen probleem is. 
Maar, en nu komt het, “het omgekeerde, zijnde in het geval 
dat België zich niet bij de consensus zou hebben aangesloten, 
dat zou een ander geval geweest zijn”. Onze regering kon dus 
niet anders dan zich akkoord verklaren met het raketschild, de 
nucleaire politiek, het mondiaal karakter van de NAVO en alle 
daaraan verbonden politieke en budgettaire consequenties. 
We weten dat de 'consensus' over de NAVO-strategie in wezen 
zo goed als volledig bepaald wordt door Washington. Duidelij-
ker kan het niet: Washington beslist en onze politieke instan-
ties moeten zich daarbij neerleggen. Vaarwel democratie!

EDITORIAAL

editoriaal
Geheimhouding de regel

I Ludo De Brabander I
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“Obama's eerste twee jaren waren 
een regelrechte ramp” 

 
Interview met Tariq Ali

I Soetkin Van Muylem I

Op 7 december was de gerenommeerde Brits-Pakistaanse historicus en politiek commentator Tariq Ali in de Gentse Vooruit. 
Hij participeerde er aan een Mo* lezing over de economische crisis. We maakten dankbaar van deze gelegenheid gebruik om 
de man te onderwerpen aan een kort interview. Tariq Ali schreef al meer dan een dozijn boeken bij elkaar, zowel romans als 
politieke en historische beschouwingen. De recente verschijning van zijn nieuwste boek, waarin hij de eerste twee jaren van 

Obama’s presidentschap op de korrel neemt, vormde de ideale aanleiding voor een gesprek. .

Kan je Obama’s ambtstermijn tot nu toe 
even kort evalueren? Wat voor president 
is hij?

In mijn recentste boek, ‘The Obama 
Syndrome’ (2010), evalueer ik zijn eerste 
twee jaren als een regelrechte ramp. 
Qua buitenlands beleid was er geen 
fundamentele breuk tussen Bush senior, 
Clinton en Bush junior, maar er was ook 
geen breuk tussen Bush en Obama. Het 
duidelijkste teken daarvan was het aan-
blijven van Robert Gates als minister van 
Defensie. De strategische doelstellingen 
van het VS imperium bleven dezelfde, 

net zoals haar belangengebieden en de 
gebruikte middelen. In Afghanistan en 
Pakistan is Obama's beleid zelfs erger 
dan wat Bush allemaal bekokstoofde. 
Obama heeft de oorlog doen escaleren. 
Hij verbreedde het aanvalsfront en zond 
30.000 extra troepen. Zelfs nadat de 
VS-ambassadeur in Afghanistan, generaal 
Eickenberry, hem expliciet vroeg dat niet 
te doen, stuurde hij ze toch. Toen hij aan-
trad werd Afghanistan al 7 jaar bezet door 
de VS en haar bondgenoten. Gedurende 
zijn verkiezingscampagne zweerde 

Obama de “goede oorlog” verder te zetten 
en nog meer vuurkracht en manschappen 
aan te zullen voeren met het oog op de 
verbrijzeling van het Afghaans verzet. Dit 
is zowat de enige belofte die hij nakwam. 
Wat het Midden-Oosten betreft was 
Obama’s bevooroordeelde houding ten 
opzichte van Israël al duidelijk voor hij 
zijn ambt opnam. Toen Israël in decem-
ber 2008, 22 dagen aan een stuk de 
Gaza-strook bombardeerde, kwam er 
geen woord van verontwaardiging of 
kritiek vanwege senator Obama. Eens 
president stelde hij onmiddellijk de ultra-
zionistische Rahm Emanuel als stafchef 

van het Witte Huis aan. Obama riep net 
als al zijn voorgangers op tot vrede in het 
Midden-Oosten en eiste dat de Palestijnen 
de Israëlische staat zouden erkennen en 
dat Israël zou stoppen met het bouwen 
van nederzettingen op het gebied dat 
het veroverd had in de Zesdaagse Oorlog 
van 1967. De Israëlische regering kon 
echter lustig voortbouwen, zonder enige 
consequenties. Pro-Israëlisch geld speelt 
nog altijd een zeer belangrijke en zelfs 
beslissende rol op alle niveaus van de VS 
verkiezingen.

Hoe deed Obama het de eerste twee jaar 
in de Verenigde Staten zelf?

Op binnenlands vlak was zijn beleid al 
even rampzalig. Obama's hervorming van 
de gezondheidszorg was een complete 
capitulatie aan de verzekeringsmaat-
schappijen en de farmaceutische bedrij-
ven. In 2009 spendeerde Amerika 17,4% 
van het bruto binnenlands product aan 
gezondheidszorg. Dit is een hoog cijfer in 
vergelijking met West-Europa. Hoe komt 
het dan dat het met een ondermaatse 
bediening zit? Omdat het grootste deel 
van dat geld naar de bedrijven gaat die 
de medische industrie domineren. Obama 
was in het begin van zijn politieke carrière 
nog strijdlustig wat de universele gezond-
heidszorg betrof, maar hoe dichter hij bij 
de democratische nominatie kwam, hoe 
meer zijn visie over de kwestie begon te 
keren. Uiteindelijk werd een fel verzwakte 
wet goedgekeurd, gebaseerd op markt-
principes. Het was zelfs een voormalige 
topvrouw van een private gezondheids-
verzekeraar die de wet opstelde. 

Op het vlak van burgerlijke rechten en 
vrijheden is de situatie hetzelfde geble-
ven. Obama had nochtans beloofd om 
het Amerikaans gevangenenkamp in 
Guantánamo te sluiten, maar hij heeft dat 
niet gedaan. De mensen die hij aanstelde 
voor het Hooggerechtshof en voor de 
ministeries van Justitie en Binnenlandse 
Zaken, rechtvaardigden alle mistoestan-
den die gebeurd zijn in het verleden. Van 
alle mensen die in naam van de staat ille-

In het huidige systeem is het eigenlijk niet 
mogelijk om president te worden van de 
Verenigde Staten als je niet aan de kant 
staat van de multinationals en het  
militair-industrieel complex.
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gale daden gesteld heb-
ben, zoals bijvoorbeeld 
martelen, is niemand 
aangeklaagd. 

Wat het milieu betreft 
gaf Obama, samen 
met zijn minister van 
Binnenlandse Zaken, Ken 
Salazar, de toestemming 
tot nog meer diepzeebo-
ringen naar olie en gas, 
tot groot jolijt van de 
olielobby en aanverwan-
ten. In april kwam er dan 
de zware BP-lek in de 
Golf van Mexico. Ook wat 
educatie betreft, ken-
merkt Obama’s termijn 
zich door de continuïteit 
met zijn voorgangers in plaats van door 
verandering. Hij blijft volop inzetten op de 
privatisering van het totale schoolsysteem 
en het door ondernemingen gesponsorde 
onderwijs, waarbij de curricula bepaald 
worden op basis van de marktbehoeften 
in plaats van de nood aan een algemeen 
verrijkende educatie. Het meest recente 
voorbeeld van Obama’s conservatisme is 
dat hij niet eens de moed had om met zijn 
nieuwe Belastingswet in te gaan tegen de 
gigantische belastingvoordelen voor rijken 
die nog door Bush werden ingevoerd (de 
belastingswet van Obama werd goedge-
keurd door het Huis van Afgevaardigen op 
16 december 2010, nvdr). 

In het huidige systeem is het eigenlijk 
niet mogelijk om president te worden 
van de Verenigde Staten als je niet aan 
de kant staat van de multinationals en 
het militair-industrieel complex. Maar 
dan moet je ook niet doen alsof dat niet 
zo is. In alle eerlijkheid heeft Obama ook 
nooit een soort van New Deal bepleit. 
De door marketing specialisten bedachte 
slogans, ‘Change We Can Believe In’ en het 
nog vagere ‘Yes We Can’ droegen nooit 
de belofte van iets reëels in zich. Het 
doel van zulke slogans is het winnen van 
steun, zonder iets concreets aan te bieden 
behalve mooie woorden. De manier waar-
op Obama sprak, de kleur van zijn huid 
en het constant herhalen van het woord 
‘verandering’, hielpen bij het creëren van 

een nieuwe geest in het land, een soort 
'Obamania'. Voor de zwarte-Amerikanen 
was de emblematische betekenis van 
Obama's overwinning groot, maar ze 
was nooit meer dan symboliek. Obama 
heeft als kenmerk dat hij gewoon in de 
voetsporen treedt van zijn voorgangers. 
Hij is niet progressief, maar mensen wil-
len hem wel zo beschouwen. Wat is dus 
het verschil tussen Bush en Obama? Wel, 
het verschil is dat de één er aardiger uit-
ziet, jonger is en vlotter spreekt. Mensen 
geraken gemakkelijk in de ban. Maar in 
Amerika zijn de mensen niet zo ingeno-
men meer met de president. In Europa 
was en is er nog altijd een enorme steun 
voor Obama. Ze wilden wanhopig dat de 
Amerikanen een aardige 'heerser' kregen. 
Zodat ze konden verkondigen dat alles nu 
weer was zoals voorheen. De idioten die 
het Nobelprijs Comité leiden, maakten 
zichzelf volledig belachelijk door Obama 
in 2009 de Nobelprijs voor de Vrede te 
geven. Deze shockerende beslissing sym-
boliseert perfect de ondergeschiktheid 
van Europa aan de grote Amerikaanse 
hegemonie.

Je zegt dat Obama heel wat steun krijgt 
vanuit Europa. Is de steun in de VS dan 
volledig verdwenen?

Er zijn in ieder geval heel wat gedesil-
lusioneerde mensen. Dat is ook de reden 
waarom hij zo fel verloren heeft in de 

midterm verkiezingen 
(parlementsverkiezingen 
van 2 november 2010, 
nvdr). De mensen die 
hem aan de macht heb-
ben gebracht, zijn nu niet 
komen opdagen om te 
stemmen. Die zijn volledig 
ontmoedigd. En als Obama 
zo verder doet, dan zal hij 
waarschijnlijk niet herko-
zen worden. Niet omdat 
zijn supporters voor de 
Republikeinen zullen stem-
men, maar gewoon omdat 
ze niet meer de moeite 
zullen doen om speciaal 
voor hem te gaan stem-
men. De enige kans die 
Obama heeft om in 2012 

opnieuw verkozen te worden is als Sarah 
Palin de Republikeinse presidentskandi-
daat wordt.

Hoe zit het met de rechtse Tea Party 
beweging? (zie dossier in dit nummer, 
nvdr)

De Tea Party is al over haar hoogtepunt 
heen. Ze is feitelijk al overgenomen door 
de Republikeinen. 70% van de mensen 
die de Tea Party vervoegden toen het 
pas werd opgericht, zijn al weer weg. De 
steun was vooral van voorbijgaande aard 
omdat het mensen betrof die heel kwaad 
waren omwille van de redding van de 
banken door de staat. Aan de linkerzijde 
van het politiek spectrum was er nie-
mand die deze woede kon kanaliseren. 
In de Verenigde Staten heb je ook het 
fenomeen dat extreem rechts sowieso zal 
mobiliseren van zodra er een democrati-
sche president aan de macht is. Dit kan 
gelijk welke vorm aannemen. De Klu klux 
klan, de fundamentalistische christenen, 
enzovoort, zij mobiliseren. Dat is gewoon 
vanzelfsprekend in de VS. Deze keer was 
de mobilisatie via de Tea Party groter door 
de economische crisis. Er is natuurlijk ook 
een minderheid van gekken in de VS die 
zeggen dat Obama een moslim is en dat 
hij niet eens Amerikaans is, maar die kan 
je niet serieus nemen. Het echte punt dat 
we moeten bespreken, is dat Obama zelf 
een ramp was tot nu toe.
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Is het belangrijk voor Obama en zijn kan-
sen op een tweede termijn dat hij nog 
voor de presidentsverkiezingen van 2012 
uit het moeras Afghanistan geraakt?

Hij zal er nog altijd middenin zitten dan. 
Hij heeft geen terugtrekkingsplannen. 
Maar zelfs voor Irak was zijn voornemen 
tot terugtrekking niet echt. Dit is iets wat 
heel hard benadrukt moet worden. De 
Amerikanen zijn niet teruggetrokken uit 
Irak en ze gaan er blijven, met  
6 gigantische militaire basissen. 
Bovendien moet ik helaas zeggen dat 
terugtrekking of geen terugtrekking uit 
Afghanistan, de verkiezingen in de VS niet 
zullen bepalen. De verkiezingen van 2012 
zullen bepaald worden door de economi-
sche situatie. Als die blijft zoals ze nu is, 
met meer en meer mensen die hun werk 
verliezen of hun huis kwijt geraken, dan 
zal Obama grote problemen hebben. Toen 
Obama aan de macht kwam dreigde de 
economische storm – die toen al woedde 
– om te slaan in een regelrechte orkaan. 
De maatregelen van Bush hadden de ban-
kiers tijdelijk gered, maar tegen een hoge 
prijs. Het was een uitzonderlijke kans voor 
een sterke politieke leider die progressie-
vere waarden had dan zijn voorgangers, 
om doortastend te reageren en een nieu-
we economische agenda op te stellen. 
Maar Obama heeft niets gedaan om het 
financieel systeem te corrigeren. In plaats 
van de crisis te gebruiken om de deregu-
latie en de privatisatie als dogmatische 
kernwaarden in vraag te stellen, heeft 
ook Obama het behoud van het huidige 
systeem verzekerd via wat doekjes voor 
het bloeden. Hij omarmde gewoon de 
economische hervormingen, ooit geïni-
tieerd door Bush senior, gericht op het 
institutionaliseren van de dominantie van 
de grote bedrijven, in plaats van de  
sociale noden voorop te stellen. Ik denk 
dat de economische situatie hèt onder-
werp is waar zijn opponenten hem op 
zullen proberen pakken. En dan is er ook 
nog de vraag of Obama zal uitgedaagd 
worden door een andere Democraat in 
2012? Misschien door Hillary Clinton of 
misschien door Russ Feingold, momenteel 
de meest linkse senator in het parlement. 
Hij stemde in de senaat tegen de Irak-
oorlog. Wie weet?

Over Afghanistan: de enige werkbare 
optie daar is de terugtrekking. Het is een 
regelrechte mislukking. De toestand van 
de vrouwen in Afghanistan bijvoorbeeld 
is volgens Afghaanse vrouwenorgani-
saties zoals RAWA verergerd onder de 
bezetting en in sommige regio's zelfs 
slechter geworden dan onder de Taliban. 
In één van de geheime documenten van 
de VS-inlichtingendiensten gelekt door 
Wikileaks staat letterlijk dat de bekom-
mernis van de Europese bevolking over de 
benarde situatie van Afghaanse vrouwen 
zoveel mogelijk gebruikt moet worden 
om de mensen in Europa voor de oorlog 
te winnen. Daar mag dus niet in getrapt 
worden. De situatie in Afghanistan is een 
hele grote knoeiboel. Obama heeft de 
oorlog nog meer doen escaleren en heeft 
Pakistan betrokken bij het hele conflict. 
Onder Obama zijn er tot nu toe al meer 
aanvallen met onbemande vliegtuigen 
(drones) uitgevoerd op Pakistan, dan 
tijdens de vorige acht jaar onder Bush. 
Honderden en honderden burgers zijn 
gedood. Dit radicaliseerde de Jihadi-
groepen in het land. Door het Pakistaans 
leger bovendien te verplichten haar 
wapens te richten op haar eigen stam-
men – waar het voordien een redelijke 
verstandhouding mee had – destabiliseert 
Obama een hele maatschappij uit eigen-
belang. De vele zinloze zelfmoordaansla-
gen in de grote steden uit wraak voor de 
repressie aan de grens met Afghanistan, 
zijn er het gevolg van. Er zijn ondertussen 

ook al miljoenen interne vluchtelingen in 
Pakistan. Het zijn mensen die uit hun dor-
pen gezet zijn door hun eigen overheid op 
commando van de VS. Het is schandalig. 

Zoals je zegt radicaliseert de hele situ-
atie bepaalde groepen in Pakistan. 
Verschillende observatoren scharen 
zich daarom achter het beleid van de 
Pakistaanse regering en de VS. Wat staat 

ons immers te wachten als dit regime, 
tenslotte een nucleaire macht, valt?
 
Dit is een argument dat je niet mag 
accepteren. Het is een argument dat con-
stant gebruikt wordt in de mainstream 
media en het is verkeerd. Niets kan de 
nucleaire wapens raken. Het Pakistaans 
leger is een half miljoen troepen sterk. De 
nucleaire wapens zijn de meest bescherm-
de sites in het land. De enige mensen die 
er toegang toe hebben zijn hogere figuren 
binnen het Pakistaans leger. De Jihadi’s 
kunnen er zelfs niet bij in de buurt komen, 
net zomin als de joodse kolonisten in de 
Westelijke Jordaanoever aan de Israëlische 
nucleaire wapens kunnen geraken. 

De meerderheid van de bevolking van 
de Europese landen is tegen de oorlog in 
Afghanistan, maar de vredesbeweging 
stelt vast dat het aartsmoeilijk is om 
tegen deze oorlog te mobiliseren. Heb je 
enig idee waarom?

Het is overal zo. Ik denk dat het aan 
islamofobie ligt. Dat is een zeer groot 
probleem. Mensen denken dat als ze 
zich tegen het beleid van de VS keren, 
dat ze zich dan automatisch associëren 
met de Taliban of zo. Er is namelijk geen 
duidelijk zichtbare pro-democratische 
verzetsbeweging in Afghanistan. In Irak 
was die er in het begin van de oorlog wel. 
Maar dan hebben de Amerikanen hele 
secties ervan omgekocht. Het gebrek aan 

identificatie is een groot probleem, maar 
onze boodschap moet duidelijk zijn: het 
Westen heeft het recht niet om daar te 
zijn. Dat is de kern van de zaak. We hoeven 
daarom niet voor of tegen deze of gene 
groep te zijn. Wij moeten ons gewoon 
verzetten tegen het feit dat westerse 
troepen landen gaan bezetten in dat 
deel van de wereld. We hebben dat in de 
koloniale periode al genoeg gedaan. Het 

Obama's hervorming van de gezondheids-
zorg was een complete capitulatie aan de 
verzekeringsmaatschappijen en de farma-
ceutische bedrijven.
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valt trouwens op dat de meerderheid van 
de Europese bevolking inderdaad tegen 
de oorlog in Afghanistan is, maar dat er 
toch bijna geen enkele grote politieke 
partij in de Europese landen voor 
een terugtrekking pleit. Dit komt 
natuurlijk onder meer door de wijd-
verbreide steun aan de NAVO bij de 
politieke elites van Europa. De NAVO 
is echt een walgelijke organisatie, 
die onmiddellijk ontmanteld zou 
moeten worden. Deze organisatie 
speelt geen enkele fatsoenlijke 
rol in de wereld. Wat is haar func-
tie eigenlijk? In essentie dient ze 
alleen om de Amerikaanse macht te 
beschermen. De NAVO was nog het 
meest vreedzaam tijdens de Koude 
Oorlog. Sinds het einde daarvan is 
het een agressieve en gewelddadige 
organisatie geworden, die door de VS 
naar goeddunken gebruikt wordt. En 
Europa volgt maar. De Europese Unie 
is een zwakke macht. Politiek gezien 
heeft ze helemaal geen impact. Als 
de Verenigde Staten de 'sheriff' is van 
de imperiale wereld, dan is Europa 
de 'deputy sheriff' (agent in dienst 
van de sheriff). De VS kan deze rol 
alleen maar blijven spelen dankzij de 
onvoorwaardelijke steun van de EU. 
Via de NAVO steunt de EU het ramp-
zalige beleid in Afghanistan, maar ook in 
het Midden-Oosten is Europa de assistent 
van de VS.

Denk je dat Europa in het conflict tus-
sen Israël en de Palestijnen geen rol kan 
spelen?

Het zou het wel kunnen indien het zou 
willen. Maar het wordt zo gedomineerd 

door de Verenigde Staten dat het niets 
wil doen. Toen Hamas de verkiezingen 
won in Gaza had het gemakkelijk kunnen 

zeggen: “de uitslag staat ons niet aan, 
maar het is een democratisch resultaat 
dus we gaan verder met de hulp en de 
onderhandelingen”. In plaats daarvan 

hebben ze alles geblokkeerd. Het is 
eigenlijk walgelijk wat de Europeanen 
daar gedaan hebben. Jammer genoeg 
verwachten we van de Amerikanen wel 
zoiets, maar de Europeanen hielden toen 
nog volop de schijn op dat ze onafhan-
kelijk waren. Die leugen is nu natuurlijk 
helemaal blootgelegd. Europa is een zie-
lige entiteit die eigenlijk helemaal geen 
werkelijke onafhankelijkheid bezit. Op 

economisch vlak is het al even zielig. Het 
creëren van een Unie volledig geschoeid 
op neoliberale leest, was de grootste 

fout. Toen tegen de Europese grondwet 
gestemd werd door de Nederlanders, de 
Fransen en de Ieren werd dit allemaal 
genegeerd. De EU deed gewoon verder. 

En kijk nu naar het resultaat. De Ieren 
moeten woedend zijn voor de manier 
waarop ze uiteindelijk gedwongen 
werden toch voor de grondwet te 
stemmen (via de herwerking ervan 
tot het Verdrag van Lissabon, nvdr).  
Ze hadden nochtans gelijk. 

Nog een laatste vraagje. Denk je dat 
de Amerikanen zich opmaken voor 
een aanval op Iran?

Ik denk dat ze gek zouden zijn om aan 
te vallen. Ik betwijfel het ten zeerste 
want als ze het zouden aandurven, 
dan zouden ze Irak en Afghanistan 
volledig kunnen verliezen. Iran zou 
gemakkelijk de sjiitische gemeen-
schappen en milities buiten zijn 
grenzen, tegen de Westerse bezetters 
kunnen doen keren. En als de Iraniërs 
hard willen terugslaan kunnen ze 
de Hezbollah in Libanon opdragen 
om Israël aan te vallen. Dan krijg je 
dus een oorlog op vier fronten. Iran, 
Afghanistan, Irak en Libanon-Israël. 
Als ik een Amerikaanse generaal was, 
zou ik toch eens heel ernstig naden-

ken alvorens me hierin te storten. Het is 
onwaarschijnlijk dat het Pentagon en zijn 
handlangers een aanval zouden wagen 
in de huidige omstandigheden. De druk 
voor een aanval komt sowieso vooral van-
uit Israël. Of de Israëli's zelf iets zouden 
ondernemen? Het is toch niet hetzelfde 
als het bombarderen van Gaza, dat ze 
toch min of meer beschouwen als een 
onderdeel van Eretz Yisrael (het gebied dat 
volgens de bijbel beloofd werd aan het 
Joodse volk). Het aanvallen van een soeve-
reine staat zoals Iran dat is andere koek. 

Ze hebben het in 2006 gedaan in Libanon.

Dat is waar, maar het Iraans leger is veel 
sterker. Ze hebben geavanceerde wapen-
tuigen en raketten. Ik zeg niet dat het uit-
gesloten is. Ik zeg alleen dat het onwaar-
schijnlijk is, omdat het zo gek zou zijn. 

Laten we hopen dat je gelijk hebt.

Als de economische situatie blijft zoals ze 
nu is, met meer en meer mensen die hun 
werk verliezen of hun huis kwijt geraken, 
dan zal Obama grote problemen hebben 
om herverlozen te worden in 2012.
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Pakistaanse schaduw
Deze boodschap van Obama betekent 
concreet zeer weinig. De hervorming van 
de Veiligheidsraad staat namelijk al langer 
op de agenda zonder dat er schot in de 
zaak komt. Het gaat hier om een sym-
bool: in de ogen van Washington is India 
gelijkwaardig aan China. Obama stelde 
nog andere gebaren om Delhi te plezieren, 
met als risico Pakistan te ontstemmen: 
hij drong erop aan dat Pakistan de groep 
zou berechten die 
achter de specta-
culaire aanslag in 
de Indische stad 
Mumbai zat (26 
november 2008). 
Die groep gaat 
schuil onder het 
mom van een 
liefdadigheids-
vereniging. Voor 
New Delhi is de 
berechting van 
de breinen achter 
die aanslag een 
voorwaarde voor 
de normalisering 
van de relaties 
met Pakistan. En 
nog erger voor 
Pakistan: Obama 
loofde de grote rol 
die India speelt in 
de “stabilisering” 
van Afghanistan. 
De nachtmerrie van de Pakistaanse mili-
tairen is de vrees dat Pakistan op die 
manier wordt ingesloten door zijn grote 
rivaal India. De aanslagen op onder meer 
de Indiase ambassade in Kaboel zijn door 
die vrees ingegeven. Obama deed nog 
een geste: hij sneed tijdens zijn bezoek 
de ‘factor K’ niet aan, zijnde de kwestie 

Kasjmir, die de kern vormt van het conflict 
tussen India en Pakistan. Delhi heeft het 
de jongste tijd in Kasjmir steeds moeilijker 
door de massale demonstraties tegen 
het Indiase beleid in die deelstaat. De 
Amerikaanse president ondertekende ook 
nog een handelsakkoord dat volgens hem 
in de VS voor 50.000 bijkomende jobs 
moet zorgen. Een uitspraak voor binnen-
lands gebruik, maar ook een signaal naar 
China toe dat de VS meer aandacht willen 

besteden aan dit deel van de wereld. Aan 
dergelijke signalen ontbrak het de jongste 
tijd niet. Washington versterkt zijn ban-
den met ASEAN (de meeste landen van 
Zuidoost-Azië), ook al maakt Myanmar 
(Birma) daar deel van uit. Nu de junta 
van Myanmar toegevingen heeft gedaan 
(verkiezingen, de vrijlating van Aung San 

Suu Kyi), zal Washington niet nalaten van 
haar contacten gebruik te maken om de 
Chinese invloed in dat land tegen te gaan.

Ambities
Met de mondiale financieel-economische 
crisis van 2008 zag India zijn invloed van-
zelf groeien. Het werd opgenomen in de 
G20 en wordt altijd in één adem genoemd 
met andere grote beloften: Brazilië, 
Rusland en China (samen de BRIC-landen). 

De jaarlijkse eco-
nomische groei van 
ongeveer 7% en een 
bevolking van meer 
dan één miljard, wer-
pen natuurlijk veel 
gewicht in de schaal. 
Bovendien zijn er de 
vele speculaties over 
de snel groeiende 
Indiase ‘midden-
klasse’, een groep 
van rond de 300 tot 
400 miljoen burgers 
die hun koopkracht 
overhand zien toene-
men. Een markt van 
400 miljoen burgers! 
India is op weg de 
vijfde grootste con-
sumentenmarkt van 
de wereld te worden 
tegen 2020. Maar er 
is al een even snel 
groeiende twijfel 

of het hier niet om een mythe gaat. Die 
middenklasse van 400 miljoen man is 
een schatting. Andere analisten hebben 
het over 30 tot 300 miljoen, naar gelang 
de criteria. Een rapport van Deutsche 
Bank schat dat het privé-verbruik van de 
Indische middenklasse even groot is als 
dat van de middenklasse in Ierland – vóór 

De Indiase minister-president Manmohan Singh en VS president Obama.

Voor de VS is India een Aziatisch meesterstuk
I Freddy De Pauw I

“De Verenigde Staten steunen India om een permanente zit te krijgen in een hervormde Veiligheidsraad van de Verenigde Naties”. 
Dat was voor New Delhi zowat de belangrijkste boodschap die VS-president Barack Obama bij zijn bezoek half november 2010 
meebracht naar India. Voor de Indiase regering betekent een dergelijke zetel onder meer dat het eenzelfde statuut bekomt als 

China. Washington speelt daar zeer bewust op in. Het ziet in India een meesterstuk in zijn strategie om de invloed van China in 
Zuid- en Oost-Azië zoveel mogelijk in te perken.
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de huidige crisis in dat laatste land wel-
iswaar. Sommige ramingen gaan ervan 
uit dat een daginkomen van minimum 
1,5 euro volstaat om een gezin bij de mid-
denklasse onder te brengen in India. (800 
miljoen Indiërs moeten het hoe dan ook 
stellen met minder dan 1,5 euro per dag). 
Het lijkt dus aangeraden om de media-
hype over die rijzende middenklasse te 
relativeren. 

Realiteit
De realiteit is dat de Indische infrastruc-
tuur erg onderontwikkeld blijft en dat op 
dat vlak zeer zwaar zou moeten geïnves-
teerd worden. De huidige onderontwikke-
ling vormt een zware belemmering voor 
economische groei. De realiteit is ook dat 
ongeveer een derde van de Indische bevol-
king onder de zeer lage armoededrempel 
zit – een kwart moet het zelfs stellen 
met minder dan 20 roepie (33 eurocent) 
per dag of één euro voor drie dagen. 
Miljoenen mensen moeten voor de klein-
ste uitgave, bv. een kleine boete of een 
vergunning, lenen en komen zo in de han-
den van woekeraars terecht. Om hen af 
te betalen wordt nog altijd vaak kinderar-
beid ingezet. Kersverse rapporten van het 
Wereld Voedselprogramma hebben het 
zelfs over een toenemende ondervoeding. 
Bijna de helft van de kinderen in de ste-
den zijn ondervoed. Sonia Gandhi, voorzit-
ster van de regerende Congrespartij, wil 
dat er volgend jaar een wet komt over 
het recht op voeding. Maar de toepas-
sing ervan zou om budgettaire redenen 
beperkt zijn. Onzin, zeggen de NGO’s in 
deze sector: de regering kende in 2009 
meer dan 85 miljard euro cadeaus toe aan 
de rijken in de vorm van fiscale aftrek. Er 
wordt echter nog meer geld verspild. Bij 
een pas uitgebroken schandaal blijkt de 
staat in één corruptiezaak 28 miljard euro 
te hebben verloren. De inmiddels afge-
treden minister van Telecommunicatie 
Andimuthu Raja had de vergunningen 
voor telefonie van de tweede generatie 
aan vrienden toegewezen – uiteraard 
voor een prikje. En premier Manmohan 
Singh zou een oogje hebben dichtgekne-
pen, want Raja is een leider van de DMK, 
een partij uit het zuidelijke Tamil Nadu, 
wiens steun de Congrespartij nodig heeft 
om te kunnen regeren. Volgens een pas 

uitgebracht rapport van ‘Global Financial 
Integrity', is de corruptie in India erger dan 
ooit. Massale ondervoeding, gebrekkige 
infrastructuur, corruptie… dit alles rela-

tiveert het beeld van de enorme Indiase 
Tijger. Het verklaart ook waarom maoïsti-
sche groepen in steeds meer gebieden van 
India aanhang winnen.

India wordt met een jaarlijkse econo-
mische groei van ongeveer 7% en een 
bevolking van meer dan één miljard, 
beschouwd als één van de economische 
zwaargewichten van de toekomst. 

VERENIgDE sTATEN

KASjmIR 

De regio Kasjmir is het onderwerp van een reeds lang aanslepend territoriaal dispuut 
tussen India, Pakistan en China. De oorsprong van het conflict ligt in de dekolonisatie 
van het Brits Indische rijk, waarbij een deel van het territorium in 1947 opgesplitst werd 
in de moderne naties Pakistan en India. Beide landen vonden dat ze recht maakten op 
de aanhechting van Kasjmir met argumenten gebaseerd op geschiedkundige ontwik-
kelingen en de religieuze voorkeuren van de Kasjmiri's. Die zijn overwegend islamitisch 
(vandaar dat de Islamitische Republiek Pakistan vindt dat het meer aanspraak maakt 
op het gebied). Momenteel controleert India ongeveer 43% van de regio Kasjmir (het 
meest bevolkte deel), Pakistan ongeveer 37% en China de overige 20% (sinds de Sino-
Indiase oorlog van 1962). New Delhi verkondigt dat Kasjmir een integraal onderdeel 
is van India. De Chinezen stellen dat het gebied dat onder hun controle staat bij Tibet 
hoort en vermits Tibet volgens hen deel uitmaakt van China, hoort Aksai Chin ook bij 
de Volksrepubliek. Pakistan houdt het bij betwiste gebieden en vindt dat de bevolking 
zelf moet beslissen waar het bij wil horen. India en Pakistan zijn wel allebei tegen een 
onafhankelijk Kasjmir. Beide landen hebben in het verleden zeker drie oorlogen uitge-
vochten om Kasjmir (1947, 1965 en 1999). 

Vooral in het door India gedomineerde Kasjmir zijn er sinds 1989 verschillende gewa-
pende groepen ontstaan die de volledige onafhankelijkheid nastreven. Het gebied was 
het toneel voor heel wat conflicten tussen de Indische strijdkrachten en deze groepen, 
met duizenden doden tot gevolg. De milities zouden gesteund worden door Pakistan. 
Er bestaat ook een totaal geweldloze verzetsbeweging van de Kashmiri's tegen het 
Indisch bestuur. Ze klagen vooral de mensenrechtenschendingen aan van het leger 
en de para-militaire milities tegen de bevolking. Verschillende mensenrechtenorgani-
saties zoals Amnesty International en Human Rights Watch veroordeelden praktijken 
zoals buitenrechtelijke executies, verdwijningen en foltering. De 'Armed Forces Special 
Powers Act' geeft het leger het recht om te schieten om te doden en om eigendom-
men te bezetten of te vernietigen tijdens operaties gericht tegen de opstandelingen. 
Mensen kunnen ook administratief aangehouden worden voor een maximum van twee 
jaar zonder een gerechtelijk bevel. In het Pakistaanse Kasjmir is de situatie wat de men-
senrechten betreft zeer gelijkaardig. De laatste jaren is het protest en het geweld weer 
fel opgelaaid in Indisch Kasjmir, gevoed door de zeer hoge werkloosheidsgraad en het 
blijvend hardhandig optreden van het leger en de politie.
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VERENIgDE sTATEN

Richard Holbrooke (°1941) studeerde af 
aan de Brown University op de leeftijd 
van 21 jaar. Hij kon direct aan de slag 
bij de diplomatieke dienst van de VS 
('Foreign Service'). Zijn eerste wapenfeit 
na zijn studies was een bijdrage aan de 
Amerikaanse oorlogsinspanningen in 
Vietnam. Hij werkte er zes jaar. Op zijn 
35ste werd hij de jongste persoon ooit 
die de positie bekleedde van Assistent 
Minister van Buitenlandse Zaken voor 
Oost-Aziatische en Stille Zuidzee Zaken 
(1977-1981). Nadat de Indonesische dicta-
tor Soeharto Oost-Timor was binnenge-
vallen, werd Holbrooke in 1977 naar daar 
gestuurd om er “de mensenrechten te 
promoten”. In werkelijkheid ondersteunde 
hij er het Indonesische regime. Tussen 
1981 en 1993 laste Holbrooke een pauze 
in zijn diplomatieke carrière in, al bleef 
hij in die periode politiek adviseur. Hij 
dompelde zich onder in het financiële 
wereldje en werkte onder meer 8 jaar 
als directeur bij de financiële dienstver-
lener Lehman Brothers. Onder president 
Clinton was Holbrooke achtereenvolgens 
VS-ambassadeur in Duitsland (1993-1994), 
Assistent Minister van Buitenlandse 
Zaken voor Europese en Canadese Zaken 
(1994-1996) en VS-ambassadeur bij de 
Verenigde Naties (1999-2001). In deze 
laatste hoedanigheid zorgde hij ervoor 
dat Israël zich kon aansluiten bij de 
West-Europese regionale groep binnen 
de VN, waardoor het land voor het eerst 
kon meedingen naar leidinggevende 
posten binnen de VN-instellingen. In 
Europa bepleitte hij vurig de uitbreiding 
van de NAVO. Holbrooke stond aan het 
hoofd van de onderhandelingsdelegatie 
die de Balkan-crisis tijdens de eerste 
helft van de jaren 1990 moest oplos-
sen. De Dayton-vredesakkoorden van 

1995 worden over het algemeen als de 
grootste overwinning van zijn diploma-
tieke loopbaan beschouwd. Van 1996 tot 
1999 was hij een speciale gezant voor 
de Balkan. Op bijzonder gewelddadige 
wijze – via zware NAVO-bombardementen 
– bracht hij een eind aan het conflict tus-
sen het Servisch leger en het Kosovaars 
Bevrijdingsfront. De laatste officiële func-
tie van Richard Holbrooke was Speciale 
Vertegenwoordiger voor Afghanistan en 
Pakistan voor de Obama-administratie. 
Zijn enigste ‘verwezenlijking’ in die rol 
was het afblokken van een VN-initiatief 
om een nieuwe speciale gezant te creëren 
met een mandaat om te onderhandelen 
met de Taliban. Tussen zijn diplomatieke 
opdrachten door verdiende Holbrooke een 
aardig zakcentje bij als professor, auteur 
en investeringsbankier. Hij was bv.  
7 jaar lid van de raad van bestuur van de 
Amerikaanse verzekeringsmaatschappij 
AIG, die met haar hoogst speculatieve kre-
dieten en verzekeringsplannen mee aan 
de basis lag van de financiële crisis.  
Op 13 december 2010 liet Holbrooke het 
leven tijdens een hartoperatie.    

Oost-Timor
In 1975 kreeg de Indonesische dictator 
Soeharto een vrijgeleide van de Verenigde 
Staten om het kleine Oost-Timor bin-
nen te vallen en te bezetten. Onder 
president Jimmy Carter was Holbrooke 
de belangrijkste architect van het bui-
tenlands beleid van de VS ten opzichte 
van Indonesië. De militaire hulp werd in 
die tijd substantieel opgevoerd, ondanks 
de VN resoluties die de invasie van Oost-
Timor veroordeelden en een terugtrekking 
eisten. In maart 1977 verklaarde Holbrooke 
aan de Australische diplomaat James 
Dunn dat Indonesië’s geografische locatie 

en olierijkdom van aanzienlijk strategisch 
belang waren voor de Verenigde Staten. 
Hij stelde dat het Soeharto-regime de 
beste optie was van de verschillende 
mogelijke alternatieven en “we zullen 
niets doen om het te destabiliseren”. Het 
Carter-regime hielp Oost-Timor langs 
geen kanten en steunde de Indonesische 
dictator met wapens, financiële assisten-
tie en diplomatieke dekking. Het was 
Holbrooke die in zijn functie, eigenhandig 
de wapentransfers autoriseerde. Ondanks 
dit alles durfde Holbrooke in 1979 in het 
Amerikaans parlement beweren dat het 
welzijn van de Timorese bevolking het 
grote objectief was van het VS-beleid ten 
opzichte van Oost-Timor. Het is dus niet 
verbazend dat hij twintig jaar later (1999), 
in de Indonesische hoofdstad Jakarta, 
zonder verpinken een pleidooi durfde te 
houden voor de erkenning van de misda-
den die de Indonesische regering in het 
verleden pleegde tegen de bevolking van 
Oost-Timor. Als VS-ambassadeur bij de VN 
pleitte Holbrooke er voor dat Indonesië 
verantwoording zou afleggen, zijn eigen 
rol en de hele geschiedenis zeer bewust 
vergetend. Het is geen toeval dat het 
rapport van de officiële Oost-Timorese 
Waarheidscommissie compleet genegeerd 
werd door de VS. Daarin werd namelijk 
opgeroepen voor een internationaal 
tribunaal, en voor schadevergoedingen 
en verontschuldigingen van de landen 
die Indonesië’s misdaden ondersteund 
hebben. De reguliere media volgden het 
voorbeeld van Washington en besteedden 
bitter weinig aandacht aan het rapport 
en haar aanbevelingen. Niet zo lang na de 
oproep in 1999 van Holbrooke, zouden het 
Indonesische leger en gelieerde milities 
een bloederige terreurcampagne opzet-
ten tegen de bevolking van het bezette 

Richard Holbrooke, 
dood van een oorlogsmisdadiger

I Soetkin Van Muylem I

Over de doden niets dan goed zegt men altijd. Zo viel er in de reguliere media -zeker in de Verenigde Staten- geen enkele valse noot 
te bespeuren in de lofzangen ter ere van de pas overleden Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke. Obama refereerde naar hem 

als “een echte gigant van het Amerikaans buitenlands beleid”. In alle lovende commentaren ontbrak echter de werkelijke impact 
van Holbrookes maatregelen en van de VS macht die hij zo lang vertegenwoordigde.
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VERENIgDE sTATEN

Oost-Timor omdat die massaal voor de 
onafhankelijkheid gekozen had in een 
referendum georganiseerd door de VN. In 
een aantal weken werd 80% van de over-
heidsgebouwen en de infrastructuur in 
Oost-Timor platgelegd en werden 250.000 
mensen (dat is ongeveer een kwart van de 
populatie) gedeporteerd naar Indonesië. 
Er werden ontelbare vrouwen verkracht en 
meer dan 1000 mannen werden gedood. 
Het was de laatste stuiptrekking van 
een regime dat Oost-Timor 24 jaar 
lang brutaal bezet had. Volgens de 
Waarheidscommissie resulteerde de 
Indonesische bezetting uiteindelijk in 
de dood van vele tienduizenen Oost-
Timorezen. Vandaag is Oost-Timor 
één van de armste landen ter wereld. 
Volgens een rapport uit 2006 van 
het VN Ontwikkelingsprogramma is 
de helft van de bevolking analfabeet, 
sterven 90 op de 1000 kinderen voor 
hun eerste verjaardag, heeft 64% van 
de populatie te kampen met voed-
selonzekerheid en heeft 50% geen 
toegang tot proper drinkwater. Dit 
alles is minstens voor een deel de nalaten-
schap van Richard Holbrooke. 

Balkan
De betrokkenheid van Holbrooke in de 
Balkan werd in de Verenigde Staten 
beschouwd als één van de grootste succes-
sen uit zijn carrière. De Dayton-akkoorden 
(1995) beëindigden de burgeroorlog in 
Bosnië-Herzegovina en werden voorgesteld 
door de media als een heroïsche over-
winning voor de vrede, bekomen dankzij 
de onvermoeibare inspanningen van 
Holbrooke. De oncoöperatieve Servische 
leider Slobodan Milosevic moest zogezegd 
naar de onderhandelingstafels gebombar-
deerd worden door de VS. In werkelijkheid 
was de VS zich er weldegelijk van bewust 
dat Milosevic stond te trappelen om een 
vredesakkoord te ondertekenen, omdat het 
de enige manier was om van de belemme-
rende economische sancties af te geraken. 
Het akkoord dat uiteindelijk gesloten werd 
in 1995, vertoonde niet veel verschillen 
met het oorspronkelijke akkoord dat de 
Europese onderhandelaars met de drie 
etnische groepen overeen waren gekomen 
in 1992. De hele burgeroorlog had dus ver-
meden kunnen worden als de Bosnische 

moslimleider Alija Izetbegovic zijn woord 
niet had ingetrokken op aanmoediging van 
VS-ambassadeur Warren Zimmermann. 
Eigenlijk moedigde de VS de moslims eerst 
aan om te blijven vechten voor hun doel 
van een volledig gecentraliseerd Bosnië. 
Na vier jaar van zinloos bloedvergieten 
steunde het uiteindelijk toch het verzwak-
te gedefederaliseerde Bosnië. Zoals blijkt 
uit Richard Holbrookes boek ‘To End A War’ 

wou Washington alleen maar aantonen 
dat Europa niet in staat is zijn eigen zaken 
te regelen en dat de VS de onmiskenbare 
macht blijft bij het oplossen van conflicten. 
Holbrookes beleid werd dus gebruikt om 
de diplomatieke inspanningen van Europa 
te discrediteren. Door concessies te doen 
in de Dayton-akkoorden hoopte Milosevic 
op vrede en een verzoening met de 
Verenigde Staten, maar de enige beloning 
die hij kreeg voor het faciliteren van het 
hoogtepunt van Holbrookes carrière waren 
de NAVO-bombardementen op Servië in 
1999. De bombardementen moesten de 
Servische provincie Kosovo afscheuren en 
de politieke val van Milosevic verzekeren. 
Holbrooke speelde een zeer belangrijke 
rol in het concipiëren van dit scenario. 
Herinner u de beelden van de VS-diplomaat 
die in de zomer van 1998 zonder schoenen 
poseerde in een tent omringd door gewa-
pende Albanese sesessionisten? Tot dan 
toe werden de leden van het Kosovaars 
Bevrijdingsfront door het VS ministerie 
van Buitenlandse Zaken beschouwd als 
terroristen, plotseling waren het vrijheids-
strijders. Milosevic kreeg niet lang daarna 
te horen dat zijn land gebombardeerd 
zou worden als hij zijn veiligheidstroepen 

niet zou terugtrekken uit de provincie 
Kosovo. Andrej Grubacic, de auteur van het 
boek ‘Don’t Mourn, Balkanize!’, omschrijft 
Holbrooke simpelweg als een oorlogsmis-
dadiger. “Hij hielp het militair en institu-
tioneel kader te organiseren voor de mas-
saslachting van het Joegoslavische volk… 
Hij is verantwoordelijk voor het bombar-
deren van Servië, Montenegro en Kosovo 
in 1999, voor de internationale bezetting 

van Bosnië en Kosovo die erop volgde 
en voor de massale uittocht van Roma 
en Servische burgers uit Kosovo na de 
oorlog. De erfenis van Richard Holbrooke 
in de Balkan-regio omvat dus een aantal 
internationale protectoraten (Kosovo, 
Bosnië-Herzegovina en Macedonië), 
duizenden dode en gewonde burgers, en 
meer dan een miljoen uit de regio ver-
dreven mensen.

Besluit
Holbrooke mag dan wel gestorven zijn, 
de invloed die hij had op het buiten-
lands beleid blijft dodelijke slachtoffers 
eisen. Men kan stellen dat individuen 

zoals Holbrooke slechts instrumenten 
zijn van een bureaucratische militaire 
machine. Maar de VS zou de bestaande 
zeer ongelijke status quo in de wereld niet 
kunnen bestendigen zonder mensen zoals 
Holbrooke en zonder hun bereidheid om 
een waaier aan vormen van geweld in te 
zetten. Soms worden regeringen bewa-
pend tegen rebellen, soms worden rebel-
len bewapend tegen regeringen. Ondanks 
de ogenschijnlijke contradicties, is de con-
sistente lijn in de hele geschiedenis van 
Holbrookes leven, de cynische exploitatie 
en verergering van tragische lokale con-
flicten om de imperiale macht van de VS 
over de hele wereld te versterken. 

De laatste woorden die Holbrooke gezegd 
zou hebben tegen zijn dokter vlak voor 
de operatie waar hij nooit meer uit zou 
ontwaken, waren: “je moet de oorlog in 
Afghanistan stoppen”. Het Witte Huis 
verklaarde al dat het een mopje was van 
Holbrooke, maar misschien betrof het 
toch een moment van zeldzame klaar-
heid en spijt. Wat er ook van zij, laten we 
Holbrookes vermeende laatste woorden ter 
harte nemen en een einde eisen aan die 
vreselijke zinloze oorlog in Afghanistan.  
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mIDDEN-OOsTEN

Irans nucleair programma 
start met grote westerse 
steun
Iran ondertekende het NPT-verdrag in 
1968 en heeft dus het onvervreemdbaar 
recht op de productie van civiele kernener-
gie. Het land wil zich profileren als nucle-
aire macht en ontwikkelt alle facetten 
van een nucleaire sector: uraniummijnen, 
onderzoekscentra, kerncentrales en verrij-
kinginstallaties. Iran heeft ook al duidelijk 
gemaakt dat het de intentie heeft opwer-
kingsfabrieken te bouwen om plutonium 
van het kernafval te scheiden. Dat kan 
dan opnieuw dienen als brandstof voor 
zwaarwater-kernreactoren (en mogelijk 
ook kernwapens). Iran wil zich dus de vol-
ledige nucleaire cyclus eigen maken van 
erts tot afvalverwerking. 

Er zijn twee belangrijke periodes te 
onderscheiden in de geschiedenis van het 
Iraanse kernprogramma. Vóór de Iraanse 

revolutie (1979) gebeurde alles met de 
actieve steun van het westen. Onder het 
‘Atoms For Peace’ programma kreeg Iran 
in 1967 een Amerikaanse onderzoeksreac-
tor en kernbrandstof aangereikt. In 1976 

stemde VS-president Ford er in principe 
mee in om Teheran een opwerkingsfabriek 
(om plutonium uit kernafval te halen) 
te verkopen. (Opmerkelijk detail: Donald 
Rumsfeld was toen minister van Defensie). 
Siemens en AEG sloten in 1975 een con-
tract om de Bushehr kerncentrale te 
bouwen onder het consortium Kraftwerk 
Union AG. Iran kocht een aandeel van 10% 
in Eurodif, een gezamenlijke verrijkings-
fabriek van Frankrijk, België, Spanje en 
Zweden, op Frans grondgebied. Die zou 
Iran moeten voorzien van kernbrandstof 
voor de 20-tal kerncentrales die de Sjah 
voor zijn land voorzag. Met de Iraanse 
revolutie (1979) kwam er een abrupt eind 
aan de samenwerking en viel het Iraans 
kernprogramma stil. 

Na de gijzeling van de medewerkers van 
de Amerikaanse ambassade in Teheran 
(1981), stopte de VS met de uitvoering van 
zijn contracten. Onder Amerikaanse druk 

weigerde ook Frankrijk zijn contracten met 
Iran te honoreren, en dus kernbrandstof uit 
te voeren naar Iran. Het weigerde eveneens 
Irans aandeel in Eurodif terug te betalen 
(dat gebeurde pas in 1991). De Duitse 

contractanten stopten met de bouw van 
de Bushehr kerncentrale. Deze werd later, 
tijdens de Iran-Irak oorlog (1980-1988), 
verschillende keren gebombardeerd door 
Iraakse gevechtsvliegtuigen. 

Twee jaar na de revolutie startte Iran 
opnieuw met de verdere uitbouw van zijn 
kernprogramma, ditmaal zonder de steun 
van het westen, integendeel zelfs. Vanaf 
dan keek Iran daarom uit naar hulp van 
niet-westerse landen. Het Internationaal 
Atoomenergie Agentschap van de VN 
(IAEA) zou Iran technisch ondersteunen 
om een eigen verrijkinginstallatie te 
ontwikkelen, maar in 1983 zette de VS 
het IAEA onder druk om dat niet te doen. 
China wou Iran een verrijkingsinstallatie 
verkopen, maar werd eveneens door de VS 
onder druk gezet om daar van af te zien. 
China verkocht de installatie niet, maar 
wel de bouwplannen. Argentinië bleek 
bereid om laag verrijkte kernbrandstof 
te leveren (1993), maar andere contrac-
ten werden onder Amerikaanse druk 
geschrapt. In de jaren 1990 sloot Iran een 
contract met Rusland om de door Duitse 
bedrijven begonnen constructie van de 
Bushehr kerncentrale verder te zetten. 
De afwerking van deze kerncentrale zit 
inmiddels in de eindfase. In augustus 2010 
werd de eerste (Russische) kernbrandstof 
ingebracht en de centrale zou vanaf 2011, 
vijfendertig jaar na de start van de bouw, 
elektriciteit moeten genereren. 

De hamvraag: heeft Iran een 
kernwapenprogramma?
In 1992 – na beschuldigingen van niet 
aangegeven nucleaire activiteiten – 

Om het nucleair programma van Iran  
te verhinderen wordt gebruik gemaakt 
van diplomatieke druk, sancties, dreige-
menten, het opvoeren van de conventio-
nele militaire macht in de regio en  
technische sabotage.

Iran als civiele nucleaire macht: 
erkennen of bombarderen?

I Pieter Teirlinck I

Iran wordt door alle westerse politieke leiders voorgesteld als een van de grootste gevaren voor het westen. Het zou werken aan 
lange afstandsraketten en een kernwapenprogramma. De VS vernoemt Iran expliciet als een van de twee hoofdredenen om een 

rakettenschild te bouwen. In haar Nieuw Strategisch Concept (2010) schuift de NAVO de ontwikkeling van ballistische raketten en 
de verspreiding van kernwapens naar voor als de belangrijkste gevaren voor het Euro-Atlantische gebied. Wij zijn uiteraard geen 

aanhangers van het Iraanse conservatieve regime, dat bekend staat om haar vele mensenrechtenschendingen. Maar elk land dat 
het Non-proliferatieverdrag ondertekend heeft, belooft af te zien van kernwapens en heeft het soeverein en onvervreemdbaar recht 

op een eigen civiel nucleair programma. Zo ook Iran. Waarom zit het land dan op de schopstoel?
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inspecteerde het IAEA alle Iraanse kern-
programma sites. Het toenmalige hoofd 
van het IAEA Hans Blix verklaarde dat er 
geen activiteiten vastgesteld werden die 
niet bedoeld waren voor vreedzame doel-
einden. In 2002 werd Iran ervan beschul-
digd in het geheim nucleaire installaties 
te bouwen (een uraniumverrijkingsinstal-
latie in Natanz en een zwaarwaterreactor 
in Arak). Sedertdien is het 
Iraans nucleair programma 
eigenlijk niet meer aan de 
controverse ontsnapt. Met 
de regelmaat van de klok 
wordt Iran ervan beschul-
digd aan een kernwapen-
programma te werken. Dat 
leidt telkens tot de vraag 
naar meer transparantie, de 
roep om internationale con-
trole en inspecties, en de eis 
om te stoppen met het ura-
niumverrijkingprogramma.

In 2006 leidde de contro-
verse rond het Iraanse ver-
rijkingprogramma tot de goedkeuring van 
resolutie 1696 in de VN-Veiligheidsraad, 
die Iran verbiedt om uranium te verrij-
ken, op te werken of er onderzoek naar 
te doen. Iran negeerde dat verbod en het 
werd gevolgd door tal van andere reso-
luties die sancties opleggen: verbod op 
export van nucleaire technologie en raket-
tenmateriaal naar Iran, reisbeperkingen 
voor bepaalde Iraniërs, bevriezing van 
bepaalde tegoeden, enz. Het laatste rond-
je VN-sancties dateert van juni 2010. Dat 
legt een totaal wapenembargo op aan 
Iran, verbiedt alle activiteiten rond ballis-
tische raketten en autoriseert de controle 
en inbeslagname van schepen waarvan 
men vermoedt dat ze de regels overtre-
den. Enkel Turkije en Brazilië stemden bin-
nen de Veiligheidsraad tegen deze laatste 
resolutie. Al deze sancties komen bovenop 
de bestaande economische VS-sancties 
die reeds dateren van 1979. 

De controverse rond  
uraniumverrijking
De internationale gemeenschap heeft een 
groot probleem met de wens van Iran om 
zelf aan uraniumverrijking te doen. Het is 
correct dat uraniumverrijking controver-

sieel is, het is namelijk een technologie 
die dubbel kan gebruikt worden. Verrijkt 
uranium kan dienen voor kernbrandstof 
van energiecentrales, maar ook voor kern-
wapens. Iran is echter niet het enige land 
in de wereld dat zelf uranium verrijkt. Met 
de woorden van voormalig IAEA directeur-
generaal El Baradei “vele andere landen 
verrijken uranium zonder dat de wereld 

daar heisa rond maakt” (februari 2009). 
Er zijn minstens 12 landen die commerci-
ele uraniumverrijkingbedrijven hebben: 
de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, 
Japan, China, Brazilië, Pakistan, India en 
Iran. De VS, GB, Nederland, Duitsland, 
Frankrijk en Rusland produceren samen 
ongeveer 98% van de totale wereld-
productie verrijkt uranium (2008). De 
aandachtige lezer stelt waarschijnlijk zelf 
vast dat er toch wel een onmiskenbare 
link is tussen de aanwezigheid van ver-
rijkingsinstallaties en kernwapens. Met 
uitzondering van Israël, staan alle erkende 
en niet-erkende kernwapenstaten in het 
rijtje van landen met commerciële ura-
niumverrijkingsbedrijven. Duitsland en 
Japan hadden tijdens de tweede wereld-
oorlog, net zoals Brazilië onder het militair 
regime van de jaren 1980, een kernwa-
penprogramma. Nederland en Iran zijn – 
voor zover bekend – de enige landen met 
uraniumverrijkingsinstallaties zonder een 
kernwapenprogramma. 

Houding van Iran
Daarom is het van groot belang dat er 
geen onduidelijkheid bestaat omtrent de 

reikwijdte van Irans activiteiten inzake 
kernenergie. Dat impliceert dat Iran 
toestaat aan het IAEA om alle nucleaire 
installaties te controleren. Dat is nu niet 
het geval. Iran bouwde in het geheim ver-
rijkingsinstallaties en andere nucleaire 
sites. De intenties van Iran zijn in ieder 
geval zeer duidelijk. Het land wil zich de 
volledige civiele nucleaire cyclus eigen 

maken, met inbegrip van 
verrijkings- en opwerkingsfa-
brieken. Het land verklaarde 
meermaals geen interesse 
te hebben in het ontwikke-
len van een kernbom en het 
ondersteunt actief de cre-
atie van een kernwapenvrije 
zone in het Midden-Oosten. 
Volgens de hoogste geeste-
lijke leider van Iran, Ayatollah 
Khamenei, is het gebruik van 
kernwapens verboden door de 
religieuze voorschriften. Maar 
de internationale media en de 
westerse regeringleiders gaan 
er van uit dat Iran wel een 

kernwapen nastreeft. Enkele vragen drin-
gen zich namelijk onmiddellijk op. Als Iran 
echt geen intenties heeft om kernwapens 
te ontwikkelen, waarom schept het dan 
geen duidelijkheid samen met het IAEA? 
Waarom lijkt Iran geen inspanningen te 
doen om de gesprekken te laten vlotten? 
En bovenal, waarom stopt het dan niet 
gewoon met de eigen uraniumverrijking? 

Iran heeft als lid van het NPT het onver-
vreemdbare recht om kernenergie voor 
vreedzame doeleinden te ontwikkelen, 
met inbegrip van de verrijking van ura-
nium en de opwerking van kernafval. 
Iran heeft daar volgens de internationale 
afspraken evenveel recht toe als pakweg 
Frankrijk of de VS. Het land ziet dan ook 
geen enkele reden waarom het bij wijze 
van uitzondering afstand zou moeten 
doen van die rechten. Het gelooft boven-
dien dat het zelfvoorzienend moet zijn, 
omdat het verleden reeds aangetoond 
heeft dat beloftes van buitenlandse leve-
ringen niet altijd even betrouwbaar zijn 
(zie bv. Eurodif).

Wil Iran dan niet samenwerken met het 
IAEA? Teheran laat alle controles toe in het 
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kader van het ‘Safeguards Agreement’ met 
het IAEA. Dit akkoord regelt de controle en 
de inspectie van al het nucleair materiaal 
en alle nucleaire activiteiten die het land 
aangegeven heeft, om te voorkomen dat 
materiaal afgeleid zou kunnen worden 
naar een militair programma. Zo heeft het 
IAEA bijvoorbeeld de volledige toegang 
tot de kerncentrale van Bushehr. De con-
trole van andere nucleaire installaties en 
van de aangegeven installaties 6 maan-
den voordat er effectief nucleair materiaal 
wordt aangebracht, vallen niet onder de 
oorspronkelijke versie van dit akkoord. Het 
werd gewijzigd na de ontdekking van het 
clandestiene kernwapenprogramma van 
Irak, begin de jaren 1990, waardoor o.a. de 
6 maanden clausule geschrapt werd. Iran 
aanvaardde de nieuwe versie pas in 2003. 
Strikt genomen moest Iran voor 2003 
dus geen melding maken van de bouw 
van nieuwe installaties. Dit betekent dat 
de bouw van de installaties in Natanz en 
Arak (2002) niet illegaal waren volgens 
de vóór 2003 geldende regels. Om een 
nog meer sluitende controle mogelijk te 
maken, riep het IAEA in 1997 een zoge-
naamd ‘Bijkomend Protocol’ in het leven. 
Dat geeft het IAEA het recht om al vanaf 
de planningsfase alle installaties en activi-
teiten te controleren -ook uraniummijnen, 
verrijkinginstallaties en opwerkingfabrie-
ken.1 Als vertrouwenwekkende maatregel 

tijdens de onderhandelingen met de EU-3 
(Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland) 
over de uraniumverrijkinginstallatie, 
tekende Iran in 2003 het Bijkomend 
Protocol. Iran stelde van de periode 
november 2004 tot en met februari 2006 
al haar installaties open voor inspecties 
door het IAEA. Iran staakte in die periode 
ook vrijwillig haar uraniumverrijkingacti-
viteiten. De bewering dat Iran totaal niet 
wil samenwerken met de IAEA is dus vals. 
Het deed enkele wezenlijke en vrijwillige 
stappen, en bewees toen in ieder geval 
dat het bereid was tot coöperatie, maar 
niet tegen elke prijs. Uit onvrede met het 
gebrek aan vooruitgang van de onderhan-
delingen, verwijderde Iran in augustus 
2005 de verzegeling van de verrijkingsin-
stallatie. De EU-3 bood Iran enkele dagen 
later een pakket aan met voordelen op 
politiek, handel en nucleair vlak, in ruil 
voor het permanent afzien van urani-
umverrijking. Iran weigerde zijn recht op 
uraniumverrijking echter op te geven en 
ging niet in op de deal. Kort nadien werd 
de zaak Iran voor de VN-Veiligheidsraad 
gebracht, waar resolutie 1969 werd aan-
genomen. Deze resolutie verplichtte Iran 
te stoppen met uraniumverrijking op 
straffe van sancties. Hierop volgden nog 
een aantal constructieve voorstellen van-
wege Teheran bv. om een internationaal 
consortium op te richten van verschil-

lende landen die samen ura-
nium zouden verrijken in Iran. 
De internationale gemeenschap 
ging hier niet op in. 

Waarom doet Iran eigenlijk zo 
moeilijk over transparantie als 
het niets te verbergen heeft? 
De recente geschiedenis pleit 
niet in het voordeel van de 
internationale gemeenschap. 
Iran ervan overtuigen alle 
gevoelige installaties bloot te 
geven is bijgevolg niet evident. 
We moeten niet eens zo ver 
terug gaan als de verwijdering 
van de democratisch verkozen 
Iraanse premier Mossadeq door 
de CIA in 1953. De westerse 
steun aan Irak tijdens de Iran-
Irak oorlog is ook nog niet ver-
teerd. Het feit dat de VS twee 

buurlanden Afghanistan en Irak militair 
bezet, is ook niet bepaald vertrouwenwek-
kend te noemen. Iran weet maar al te best 
dat “alle opties op tafel blijven liggen” 
en dat de politieke hardliners in de VS en 
dichter bij huis, in Israël en Saoedi-Arabië 
– “sla de kop van de slang nu het nog kan” 
– openlijk pleiten voor een militaire aan-
pak. Het bombarderen van Irans nucleaire 
installaties zal wellicht ook niet bepaald 
aanzetten tot een vlotte samenwerking. 
Israëls weinig in vraag gestelde status van 
niet-officiële kernwapenmacht en haar 
bereidwilligheid om nucleaire installaties 
in Irak (Osirak, 1981) en Syrië (Dair Alzour, 
2007) te bombarderen helpen al evenmin. 

De druk wordt verder  
opgevoerd
Ondertussen worden alle middelen inge-
zet om het nucleair programma van Iran 
te verhinderen. Naast de diplomatieke 
druk, de sancties en de dreigementen, 
wordt de conventionele militaire macht 
in de regio sterk opgevoerd, denken we 
maar aan de recente militaire deal tussen 
de VS en Saoedi-Arabië ter waarde van 60 
miljard dollar. Daarnaast is er sprake van 
technische sabotage, het ombrengen van 
wetenschappelijk personeel, vervalsing 
van bewijsmateriaal, enz. Onderzoekers 
van Symantec, een antivirus bedrijf, beves-
tigden in november 2010 dat een compu-
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tervirus gevonden werd in één van de ver-
rijkingsinstallaties van Iran. Het Stuxnet-
virus heeft tot doel heel specifieke gas-
centrifuges te vernielen. Volgens experts 
was dit het meest geavanceerde virus dat 
ze ooit gezien hadden. Waarschijnlijk had 
een team van 5 tot 10 mensen een half 
jaar de tijd nodig om dit virus te maken. 
Het is onmogelijk om te bewijzen wie het 
virus produceerde, maar het is zo complex 
en specifiek gericht op het uitschakelen 
van een geavanceerde industriële installa-
tie, dat het uit te sluiten valt dat het hier 
een groep overijverige studenten betreft. 
Eveneens in november werden er 2 Iraanse 
kernwetenschappers aangevallen. Majid 
Shahriari werd vermoord, zijn collega 
Fereydoon Abbasi werd verwond. In janu-
ari 2010 werd Massoud Ali-Mohammadi, 
een kernwetenschapper, vermoord en in 
2007 kwam kernwetenschapper Ardeshire 
Hassanpour in verdachte omstandigheden 
om het leven. Een voormalige CIA mede-
werker stelde dat het een bewuste poli-
tiek is om topwetenschappers te vermoor-
den teneinde het Iraans kernprogramma 
te laten vertragen en tijd te winnen.2 

Recent onderzoek van opgevoerd bewijs-
materiaal dat het bestaan van een illegaal 
kernwapenprogramma moet aantonen 

(met plannen voor de ontwikkeling voor 
kernwapenkoppen en speciale explo-
sieven), brengt aan het licht dat het 
hoogstwaarschijnlijk vervalsingen betreft, 
aangeleverd door de Israëlische geheime 
dienst om Iran in diskrediet te brengen.3 
Binnen het IAEA bestond er al heel wat 
scepticisme omtrent de echtheid van deze 
documenten. Het IAEA werd onder poli-
tieke druk verplicht om de documenten 
te publiceren eind 2009, maar de toen-
malige directeur-generaal het agentschap 
El Baradei verklaarde aan de pers dat “er 
grote vragen zijn bij de authenticiteit van 
de documenten”. Niettemin worden o.a. 

deze documenten volop door de media en 
de westerse politici opgevoerd om Irans 
vermeende kernwapenprogramma te 
bewijzen.

mogelijke oplossing?
Er worden duidelijk geen middelen 
geschuwd om Irans kernprogramma te 
discrediteren en te verhinderen. De enige 
manier om echt zekerheid te krijgen over 
Irans kernprogramma is door het land 
opnieuw een plaats te geven binnen de 
internationale gemeenschap. Dat kan wel-
licht niet anders dan door Teherans onver-
vreemdbare recht op de verrijking van 
uranium te erkennen, wat impliceert dat 
de resoluties van de VN-Veiligheidsraad 
moeten verdwijnen. Men kan als voor-
waarde stellen dat Iran eerst het reeds 
ondertekende Bijkomende Protocol moet 
laten ratificeren door het parlement, 
wat dus de totale controle van het IAEA 
op al zijn nucleaire installaties mogelijk 
maakt vanaf de planningsfase. Dan is het 
misbruiken van nucleair materiaal voor 
kernwapens net zo min mogelijk voor Iran 
als voor België of Nederland. Als eerste 
tussenstap is het aan de internationale 
gemeenschap om vertrouwenwekkende 
maatregelen te nemen. De afstraffing 
van de nucleaire deal van Iran met Turkije 

en Brazilië (mei 2010) met een nieuw 
rondje sancties ( juni 2010) is te gek voor 
woorden, zeker als je weet dat presi-
dent Obama enkele weken daarvoor zijn 
Braziliaanse ambtsgenoot nog schriftelijk 
had verzocht om Teheran te overtuigen de 
deal te maken. Deze deal is een goed com-
promis dat niet de volledige problematiek 
oplost, maar wel opnieuw beweging kan 
brengen in het dossier. Het akkoord werkt 
als volgt: Iran zou een hoeveelheid (1200 
kg) laag verrijkt uranium (3,5 %) naar 
Turkije brengen, waarna het in Rusland 
tot 20% verrijkt zou worden (nodig voor 
de Iraanse onderzoeksreactor die medi-

sche isotopen produceert). In Frankrijk zou 
het uranium in brandstofstaven gegoten 
worden, om vervolgens klaar voor gebruik 
naar Iran terug gestuurd te worden. Deze 
deal kan in Iran zelf op heel wat tegen-
stand rekenen, want iets minder dan 
de helft van Irans totale voorraad licht 
verrijkt uranium (2800 kg) zou hiermee 
het land uit gebracht worden (cijfers van 
augustus 2010, IAEA). Maar de politieke 
leiders waren toch bereid om deze conces-
sie te doen. 

Andere vertrouwenwekkende en noodza-
kelijke stappen zijn: het sluiten van een 
niet-aanvalspact van de VS en andere 
landen in het Midden-Oosten met Iran, en 
het universeel maken van het NPT-regime. 
Landen als Israël, India en Pakistan kun-
nen niet buiten het non-proliferatiere-
gime blijven. Dit alles zou het pad naar 
een kernwapenvrije regio in het Midden-
Oosten moeten effenen. Dat is wat de 
wereld wil: geen verdere verspreiding 
van kernwapens. De tijd dringt. Iran blijft 
ondertussen laag verrijkt uranium produ-
ceren (tot 3,5%), en is sinds februari 2010 
zelf bezig met de verrijking tot 20%. Het 
proces is traag, de capaciteiten laag. De 
bestaande voorraad (2800 kg) is twee keer 
niets in vergelijking met de astronomische 
hoeveelheden waar de kernwapenstaten 
over beschikken, maar is ondertussen 
toch wel goed voor de productie van 2 
kernbommen binnen enkele jaren tijd. 
Er kan dus maar beter snel een akkoord 
gesloten worden met het IAEA, die de 
controle op dat materiaal sluitend maakt. 
Een goed akkoord dat ook als basis kan 
dienen voor de vele andere landen in het 
Midden-Oosten die in de nabije toekomst 
nucleair gaan: Turkije, Egypte, Koeweit, 
Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische 
Emiraten, …

1  De VS heeft het Bijkomend Protocol geratifi-
ceerd maar zijn militaire installaties vallen niet 
onder dit akkoord en het kan ten allen tijde, 
onder het mom van ‘nationale veiligheid’, het 
IAEA de toegang weigeren voor inspecties.
2 ‘Israel launches covert war against Iran’,  
The Telegraph, www.telegraph.co.uk
3 Gareth Porter, ‘Exclusive report: Evidence of 
Iran nuclear weapons may be fraudulent’,  
18 november 2010, www.truth-out.org

Een noodzakelijke vertrouwenwekkende 
maatregel is het sluiten van een niet-aan-
valspact van de VS en andere landen in 
het Midden-Oosten met Iran.
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Washington zou er zich ook toe verbinden 
om daarna geen verdere bevriezingen 
meer te eisen van de bouw van de neder-
zettingen. Het zou Israël bovendien alle 
nodige diplomatieke steun verlenen, met 
inbegrip van een veto over alle 'anti-Israël'-
resoluties in de VN-Veiligheidsraad. Tot slot 
zou deze tijdelijk gevraagde bevriezing niet 
gelden voor Oost-Jeruzalem. De Israëlische 
aanhechting ervan werd destijds nochtans 
door de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties als van 'nul en generlei waarde' 
bestempeld. Elke Israëlische bouwactivi-
teit is er volgens het internationaal recht 
illegaal. Maar het Amerikaans beleid is wel 
consistent met een toespraak van Obama 
in 2008, voor hij president werd, voor het 
publiek van de machtige Amerikaanse 
zionistische lobby-organisatie AIPAC. Hij zei 
toen dat Jeruzalem de ondeelbare hoofd-
stad van Israël zou blijven. 

De Palestijnse onderhandelaars weigeren 
ondertussen verder te spreken zolang 

Israël blijft voortbouwen in Palestijns 
gebied. Dat wordt inmiddels al meer dan 
veertig jaar bezet en gekoloniseerd. In 
de hoop de onderhandelingen te redden 
en het tij alsnog te doen keren zou de 
Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken, Hillary Clinton, urenlang vergeefs 
op de Israëlische premier Benjamin 

Netanyahu hebben ingepraat. Die wei-
gerde echter het aangeboden smeergeld. 
De dood van wat in diplomatieke kringen 
steevast 'vredesproces' wordt genoemd, 
werd extra in de verf gezet toen joodse 
kolonisten de start van de bouw aankon-
digden van 18 nieuwe appartementen 
op de Olijfberg in Oost-Jeruzalem (met 
de toestemming van de Israëlische over-
heid). Het bouwsel wordt gefinancierd 
door de joods-Amerikaanse zionist Irving 
Moskowitz, die eerder al controverse uit-
lokte met andere bouwprojecten midden 
in Palestijnse buurten te Oost-Jeruzalem.

Hoewel Israël zich met de bouw van de 
nederzettingen al tientallen jaren boven 
het internationaal recht plaatst, hindert 
dat geenszins de relaties met de VS of de 
Europese Unie. De VS storten elk jaar  
3 miljard dollar steun op de rekenin-
gen van de Israëlisch regering en lijken 
helemaal niet van plan om aan die 
steun enige voorwaarden te koppelen. 

Dat de macht van de Israël-lobby en 
de Amerikaanse slaafsheid tegenover 
Tel Aviv grenzeloos blijkt te zijn, werd 
afgelopen zomer geïllustreerd. Op 8 juli 
openbaarde de Israëlische krant Haaretz 
dat de regering Obama met een plan 
bezig was om nucleaire brandstof te 
leveren aan de kernwapenmacht Israël. 

Dit is een zware overtreding van het Non-
proliferatieverdrag dat de verspreiding 
van kernwapens moet tegengaan. Israël 
weigert het Non-proliferatieverdrag te 
ondertekenen, waardoor het land zich 
niet onderwerpt aan het inspectieregime 
van het Internationaal Atoomenergie 
Agentschap (IAEA). Het bericht kwam er 
luttele dagen na de stemming van een 
zware sanctiewet tegen Iran omwille 
van haar nucleair programma in het 
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. 

De Europese Unie stelde zich iets kriti-
scher op tegenover Israël. De Europese 
ministers van Buitenlandse Zaken gaven 
begin december een verklaring vrij met 
de niet mis te verstane boodschap dat 
de Israëlische activiteiten in de “illegale 
nederzettingen” moeten worden stop-
gezet en dat er een einde moet komen 
aan de blokkade tegen Gaza door alle 
grensovergangen open te zetten voor 
humanitaire en commerciële goederen, 
maar ook voor personen. Het ging om een 
ongewoon strenge verklaring: “Onze visie 
op de nederzettingen, met inbegrip van 
Oost-Jeruzalem, is duidelijk: ze zijn illegaal 
volgens het internationaal recht en een 
hinderpaal voor vrede”. 

Maar zoals dat wel meer gebeurt in 
dit dossier, bleef het bij woorden. De 
Europese Unie volgde niet het voorbeeld 
van Brazilië, Argentinië en Uruguay die 
de Palestijnse staat erkenden binnen de 
grenzen van 1967 – de 'Groene Lijn' –, met 
Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Saeb Erekat, 
de Palestijnse onderhandelaar, vroeg de 
erkenning aan Catherine Ashton, de Hoge 
Vertegenwoordiger voor Buitenlandse 
Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU en 
verklaarde: “Het is tijd voor de landen in 
de wereld die de Palestijnse staat met 

Aan het eind van een dood proces
I Ludo De Brabander I

De Amerikaanse pogingen om de Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen terug op de rails te krijgen zijn in een beschamend 
schouwspel uitgemond. Nadat de Israëlische regering weigerde om het eind september afgelopen moratorium op de uitbrei-

ding van de nederzettingen in de Palestijnse Westelijke Jordaanoever te hernieuwen, probeerde Washington de Israëlische 
regering te verleiden met een zeer aanlokkelijk omkooppakket. Indien ze zou instemmen met een nieuw moratorium van 
90 dagen was de Amerikaanse regering bereid om 20 F-35 gevechtsvliegtuigen te leveren ter waarde van 3 miljard dollar.

Hoewel Israël zich met de bouw 
van de nederzettingen al tientallen 
jaren boven het internationaal recht 
plaatst, hindert dat geenszins de rela-
ties met de VS of de Europese Unie.
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de grenzen van 1967 en Oost-Jeruzalem 
als hoofdstad nog niet hebben erkend, 
dat alsnog te doen als ze de twee-staten-
oplossing willen behouden”. Erekat kon in 
de media zijn ongenoegen niet verbergen 
en zei dat Israël de keuze had tussen 
nederzettingen en vrede, maar dat het 
voor nederzettingen koos. De Palestijnse 
Autoriteit wil nu de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties vragen om de Israëlische 
bouwactiviteiten in de nederzettingen te 
veroordelen.

Veel zal de Palestijnse demarche niet 
veranderen. De internationale machtsver-
houdingen zijn de Palestijnse 
zaak al decennialang wei-
nig genegen. Net als de VS 
houdt de Europese Unie vast 
aan het standpunt dat vrede 
enkel mogelijk is via onder-
handelingen, ook al worden 
deze door Israël misbruikt 
om een twee-staten-oplos-
sing te ondergraven met een 
voldongen feitenpolitiek. 
In de VS staat de politieke 
wereld sterk onder invloed 
van de zionistische lobby. 
Zes volksvertegenwoordigers 
loodsten met succes een 
resolutie van AIPAC door het 
Huis van Afgevaardigden, 
waarin elke oplossing bui-
ten onderhandelingen om 
– bv. via sancties – wordt 
verworpen. De kans dat de 
Veiligheidsraad een veroor-
deling uitspreekt is evenzeer 
miniem omdat dit bijna zeker op een 
veto zal botsen van de VS. 

Oslo definitief ten grave 
gedragen
De PLO legde zich al in 1988 neer bij de 
opdeling van historisch Palestina toen 
ze in Algiers de onafhankelijkheid van 
Palestina uitriep en vervolgens vroeg 
om onderhandelingen te starten op 
basis van resoluties 242 en 338 van de 
VN-Veiligheidsraad. In de praktijk hield dit 
de formele aanvaarding van de staat Israël 
in. Met de ondertekening van de Oslo-
akkoorden in 1993 herhaalde de PLO dat 
de onderhandelingen gebaseerd moesten 

zijn op beide VN-resoluties, daarmee een 
duidelijke optie nemend op een staat met 
de Groene Lijn als grens. Maar inmiddels 
stelt de uiterst rechtse Israëlische regering 
zich daar niet langer tevreden mee en eist 
ze dat de Palestijnen Israël erkennen als 
Joodse staat. Los van het feit dat compleet 
onduidelijk is binnen welke grenzen deze 
staat dan wel dient te liggen volgens 
Tel Aviv, degradeert een officieel 'Joodse 
staat' de Palestijnse minderheid -ongeveer 
20% van de bevolking- tot tweederangs-
burgers, hoewel ze over een domicilie in 
Israël en Israëlische paspoorten beschik-
ken.

Daarnaast heeft Israël nooit de 
VN-definitie van 'bezette gebieden' 
aanvaard en blijft het systematisch 
spreken over betwiste gebieden of – 
binnen het Israëlisch politiek spectrum 
– over Judea en Samaria, de Bijbelse 
namen die moeten onderstrepen dat 
de Westelijke Jordaanoever in essen-
tie Israëlisch grondgebied is. Vandaar 
ook dat de Israëlische politiek er vanaf 
1993 uit bestond om zoveel mogelijk 
gebied te koloniseren om het achteraf 
formeel bij Israël te annexeren. Sinds de 
ondertekening van Oslo heeft Israël een 
grote landhonger getoond en er alles 
aan gedaan om het basisprincipe van 

de onderhandelingen, een Palestijnse 
staat op basis van resolutie 242 onmo-
gelijk te maken. Na Oslo zou de joodse 
bevolking van de illegale nederzettingen 
in de Westelijke Jordaanoever (zonder 
Oost-Jeruzalem) op 10 jaar tijd verdub-
belen tot ongeveer 230.000 in 2003. In 
die periode viel ook de eerste ambtster-
mijn van Netanyahu als premier (1996 
-1999). Hij toonde zich publiekelijk nooit 
enthousiast over de Oslo-akkoorden, 
maar achter de schermen deed hij er 
effectief alles aan om ze te kelderen. In 
een video-opname van 2001 die sinds 
deze zomer op internet te zien is, zegt 

Netanyahu dat hij de 
akkoorden danig wil inter-
preteren dat “het moge-
lijk wordt om de 'rush' 
naar de terugkeer van de 
wapenstilstandslijnen van 
1967 te stoppen” en gaat 
hij er prat op dat hij Oslo 
heeft gestopt. In diezelfde 
video vervolgt Netanyahu: 
“Amerika is een geval dat 
gemakkelijk in de juiste 
richting kan bewogen wor-
den. Zij [de Amerikanen] 
zullen ons niet lastig val-
len.”

Netanyahu vatte hier-
mee de essentie van het 
Israëlische beleid samen. 
De Israëlische historicus, 
Ilan Pappe, spreekt van een 
hegemonische (en zionisti-
sche) interpretatie van de 

twee-staten-oplossing die uiteindelijk 
tot op vandaag ook door de relevante 
internationale spelers, en in het bij-
zonder de VS, wordt aanvaard. In die 
interpretatie wordt de kwestie van de 
Palestijnse vluchtelingen automatisch 
van de onderhandelingsagenda geveegd 
omdat ze in strijd is met de idee van een 
'Joodse staat' Israël, en krijgt Israël de 
volledige controle over het Palestijnse 
luchtruim, de territoriale wateren en de 
buitengrenzen. De Amerikaanse knieval 
voor Israël en de Europese passiviteit en 
onenigheid hebben de onderhandelin-
gen naar een dood spoor gebracht.
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Context
Om een goed beeld te krijgen van wat 
er nu precies aan de hand is, moe-
ten we eerst kennis maken met de 
Bosjesmannen. Minimaal 20.000 jaar 
leven zij al in zuidelijk Afrika. Schattingen 
van 70.000 tot 120.000 jaar zijn echter 
niet ongebruikelijk. Volgens genetici 
wedijveren de Bosjesmannen met de 
Australische Aboriginals om de titel 
‘oudste volk ter wereld’. Hun millennia-
oude cultuur overleefde met gemak in 
het savanne/woestijn klimaat tot de 
komst van de Europeanen en, ongeveer 
tegelijkertijd, van de Bantu stammen 
uit het noorden. De Bosjesmannen 
worden ook wel 'het gele volk van de 
woestijn' genoemd, verwijzend naar hun 
Aziatische uiterlijk. De andere namen die 
indringers hen gegeven hebben vertellen 
ons dat zij van begin af aan als inferieur 
werden beschouwd. De Nederlanders 
noemden hen Boschjesmannen. Een 

term die zoveel betekent als 'halve aap´ 
'struikrover' of ' onbeschaafde'. Andere in 
zwang zijnde namen zijn net zo denigre-
rend: San (buitenstaander/misdadiger) of 

Basarwa (zij die niets hebben, stokken-
mensen). De Bosjesmannen zelf hebben 
geen overkoepelende naam voor de 
vele verschillende stammen waar zij toe 
behoren. Veel Namibische en Botswaanse 
Bosjesmannen, waaronder de Kalahari 
gemeenschappen, geven aan dat de term 
Bushmen, of Bosjesmannen, hen nog het 
minst aanstoot geeft, in tegenstelling tot 
het in academische kringen populairdere 
San. 

De laatste 350 jaar zijn niet florissant 
verlopen voor de Bosjesmannen. Hun 
aanvankelijke aantal van enkele miljoe-
nen, is gereduceerd tot 100.000 men-
sen verspreid over Angola, Botswana, 
Namibië en Zuid-Afrika. Hun oorspronke-
lijke leefgebied werd ingenomen door de 
nieuwkomers en hun nomadische jager-
verzamelaar cultuur werd vrijwel overal 
onmogelijk gemaakt. Een positieve uit-
zondering op deze trend was de stichting 

in Botswana van het 'Central Kalahari 
Game Reserve' (CKGR) in 1961. Dit gigan-
tische natuurpark (52.800 vierkante 
kilometer) werd aan 5000 Bosjesmannen 

toegewezen als leefgebied. In de grond-
wet van Botswana werd zelfs opgeno-
men dat dit hun voorouderlijk land was, 
waarop zij ten allen tijde zouden mogen 
blijven wonen. Alhoewel de Kalahari 
Bosjesmannen min of meer gedwongen 
werden hun nomadisch bestaan op te 
geven, konden zij in het reservaat toch 
nog een groot deel van hun levensstijl 
behouden. In de jaren 1980 werden er 
echter diamanten ontdekt in het CKGR. 
Met deze vondst begon de ellende voor 
de Kalahari Bosjesmannen.

Na jaren van kleinschalige intimidaties 
besloot de regering van Botswana in 
1996 tot grovere maatregelen over te 
gaan om het land vrij te maken voor 
de diamantindustrie. Dit leidde in 1997, 
2002 en 2005 tot grootschalige uitzet-
tingen. De Gwi, Gana en Tsila stammen 
werden verjaagd uit het reservaat en 
in herhuisvestingskampen, ver van hun 
oorspronkelijke land, ondergebracht. Een 
kleine groep Bosjesmannen bleef echter 
achter op de voorouderlijke grond. Om 
deze mensen het leven onmogelijk te 
maken werd besloten jagen vrijwel te 
verbieden. Bosjesmannen die wilden 
jagen moesten een vergunning aanvragen 
waarmee ze tot maximaal 3 grote dieren 
per jaar mochten vangen. Toen dit niet 
afdoende bleek, werd de enige water-
pomp in het gebied onklaar gemaakt en 
in februari 2002 werd jagen, zelfs met 
vergunning, volledig verboden voor de 
Bosjesmannen. Het bleef echter niet bij 
onmenselijke wetten. Extreme misdaden 
als verkrachting, castratie, andere folte-
ringen en moord werden ingezet om de 
Bosjesmannen te verjagen.

Na jaren van kleinschalige inti-
midaties besloot de regering van 
Botswana in 1996 tot grovere maat-
regelen over te gaan om het land 
van de Bosjesmannen vrij te maken 
voor de diamantindustrie.

Kalahari Bosjesmannen willen enkel terug 
naar huis

I Werner van de Vrede I

Sinds de onafhankelijkheid in 1966 werd Botswana gezien als een stabiele democratie en een positief voorbeeld voor de 
rest van Afrika. Deze status is echter de laatste decennia te grabbel gegooid door de mensonterende behandeling van de 
Kalahari Bosjesmannen. In 2006 riep mensenrechtenorganisatie Survival International al op tot een boycot van diaman-

ten uit Botswana. Na een uitspraak van een Botswaanse rechter die de Bosjesmannen de toegang tot water ontzegt, werd 
in september 2010 ook de toeristen gevraagd weg te blijven uit dit zuidelijk Afrikaanse land. Hier volgt het verhaal waar 

Survival International de wereldwijde aandacht voor vraagt.
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Verzet
In 2002 spanden 
239 mannen en 
vrouwen een rechts-
zaak aan tegen de 
Botswaanse rege-
ring. Later groeide 
deze groep aan tot 
1000 mensen, die via 
justitie het recht wil-
den afdwingen terug 
te mogen keren 
naar hun geboorte-
grond. De rechtszaak 
groeide uit tot de 
langste en duurste 
in de geschiedenis 
van Botswana. De 
Bosjesmannen zelf 
zouden, als armste 
volk in Botswana, 
geen schijn van 
kans hebben gehad 
indien Survival 
International hen geen rechtsbijstand 
had verleend. De NGO schakelde de 
vermaarde advocaat Gordon Bennet 
in. Tijdens de rechtszaak werd sectie 
s14(3)(c) uit de grondwet van Botswana 
verwijderd. Deze clausule hield in dat 
een gedeelte van het CKGR enkel aan 
de Bosjesmannen voorbehouden werd. 
Ondanks deze aanpassing van de wet 
deed het Hooggerechtshof in december 
2006, na meer dan vier lange jaren, een 
voor de Bosjesmannen positieve uit-
spraak. De uitzettingen van de regering 
werden ongrondwettig verklaard en het 
jachtverbod moest worden terugge-
draaid. Voor 12% van de 239 oorspronke-
lijke aanklagers kwam deze uitspraak te 
laat. Zij waren al overleden ten gevolge 
van de erbarmelijke omstandigheden in 
de herhuisvestingskampen. 

Voor het eerst in de geschiedenis van de 
Kalahari Bosjesmannen kennen zij ziektes 
als HIV/aids, TBC, depressie en alcoholisme, 
en sociale problemen als werkloosheid of 
prostitutie. In hun nieuwe woonplek zijn 
zij grotendeels afhankelijk van uitkeringen 
om te overleven. Bijna iedereen verlangt 
terug naar het leven dat onder dwang 
werd achtergelaten. Na de uitspraak in 

2006 leek de dag van bevrijding dan ook 
aan te breken. Helaas bleek het anders te 
lopen. Toen de Bosjesmannen terug pro-
beerden te keren werden zij tegengehou-
den. Enkel de originele aanklagers werden 
toegelaten. De rest werd terug gestuurd 
naar het herhuisvestingskamp Kg’oesakene 
(New Xade). 

Sinds de uitspraak van het hooggerechts-
hof in 2006 is er dus weinig tot niets ten 
goede veranderd. Jagen zonder vergun-
ning is nog steeds verboden en overtre-
ders worden hardhandig gestraft. Zelfs 
de mensen met vergunning wordt het 
leven zuur gemaakt doordat de opzichters 
van het reservaat bij vrijwel elk gevangen 
dier de rechtmatigheid van de vangst 
betwisten. Gevangenisstraffen en folte-
ringen zijn nog steeds al te alledaagse 
gebeurtenissen. De waterput in het CKGR 
is nog steeds gesloten en het is verboden 
om water of voedsel naar familieleden 
in het reservaat te brengen. Voor veel 
Bosjesmannen, vooral de gezinnen met 
kinderen en de ouderen, is het onder deze 
omstandigheden onmogelijk terug te 
keren naar hun voormalige gemeenschap-
pen. Zij verblijven nog steeds in de kampe-
menten. De regering heeft zelfs het voor-

stel van de Bosjesmannen geweigerd om 
met eigen middelen een nieuwe waterput 
te boren. 

De Kalahari is een van de droogste 
gebieden op aarde, maar dat wil niet 
zeggen dat er geen water is. Sterker 
nog, op het voormalig leefgebied van de 
Bosjesmannen heeft 'Wilderniss Safaris' 
een safarihotel inclusief zwembad aan-
gelegd voor toeristen en onlangs zijn 
er nog door 'Tiffany & Co' gesponsorde 
nieuwe waterbronnen aangelegd voor 
de dieren. Vanzelfsprekend kreeg ook het 
bedrijf 'Gem Diamonds' toestemming 
om waterputten te boren voor hun werk-
nemers. Het is diezelfde werknemers 
echter verboden water te geven aan de 
Bosjesmannen. Ook het verbod op jagen 
heeft niets te maken met natuurbehoud. 
Waar de Bosjesmannen het jagen met 
speren verboden is, worden toeristen 
aangemoedigd met geweren overtollig 
wild te schieten.

Op 21 juli 2010 deed een Botswaanse 
rechter uitspraak in de zaak die de 
Bosjesmannen hadden aangespannen 
om hun waterput heropend te krijgen. 

'foto: Fiona Watson, Survival International'
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De rechter oordeelde in hun nadeel. 
Met dit inhumane vonnis werden 
de laatste overgebleven zelfvoor-
zienende Bosjesmannen in feite ter 
dood veroordeeld. 

Volgens de Botswaanse regering 
hebben de uitzettingen en het ver-
bod op het gebruik van water niets 
met de vondst van diamanten te 
maken. President Khama beweert 
dat hij de Bosjesmannen wil opstu-
wen in de vaart der volkeren. Hij gaat 
zelfs zover te zeggen dat hij niet 
begrijpt waarom de Bosjesmannen 
vrijwillig kiezen voor een leven in 
armoede, terwijl de moderne wereld 
hen de kans geeft in een cadillac te 
rijden. Dat de mensen die gedwon-
gen werden die moderne wereld te 
betreden nu wegkwijnen in ziekte en 
armoede, lijkt deze man niet te wil-
len beseffen. Niet opmerkelijk voor 
iemand die zich in het verleden al 
meerdere malen racistisch heeft uitgela-
ten over de Bosjesmannen en hun cultuur: 
“primitief”, “achterlijk”, “een archaïsche 
fantasie”. Op 14 december 2010 bracht 
de regering van Botswana een verklaring 
uit die totaal ingaat tegen de uitspraak 
van het Botswaanse Hooggerechtshof in 
2006. Waar de rechter toen de regering 
veroordeelde voor de gedwongen uitzet-
tingen en Survival International prees 
vanwege de steun aan de Bosjesmannen, 
staat in deze verklaring dat de 
Bosjesmannen vrijwillig zijn vertrokken 
en nu in relatieve welvaart leven. Survival 

International wordt er van beschuldigd 
dat zij de Bosjesmannen willen 'laten 
leven in armoede en ziekte'. 

In tegenstelling tot de regering zien de 
Bosjesmannen zelf hun traditionele leven 
niet als armoedig of als een archaïsche 
fantasie, maar als een rijke, millennia-
oude cultuur. Dat men niet in cadillacs 
rijdt of geweren nodig heeft om op wild 
te jagen wil allerminst zeggen dat men 
primitief is. 

Enkel een grote buitenlandse druk lijkt 
de regering van Botswana ervan te 
kunnen weerhouden dit laatste restje 
inheemse cultuur uit te roeien. Tot nu toe 
heeft de Botswaanse regering de steun-

betuigingen van onder andere Bisschop 
Desmond Tutu en voormalig hoofd van 
de VN Kofi Annan aan de Bosjesmannen 

volledig genegeerd. Ook werd vele 
journalisten en waarnemers (inclusief 
VN medewerker Rodolfo Stavenhagen) 
de toegang tot Botswana ontzegd. Het 
is dus van levensbelang om deze zaak 
stevig op de internationale agenda te 
krijgen. De Bosjesmannen hebben niet 
veel nodig. Slechts het recht op water, 
het recht om te jagen op hun traditio-
nele manier en de toegang tot het land 
van hun voorouders zijn genoeg om 
deze cultuur nog vele millennia te laten 
voortbestaan. In tegenstelling tot wat de 
Botswaanse regering suggereert, blijkt 
uit de website van de 'First People of the 
Kalahari' duidelijk dat de Bosjesmannen 
terug willen naar hun leefgebied in de 
Kalahari: “Wij willen enkel terug naar 
huis. Alsjeblieft help ons”. 

Bronnen: 
Survival International: www.survivalinternational.nl
Iwant2gohome: www.iwant2gohome.org
Bushmen struggle to return to Central Kalahari, 
Clive Dennis (Ecologist investigates, 2007) 
Botswana admits bushmen were evicted for dia-
mond mine (Ecologist, 2009)
The Origin of Modern Humans and the Impact of 
Chronometric Dating, H. J. Deacon
Vrede (2007)

Werner van de Vrede is publicist en sympathisant 
van Survival International

AfRIkA

Zwembad voor toeristen in het reservaat van de Bosjesmannen, foto: Survival International.

Het recht op water, het recht om te 
jagen op hun traditionele manier en 
de toegang tot het land van hun voor-
ouders zijn genoeg om de cultuur van 
de Bosjesmannen nog vele millennia 
te laten voortbestaan.
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Achtergrond
Tanzania is wereldberoemd voor zijn 
prachtige safariparken en paradijselijke 
stranden. Het is eveneens het land waar 
Nyerere na de onafhankelijkheid zijn 
Afrikaans socialisme, Ujamaa, creëerde. 
Ujamaa werd een sociaal succes, maar 
een economische mislukking. Miljoenen 
mensen hadden voor het eerst schoon 
water, gezondheidszorg en onderwijs. 
Maar de landbouwproductie kelderde en 
de economie stortte in. Na het aftreden 
van Nyerere werden allerlei economische 
en politieke hervormingen doorgevoerd 
onder druk van het IMF en verschillende 
donorlanden: terugdringen van overheids-
uitgaven, vrijgeven van de wisselkoers, 
privatiseringen, schulden aflossen… 

Tanzania wordt als toeristische trekpleis-
ter gekenmerkt door stabiliteit en vrede, 
overspoeld door buitenlandse donors 
en investeerders. Chinezen zijn nadruk-
kelijk aanwezig in tal van bouwprojecten. 
Overal in de Tanzaniaanse stad Dar Es 
Salaam worden nieuwe grote buildings 
neergepoot. Indiërs baten in het hele land 
tal van winkels en hotels uit, terwijl de 
vele expats en NGO-werkers hele wijken 
blank kleuren. Voor deze mensen is Dar Es 
Salaam de place to be, de stad bruist en 
er vallen goede zaken te doen. Dit alles 
lijkt echter grotendeels verloren te gaan 
aan de 40 miljoen Tanzanianen waarvan 
de grote meerderheid in bittere armoede 
leeft. Terwijl bijna 50% van het overheids-
budget komt van donors, kampt het land 
met gigantische problemen, volgens 
het Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties (UNDP) doet Tanzania 
het zelfs steeds slechter! Bijvoorbeeld 
analfabetisme (ooit een van de laagste cij-
fers in heel Afrika) is gestegen van 9% in 
1986 naar 28% in 2008, toen de westerse 

hulp al fel opgetrokken was. Ondanks de 
complimenten van de westerse wereld 
ontbreken alle sociale voorzieningen voor 
de gewone Tanzaniaan. Er is geld en er zijn 
middelen voorhanden. Al jaren lang kent 
Tanzania een sterke economische groei, 
toch groeien armoede en ongelijkheid 
bijna evenredig mee. 

Verkiezingen
Toen ik op 1 november 2010 aankwam  
in Dar Es Salaam heerste er nog verkie-
zingskoorts na de stembusgang van  
31 oktober. Tanzania kent een vreedzame 
geschiedenis. De enige oorlog die het ooit 
uitvocht was toen de geschifte dictator 
van Oeganda, Idi Amin, Tanzania binnen-
viel. Nyerere slaagde er toen onverwacht 
in een volksleger op de been te brengen 
dat doorstootte tot in de Oegandese 
hoofdstad, waar Idi Amin afgezet werd. 
Toch was er een zekere spanning in de 
stad waar te nemen op 1 november. Veel 
winkels waren gesloten en heel wat 
mensen bleven thuis in afwachting van 
de resultaten. Al sinds de onafhankelijk-
heid wordt Tanzania geleid door dezelfde 
partij, de vroegere eenheidspartij TANU, 
nu de Revolutionaire Staatspartij (CCM) 
van president Jakaya Kikwete. De grootste 
oppositiepartij, Chadema, heeft stevig 

campagne gevoerd tegen de corruptie 
en er was een massale opkomst voor 
haar verkiezingsrally’s. Chadema heeft 
vooral aanhang bij de stedelijke jeugd, en 
die liet van zich horen. In verschillende 

steden kwamen mensen op straat om de 
resultaten van de telling op te eisen. Bij 
kleine relletjes viel een dode en enkele 
tientallen jongeren werden opgepakt. 
Ik was zelf getuige van een spontane 
optocht waarbij honderden Chadema-
aanhangers de overwinning van hun 
kandidaat opeisten. Het volk wou de ver-
kiezingsresultaten weten en in de dagen 
die volgden gaf de overheid urenlange 
persconferenties met tellingen van de 
stemmen. CCM verloor zetels, waaronder 
enkele kopstukken die niet herverko-
zen werden, maar het behield wel zijn 
absolute meerderheid. CCM haalde 61% 
van de stemmen, Chadema 27% en de 
moslimpartij CUF 7%. Kikwete kon dus 
aan zijn tweede ambtstermijn beginnen. 
Zijn grote concurrent, Wilibrord Slaa van 
Chadema, aanvaardde de uitslag niet en 
beschuldigde de regering van grootscha-
lige fraude. Vervolgens beschuldigde de 
staatsveiligheid Slaa ervan de vrede bin-
nen Tanzania in gevaar te brengen. Of de 
verkiezingen eerlijk waren is moeilijk te 
zeggen, veel Tanzanianen en expats zijn 
overtuigd van niet. Maar de meerderheid 
lijkt de uitslag wel te aanvaarden met het 
argument dat de verschillen te groot zijn 
om volledig vervalst te zijn. Internationaal 
wordt positief gereageerd op de “vrije en 

vreedzame verkiezingen”. China was de 
eerste om Kikwete te feliciteren omdat 
de stabiliteit behouden bleef. Tanzania 
houdt aan zijn socialistisch verleden een 
sterk staatsapparaat over, dat grotendeels 

Al jarenlang kent Tanzania een sterke 
economische groei, toch groeien armoede 
en ongelijkheid bijna evenredig mee. 

Tanzania
I Gorik Zelderloo I

Ik reisde een maand rond in Tanzania om de plaatselijke vakbonden te bezoeken. Tijdens mijn verblijf vonden ook de verkiezingen 
plaats. Een mooie gelegenheid om te kijken of deze verkiezingen en organisaties zoals de vakbond, een positieve invloed  

kunnen hebben op een land dat zich misschien wel ontwikkelt naar macro-economische maatstaven, maar daarbij zijn eigen  
bevolking volledig lijkt te passeren.



22

Vrede | nr. 407 | januari - februari 2011

AfRIkA

samenvalt met de CCM partij-
administratie. Dit samenvallen 
van partij en staat vormt een 
belangrijke rem op de efficiëntie 
en de verandering in Tanzania. 
De partij wil immers aan de 
macht blijven. 

Vakbonden
Opvallend tijdens deze verkie-
zingen was de rol van de vak-
bonden. Zij maakten er gebruik 
van om hun onafhankelijkheid te 
versterken. Tijdens de Nyerere-
periode was de eenheidsvakbond 
steeds ondergeschikt geweest aan de 
eenheidspartij. De vakbond moest mee 
het overheidsbeleid uitdragen in plaats 
van op te komen voor de rechten van de 
arbeiders. Sinds de jaren 1990 en de invoe-
ring van het meerpartijenstelsel probeerde 
de vakbond een meer zelfstandige koers 
te varen. Zo wilde de federatie van de 
verschillende vakbonden (TUCTA) bij deze 
verkiezingen een stemadvies geven, nadat 
de verschillende partijen hun programma 
hadden voorgesteld. De partij die het 
sterkst voor de werknemers opkomt zou 
hun steun krijgen, maar een gebrek aan 
interne eenheid heeft verhinderd dat er 
een eensgezind stemadvies kon gegeven 
worden. Hetzelfde probleem doet zich voor 
wanneer men een nationale staking wil 
organiseren. Door een gebrek aan eenheid 
slaagt men er voorlopig niet in de macht 
van het getal uit te spelen en zo belang-
rijke sociale maatregelen af te dwingen. 
Waarom lukt dit niet ondanks het feit dat 
de vakbonden de laatste jaren een stuk 
vrijer geworden zijn dan vroeger? Iemand 
van UNDP nuanceert de onafhankelijkheid 
van TUCTA. De kracht van een afzonderlijke 
vakbond hangt af van wat de werkgever 
toestaat. Deze vakbonden worden soms 
‘gekocht’ door het bedrijf. De federatie, 
TUCTA, heeft dan weer een nauwe band 
met de CCM en de regering, en kan op zijn 
beurt ‘gekocht’ worden. Op die manier 
wordt het moeilijk om onafhankelijke 
eisen te stellen. TUCTA bestaat sinds 2000. 
Ze vertegenwoordigt bijna 600.000 leden. 
Dit is slechts 2% van de bevolking, maar 
wel ongeveer 25% van de werknemers in 
de legale economie. De afzonderlijke vak-

bonden onderhandelen in paritaire comi-
tés, verdedigen werknemers in conflict 
met de werkgever, lobbyen voor betere 
arbeidsrechten, kortom vervullen alle 
taken die de vakbonden in West-Europa 
ook op zich nemen. Toch is het verschil 
in arbeidsrechten en -omstandigheden 
enorm. Op zich kent Tanzania een dege-
lijke arbeidswetgeving. De grootste uitda-
ging is de uitvoering ervan. Veel arbeiders 
hebben er gewoon geen idee van wat het 
minimumloon is of weten niet dat hun 
baas een helm moet voorzien. Door de 
enorme massa werklozen en “plantrek-
kers”, kan men zich tegenover de werkge-
ver maar beter gedeisd houden. In de aan-
loop naar de verkiezingen pleitte TUCTA 
voor een verhoging van het minimumloon 
van (omgerekend) 65 euro tot 80 euro 
per maand. Er kwam uiteindelijk een ver-
hoging tot 72,5 euro, maar veel arbeiders 
verdienen in werkelijkheid minder. Het 
maandloon van iemand die vrachtwagens 
laadt en lost is bijvoorbeeld slechts 40 
euro per maand. Het probleem zit hem 
dus vooral in de afdwingbaarheid van de 
bestaande rechten. TUCTA investeert dan 
ook veel in vorming en bewustmaking. 

Landbouw
De vakbonden en de Chadema-oppositie 
mogen dan wel sterker worden, het 
blijven stedelijke fenomenen. Het opval-
lendste resultaat van de verkiezingen 
was vooral de lage opkomst en TUCTA 
is bij weinig Tanzanianen gekend. Het 
is op het uitgestrekte platteland dat de 
grootste uitdagingen én kansen liggen. 
Landbouw staat in voor 85% van het 

BNP en stelt 80% van de 
beroepsbevolking te werk. 
De liberaliseringen die in 
andere sectoren werden 
doorgevoerd gelden niet 
voor de landbouwers. Zo 
worden de meeste land-
bouwproducten zoals rijst 
en maïs aan een maxi-
mumprijs verkocht, een 
stuk lager dan de prijzen 
in Kenia en Oeganda. Uit 
vrees dat deze landen alles 
zouden opkopen, wordt 
de export vervolgens sterk 

belemmerd. De gevolgen voor de land-
bouwers zijn echter contraproductief 
omdat ze op de binnenlandse markt te 
weinig krijgen voor hun producten. Het 
vrijmaken van de interne landbouw-
markt zou de productie sterk bevorde-
ren, er zijn immers landbouwgronden en 
arbeidskrachten op overschot. Bovenal 
moet er geïnvesteerd worden in infra-
structuur. Door een gebrek aan trans-
port en opslagplaatsen bereikt de helft 
van de oogst nooit de markt. Zo is het 
deel van de melk dat verloren gaat  
(0,5 miljoen liter) even groot als de hoe-
veelheid melk die moet ingevoerd wor-
den. Volop investeren in de landbouw is 
dan ook de toekomst voor Tanzania. De 
regering heeft dit begrepen en zet volop 
in op ‘Kwaliyu mliyu’, een grootschalig 
programma om de landbouwsector te 
moderniseren. Dit gaat gepaard met een 
samenwerkingsakkoord met India, dat 
zwaar zal investeren in de Tanzaniaanse 
landbouw, onder andere door honder-
den tractoren ter beschikking te stellen. 
De extra opbrengsten kunnen de boeren 
vervolgens exporteren naar India. Het is 
een ambitieus project maar als het lukt 
kan Tanzania grote stappen vooruit zet-
ten. TUCTA heeft ondertussen plannen 
om een soort boerensyndicaat uit te 
bouwen. Wanneer de modernisering van 
de landbouw een succes wordt en de 
democratie zich verder doorzet – samen 
met het sterker worden van sociale 
bewegingen zoals TUCTA – dan zou 
Tanzania in staat kunnen zijn om einde-
lijk ook de levensomstandigheden van 
de gewone Tanzanianen te verbeteren. 

CHADEMA-meeting
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Half oktober 2010 kwam er een einde 
aan de hongerstaking van de Mapuche 
(inheems indianenvolk) die om politieke 
redenen opgesloten zitten in Chili. De 
actie duurde drie maanden en maakte 
indruk door haar hoog organisatorisch 
niveau. Op 12 juli startten 34 politieke 
gevangenen (waaronder 1 minderjarige) 
simultaan met hun hongerstaking, van-
uit zes verschillende gevangenissen in 
het zuiden van de Chileense staat. Allen 
waren ze veroordeeld volgens de wet op 
het anti-terrorisme. Met hun stakingsactie 
wilden ze de stopzetting afdwingen van 
de militarisering van het Mapuche-gebied, 
van de zeer flexibele toepassing van de 
antiterrorismewet, en van het gebruik 
door justitie van een dubbele procedure, 
een burgerlijke én een militaire, waardoor 
veroordeelden tot 104 jaar gevangenis-
straf kunnen oplopen. Ze eisten ook de 
vrijlating van alle Mapuche politieke 
gevangenen. 

Context
De bredere context van de hongerstaking 
situeert zich bij de schuld die de Chileense 
staat draagt voor de onderwerping van 
het Mapuche-gebied en voor de invoering 
in dit gebied van een moordend kapita-
lisme. De strijd van de 34 activisten heeft 
een sterk maatschappelijk draagvlak. De 
actie werd gesteund door een groot deel 
van de civiele samenleving precies omdat 
het om een geheel gaat van justitiële, ter-
ritoriale en culturele eisen tegenover de 
Chileense staat. Met de komst van presi-
dent Piñera (de steenrijke ondernemer), 
met de conservatieve rechterzijde van het 
patronaat en met een kerk onder invloed 
van Opus Dei vaart het land een rigoureuze 
neoliberale koers. Laat ons echter niet 
vergeten dat twintig jaar bewind van de 
Concertación (de centrum-linkse coalitie 

die elke verkiezing in Chili gewonnen heeft 
sinds het einde van de dictatuur in 1990 
tot aan de overwinning van Piñera in 2010) 
geen breuk heeft ingehouden met de 
oude repressieve politiek van de dictatuur 
tegenover de Mapuche. Gevangenzetting, 
doodslag en repressie waren toen ook het 
antwoord op het verzet tegen de invoering 
en de gevolgen van een wild kapitalisme. 
De laatste tijd kende de Mapuche ver-
zetsbeweging weer een grotere aanhang: 
honderden organisaties en duizenden 
mensen protesteerden. De solidariteit tus-
sen de Mapuche aan beide kanten van de 
Wallmapu (het Mapuche grondgebied dat 

teruggeëist wordt en dat zich uitstrekt 
over Chili en Argentinië) – dus met de 
Argentijnse Mapuche – groeide. Er kwam 
een gezamenlijke strijd voor het recht op 
leven. Het beleid van de Chileense over-
heid ten opzichte van de Mapuche, is een 
politiek van plundering en repressie, wat 
op zich een drijfveer is voor nieuw verzet. 
Alleen al in de maand juni van 2010 wer-
den 96 Mapuche-activisten veroordeeld, 
waaronder 57 onder de antiterrorismewet.

De strijd van de Mapuche gaat terug tot 
de Spaanse kolonisatie. Een strijd voor 
onafhankelijkheid waarbij de systemati-
sche miskenning van grensverdragen en 
veroveringsoorlogen het Mapuche-gebied 
tot 5% van het oorspronkelijk leefgebied 
herleidde. De geconfisqueerde gronden 

werden verdeeld onder ondernemers, de 
rijke elite, kolonisten en andere parasie-
ten. De strijd die vandaag gevoerd wordt 
gaat om de (gedeeltelijke) teruggave van 
deze gronden. 

Een culturele kolonisatie moest de 
Mapuche herleiden tot tweederangsbur-
gers. De vijand moest worden geassimi-
leerd. Het culturele aspect van de strijd is 
dus een integraal deel van de strijd voor 
emancipatie. De plundering, de urbani-
satie en de invoering van het neoliberaal 
model in deze gebieden brachten mono-
cultuur, megaprojecten en een notoire 

verarming van de regio met zich mee. De 
mensen werden naar de steden gedre-
ven, waar sommigen zich trachtten aan 
te passen en voor een deel ontworteld 
geraakten. Onder de nieuwe generatie zijn 
er heel wat jongeren die geen deel willen 
uitmaken van een staat die hen steeds 
heeft onderdrukt, gefolterd en gedood, en 
die hun gronden heeft bezet in samen-
spraak met de ondernemingsdynastieën. 
De staat roofde op de meest brutale 
wijze de grondstoffen weg en trachtte 
de taal, de traditie en de cultuur van de 
inheemsen moedwillig kapot te maken. 
Vandaar dat de roep naar autonomie en 
zelfbeschikking steeds luider klinkt. Sedert 
het begin van dit conflict hebben kerk en 
kapitaal de samenleving in het zuiden van 
Chili vorm willen geven. Ondanks het feit 

De mapuche in Chili, een onverzettelijk volk 
dat blijft strijden voor het leven

I Eleda Mankilef I

“Water zonder vis bestaat en volkeren zonder tirannen ook, maar vissen zonder water of tirannen zonder volk niet” 
(Regeneración, anarchistisch tijdschrift, 5 december 1910)

De plundering, de urbanisatie en de invoe-
ring van het neoliberaal model in de 
Mapuche gebieden brachten monocultuur, 
megaprojecten en een notoire verarming 
van de regio met zich mee.
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dat de katholieke kerk zowel vroeger als 
nu eerder bij de macht aanleunt, speelt ze 
vandaag een cruciale rol in de dialoog  
tussen de overheid en het Mapuche-volk.  
Dit toont aan dat het christendom succes-
vol is kunnen infiltreren in de wereld van 
de Mapuche.

Repressie
Meestal, en zeker daar waar men de anti-
terrorismewet inroept, vertaalt het verzet 
van de Mapuche zich in acties tegen appa-
ratuur, machines en voertuigen voor ont-
bossing of tegen loodsen van grootgrond-
bezitters. Andere feiten zijn het bezetten 
van gronden of het roven van hout. Het is 
geweten dat bepaalde staatsambtenaren 
straffeloosheid, strafvermindering of een 
geldsom aanbieden aan Mapuche als 
zij andere medestanders betichten van 
misdaden. Ze worden de 'gezichtsloze 
getuigen' genoemd. Chili werd hiervoor al 
ontelbare keren op de vingers getikt door 
mensenrechtenorganisaties. De strategie 
van de staat is simpel: het neutraliseren 
van de meest actieve elementen en lokale 

leiders, en het criminaliseren van elke 
strijd tegen de overheid. De repressie is 
het sterkst aanwezig in steden als Temuco, 
maar is ook aan de orde in de rurale 
gebieden: vervolgingen, huiszoekingen, 
juridische vervalsingen, criminalisering, 
valse beschuldigingen, langdurige voor-
hechtenis en lange gevangenisstraffen. De 
politie heeft ook al verschillende moorden 
op haar geweten. Zo is er het geval van 
de 17-jarige Alex Lemun, die door een 
politieagent in het hoofd werd geschoten 
tijdens een bezetting van landbouwgrond. 
De politieagent in kwestie kreeg wat later 
een bevordering. Of de zaak van Matías 
Catrileo, die in de rug werd getroffen door 
Uzi-mitrailleurvuur tijdens een vreedzame 
bezetting in 2008. De dader, politieagent 
Walter Ramirez, werd uiteindelijk veroor-
deeld na een zware gerechtelijke strijd 
van de familie van het slachtoffer. Maar 
de straf die de militaire justitie uiteinde-
lijk uitsprak was super banaal: hij werd 
overgeplaatst naar Chileens Patagonië en 
moet zich gedurende drie jaar regelmatig 
in een speciaal bureau aanmelden. In 

2009 werd Jaime Mendoza Collio tijdens 
een grondbezettingsactie vermoord door 
de politie. De lijst met Mapuche slacht-
offers is lang. Terwijl de reguliere over-
heid nu al eeuwen terreur zaait in het 
Mapuche-gebied en er de laatste jaren 
een duidelijke militaire escalatie plaats 
grijpt – met als enige doelstelling de kapi-
talistische investeringen van de bedrijven 
die er actief zijn te beschermen – zijn 
het toch de Mapuche die als terroristen 
bestempeld worden.

Bepaalde massa-media staan onder con-
trole van dezelfde groot-ondernemers 
die belangen hebben in het Mapuche-
gebied. De zakenfamilie Edwars heeft bij-
voorbeeld een monopolie over de keten 
van veel gelezen regionale bladen in Chili 
en bezit een aantal media zoals de online 
krant Emol, de conservatieve krant El 
Mercurio. “Een stam van barbaren, zo bar-
baars als de Araukanen [oud woord voor 
Mapuche], is niets minder dan een horde 
roofdieren die dringend moet worden 
opgesloten of vernietigd in het belang 



25

Vrede | nr. 407 | januari - februari 2011

LATIjNs-AmERIkA

van de samenleving”, stond te lezen in  
El Mercurio van 24 mei 1859. Vandaag 
is de visie van deze krant nog niet veel 
opgeschoven. Samen met de andere 
mainstream media van Chili wiegt El 
Mercurio de bevolking in slaap, zodat 
de bestaande orde, de consumptie-
maatschappij, de apathie en de haat 
tegenover de zogenaamde delinquenten 
– d.w.z. eenieder die zich tegen deze orde 
opstelt –, bestendigd blijven. Deze sfeer 
houdt alle mogelijkheden open voor 
'investeringen' in Mapuche-gebieden 
door de rijke families van Chili, zoals 
Matte1 of Angelini2 met hun mega-
projecten, hydro-elektrische centrales, 
mijnbouw, thermo-elektriciteit, papierfa-
brieken en andere 'primaire' industrieën 
zoals de zalmkweek. Ondanks de  
gebruikelijke informatieboycot van  
de massa-media wat de Mapuche betreft, 
hebben de alternatieve media de recente 
hongerstaking toch in de publieke aan-
dacht kunnen brengen. Het nieuwsmo-
nopolie wordt namelijk in vraag gesteld 
als er aan de basis eigen media komen: 
eigen radios, eigen geschreven pers en 
zelfs televisiezenders (bv. Canal Barrial 3 
de Santiago, Canal Comunitario, el  
Barrio Yungai, enz.). 

De Concertación-regeringen die aan de 
macht zijn gekomen na de militaire dicta-
tuur hebben zich afgesloten voor de stem 
van de Mapuche en hebben een kokende 
pot trachten af te dekken met groot-
spraak en beloftes van een economisch 
model gebaseerd op industriële plannen 
of energieprojecten. De keerzijde van deze 
medaille is dat de strijd van de Mapuche 
ter verdediging van hun gronden constant 
nieuwe voeding krijgt, bredere inbedding 

vindt en steeds meer naar structurele 
veranderingen streeft, ondanks bepaalde 
nederlagen, zoals de zaak Ralco. In 1998 
voerden de Pehuenche Mapuche een 
strijd tegen de watermaatschappij Endesa 

España Ralco, die 3.500 hectaren van 
hun grondgebied onder water zette, met 
inbegrip van een traditionele begraaf-
plaats. De mensen werden verplicht zich 
ergens anders te vestigen en het project 
veroorzaakte een onherstelbare ecolo-
gische schade. De vergunning van Ralco 
werd door president Eduardo Frei van de 
Concertación ondertekend de dag voor 
hij zijn mandaat beëindigde (in 2000). 
Sindsdien is de solidariteit met de strijd 
van de Mapuche gegroeid. Dat is ook wel 
nodig want de strategie van de opeen-
volgende regeringen evolueert eveneens. 
De nieuwe regering bereidt een 'Plan 
Araucania' voor, dat miljarden dollars zal 
injecteren in de regio van de Mapuche om 
er de economie en de stedelijke gebieden 
veilig te stellen. De dialoog hieromtrent 
met de Mapuche werd onder druk van de 
hongerstaking aangevat, maar pas nadat 
het plan al werd afgekondigd. 

Solidariteit
Solidariteit onder de verschillende onder-
drukte sectoren is een must. Solidariteit 
is de hoeksteen in de reconstructie van 
de door het kapitalisme en de overheid 
gestolen ruimtes, een hoeksteen in het 
opnieuw verwerven van wat van de 
Mapuche is afgepakt: de vrijheid die de 
macht hen ontzegt. De Mapuche poli-
tieke gevangenen schreven een brief 
tijdens hun hongerstaking: “Ons leven 
is minder waard dan een huis, al onze 
levens samen zijn minder waard dan 
een vrachtwagen die rook produceert, 
de toekomst van de arme mensen wordt 
bepaald door de Wereldbank en het IMF... 
De diepere grond van onze actie is te 
proberen bijdragen tot een minimum van 
eenheid onder ons volk en zijn beweging. 

Maar we willen ook de eenheid tussen 
de arme Chilenen en de ontheemden 
bevorderen in hun strijd tegen het eco-
nomisch systeem en de staat.... Al veel 
te lang staan we naar mekaar te kijken 

van op afstand alsof we vreemden of 
vijanden zouden zijn, terwijl de macht 
de overheersing versterkt. Eenheid om 
te kunnen strijden. Eenheid om te kun-
nen winnen. Eenheid om onze kracht te 
herontdekken... We roepen op tot sociaal 
engagement om deze tirannen te ont-
maskeren, en vooral om diegenen aan te 
pakken die ons willen overtuigen van de 
noodzaak van deze tirannen; we roepen 
op om de kern van het systeem uit te 
hollen om met onze eigen handen de 
toekomst uit te kunnen bouwen die we 
verdienen”.

We hopen dat de verschillende vormen 
van verzet met mekaar blijven commu-
niceren, zowel in Zuid-Amerika als in de 
rest van de wereld, opdat de strijdende 
Mapuche niet alleen zouden staan, opdat 
hun andere kijk op de wereld, en hun 
andere levenswijze niet zouden worden 
verdrukt door de graaizucht van enkelen. 
Laat ons aandacht hebben voor wat er in 
Wallmapu gebeurt. Wat gaat er gebeuren 
met deze drukkookpan mocht het leger 
groen licht krijgen voor een verdere mili-
tarisering. En wat met de sociale en ecolo-
gische onrechtvaardigheid? Bestaat er een 
mogelijkheid dat de Chileense repressieve 
overheid ooit een territoriaal en cultu-
reel autonomieproject van de Mapuches 
erkent? De hongerstaking leverde min-
stens een deel van een overwinning op: 
de overheid schrapt de dubbele justitiële 
behandeling (militair en civiel). 

www.mapuexpress.net

1 De Matte Groep is een familieholding die 
onder meer in het beheer zetelt van de tv-
zender Canal 13 (waar een programma de 
Mapuche-acties criminaliseerde en in verband 
bracht met de FARC van Colombia). Patricia 
Matte is samen met haar familie een van de 
eigenaars van verschillende ondernemin-
gen die actief zijn in het Mapuche-gebied: 
Hidroeléctricas Colbun, CMPC, Forestal Mininco. 
Het fortuin van de Groep Matte wordt volgens 
Forbes op 8.100 miljard dollar geraamd.
2 De Angelini Groep is eigenaar van Canal 13 
en bezit daarnaast een hele reeks onderne-
mingen o.a. in de visteelt, in de gas- (Abastible) 
en petroleumsector (COPEC, dat 72% van de 
Chileense markt bezet). Specifiek in het zuiden 
van Chili zijn de Angelini-ondernemingen als 
Celco of Bosques Arauco actief betrokken bij het 
conflict met de Mapuches.

Bepaalde massa-media staan onder  
controle van dezelfde ondernemers die 
belangen hebben in het Mapuche-gebied.
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De Tea Party beweging

Wat is de Tea Party beweging?
De Tea Party vormt een bedreiging voor de democratie

Soetkin Van Muylem – Roger Bybee
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De Tea Party is ondanks haar naam, net zomin een fuif als een 
politieke partij. Het is eerder een activistische, conservatieve, 
politieke (volks)beweging die verre van eenduidig is. De Tea 
Party is een paraplu voor vele verschillende groepen en orga-
nisaties, onafhankelijken en ook heel wat mensen die zich nog 
nooit met politiek ingelaten hebben.

Volgens politiek analist Dick Morris is er geen sprake van een 
centraal nationaal leiderschap bij de Tea Party. De echte macht 
van de beweging zit bij de vele coördinators van de geaffili-
eerde nationale en lokale groepen, die elk hun eigen agenda’s 
en actiepunten bepalen. De beweging is volgens hem dan 
ook een voorbeeld van echt grassroot-activisme (politieke of 
maatschappelijke processen die door burgers aan de basis ont-
wikkeld worden). De ideeën van deze basisbeweging werden 
zeker in het begin vooral verspreid via het internet, facebook 
en blogs. Hoewel de Tea Party wel aan de basis ontstaan is, 
werd ze binnen de kortste keren onderworpen aan allerlei 
pogingen van politici en grote rechtse organisaties om zich 
erop te enten. Het is ook dankzij de aanzienlijk steun van een 
aantal conservatieve NGO’s, associaties en denktanks dat de 
beweging de middelen (zowel financieel, logistiek als moreel) 
ter beschikking gesteld kreeg om zich te promoten en om 
verder te groeien. FreedomWorks is bijvoorbeeld zo’n grote 
conservatieve NGO, gevestigd in Washington, die vrijwilligers 
traint, campagnes assisteert en mensen probeert te mobilise-
ren. De Amerikaanse bevolking proberen overtuigen om deel 
te nemen aan een Tea Party gebeurt op allerlei manieren. Zo is 
er bijvoorbeeld de Tea Party Express, een bus die de hele natie 
afreist op initiatief van een conservatief politiek actiecomité 
dat op zijn beurt opgericht werd door een Republikeins advies-
bureau. De Tea Party wordt op nationaal vlak ook gesteund 
door een reeks prominente individuen. Drie personen in het bij-
zonder wierpen zich het afgelopen jaar op als de boegbeelden 
van de beweging: Sarah Palin, Richard ‘Dick’ Armey en Ronald 
‘Ron’ Paul. Sarah Palin, de voormalige gouverneur van Alaska 
(2006-2009) en de Republikeinse vice-presidentskandidate in 
de verkiezingsrace van 2008, noemt de Tea Party “de toekomst 
van de Amerikaanse politiek” en is ondertussen uitgegroeid tot 
de symbolische leidster ervan. Ze heeft de beweging zeker mee 
vorm gegeven, maar omgekeerd heeft de Tea Party haar poli-
tieke zichtbaarheid enorm vergroot. Het tweede boegbeeld van 

de Tea Party, Dick Armey, is een voormalig Republikeins parle-
mentslid uit Texas. Tijdens zijn termijn in het parlement (1985-
2003) was hij een vurig voorstander van de volledige privati-
sering van de sociale zekerheid en de invoering van een zoge-
naamde ‘flat tax’, waarbij iedereen – arm of rijk – exact dezelfde 
belastingsvoet zou moeten bijdragen aan de federale belas-
tingen. Ron Paul, een Texaans fysicus en tevens Republikeins 
afgevaardigde voor het parlement, groeide uit tot het derde 
nationale gezicht van de Tea Party beweging. Net zoals zijn 
twee collega’s haalde Paul tijdens zijn speeches fel uit tegen 
de financiële reddingsoperaties van Obama. Hij keerde zich ook 
tegen de oorlogen in Afghanistan en Irak. Een standpunt dat 
zeker niet typisch Republikeins te noemen valt en waar Dick 
Armey en Palin het helemaal niet mee eens zijn. Volgens een 
enquête van Gallup beschouwt 80% van de Tea Party aanhan-
gers zichzelf als Republikeins. Ongeveer 77% van de Tea Party 
leden stemden in 2008 dan ook voor Obama’s Republikeinse 
tegenstander John Mc Cain. Men zou dus gemakkelijk kunnen 

stellen dat de Tea Party geen nieuwe politieke beweging is, 
maar gewoon een deel van de traditionele Republikeinse aan-
hang die zich actief hergroepeert rond bepaalde thema’s. Toch 
valt het op dat er op de bijeenkomsten veel groentjes zijn wat 
politiek en/of activisme betreft. Voor heel wat mensen is het 
duidelijk de allereerste keer in hun leven dat ze deelnemen aan 
protestacties.

Sommige observatoren geloven niet dat er ook maar iets 
volks of basis is aan de Tea Party. De bekende economist Paul 
Krugman schreef in de opiniepagina’s van de New York Times 
dat hij niet gelooft dat de Tea Party een spontane uitbarsting 
van publieke gevoelens is. Integendeel, het zouden volgens hem 
‘astroturf’-evenementen zijn (door rechtse denktanks in scène 
gezette burgerinitiatieven). Ook de Democratische voorzitter 

Wat is de Tea Party beweging?
I Soetkin Van Muylem I

Iedereen heeft het afgelopen jaar wel beelden gezien van de in sterren en strepen gehulde menigtes in de Verenigde Staten die 
onder de verzamelnaam ‘Tea Party’ protesteerden tegen het beleid van president Obama. Daarbij werd door de pers gretig inge-
zoomd op het soms racistisch, homofoob en antisocialistisch karakter van de meegedragen plakkaten en de geroepen slogans. 

In Europa werd al gauw de conclusie getrokken dat het hier een bende dwaze, met geweren zwaaiende hillbillies betreft, 
extremistische gekken. Maar is dat wel een accuraat beeld? Waar komt de beweging plotseling vandaan?

En wat is haar impact op de Amerikaanse maatschappij en politiek?

De Tea Party is een mengeling 
van grassroots populisme, van 
professionele conservatieve 
politiek en van groot geld. 
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van het Lagerhuis Nancy Pelosi is ervan overtuigd dat het hier 
geen echt burgerinitiatief betreft, maar een beweging gecon-
troleerd door een aantal van de rijkste mensen in Amerika. De 
werkelijkheid is eigenlijk een samensmelting van deze observa-
ties. De Tea Party is een mengeling van grassroots populisme, 
van professionele conservatieve politiek, en van groot geld. Zo 
zouden bijvoorbeeld de broers Koch van het energieconglo-
meraat Koch Industries heel wat geld geschonken hebben aan 
de beweging. De reden waarom sommige grote industrieën 
geïnteresseerd zijn in de Tea Party, schuilt hem in het fervente 
verzet van de beweging tegen maatregelen die klimaatveran-
dering moeten tegengaan. De dominante idee onder Tea Party 
aanhangers dat de staat zo weinig mogelijk moet tussenkomen 
in de maatschappij, zo ook in de economie, spreekt de grotere 
bedrijven eveneens aan, net zoals de eis tot algemene vermin-
dering van de belastingen. 

De naam van de beweging is een referentie aan de Boston Tea 
Party, een protestactie van de kolonisten in Brits-Amerika, die 
zich in 1773 verzetten tegen een belasting van het moederland 
op thee. Drie scheepsladingen vol thee werden toen uit protest 
in de haven van Boston gedumpt. De hele gebeurtenis heeft 
een iconische weerklank gekregen in de Verenigde Staten en er 
werd in de loop van de geschiedenis regelmatig naar verwezen 
door groepen en personen die wilden protesteren tegen te 
hoge belastingen. De overtuiging dat ze al genoeg of te veel 
belastingen betalen is dan ook het standpunt dat alle groepen 

en strekkingen van de Tea Party beweging verenigt. Het woord-
je tea wordt door demonstranten vaak gebruikt als afkorting 
voor ‘Taxed Enough Already’ (al genoeg belast). 

Acties
De Tea Party beweging sponsort sinds het begin van 2009 een 
reeks van protesten verspreid over de hele Verenigde Staten. 
Sommige protesten waren reacties op bepaalde federale wet-
ten, zoals de ‘Emergency Economic Stabilization Act’ van 2008 
(de wet die de banken en het financieel systeem redde), de 
‘American Recovery and Reinvestment Act’ (of de Stimulus-wet) 
van 2009 en de hervormingen in de gezondheidszorg van pre-
sident Obama. 

De boegbeelden van de Tea Party zelf, schrijven de eerste pro-
testactie van hun beweging toe aan de conservatieve activiste 
en blogster Keli Carender, hoewel er toen van de naam ‘Tea 
Party’ nog geen sprake was. Carender organiseerde op 16 febru-
ari 2009 op eigen houtje een protestbijeenkomst in Seattle 
tegen de zogenaamde Stimulus-wet van Obama. Deze wet 
wilde overheidsgeld pompen in een pakket maatregelen met 
het oog op het herstel van de economie, de creatie van jobs en 
het promoten van investeringen tijdens de recessie. Carender 
contacteerde Michele Malkin, conservatief auteur en medewer-
ker van het al even conservatieve televisiekanaal Fox News, en 
vroeg haar om reclame te maken voor de demonstratie op haar 
blog. Uiteindelijk kwamen er op 16 februari zo’n 120 demon-
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stranten opdagen. Op de tweede actie op 27 februari waren er 
al dubbel zoveel deelnemers en zes weken later, op ‘Tax Day’ 
(15 april, de dag waarop alle belastingaangiftes binnen moeten 
zijn), verzamelden zich in Seattle zo’n 1200 mensen voor een 
samenkomst van de inmiddels tot ‘Tea Party’ gedoopte conser-
vatieve protestbeweging. 

Op 19 februari 2009 bekritiseerde Rick Santelli, een redac-
teur van de zakennieuwszender CNBC, nogal vurig het plan 
van de regering om de hypotheken te herfinancieren. In een 
rechtstreekse verwijzing naar het historisch precedent uit de 
18de eeuw stelde hij in zijn TV-tirade voor om een Tea Party 
te organiseren in juli. Santelli’s kritiek lokte allerlei positieve 
reacties uit op het internet. Volgens Kate Zernike, journalist bij 
de New York Times, haalde de beweging daar de inspiratie om 
onder de collectieve noemer Tea Party te verzamelen. Amper 
10 uur na de suggestie van Santelli werd de site ‘reTeaParty.
com’ geregistreerd, van waaruit de nationale Tea Party acties 
voor Independence Day (4 juli) zouden gecoördineerd worden. 
Een maand later haalde deze website 11.000 bezoekers per 
dag. Op 20 februari 2009, een dag na Santelli’s tirade, werd al 
gesproken over de nieuwe Tea Party op Fox News. Dezelfde dag 
werd ook een Tea Party Facebook pagina aangemaakt, waarop 
opgeroepen werd tot protest over het hele land. Op 27 februari 
2009 werd in 40 verschillende steden verspreid over de VS, 
het eerste gecoördineerde nationale Tea Party protest georga-
niseerd. Het grootste aantal Tea Party-acties op één dag vond 
plaats op 15 april 2009 (Tax Day). Er waren toen demonstraties 
in meer dan 750 steden in de VS. De rapporteringen over het 
totaal aantal aanwezigen die dag variëren enorm. Het grootst 
aantal deelnemers werd geteld in de stad Atlanta (Georgia), 
waar er naar schatting 7000 tot 15000 demonstranten waren, 
maar sommige bijeenkomsten moesten het ook stellen met 
amper een dozijn mensen. Een andere datum waarop natio-
naal gecoördineerde Tea Party acties gehouden werden, was 
12 september 2009. In Washington DC werd die dag een ‘Mars 
van de Belastingbetaler’ georganiseerd. Er waren tienduizen-
den demonstranten en de actie ging de geschiedenis in als het 
grootste conservatieve protest ooit in Washington. 

Op 4 februari 2010 hield de Tea Party haar eerste Nationale 
Conventie in Nashville (Texas). Er waren 600 aanwezigen en 
de hoofdspreekster was Sarah Palin. De conventie werd binnen 
de eigen beweging fel bekritiseerd wegens de hoge inkomprijs 
(549 dollar!) en de 100.000 dollar die Palin opstreek als spre-
kersgeld voor haar babbeltje. Opmerkelijk voor een beweging 
die fiscale soberheid preekt. De week van 14 tot 21 maart 2010 
waren er opnieuw protesten. Dit keer naar aanleiding van de 
debatten in het parlement over de hervormingen die Obama 
wou doorvoeren in de gezondheidszorg. In Washington DC 
kregen de volksvertegenwoordigers die de wet moesten gaan 
stemmen van een deel van de demonstranten racistische en 
homofobe beledigingen naar het hoofd geslingerd. Er was in 
het verleden ook al melding gemaakt van beledigend gedrag 
vanwege Tea Party demonstranten. Om deze kritiek te kunnen 

pareren en om reclame te maken voor de beweging werd in 
april 2010 de Nationale Tea Party Federatie opgericht. Via deze 
organisatie ontkende de beweging formeel dat ze racistisch 
was. 

De basis
Er werden in de VS al verschillende enquêtes uitgevoerd om te 
achterhalen wie nu precies de aanhangers zijn van de Tea Party. 
Hoewel er verschillen zijn in de resultaten van al dit onderzoek, 
kan men stellen dat de meerderheid blank is en voor de rest 
eerder mannelijk, ouder dan 45 jaar, getrouwd, conservatief, 
redelijk goed opgeleid en tamelijk welgesteld. Standpunten 
waarvan men kan zeggen dat alle Tea Party-ers het eens zijn, 
zijn tamelijk moeilijk aan te duiden. Ideeën blijven vaak vaag, 
maar er zijn uiteraard wel onderwerpen die veel terugkomen. 
Er heerst bijvoorbeeld heel wat scepticisme binnen de bewe-
ging over de gevolgen van globale opwarming of simpelweg 
het bestaan daarvan (opiniepeiling van de New York Times en 
CBS News). Veel van de aanhangers hebben conservatieve visies 
op sociale kwesties, maar de meeste activisten uiten vooral hun 
frustraties over het fiscaal beleid van de staat. De belangrijkste 
onderwerpen van de protesten en speeches zijn het inperken 
van de overheid, fiscale verantwoordelijkheid, individuele vrij-
heden en een conservatieve visie op de grondwet en de maat-
schappij. De Tea Party reikt echter maar weinig concrete ideeën 
aan om bijvoorbeeld de vooropgestelde fiscale verantwoorde-

lijkheid te bereiken. Door nogal veel incoherente boodschappen 
te verspreiden heeft de Tea Party misschien haar kans gemist 
om de echte gevoelens van ontgoocheling van de gematigde 
Amerikanen aan te spreken. 

Van in het begin toonden politieke commentatoren, politici en 
columnisten zich bezorgd over de aanwezigheid van racisme 
bij Tea Party aanhangers. Vooral de Afro-Amerikaanse Obama 
is daarbij een geliefd doelwit. De Washington Post analyseerde 
de boodschappen van de deelnemers van een Tea Party bijeen-
komst in september 2010. De meerderheid van de boodschap-
pen waren gericht tegen het uitgavenbeleid van de overheid. 
Een kwart van de plakkaten waren rechtstreeks gericht tegen 
Obama en daarvan focuste 5% op de raciale of religieuze ach-
tergrond van de president. Iets meer dan 1% betwijfelde zelfs of 
hij wel een echte Amerikaan is. Het Witte Huis heeft haar best 

Het is waar dat de media 
graag inzoomen op het 
controversiële, maar men kan 
niet ontkennen dat er een 
vinnige, haatdragende factor 
in de beweging schuilt.
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gedaan om de beschuldigingen van racisme te minimaliseren 
en heeft laten weten dat Obama niet gelooft dat hij wordt 
aangevallen omwille van zijn kleur. Het is natuurlijk waar dat 
de media graag inzoomen op het controversiële en er zijn zeker 
ook gekleurde aanhangers van de Tea Party, maar men kan 
niet ontkennen dat er een vinnige en haatdragende factor in 
de beweging schuilt. Incidenten zoals Tea Party Express leider 
Mark Williams die publiekelijk refereert aan Allah als de apen-
god zijn daarbij natuurlijk niet bevorderlijk.      

Politiek 
Het Contract van Amerika 
(‘Contract from America’) werd 
in de lente van 2009 gelanceerd 
door advocaat Ryan Hecker. Het 
doel van dit Tea Party initiatief 
was te komen tot een aantal 
krachtlijnen die ondertekend 
en nagestreefd zouden moeten 
worden door kandidaten voor 
de parlementsverkiezingen van 
2010. Hij maakte hiervoor een 
website waarop iedereen die 
wilde, zelf kon aanbrengen wat 
ze in het contract wilden zien. De 
50 punten die het meest voorkwamen, werden weerhouden. 
Daarna werd er nog een online verkiezing gehouden om het 
contract tot 10 finale punten te kunnen herleiden. Op 2 maan-
den tijd werden naar verluidt 454.331 stemmen uitgebracht. 
Het resultaat bestaat uit 10 politieke eisen: 1. Controleer de 
grondwettelijkheid van elke nieuwe wet, 2. Verwerp het han-
delen in CO2-uitstoot (in de overtuiging dat er geen regulering 
op CO2-uitstoot moet komen), 3. Eis een gebalanceerd federaal 
budget, 4. Vereenvoudig het belastingsysteem, 5. Licht federale 
overheidsdiensten door om te controleren of ze grondwettelijk 
zijn, 6. Limiteer de jaarlijkse groei in de federale uitgaven, 7. 
Trek de hervormingen van de gezondheidszorg in die werden 
goedgekeurd op 23 maart 2010, 8. Stem een energiebeleid dat 
al de voorgaande punten omvat, 9. Verminder de ‘earmarks’ (de 
fondsen uit belastingen die rechtstreeks voor een publieke uit-
gave bestemd zijn), 10. Verminder de belastingen. Dit contract 
werd door activisten voorgelegd aan zowel Democratische als 
Republikeinse politici. Geen enkele Democraat sloot zich erbij 
aan. Bij de Republikeinen kon het op iets meer succes rekenen. 

In juli 2010 creëerde Republikeins volksvertegenwoordigster 
Michele Bachmann de parlementaire ‘Tea Party Caucus’. Een 
caucus is in de VS een soort bijeenkomst of fractie van een deel 
van de leden van het parlement die onderling hun beleidsdoelen 
afspreken en vastleggen. Deze officieel erkende parlementaire Tea 
Party fractie, die door Bachmann zelf wordt voorgezeten, wil zich 
vooral wijden aan de principes van fiscale verantwoordelijkheid, 
grondwettelijke rigiditeit en de beperking van de overheid. In sep-
tember 2010 waren er al 52 Republikeinse volksvertegenwoordi-
gers aangesloten. Hoewel deze parlementaire groep zelf beweert 

niet de spreekbuis te zijn van de Tea Party, zien veel activisten het 
als een weinig doorzichtige poging van de Republikeinen om de 
beweging te recupereren. 

Maar de Tea Party is voorlopig nog altijd geen politieke partij 
en heeft zodoende geen eigen officiële parlementairen of 
parlementskandidaten. De beweging ondersteunde voor de 
congresverkiezingen van november 2010 wel de campagnes 
van bepaalde (Republikeinse) politici die de waarden van de 

Tea Party uitdragen, onder meer 
via allerlei geldinzamelingsac-
ties. Heel wat door de Tea Party 
ondersteunde Republikeinse 
kandidaten deelden tijdens de 
voorverkiezingen al een pak 
rammel uit aan gevestigde 
Republikeinse politici. Dat was 
bijvoorbeeld het geval in Alaska, 
Colorado, Delaware, Florida, 
Nevada, New York, South-
Carolina en Utah. Volgens de 
New York Times participeerden 
aan de midterm-verkiezingen 
van 2 november, 138 kandidaten 
(129 voor het lager huis en 9 

voor de senaat) die de steun genoten van de Tea Party. Een aan-
zienlijk deel van hen won een zetel (zo werd Rand Paul, de zoon 
van boegbeeld Ron Paul, de nieuwe senator voor Kentucky). De 
vraag rest of dit conservatief politiek momentum al voorbij zal 
zijn tegen de presidentsverkiezingen van 2012. 

media
Het valt op dat de Amerikaanse nieuwsmedia uiteenvielen in 
voor- en tegenstanders van de Tea Party. Fox News bleek een 
bondgenoot van het eerste uur. De beweging werd vaak en 
actief gepromoot op de zender. Bij CNN kon de beweging op een 
gematigde aandacht rekenen en MSNBC vond het een dankbaar 
onderwerp om de draak mee te steken. De meeste kranten von-
den het echter een non-verhaal en gaven de hele beweging niet 
al te veel aandacht.
Volgens de progressieve media watchdog ‘Fairness and 
Accuracy in Reporting’ is de verslaggeving over de Tea Party in 
vergelijking met andere en grotere bewegingen, zeer dispro-
portioneel in het voordeel van de Tea Party. In 2009 werden de 
grotere Tea Party protesten tweemaal zoveel vermeld als de 
‘National Equality Marches’ (betogingen voor gelijke rechten 
en civiele bescherming van holebi’s en transgender personen), 
ondanks dat er voor deze laatsten een veel grotere opkomst 
was. In 2010 werd er over een bepaalde Tea Party bijeenkomst 
59 maal meer gerapporteerd dan over het VS Sociaal Forum 
dat ongeveer op hetzelfde moment doorging. Er namen noch-
tans 25 maal meer mensen deel aan het Sociaal Forum (15.000 
tegenover 600). In de aanloop naar de presidentsverkiezingen 
van 2012 zal de media dus mee bepalen of de Tea Party een te 
duchten politieke factor zal zijn.
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Chip Berlet, co-auteur van het boek ‘Right-Wing Populism in 
America’ en sinds lang een onderzoeker van rechtse bewegin-
gen in de VS, merkt op: “ze groeiden op in families en sociale 
clusters waar de ideeën die ze uiten beschouwd worden als 
gezond verstand. Het is waar Amerika volgens hen voor staat.” 
Maar Berlet benadrukt: “Velen in deze groep behoren tot de 
blanke middenklasse en de werkende arbeidersklasse. Hun 
ervaring met de realiteit van de macht van ondernemingen 
maken hen potentieel ontvankelijk voor progressieve ideeën, 
dus links kan het zich niet permitteren hen gewoon weg te 
wensen”.

Bang, maar toch geallieerd met de 
superrijken
De Tea Party supporters uit de middenklasse en arbeiders-
klasse zijn ervan overtuigd dat hun toekomst het best verze-
kerd is door zich te alliëren met de rijken en de superrijken 
tegen de werklozen, de vreemdelingen, de homo’s en andere 
elementen in de maatschappij die door hen geassocieerd 
worden met destabiliserende veranderingen. Ondanks de 
groeiende economische kloof tussen de middenklasse en de 
alsmaar onooglijk rijker wordende rijken, identificeren de 
Tea Party aanhangers zich met diegenen die “jobs creëren” 
en “belastingen ter beschikking stellen”, in plaats van met 
degenen die de “belastingen consumeren”. Die laatste groep 
verdenken ze ervan mogelijkheden om te werken te ver-
werpen ten voordele van een werkloosheidsuitkering. Deze 
attitude vormt een serieuze barrière voor de progressieve 
inspanningen om de arbeidersklasse, de werklozen en de 
onder-tewerkgestelde burgers (wel werk, maar aan onleefba-
re lonen) tot één beweging te smeden die opkomt voor een 
democratisering van de economie. Een economie die de men-
selijke noden zou dienen en het milieu beschermen, in plaats 
van alleen maar gedreven te worden door winstmaximali-
satie. Jammer genoeg kunnen de weinige linkse populisten 
die vijandig staan tegenover de groeiende macht van grote 
ondernemingen, niet veel invloed uitoefenen op dit moment. 
Ze missen de institutionele basis die rechts ter beschikking 

heeft, zoals de fundamentalistische kerken en een uitgebreid 
conservatief media-netwerk, om te mobiliseren. We hebben 
tijdens de crisis maar bitter weinig (centrum-)linkse acties 
of protest georganiseerd door arbeiders gezien. Nochtans 
zijn de antiglobaliseringsovertuigingen aanwezig bij een 
groot deel van de aanhangers van de Tea Party een kans voor 
links. De meerderheid van de Tea Party-ers is gekant tegen 
de verhuizing van Amerikaanse jobs naar lage-lonenlanden 
(delokalisatie). Deze praktijk werd tot nu toe volledig gene-
geerd door de elites van beide grote Amerikaanse politieke 
partijen (Democraten en Republikeinen). Dit belangrijk 
stukje gemeenschappelijke grond – de oppositie tegen de 

aanslag van multinationals op de levens en de toekomst van 
de middenklassen – zou een potentieel startpunt kunnen 
zijn voor linkse inspanningen om de basis van de Tea Party 
te beïnvloeden. Als progressieve oplossingen voor de multi-
gelaagde economische crisis in de VS ooit in het publieke 
debat besproken zullen worden, dan is de basis van de Tea 
Party zeker een deel van de maatschappij dat gemobiliseerd 

De Tea Party vormt een bedreiging voor 
de democratie

I Roger Bybee I

De recente grote economische crisis heeft in de Verenigde Staten twee onverwachte paradoxen voortgebracht. Ten eerste ontstond 
de 'Tea Party', een toonaangevende rechtse beweging, die zijn naam en inspiratie haalt uit de 'Boston Tea Party' van 1773. Eigenlijk 
was dat een guerrilla actie met als doel de vernietiging van de eerste multinationale corporatie ter wereld. Het was een reactie op 

de ‘Tea Act’, een Britse wet die de Oost-Indische Compagnie een geprivilegieerde positie verschafte op de VS markten ten nadele van 
kleine importeurs en winkeluitbaters. Desalniettemin hemelen de over het algemeen zeer pro-marktgerichte Tea Party aanhangers 
deze historische kaakslag voor de globalisering van ondernemingen op. Ten tweede moest men vaststellen dat tijdens het hoogte-
punt van de crisis de meest vurige en zichtbare protestacties in de straten van de Verenigde Staten niet van de grootste slachtoffers 

van de maatschappij kwamen, maar van een opkomende rechtse Tea Party beweging, waarvan de basis tamelijk welvarend is.

De Tea Party supporters zijn 
ervan overtuigd dat hun toe-
komst het best verzekerd is 
door zich te alliëren met de 
rijken en de superrijken tegen 
de werklozen, de vreemdelin-
gen, de homo's en andere ele-
menten in de maatschappij die 
door hen geassocieerd worden 
met destabilisering.
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moet worden. Bijna 74% van de zelfverklaarde Tea Party 
supporters zou een nationale strategie steunen die moet 
verzekeren dat het VS-beleid qua economie, belastingen, 
werk en handel gericht is op het helpen ondersteunen van 
de productie in Amerika zelf. Volgens dezelfde enquête uit-
gevoerd door de Mellman Group staat 56% van de Tea Party 
aanhangers achter een tarief op producten die ingevoerd 
worden uit landen waar ze goedkoper geproduceerd kunnen 
worden omdat ze daar bijvoorbeeld niet aan milieuregelge-
ving moeten beantwoorden. Deze opiniepeiling bevestigt de 
resultaten van andere recente enquêtes die een groeiende 
ontevredenheid aantonen met de globalisering en zelfs de 
vrije handel, onder ooit zeer fervente Republikeinen. Volgens 
een enquête van de Wall Street Journal uit 2007 waren zes 
op de tien Republikeinen toen akkoord met de stelling dat 
volledige vrije handel slecht was voor de Verenigde Staten en 
zeiden ze dat ze akkoord zouden gaan met een Republikeinse 
kandidaat die strengere regulaties voorstond om de buiten-
landse imports te limiteren.

Verschillende visies onder de leiders
Maar in de Tea Party zit er eveneens een hele stroming die 
vindt dat de idee van ‘zo weinig mogelijk staat’ ook volop 
moet toegepast worden op de economie. Absoluut geen 
regulering dus. De uiteenlopende visies van de Tea Party-ers 
op globalisering, wordt gereflecteerd in de drie meest pro-

minente politieke figuren van de beweging: Sarah Palin, par-
lementslid Ron Paul en voormalig parlementslid Dick Armey. 
De Republikeinse Sarah Palin is een conventionele conser-
vatieve die tegen elke vorm van regulering is en de rechtse 
pro-globaliseringsvisies op economisch vlak verdedigt door 
te ijveren voor een over het algemeen onbelemmerde macht 
voor ondernemingen. (Hoewel ze als fervente vrije handel 
aanhanger niet in staat bleek om de drie partners op te som-
men van het Noord-Amerikaans Vrijhandelsakkoord, NAFTA). 
Sociale kwesties benadert ze met een “familiewaarden”-
aanpak en ze is een absolute verdediger van het recht van 
de VS om unilateraal op te treden, waar ook ter wereld. In 
contrast daarmee noemt globaliseringscriticus Ron Paul de 
vrije handelsakkoorden: “een bedreiging voor onze onafhan-
kelijkheid als een natie”. Paul heeft zich geënt op de afkeer 
tegen het verhuizen van Amerikaanse jobs naar het buiten-
land en het verlies van de soevereiniteit aan vrijhandelsak-
koorden die transnationale bedrijven bevoordelen ten nadele 
van wetten die democratisch tot stand kwamen in de VS 
en andere naties. Ondertussen is Dick Armey dan weer een 
felle promotor van de vermeende voordelen van vrije handel, 
terwijl hij de effecten van de delokalisatie van werk minima-
liseert. Momenteel is hij een lobbyist voor bedrijven, maar 
toen hij nog parlementslid was, verdedigde Armey vurig 
vrije handelsakkoorden zoals NAFTA en instituties zoals de 
Wereldhandelsorganisatie, die investeerders uitzonderlijke 
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privileges biedt en de delokalisatie van VS jobs naar lage 
loon dictaturen aanmoedigt. Gezien deze diepe verdeeldheid 
over globalisering binnen de Tea Party is het misschien niet 
verwonderlijk dat de kwestie ‘vrije handel’ niet opgenomen 
is in de Tea Party’s officiële ‘Contract from America’. Er is 
evenmin enige verwijzing te vinden in het document naar 
de reddingsoperaties voor Wall Street, de massale financiële 
steun van de staat om de grote banken en verzekeraars van 
het faillissement te behoeden. De wetten die de Obama-
administratie in elkaar flanste om deze redding mogelijk te 
maken, werden nochtans duidelijk geviseerd door een groot 
deel van de Tea Party aanhang op hun protestacties. De aan-
wezigheid van dit antiglobaliseringsgevoel bij een groot deel 
van de basis suggereert een aanzienlijk potentieel voor het 
counteren en misschien zelfs verdelen van de Tea Party. Maar 
het ontwikkelen van een doeltreffende progressieve strate-
gie, die beantwoordt aan de sterke anti-globaliseringsstro-
ming binnen de Tea Party, zal zonder twijfel complex en zeer 
moeilijk zijn. Een doordachte strategie moet rekening hou-
den met een hele waaier van problemen, waaronder de rela-
tieve afwezigheid van civiele instituties waarin Amerikanen 
hun politieke bezorgdheden kunnen bespreken. 

Bereid tot herkadrering?
Het enige coherente element dat terug te vinden is bij alle 
verschillende Tea Party aanhangers, is een panische angst om 
terug te vallen (‘fear of falling’), een term die gepopulariseerd 
is door de progressieve auteur Barbara Ehrenreich. Degenen 
die zich verzamelen rond de Tea Party vrezen terug te vallen op 
de sociaal-economische ladder. Geheel in lijn met deze angst, 
tekent de crisis zich af als een nachtmerrie. Dit is de meest 
krachtige motor voor hun activisme. De gemakkelijkste ideolo-
gische lijn is de regering bijna volledig verantwoordelijk stellen 
voor de economische mislukking, met maar weinig discussies 
over de rol van Wall Street of de multinationals in het veroor-
zaken van de crisis en het destabiliseren van het bestaan van 
de werkende middenklassen. Maar toch hebben heel wat Tea 
party-ers zeer ambivalente visies over de rol van de regering en 
de macht van de ondernemingen. Neem nu Scott, een 42 jarige 
die werkt in een firma waar hij tot het lager kaderpersoneel 
behoort. Ik interviewde hem op een Tea Party bijeenkomst in 
de stad Milwaukee, waar hij me zei: “mensen moeten voor 
zichzelf zorgen”. Hij viel het concept van regeringsinmenging 
in de gezondheidszorg fervent aan. Hij moest ook toegeven dat 
hij geen verzekering had om zijn familie, een vrouw en twee 
kinderen, te beschermen. Toch hield hij vol dat “alles weggeven 
aan iedereen simpelweg niet werkt”. Maar ogenblikken later, 
terwijl sprekers zoals de ultra-rechtse columniste Michelle 
Malkin elke vorm van staatsinmenging in de gezondheidszorg 
aan het afkeuren waren, uitte hij toch zijn steun voor een 
gezondheidszorg-hervorming die zijn eigen familie wel onder 
een verzekering zou brengen. De impliciete basis voor Scotts 
verontwaardiging was geen blinde oppositie tegen alle staats-
initiatieven, maar een gevoel dat de regering niet beantwoord 
heeft aan de angsten van mensen zoals hij. Scott en vele Tea-

Party-ers met hem, herbergen een onderdrukte woede tegen de 
op geld beluste Wall Street bankiers, samen met een expliciete 
woede tegen de “socialistische” regering die de grote bedrijven 
gered heeft. Dezelfde gedachtegang volgend, hebben de aan-
hangers van de Tea Party de neiging om hun woede massaal te 
richten op de vermeende ontvangers van regeringsgelden die 
onder hen staan op de sociaal-economische ladder. In werkelijk-
heid strijken de rijkste 1% van de Amerikanen nu al ongeveer 
23,5% van het nationale inkomen op, bijna een verdriedubbe-
ling van de 8% die ze in 1973 binnenrijfden. Maar ondanks deze 
opwaartse ruk, gefaciliteerd door fundamentele veranderingen 
in het federaal economisch beleid, leest men op de bordjes 
gedragen door Tea Party demonstranten boodschappen zoals 
“herverdeel mijn werkethiek in plaats van mijn rijkdom!” en 
“Socialisme: mijn belastingsdollars werken voor diegenen die 
niet willen werken”.  

Ontmantelen van de gevaarlijke kant van 
de Tea Party
Kleurlingen, homo’s en lesbiennes worden specifiek geviseerd 
als doelwitten van de burgerlijke minachting van een deel van 
de Tea Party aanhang. Een onderzoek van de Universiteit van 
Washington stelde vast dat 74% van de Tea Party supporters 
het eens is met de volgende stelling: “terwijl gelijke kansen 
voor zwarten en minderheden belangrijk zijn, is het niet echt 
de job van de regering om ze te garanderen”. 52% van de onder-
vraagden vond ook: “in vergelijking met de grootte van hun 
groep hebben de lesbiennes en homoseksuelen te veel poli-
tieke macht”. En maar liefst 88% van de Tea Party aanhangers 
ondersteunt de nieuwe draconische anti-immigratiewet van 

de staat Arizona. (Arizona SB-170 is de strengste en meest uit-
gebreide wetgeving tegen illegale immigratie opgesteld in de 
VS in de afgelopen decennia. Het maakt rondlopen in Arizona 
zonder de vereiste papieren een criminele daad en wil hard 
optreden tegen degenen die illegalen helpen of tewerkstellen.) 
Gezien deze attitudes is het niet verwonderlijk dat er al ver-
schillende lelijke incidenten vast te stellen waren op Tea Party 
evenementen. Op vele bijeenkomsten waren boodschappen 
te lezen waarin ronduit racistische sentimenten werden geuit, 
specifiek gericht tegen president Obama. In maart 2010, toen 

De aanwezigheid van een 
antiglobaliseringsgevoel 
bij een groot deel van de 
Tea Party basis, suggereert 
een aanzienlijk potentieel 
voor het counteren en 
misschien zelfs verdelen van 
de beweging.
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zwart-Amerikaanse parlementsleden naar het Capitol liepen 
om te stemmen over de hervormingen in de verzekering van de 
gezondheidszorg, werden ze geconfronteerd met een barrière 
van raciale uitroepen en vertegenwoordiger Emanuel Cleaver 
werd zelfs bespuwd. 
Sociaal criticus Noam 
Chomsky heeft zelfs 
parallellen getrokken tus-
sen de huidige situatie en 
de pre-Nazistische peri-
ode in Duitsland, waar de 
Weimar-republiek er niet 
genoeg in geslaagd was 
om de effecten van de 
nationale economische 
problemen aan te pakken. 
De grote partijen verloren 
als gevolg daarvan hun 
achterban, wat resul-
teerde in een groeiende 
steun voor de Nazi’s en 
hun ideeën. “Het meest 
opvallende feit van de 
Weimar was dat de con-
servatieve en liberale partijen gehaat werden en verdwenen. Er 
ontstond een vacuüm dat op doordachte en intelligente wijze 
ingenomen werd door de Nazi’s”, aldus Chomsky in een inter-
view (TruthDig, 4/19/10). Maar Chomsky corrigeerde zichzelf 
achteraf door te stellen dat citaten zoals deze, een soort van 
onvermijdelijkheid projecteren over de opgang van de Nazi’s, 
wat hij zeker niet bedoelde in zijn interview. Chomsky vindt 
wel dat het bestaan van de Tea Party de dringendheid verhoogt 
van een doeltreffende actie vanwege links Amerika. Anders dan 
het sektarische Duitse links van de Weimar periode, dat zich-
zelf afsneed van het grootste deel van haar doelpubliek, moet 
links in de VS het publiek proberen bereiken en engageren via 
geloofwaardige boodschappen en praktische programma’s 
die aan hun bezorgdheden en noden beantwoorden. Wat de 
uitdagingen voor links betreft, wijst Chomsky op de diepgewor-
telde “sociaal-democratische” visies van de meerderheid van 
de Amerikanen (extensief gedocumenteerd in zijn boek ‘Failed 
States’). Deze visies zijn veel belangrijker dan de efemere, tijde-
lijke verschuivingen in partij-identificatie of voorkeur voor kan-
didaten. Enquêtes bij de publieke opinie in de VS hebben syste-
matisch aangetoond dat rond de 78% van de bevolking gekant 
is tegen de delokalisatie van jobs naar plaatsen zoals Mexico en 
China en een meerderheid steunt ook een sterk sociaal vang-
net, zolang de term ‘bijstand’ er maar niet mee geassocieerd 
wordt. Een meerderheid van de Amerikanen accepteert onder-
tussen ook de idee van huwelijken tussen homo’s en lesbien-
nes. Maar al deze visies hebben maar weinig mogelijkheden 
om tot uiting te komen via stemgedrag of via acties omwille 
van de zwakte van de progressieve instituties. De vakbonden 
vertegenwoordigen bijvoorbeeld slechts 7,2% van de arbeiders 

in de private sector. Er is zonder twijfel een positieve com-
ponent binnen de beweging van de Tea Party die zeker moet 
aangesproken worden, maar tegelijkertijd is er ook een zeer 
negatieve component, die links alleen maar onschadelijk kan 

maken door rechtstreeks 
en persoonlijk contact 
te onderhouden met 
Tea Party leden. Volgens 
Berlet is “de Tea Party 
een beweging georgani-
seerd rond de fervente 
oppositie tegen ‘econo-
mische tirannie’ en ‘men-
sen die niet zijn zoals 
wij’”. Met de extremis-
tische blanke suprema-
tisten en milities, die de 
Tea Party naar verluidt 
infiltreren, wordt de drei-
ging van fysiek geweld 
tegenover immigranten 
en andere ‘buitenstaan-
ders’ ernstiger. Berlet 
insisteert dat de Tea 

Party op dit moment niet fascistisch is, maar waarschuwt dat 
het duidelijk een traditionele fascistische aantrekking heeft. 
“Het is opgebouwd rond de mythe van een hartland en ‘echte’ 
mensen”. Historisch gezien waren het blanken die hun macht 
en hun privileges verdedigden tegenover degenen die lager 
op de sociaal-burgerlijke en economische ladder stonden. De 
Tea Party probeert dit gevoel te evoceren. Het draait om het 
apocalyptisch viseren van bepaalde groepen als schuldigen, en 
om de wens de maatschappij zo te reorganiseren dat diegenen 
die er ‘niet horen’ eruit worden gezet. Wat eigenlijk nodig is, 
insisteert Berlet, is een benadering die de Tea Party volgelingen 
onmiddellijk probeert te engageren in een dialoog waarin een 
progressief perspectief geduldig kan worden geïntroduceerd: 
“Je kan de leiders waarschijnlijk niet overtuigen, maar je kan 
best discussiëren met de gewone activisten”. Berlets oproep 
voor een directe dialoog met Tea Party aanhangers zal zeker 
een sceptische reactie opleveren bij veel progressieven en link-
sen, gezien de harde aanvallen van het leiderschap op alles wat 
nog maar een progressief geurtje heeft. Maar de dreiging van 
een stijgend extreem en intolerant rechts, geleid door de Tea 
Party, is zo grimmig dat de progressieven het niet langer kun-
nen maken om niets te doen. Deze inspanningen zijn cruciaal 
om te pogen de Tea Party-ers hun woede weg te sluizen van de 
slachtoffers van het beleid van desinvesteringen en ecologische 
afbraak, en weg van het alom verspreide racisme en de homo-
fobie. Alleen dan kan links doeltreffend de strijd aangaan met 
de architecten van de ongelijkheid.  

www.zcommunications.org, november 2010.

Oorspronkelijk artikel vertaald en bewerkt door SVM
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Verkiezingen
De burgers van Myanmar konden op  
7 november vertegenwoordigers kiezen 
voor in totaal 1163 zetels. Daarvan wor-
den er 498 verdeeld over de twee kamers 
van het nationaal parlement. De overige 
zetels vielen te rapen in de 14 parlemen-
ten van 7 staten en 7 regio’s. Volgens de 
officiële Verkiezingscommissie won de 
aan de regerende junta gelieerde ‘Union 
Solidarity and Development Party’ (USDP) 
de verkiezingen met bijna 80% van de 
stemmen. In de nieuwe grondwet (aange-
nomen via een referendum in 2008) staat 
dat militairen zich geen kandidaat mogen 
stellen. Tientallen hogere officieren en 
generaals dienden in de aanloop naar 
de verkiezingen dan ook hun ontslag in, 
zodat ze konden opkomen voor de USDP. 
Ook de huidige premier en voorzitter van 
de USDP, Thein Sein, gaf zijn rang van 
generaal op met dit doel voor ogen. Verder 
reserveert de grondwet ongeveer een 
kwart van de zetels in het nationaal parle-
ment voor het leger (56 van de 224 zetels 
in de Amyotha Hiuttaw of het Hoger Huis, 
en 110 van de 440 in de Pyithu Hiuttaw 
of het Lager Huis). De combinatie van de 
USDP-verkozenen en de zetels bestemd 
voor het leger, garandeert een meerder-
heid voor het huidig militair regime in het 
parlement, en dus een effectief veto over 
de wetgeving. De belangrijke ministers-
posten van Buitenlandse Zaken, Defensie 
en Grenszaken zijn voorbehouden aan 
hogere legerfunctionarissen. De dominan-
te plaats van het leger in de Myanmarese 
maatschappij is met deze verkiezingen 
dus allesbehalve weggevaagd. 

De verkiezingen vormen samen met de 
installatie van legislatieve instituties, 
de 5de stap in een door de junta inge-
zette “Roadmap to Discipline-flourishing 

Democracy”. Ze kunnen beschouwd wor-
den als het moment waarop de leider van 
de junta, Than Shwe, legitimiteit zoekt en 
een politieke transitie probeert te volbren-
gen die zijn oude dag veilig stelt van ver-
volging en eerverlies. Als voorzitter van de 
12-koppige ‘State Peace and Development 
Council’ (SPDC) – beter bekend als de 
militaire junta- en als opperbevelhebber 
van het leger, is Than Shwe momenteel 
nog altijd de absolute leider in Myanmar. 
Het is nog niet duidelijk welke rol hij in 
de toekomst voor zichzelf weggelegd ziet. 
De president en drie vice-presidenten van 
de civiele regering zullen verkozen wor-
den door de nieuwe vertegenwoordigers 
in het parlement. De ministersposten 
worden dan weer aangeduid door de 
president. Hoewel Than Shwe zelf niet 
opkwam in de afgelopen verkiezingen, is 
het niet onmogelijk dat het parlement 

hem tot president verkiest. Dit kan echter 
alleen als hij zijn functie van opperbevel-
hebber van het leger naast zich neerlegt. 
Hij kan natuurlijk altijd een betrouwbare 
pion op deze post installeren. 

In totaal dongen 40 partijen mee naar 
de gunst van de kiezers. Daarvan zijn 
er 6 gelieerd met de junta, volgens het 
persagentschap Reuters. Het registratie-
proces voor partijen was duur en lastig. 
Ten minste 10 partijen werden geweigerd 
door de Verkiezingscommissie, waarvan 
de leden aangeduid waren door de junta. 
Meer dan 2000 politieke gevangenen en 

duizenden mensen behorend tot etnische 
minderheden, mochten niet deelnemen 
wegens hun verleden van verzet tegen 
het regime. Meer dan de helft van de par-
ticiperende partijen presenteerde slechts 
11 kandidaten of minder, waardoor ze in de 
praktijk minder dan 1% van de te verdelen 
zetels konden winnen. Er waren maar 4 
partijen die genoeg kandidaten hadden 
om meer dan 10% van de 1.163 zetels te 
bemachtigen. De USDP was de enige par-
tij die kandidaten kon presenteren voor 
alle verkiesbare zetels, verspreid over het 
hele land. Ook de Nationale Eenheidspartij 
(NUP) kon op stemmen mikken in alle 
staten, maar om kandidaten in de strijd te 
gooien voor alle beschikbare zetels kwam 
ze net iets te kort. De NUP is de opvolger 
van de ‘Burma Socialist Programme Party’ 
(BSPP), de partij van voormalig dictator Ne 
Win die Birma regeerde van 1962 tot 1988. 

De BSPP die in 1990 het regime represen-
teerde, leed toen een fikse nederlaag in 
de verkiezingen. Als vertegenwoordiger 
van het oude militaire regime is de NUP 
zeer nauw verbonden met het leger en de 
huidige junta. Men kan de partij dus niet 
echt beschouwen als een oppositiemacht. 
Meer dan tweederde van het totaal aantal 
verkiezingskandidaten in 2010 kwam op 
voor de NUP of de USDP. De kans was dus 
reëel dat de pro-regeringsstem verzwakt 
zou worden in die kiesdistricten waar 
slechts één oppositiepartij het zou opne-
men tegen de twee grote en rechtstreeks 
aan de junta gelieerde partijen. Op som-

Verkiezingen in myanmar
I Soetkin Van Muylem I

Op zondag 7 november 2010 trokken 29 miljoen stemgerechtigde Myanmarezen voor het eerst in 20 jaar naar de stembus. De 
junta van Myanmar heeft het zelf over de overgang van een militair leiderschap naar een civiele democratie. De belangrijkste oppo-
sitiepartij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), boycotte de verkiezingen wegens een oneerlijk reglement. 20 jaar geleden won 

de NLD nog glansrijk, maar de partij kreeg echter nooit de toestemming om effectief de macht over te nemen en te regeren.

Het is nog niet duidelijk welke rol  
Than Shwe in de toekomst voor 
zichzelf weggelegd ziet.
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mige plaatsen waren er zelfs geen opposi-
tiekandidaten.

Oppositie
De bekende oppositiepartij van Aung San 
Su Kyi, de Nationale Liga voor Democratie, 
besloot de verkiezingen te boycotten. 
Ondertussen hadden zich echter andere 
pro-democratische partijen gevormd en 
zij wilden wel participeren. De Nationaal 
Democratische Macht (NDF) groeide 
rechtstreeks uit de frustraties over de boy-
cot-beslissing van de NLD. De leiders van 
het NDF, Than Nyein en Khin Maung Swe, 
waren beiden belangrijke figuren binnen 
de NLD. Ze zaten lange periodes opgeslo-
ten als politieke gevangenen. Samen met 
hun bondgenoten die zich afscheurden 
van de Nationale Liga voor Democratie, 
argumenteerden ze dat de verkiezingen 
de enige kans boden op participatie in de 
‘nieuwe democratie’. Ze vonden dat een 
boycot alleen maar in het voordeel van 
het regime zou spelen. Een andere nieuwe 
oppositiepartij is de Democratische Partij 
Myanmar (DPM). Ze staat onder leiding 
van veteraan-activist en voormalig poli-
tiek gevangene Thu Wai. De partij wordt 
verder ondersteund door de ‘drie prinses-
sen’ – de drie dochters van nationale poli-
tieke leiders uit de periode voor Ne Win de 
macht overnam (voor 1962). De drie prin-
sessen zeggen dat de pro-democratische 
leider Aung San Suu Kyi als een zuster is 

voor hen, maar dat ze er toch voor kozen 
om deel te nemen aan het gelimiteerde 
verkiezingsproces omdat beperkte repre-
sentatie nog altijd beter is dan geen.

Het Nederlands Transnationaal Instituut 
merkt op dat 24 van de partijen die 
deelnamen aan de verkiezingen, gelinkt 
kunnen worden aan specifieke etnische 
minderheden. Het regime moedigde de 
oprichting van etnische partijen volop aan. 
De bestaande etnische breuklijnen verdie-
pen, is immers een handige manier om de 
oppositie verder te verdelen. Nochtans zijn 
er heel wat thema’s die de minderheden 
in de grensgebieden van Myanmar zouden 
kunnen verenigen en bijgevolg versterken. 
De sociaal-economische situatie op kop. 
Aye Maung, de voorzitter van de Rakhine 
Nationaliteiten Ontwikkelingspartij 
(RNDP) stelde in Irrawaddy-magazine: 
“De Chinezen krijgen aardgas aangevoerd 
van onze Arakan-staat voor hun ontwik-
keling, terwijl wij er socio-economische 
achteruitgang kennen. Dat kunnen we 
niet aanvaarden”. Net als vele andere 
etnische leiders gelooft hij echter dat hij 
de problemen het best kan aanpakken 
door zijn specifieke etnische achterban te 
mobiliseren (dit garandeert natuurlijk ook 
zijn eigen zetel). De Shan Nationaliteiten 
Democratische Partij (SNDP), is de groot-
ste onafhankelijke etnische partij. Bekend 
onder de naam ‘de Witte Tijger’, kwam ze 

op in meerdere kiesdistricten 
verspreid over verschillende 
staten. De leider van de par-
tij, Sai Ai Pao, een voormalige 
zouthandelaar, eindigde in de 
verkiezingen van 1990 met zijn 
toenmalige Shan Nationaliteiten 
Liga voor Democratie (SNLD) 
als de 3de grootste. Andere 
minderheidspartijen zijn 
de Rakhine Nationaliteiten 
Ontwikkelingspartij (RNDP), de 
Chin Nationale Partij (CNP), de 
Wa Democratische Partij (WDP), 
enzovoort. Sommige partijen die 
etnische minderheden vertegen-
woordigen, sluiten nauw aan 
bij het regime, anderen stellen 
zich meer onafhankelijk op. Een 
aantal etnische partijen besloot 
de verkiezingen te boycotten 

en tenslotte waren er groepen die niet 
mochten deelnemen wegens een verle-
den van gewelddadig protest. De Kachin 
Staat Progressieve Partij (KSPP) mocht 
bijvoorbeeld niet opkomen omdat de 
voorzitter een voormalige leider is van een 
Kachin-militie die strijdt tegen het plan 
van de junta om de etnische milities te 
integreren in het reguliere leger. Omwille 
van de conflictueuze geschiedenis in de 
grensregio’s werd besloten om de verkie-
zingen in sommige gebieden niet te laten 
doorgaan wegens te gevaarlijk. Meer 
dan 1,5 etnische stemmen werden op die 
manier geneutraliseerd.

Zoals vooraf voorspeld werd door ver-
schillende waarnemers hebben de ver-
kiezingen van 7 november het geweld 
doen opflakkeren in de grensgebieden. 
Ongeveer 20.000 mensen vluchtten de 
grens over naar Thailand. 

Fraude
De regels en de omstandigheden van 
de verkiezingen helden duidelijk over in 
het voordeel van de USDP. De oppositie-
partijen kregen maar weinig tijd om de 
nodige fondsen te verzamelen voor de 
hoge registratiekosten, om zich organisa-
torisch klaar te stomen en om een cam-
pagne op te starten. In de aanloop naar de 
verkiezingen werden de oppositiepartijen 
geconfronteerd met belemmeringen van 
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hun vrijheid van expressie en beweging. 
Mediarapportering werd gecensureerd en 
de Verkiezingscommissie plaatste arbi-
traire restricties op de campagnes van de 
oppositie. De USDP kon zich daarentegen 
vrij bewegen en kon gebruik maken van 
de fondsen, de infrastructuur en de media 
van de staat.

De verslaggeving vanuit verschillende 
plaatsen in het land op de dag van de 
verkiezingen zelf, toont aan dat de 
Myanmarezen over het algemeen de 
mogelijkheid hadden om vrij te kiezen, 
zeker in de stedelijke gebieden. Er waren 
wel meldingen van kleinere inbreuken. 
Zo zou de USDP nieuwe kleren, koffie en 
snacks aangeboden hebben bij een aantal 
kiesloketten als aanmoediging. In vele 
gevallen werden de stemmen in de kies-
stations geteld voor de ogen van de par-
tijvertegenwoordigers en het publiek. Er 
werden over-
winningen 
geregistreerd 
voor zowel 
de oppositie 
als voor pro-
regime kan-
didaten. De 
nacht van de 
7de heerste er 
dan ook een 
voorzichtig 
optimisme. 
Op de och-
tend van de 
8ste meldden 
sommige 
districten 
echter dat 
na het bijtel-
len van de 
op voorhand 
uitgebrachte stemmen, een aantal oppo-
sitieoverwinningen teniet gedaan waren. 
De dagen voor de officiële verkiezings-
zondag waren heel wat ambtenaren en 
soldaten naar de stembus geëscorteerd 
om hun stem op voorhand uit te bren-
gen. “In het begin stonden we aan de 
leiding, maar dan kwam de regering op 
de proppen met deze zogenaamd vooraf 
uitgebrachte stemmen, wat de resulta-
ten volledig veranderde. We hebben dus 

verloren”, verklaarde Khin Maung Swe, de 
leider van de Nationaal Democratische 
Macht aan Reuters. Ten minste 6 politieke 
partijen dienden officieel klacht in bij de 
Verkiezingscommissie over de praktijk van 
het vooraf stemmen. Sommige partijen, 
waaronder de NUP, overwegen om de 
kwestie ook voor de rechtbank te brengen.

Verder kijken
Ondanks de onregelmatigheden, waren 
de verkiezingen toch belangrijk voor 
Myanmar. Er heerste wel misnoegdheid 
over de resultaten bij verschillende groe-
pen, maar in alle theehuizen hoorde men 
voor het eerst sinds lang niets anders dan 
conversaties over politiek. Het bedrijven 
van politiek is opnieuw toegestaan en 
mensen kunnen voor het eerst openlijk 
legale oppositiepartijen ondersteunen. 
Dit is het voornaamste resultaat van deze 
verkiezingen. De nieuwe oppositiepartijen 

die besloten hadden om naar verandering 
te streven binnen de structuren toege-
staan door het regime, hebben heel wat 
krediet gewonnen bij de bevolking. Hun 
leiders wachten nu af om te zien wat 
de institutionalisering van de nieuwe 
structuren zal opleveren. Ze hebben de 
belangrijke opdracht om de gecreëerde 
politieke ruimte open te houden tot 
aan de volgende verkiezingen (binnen 
5 jaar), terwijl ze zich klaarmaken om er 

gebruik van te maken. Niemand uit de 
pro-democratische oppositie die partici-
peerde aan deze verkiezingen deed dat uit 
de naïeve overtuiging dat ze eerlijk en vrij 
zouden zijn, maar uit politiek realisme. De 
hoop was om ten minste enige politieke 
representatie te veroveren, te participeren 
in een dialoog en te vechten voor een 
graduele verzachting van de restricties op 
de democratische vrijheid. Activisten heb-
ben nu een actieveld. Het mag dan wel 
beperkt zijn, het is legaal. Nu wordt het 
afwachten of en hoe de militaire hiërar-
chie zal samenwerken met deze nieuwe 
getolereerde oppositie.

Het nationale en internationale sym-
bool van de oppositie in Myanmar, Aung 
San Suu Kyi, werd op 13 november 2010 
vrijgelaten na jaren van huisarrest. Haar 
aanzien is groot en overal waar ze komt 
zal ze grote menigtes trekken, maar ze 

zal ook gecon-
fronteerd wor-
den met een 
vreemd politiek 
landschap. 
Haar Nationale 
Liga voor 
Democratie 
heeft zichzelf de 
facto opgehe-
ven als politieke 
partij door de 
verkiezingen te 
boycotten. Suu 
Kyi is bovendien 
niet langer de 
enige opposi-
tionele stem. 
Samenwerking 
met de nieuwe 
oppositio-
nele krachten 

is waarschijnlijk de beste strategie. Het 
is namelijk nodig om de anti-regime 
krachten te verenigen, al is het van ver-
schillende politieke posities uit. Als de 
NLD niet geneigd is om compromissen 
te sluiten, riskeert ze zichzelf op langere 
termijn volledig te marginaliseren. De pro-
democratische krachten in het buitenland 
hebben vaak geen reële connecties met 
bewegingen binnen Myanmar of zijn sterk 
gericht op de NLD. Een grote breuklijn die 
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zich alsmaar feller begint af te tekenen, 
is die tussen de oppositionele groepen 
binnen Myanmar en die buiten de lands-
grenzen. Ze willen hetzelfde maar zijn 
niet in staat om hun posities op elkaar 
af te stemmen. Dit is vandaag – ook bin-
nen Myanmar – nog altijd de grootste 
uitdaging. De nood aan een convergentie 
tussen de oppositiegroepen is immens. De 
buitenlandse groepen en de NLD zullen de 
rol van de nieuwe oppositiepartijen in de 
strijd moeten erkennen. Als dit niet lukt, 
is de kans groot dat de strijd tegen elkaar 
zal worden uitgevochten in plaats van 
tegen het regime, waardoor de oppositie 
eigenlijk betekenisloos zal blijven.

Reactie buitenland
Het was van bij het begin duidelijk dat 
de verkiezingen in Myanmar nooit een 
radicale verandering met zich mee zouden 
brengen, maar geleidelijke verschuivingen 
kunnen ook waardevol zijn. Ongeacht 
de vele kanttekeningen kan men met de 
vrijlating van Aung San Suu Kyi en met de 
verkiezingen achter de rug, stellen dat het 
politiek landschap in Myanmar nu al ver-
anderd is. Vele buitenlandse opiniemakers 
zien dit echter anders. Het regende nega-
tieve reacties, vooral vanuit het Westen, 
op het verkiezingsproces in Myanmar. Pro-
democratische campagnevoerders in het 
buitenland deden de inspanningen van de 
oppositiepartijen in Myanmar simpelweg 
af als onbelangrijk. Vele westerse waar-
nemers, activisten en politici voorspelden 
vooraf al dat de verkiezingen een maat 
voor niets zouden zijn. Ze voelen zich nu 
bevestigd in hun oordeel. VN secretaris-
generaal Ban Ki-moon had het over een 

gebrek aan transparantie en tijdens een 
speech voor het Indisch parlement ver-
klaarde VS-president Obama: “Wanneer 
vredelievende democratische bewegingen 
onderdrukt worden – zoals in Birma – dan 
kunnen de democratieën van de wereld 
niet stil blijven… Het is onaanvaardbaar 
een verkiezing te stelen zoals het regime 

in Birma voor de ogen van de wereld 
gedaan heeft”. 

De roep om strengere internationale 
sancties klinkt alweer luider. De VS ver-
biedt al elke import vanuit Myanmar en 
tracht met een reeks andere economische 
sancties het leiderschap van de junta 
te viseren. De EU hanteert een volledig 
wapenembargo en bant de import van 
hout en edelstenen. De veroordelingen en 
de sancties van de westerse regeringen 
hebben tot nu toe maar weinig effect 
gehad. Zelfs indien ze bereid zouden 
zijn om hun engagement uit te breiden 
naar een militaire interventie tegen de 
junta (wat gelukkig niet het geval is!), 
kunnen de westerse staten niet zomaar 
een democratie komen installeren in 
Myanmar. Dat is een les die hopelijk al 
getrokken is uit de geschiedenis (kijk 
maar naar Irak en Afghanistan). De reac-
ties van de buurlanden van Myanmar, in 
het bijzonder India, Bangladesh, China en 
Thailand zijn iets gematigder. Ze zullen 
zeker geen actie ondernemen want zij 
hebben liever stabiliteit in Myanmar. Dat 
is immers beter voor hun economische en 
veiligheidsbelangen.

De reacties vanuit het Westen beant-
woorden ongetwijfeld aan de eigen zin 
voor morele verontwaardiging en poli-
tieke superioriteit, maar het overschat 
volledig de westerse mogelijkheid om 
beslissende politieke veranderingen te 
bewerkstelligen in Myanmar. 20 jaar van 
escalerende westerse druk op het land, 
heeft quasi geen toegevingen opgele-
verd. Integendeel, het heeft de indruk bij 

de militaire junta dat ze langs alle kanten 
belegerd wordt, alleen maar versterkt. 
Myanmar wordt sinds de kolonisatie 
verscheurd door ernstige etnisch sepa-
ratistische opstanden en het leger ziet 
zichzelf als de enige kracht die in staat is 
om het land samen te houden. Ironisch 
gezien hebben haar brutale tactieken de 

cohesie van het land niet bepaald bevor-
derd. Desalniettemin ziet het leger een 
echte en bruuske democratisering als een 
risico voor het uiteenvallen van het land. 
Terwijl het alle kaarten in handen heeft, 
zal het insisteren op een trage transitie 
naar een ‘gedisciplineerd’ civiel bestuur. 
Het voortdurend veroordelen van gelijk 
welke verschuiving in de richting van 
een politieke liberalisatie als een farce, 
geeft de junta – en gelijkaardige regimes 
ergens anders – geen enkele motivatie 
om haar greep op de maatschappij ook 
maar enigszins te verzwakken. Het wes-
ters beleid ten opzichte van Myanmar 
zou dringend getemperd moeten worden 
met een gevoel voor realisme. Er heerst 
een enorm onevenwicht tussen het 
regime en haar opponenten. Alleen al het 
feit dat er zo veel partijen participeerden 
aan de verkiezingen, toont perfect aan 
dat er momenteel geen enkele oppositie-
beweging in staat is om de macht te grij-
pen: de oppositie is slecht georganiseerd, 
en politiek en etnisch gefragmenteerd. 
De strijd voor democratie zal in zulke 
omstandigheden een lang en moeilijk 
proces zijn. In het Westen vergeten we 
vaak dat we er ook een hele tijd over 
gedaan hebben om tot onze verre van 
perfecte democratieën te komen. Toch 
verwachten we van andere regimes dat 
ze zich van de ene op de andere dag 
ontpoppen tot pluralistische liberale 
democratieën. Kleine stappen in die rich-
ting worden zelden erkend. Buitenlandse 
regeringen moeten zich uiteraard ook 
niet kritiekloos neerleggen bij een eeu-
wige militaire heerschappij in Myanmar. 
Maar politiek realisme betekent een 
engagement om te werken met een rege-
ring van verkozen vertegenwoordigers 
aan thema’s zoals mensenrechten, huma-
nitaire assistentie, economische ontwik-
keling, gezondheidszorg, educatie, enzo-
voort. Het buitenland kan het werk van 
oppositiepartijen en vakbonden steunen 
door hen te helpen met de organisatie 
aan de basis, de democratische interne 
ontwikkelingen en de coalitievorming 
over de regionale en etnische grenzen 
heen. Het viseren van Myanmar als paria 
kan misschien de westerse gewetens sus-
sen, maar helpt de bevolking ter plaatse 
voor geen meter vooruit. 

In alle theehuizen hoorde men voor  
het eerst sinds lang, niets anders dan 
conversaties over politiek.
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Verzuring
Het speciale nummer van Science start 
met een samenvatting van het recente 
onderzoek over oceaanverzuring, een van 
de minder bekende bijwerkingen van 
de stijgende CO2-uitstoot in de wereld. 
De pH-graad van de oceanen is radicaal 
gedaald. Sommige studies hebben het 
over een stijging van de verzuring in het 
oppervlaktewater met 30% in de afgelo-
pen 15 jaar. De normaal gezien tamelijk 
gereserveerde geochemici houden zich 
niet in: “Behalve de impact van asteroïde 
inslagen, waardoor de dinosauriërs uit-
stierven, heeft de wereld waarschijnlijk 
nog nooit zoiets gezien als wat er van-
daag in de oceanen aan het brouwen is. 
Door koolstofdioxide te blijven dumpen 
aan gigatonnen per jaar, zijn de men-
sen bezig met een groots geofysisch 
experiment, niet alleen wat het klimaat, 
maar ook wat de oceanen betreft.” De 
wetenschappers hebben het over een 
wereldvernietigende ontwikkeling. Terwijl 
de oceanen verzuren, verliezen veel eco-
logisch cruciale organismen hun moge-
lijkheden om goed te functioneren. In een 
omgeving van verlaagde pH vertraagt 
bijvoorbeeld de groei van alle soorten 
tropische koralen. Het koraalrif ‘Great 
Barrier Reef’ in Australië kende sinds 
1990 een verlaging van de verkalking met 
14,2%, wat er op wijst dat de structuur 
van de rif trager groeit. Er is ook geen 
enkele indicatie dat er ooit al zo’n vertra-
ging is opgetreden. De kwestie is des te 
ernstig omdat de koralen in de wereld al 
te kampen hebben met verbleking door 
de hogere globale temperaturen – een 
conditie waar moeilijker van te recupere-
ren valt in een zure omgeving. Verzuring 

creëert bij bepaalde plankton dunnere en 
lichtere schelpen, net zoals bij zeeslakken 
en oesterlarven. Deze organismen zijn 
echter cruciaal voor het uitgebreider eco-
systeem. Oesters en vooral koraal vormen 
de essentiële leefomgeving voor duizen-

den oceaanorganismen, en plankton en 
weekdieren zijn de basis van de maritieme 
voedselketen. Elke daling van deze orga-
nismen zal zich over de voedselketen ver-
spreiden en zal alle andere systemen in de 
oceanen verzwakken. 

Kakofonie
Een ander thema besproken in het 
Science-nummer is geluidshinder: het 
enorm luide lage frequentie lawaai, 
verspreid onderwater door de ongeveer 

100.000 grote commerciële schepen in de 
wereld. De geluiden van de globale handel 
“verstoren de lage frequentie golfleng-
tes die walvissen en andere zeewezens 
gebruiken om te communiceren met 
elkaar, om elkaar op te sporen en om in 

hun waterige wereld te kunnen navige-
ren.” Wetenschappers zijn bezorgd dat de 
kakofonie het nog moeilijker maakt voor 
deze wezens om de verschillende mense-
lijke bedreigingen (van toxische pollutie 
tot overexploitatie) die hen al tot aan de 
rand van de uitsterving gebracht heb-
ben, te overwinnen. Ondanks het beter 
gekende, specifiek storende effect van 
de militaire sonars, hebben wetenschap-
pers ontdekt dat het verkeer van grote 
schepen de hoofdoorzaak is van het pro-
bleem van geluidsoverlast in de oceanen. 
Door de snelle groei van de wereldhan-
del is het lage frequentie geluid in de 
oceanen 32 maal vermenigvuldigd. De 
reductie van scheepsgeluiden is daarom 
essentieel. Volgens het magazine “zeg-
gen ingenieurs dat een geluidsreductie 
technologisch mogelijk is, maar de kos-
ten – en bijgevolg ook de oppositie van 
de scheepvaartmaatschappijen – zouden 
wel eens groot kunnen zijn”. Oplossingen 

zijn onder meer technische veranderingen 
aan de propellers, het stroomlijnen van de 
rompen voor optimale opberging en het 
simpelweg verminderen van de snelheid.

Plastieksoep
Het grote vuilnisstort in de Stille Oceaan 
is ook opgenomen in het magazine: een 
draaikolk ter grootte van Texas, verzadigd 
met minuscule plastieken onderdeeltjes. 
“Hoewel vele media verhalen brengen 
over een brokkelige soep van flessen en 

Veranderende oceanen
I Rob Larson I

In juni 2010, terwijl de aandacht van de wereld gevestigd was op de onophoudelijke stroom ruwe olie die door BP de Golf van 
Mexico werd ingestuwd, publiceerde het Amerikaans onderzoeksmagazine Science een speciaal nummer getiteld ‘Veranderende 
Oceanen’. Het is niet echt verrassend dat het nieuws in de publicatie allemaal donker is, maar de duidelijk stijgende ongerustheid 

binnen de wetenschappelijke gemeenschap, maakt de verzamelde artikels nog aangrijpender. Ze geven de context van de  
conditie van de wereldzeeën aan de vooravond van het tijdvlak van de diepzeeboringen. De conclusies van de wetenschappers,  
hoewel geformuleerd in hun specifieke droge terminologie, bevestigen voor het grootste deel de positie van de milieubeweging  

en de criticasters van het kapitalisme.
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banden, is het meer een ongebonden 
consommé van kleine stukjes drijvend 
plastiek…”, aldus de Science auteurs. Een 
gelijkaardige accumulatie van plastieken 
deeltjes – waaronder versleten vislijnen, 
piepschuim verpakkingen en synthetische 
korrels – is ondertussen opgedoken in de 
Noordelijke Atlantische Oceaan. Sinds de 
ontdekking van de vlek in de Stille Oceaan 
in 1972, is het probleem blijkbaar geësca-
leerd. In 2001 vond een onderzoeksmissie 
334.271 stukken plastiek per vierkante  
kilometer. Dat is een verhouding van  
6 op 1, plastiek ten opzichte van zooplank-
ton biomassa. Onderzoekers hebben zich 
vooral gefocust op de grotere dreigingen: 
achtergelaten visnetten waarin schild-
padden en zeehonden verstrikt geraken, 
plastieken zakken die de spijsverterings-
kanalen van schildpadden blokkeren of 
tandenborstels en flessendoppen die 
zeevogels foutief aanzien voor voedsel 
waardoor ze soms sterven van de honger 
of door een verstopping. Maar met toxi-
nes beladen microplastieken voegen een 
ander risico toe aan het maritieme leven: 
bodemwormen, mossels, krill, zeekom-
kommer en vogels krijgen massaal kleine 
partikels plastiek binnen. 
 
Voetafdruk
Het dossier in het midden van het ocea-
nennummer belicht de algemene ecolo-
gische voetafdruk van de mensheid op de 
bio- en geochemie van de kusten en de 
open oceanen. Terwijl de conventionele 
economische theorieën de economie 
beschouwen alsof ze in een lege wereld 
bestaat die eindeloze vervuiling kan 
absorberen, zijn de wetenschappers aan 

het woord in Science niet zo optimistisch. 
Ze merken op dat 25 tot 30% van de 
totale menselijke CO2-uitstoot sinds het 
begin van de industriële periode opge-
lost is in de oceanen. De verzuring is een 
gevolg daarvan, maar daarnaast zijn er 
ook ernstige effecten op de fundamen-
tele biologische productiviteit. Doordat 

de verwarmde oppervlaktelagen minder 
circuleren met de koude waterlagen 
eronder, vergroot de ‘stratificatie’ (verde-
ling in lagen) van de oceaan. Daardoor 
circuleren er minder voedingsstoffen, wat 
de bedreigende daling van fytoplankton 
in sterke correlatie brengt met de war-
mere temperaturen. De stratificatie van 
het water werkt ook het probleem van 
zuurstoftekort in de hand: extreem lage 
zuurstofniveaus in de kustwateren door 
de excessief hoge volumes van zuur-
stofconsumerende algen en bacteriën. 
Deze algen doen zich te goed aan het 
stikstofrijke afval van de menselijke com-
mercie: “weggespoelde meststoffen en 
stikstofdepositie van fossiele brandstof-
fen zorgen voor een toenemend tekort 
aan zuurstof in de kuststreken, waardoor 
de maritieme habitat degradeert en in 
extreme gevallen tot een extensieve 
sterfte leidt bij vissen en niet gewervelde 
dieren”. Er zijn momenteel meer dan 400 
zuurstofarme kustzones in de wereld, 
waaronder de gigantische ‘Dode Zone’ in 
de Golf van Mexico. 

Stijgende zeespiegel 
De focus van Science op de staat van de 
oceanen, besluit met de discussie over 
het poolijs dat in versneld tempo aan het 
smelten is. De oorspronkelijke gematigde 
voorspellingen over de stijging van het 
zeeniveau zijn ondertussen al bijgestuurd 
naar een verwachte stijging van onge-
veer 60 centimeter tot 1 meter tegen 
2100. Het tempo van de stijging is recent 
nog verhoogd door een combinatie van 
de versnelde toevloed van watermassa 
van de smeltende ijsplaten en de ther-

male expansie van de bestaande oceaan 
terwijl die opwarmt. Dat het ijs snel 
smelt in Groenland en West-Antarctica 
was al gekend, maar nu heeft men ook 
ontdekt dat de vaste bodem onder het 
Oost-Antarctische ijs veel lager ligt dan 
voorheen gedacht. Vele stukken ijs reiken 
ver onder het zeeoppervlak waar ze extra 

onderhevig zijn aan het smeltproces ten 
gevolge van de stijgende oceaantempera-
turen. Men verwacht dat de globale effec-
ten van de stijgende zeespiegel zeer onge-
lijk zullen zijn, maar in droge wetenschap-
pelijke taal “lijken de socio-economische 
effecten overweldigend negatief te zijn.”. 

Besluit 
Een pijnlijk aspect van al dit onderzoek 
is de conclusie dat, terwijl grote bronnen 
van industriële vervuiling dikwijls zeer 
zichtbaar zijn, er veel minder aandacht 
gaat naar de “globale verspreiding van 
industriële verontreinigende stoffen 
in gebieden die op het eerste zicht 
maagdelijk voorkomen.” Hardnekkige 
organische vervuilers, zoals kwik en 
DDT, worden gevonden in zelfs de meest 
afgelegen maritieme locaties. Het is 
echter belangrijk om te weten dat de 
situatie niet hopeloos is. Het is bijvoor-
beeld aanmoedigend vast te stellen dat 
sinds de uitdoving van het gebruik van 
loodhoudende brandstoffen in de VS (de 
jaren 1970), de toen vastgestelde hoge 
graden lood in de Noordelijke Atlantische 
Oceaan, scherp teruggevallen zijn. Ze zijn 
nu vergelijkbaar met de niveaus opge-
meten aan het begin van de 20ste eeuw. 
De ontwrichting van het milieu als een 
ongewenste bijwerking van het kapita-
lisme kan teruggedrongen worden! Maar 
een equivalent van de uitdoving van 
loodhoudende brandstoffen is dringend 
nodig voor fossiele brandstoffen. Andere 
bijdragen in het magazine vergelijken de 
effecten van de menselijke activiteit op 
het klimaat en het ecosysteem met grote 
meteorietinslagen, of waarschuwen voor 
de potentiële destructieve energie van 
alle hoger omschreven processen samen. 
Vooruitzichten op radicale veranderin-
gen in positieve zin liggen vooral bij 
het verlangen van het publiek naar een 
proper milieu voor hun kleinkinderen. 
Een beter mondiaal ecologisch beleid 
zal zonder twijfel moeten afgedwongen 
worden. De structurele inefficiënties van 
het heersende kapitalisme maken haar 
ideaalste economische situatie namelijk 
het slechtst mogelijke scenario voor de 
wereld. We weten wat ons te doen staat.
Artikel vertaald en bewerkt door JDP. 
www.zcommunications.org, dec. 2010

De ontwrichting van het milieu als een 
ongewenste bijwerking van het kapitalis-
me kan teruggedrongen worden! 
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Op 2 augustus 2010 tekende 
de Ecuadoraanse president 
Correa een akkoord met het VN 
Ontwikkelingsprogamma (UNDP) over de 
oprichting van een beheerfonds voor het 
Yasuní-ITT Initiatief. Het wil in concreto 
de kwetsbare ecologische evenwichten 
van het Ishpingo-Tiputini-Tambococha 
(ITT) gebied van het Yasuní Nationaal Park 
beschermen: behoud van bio-diversiteit, 
vermindering van de CO2-uitstoot, en res-
pect voor de rechten en de leefwijze van 
de inheemse bevolking zijn de doelstellin-
gen. De olievelden onder de grond zouden 
in dit gebied een voorraad van zo'n 846 
miljoen vaten bevatten. De procedure van 
de grote deal met het UNDP is betrekke-
lijk eenvoudig: de Ecuadoraanse overheid 
zal obligaties uitschrijven voor de olie die 
in de grond zit, met een dubbel 
engagement van haar kant om 
de olie nooit te ontginnen en 
om het Nationaal Park te blijven 
beschermen. 

Grondwet
In de nieuwe grondwet van 
Ecuador wordt gesteld dat elke 
economische activiteit in func-
tie moet staan van de bescher-
ming van al het leven. Ze erkent 
en beschermt de rechten van 
de natuur en van de inheemse 
cultuur. Het concept van 'sumak 
kawsay' (een goed leven) vormt 
de basis van de grondwet: 
water, voeding, een gezond leef-
milieu, onderwijs, gezondheid 
en democratische participatie. 
De 'staat' moet deze rechten 
garanderen en bewaken. Het 
concept 'staat' krijgt een radi-
caal andere invulling en vorm. 

De politieke ideologie van de huidige lei-
ders van het land staat ook volledig haaks 
op het neoliberalisme. Er komt een uit-
breiding van de democratische vrijheden, 
meer kansen en een beter gebruik van het 
potentieel van mensen. De overheid moet 
beter kunnen beheren, plannen, reguleren 
en herverdelen. Het doel is de verbetering 
van de kwaliteit van het bestaan. Het ver-
onderstelt een rechtvaardig, democratisch, 
productief, solidair en duurzaam econo-
misch systeem, op basis van een gelijkma-
tige verdeling van de productiemiddelen 
en de creatie van waardig en stabiel werk. 
Het Nationaal Ontwikkelingsplan voegt 
daaraan toe dat groei niet wordt afgewe-
zen, maar dat er juist om groei te kunnen 
verwezenlijken een ambitieuze definitie 
van ontwikkeling nodig is. Al te vaak wor-

den doel en middelen van ontwikkeling 
immers verward. “Ontwikkeling”, zo staat 
er, “is het bereiken van ‘een goed leven’ 
voor iedereen, in vrede en in harmonie 
met de natuur en met het onbepaald 
voortbestaan van de menselijke cultuur”. 
Samenlevingen en individuen moeten het 
leven kunnen leiden dat ze wensen. 

Natuur versus mijnbouw
Dit klinkt mooi, maar een groot probleem 
tekent zich af voor de sector van de olie-
ontginning en de mijnbouw. Inheemsen 
wijzen op de onverenigbaarheid van ‘rech-
ten voor de natuur’, ‘zelfbeschikking’ en 
‘olie-ontginning’. Hoe zal deze contradictie 
kunnen worden opgelost? Uiteraard zal 
elke mijnbouw en elke ontginning met 
de grootste milieuzorg moeten gebeuren, 

Betalen om olie in de grond te houden
I Georges Spriet I

Een land denkt eraan in naam van het klimaat en uit respect voor de leefwereld en leefomgeving van de inheemse bevolking, geen 
olie te ontginnen in een bepaald gebied. Niet voor de hand liggend. Een droom van naïeve ecologisten? Een grap van de stichter van 

de steungroep inheemse volkeren? Toch niet, zo'n land bestaat echt. Het heet Ecuador en heeft sedert 2008 een grondwet die een 
ware breuk inhoudt met ons westers denken over staat en samenleving. Om de olie in de grond te laten, vraagt het wel een com-
pensatie aan de internationale gemeenschap: met name een steun die de helft bedraagt van wat de ontginning van het olieveld 

had kunnen opbrengen in een tijdspanne van 10 jaar.
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maar zonder problemen kan het gewoon 
niet. Zonder mijnbouw of olieontginning 
kan het land met zijn dollareconomie niet 
overleven, kan er geen sociale bescher-
ming worden uitgebouwd en kunnen er 
geen overheidsdiensten zoals onderwijs 
en gezondheidszorg ontwikkeld worden. 
Laat staan dat de buitenlandse schul-
denlast zou kunnen afbetaald worden 
of dat er nog zou kunnen geïmporteerd 
worden. De Ecuadoraanse president heeft 
een punt tegenover bepaalde ecologische 
criticasters wanneer hij stelt: “We kunnen 
toch niet zitten bedelen vanop een grote 
zak goud.” Hij wijst erop dat Ecuador met 
de nieuwe grondwet enkel plaats heeft 
voor ‘verantwoorde mijnbouw’ en dat de 
veehouderij van de inheemse gemeen-
schappen heel wat meer milieuschade 
veroorzaakt dan sommige mijnen. Geen 
gemakkelijke evenwichtsoefening, zoveel 
is zeker. De discussie woedde een hele tijd. 
Olie is bijzonder belangrijk voor Ecuador. 
Alberto Acosta, die een carrière als marke-
teer voor de staatspetroleummaatschap-
pij achter de rug had toen hij minister van 
Energie en Mijnbouw werd onder Correa, 

is de bedenker van de originele oplossing: 
de olie in de grond laten zitten in ruil voor 
financiële compensatie van de internatio-
nale gemeenschap.

Ecuador produceerde sedert de jaren 
1950 zo'n 4,5 miljard vaten olie voor 
een waarde van 130 miljard dollar. Het 
land zit nu op de top van zijn ontgin-
ningscurve: de helft van de olievoorraden 
zijn opgebruikt. Met dat geld werd de 
infrastructuur verbeterd, maar men kan 
niet zeggen dat Ecuador zich ten volle 
heeft kunnen ontwikkelen of dat het 
land volop heeft kunnen genieten van 
de olieopbrengsten. Het is duidelijk, de 

olie heeft in het verleden de problemen 
van Ecuador niet opgelost. Ze bracht 
integendeel immense vervuiling, milieu-
afbraak en ontbossing. De ontdekking 
van een nieuwe olievoorraad van 850 
miljoen vaten in een deel van het Yasuní 
Nationaal Park, verhoogt de voorraden 
met 20% en vertegenwoordigt een waar-
de van 7,5 miljard dollar. Het Nationaal 
Park is gelegen in het oosten van het 
Ecuadoraans Amazonegebied en is het 
grootste natuurpark van Ecuador. Het 
strekt zich uit over een oppervlakte van 
982.000 hectaren en beschikt over een 
uitzonderlijke biodiversiteit. Bijzonder 
aan dit natuurpark is dat het verschil-
lende diersoorten en plantenvariëteiten 
herbergt die nergens anders in het 
Amazonewoud voorkomen. Bepaalde 
wetenschappers verklaren dit door de 
specifieke ligging, waardoor het park een 
betere bescherming bood tijdens de ijstij-
den en bepaalde soorten enkel daar over-
leefden. Acosta die zich al langer afvroeg 
of het land niet arm was precies omwille 
van zijn gas- en olierijkdommen, begon 
een ander denkspoor te ontwikkelen: als 

de rijke landen de helft van de geschatte 
opbrengst betalen, houdt Ecuador de 
olie in de grond. Daardoor komt zo'n 400 
miljoen kubieke meter CO2 niet vrij, dat 
is zowat de hoeveelheid die Frankrijk 
jaarlijks produceert. Het uitgekeerde geld 
kan het land investeren in infrastructuur, 
hernieuwbare energie en de bescherming 
van het nationaal park. “In plaats van te 
rekenen op olie kunnen we mikken op 
wetenschappelijk onderzoek, bijvoor-
beeld voor de farmaceutische industrie. 
Het zou fantastisch zijn van het Yasuní 
Park een heiligdom voor de mens en de 
natuur te maken”, aldus Acosta. Een 'der-
dewereldland' dat voor 60% afhankelijk 

is van olie voor de nationale inkomsten, 
probeert dus de 'grondstoffen-vloek' te 
overwinnen door zijn economie naar een 
post-petroleum niveau te verschuiven, 
naar “een economie van bio-kennis”, 
zoals de minister van Erfgoed en Cultuur, 
Maria Fernanda Espinosa, het uitdrukte.

Respect voor cultuur en 
natuur 
Alberto Acosta kon zijn regering overtui-
gen om de schade die de olie-exploitatie 
reeds aanrichtte aan het tropisch woud 
niet te negeren. De chemische producten 
die petroleummaatschappijen gebrui-
ken bij het oppompen van aardolie 
vernielen het broze evenwicht in het 
Amazonegebied. Een groot deel van het 
sterk bevuilde opgepompte grondwater 
komt bijvoorbeeld gewoon in de rivie-
ren terecht. Maar misschien wel een 
belangrijkere oorzaak van schade aan het 
Amazonegebied is het indirecte effect van 
wegenbouw. Via wegen voor exploratie en 
transport naar de petroleumvelden drin-
gen houtkappers en kolonisten tot diep 
in het woud binnen. In het noordelijk deel 
van het Ecuadoraans Amazonegebied, 
waar in de jaren 1970 veel petroleum 
ontgonnen werd, zijn op die manier hon-
derdduizenden hectaren bos gekapt en 
ingenomen door graasland en gewassen. 
De exploratie naar en ontginning van 
petroleum breidt zich steeds verder uit 
naar het zuidelijk en oostelijk deel van het 
Ecuadoraans Amazonegebied. Zelfs erken-
de natuurgebieden en reservaten voor 
inheemse volkeren blijven niet gespaard 
van de honger naar het zwarte goud. In 
het Yasuni-gebied wonen voornamelijk 
Waorani-indianen en ook twee stam-
men die in een zelfgekozen isolement 
van de buitenwereld leven (Tagaeri- en 
Taromenane-indianen). Om hun traditio-
nele levenswijze te beschermen werd in 
1999 een speciale zone afgebakend: het 
Nationaal Park Yasuní. In zo'n speciaal 
beschermd gebied mogen vanwege de 
uitzonderlijke biologische en culturele 
waarde geen extractieve of industri-
ele activiteiten plaatsvinden. Naast het 
Yasuní-park ligt het Territorium Huaorani. 
Dit gebied moet bescherming bieden 
aan de Huaorani-indianen, de grootste 
inheemse groep in het Ecuadoraans 

Een 'derdewereldland' dat voor 60% 
afhankelijk is van olie voor de nationale 
inkomsten, probeert de 'grondstoffen-
vloek' te overwinnen door zijn economie 
naar een post-petroleum niveau te  
verschuiven.



43

Vrede | nr. 407 | januari - februari 2011

mILIEu

Amazonegebied. In het Territorium is de 
exploitatie van petroleum, mijnbouw en 
hout wel toegestaan en behoudt de staat 
het recht om daarover te beslissen. De 
UNESCO erkende beide gebieden samen 
als mondiaal biosfeer-reservaat, waar 
men strikt toekijkt op het behoud van het 
ecosysteem. De gebieden vallen dus onder 
het beheer van verschillende instanties. 
Daardoor is het planmatig beheer van het 
biosfeer-reservaat een bijna onontwar-
baar kluwen. Het maakt de discussie en 
de besluitvorming over het gebruik van de 
natuurlijke rijkdommen en de rechten van 
de inheemse bevolking tot moeilijke en 
tijdrovende processen.

Sponsors
De Ecuadoraanse minister van Energie 
verklaart dat heel wat landen interesse 
betonen in een contract van financiële 
compensatie om de olie niet te ontgin-
nen. Duitsland reageerde eerst bijzonder 
enthousiast maar de nieuwe minister 
van Ontwikkelingssamenwerking, Dirk 
Niedel van de liberale FDP, blijkt nu wel 
heel wat technische reserves te hebben 
en vooral geen vaste garantie te zien dat 
Ecuador in latere tijden toch niet zou over-
gaan tot exploitatie van de olie. Ecuador 
is nochtans van plan om zogenaamde 
Yasuní Garantie Certificaten (CGYs) uit te 
schrijven aan wie intekent op de Yasuní-
obligaties, waarbij het land zich engageert 
tot een volledige 'geld-terug-waarborg' 
mocht een toekomstige Ecuadoraanse 
regering de huidige afspraken over boord 
gooien. De Duitse minister wil het liever 
bij meer 'klassieke' manieren houden 
om ontbossing tegen te gaan, zoals het 
REDD-mechanisme (zie verder). Hij vreest 
eveneens dat de Ecuadoraanse regeling 
een precedent zou kunnen scheppen, 
waardoor ook op andere plaatsen (andere 
landen) de olie-exploitatie verboden zou 
kunnen worden. 

‘Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation' of REDD (de 
vermindering van uitstoot ten gevolge 
van ontbossing en bosdegradatie) is 
een systeem dat marktmechanismen 
gebruikt om de reductie van CO2 te 
bekomen. Het komt erop neer dat ver-
vuilers in rijkere landen (de staat zelf of 

ondernemingen) bepaalde projecten voor 
bosbehoud en -beheer ondersteunen in 
bosrijke gebieden elders in de wereld. 
De CO2 die door deze inspanningen niet 
vrijkomt, wordt dan vertaald in koolstof-
kredieten. Met deze kredieten kunnen de 
vervuilers hun eigen CO2-uitstoot als het 
ware vergoeden. Door elders de uitstoot 
te helpen verminderen, kunnen vervui-
lers zich dus permitteren om zelf onge-
stoord te blijven vervuilen. Het probleem 
met REDD, aldus de 'Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador' 
(CONAIE) en een hele reeks andere orga-
nisaties die rond de bescherming van het 
regenwoud werken, is dat dit systeem 
van koolstofhandel geen echte waarbor-
gen biedt, omdat het uiteindelijk van de 
natuur handelswaar maakt. Die handel 
leidt niet naar minder milieuvervuiling 
of minder klimaatverandering, maar 
dient enkel om het 'recht' af te kopen 
om verder te vervuilen. De Boliviaanse 
president, Evo Morales, viel het REDD-
mechanisme aan in een recente open 
brief aan de inheemse volkeren. “De 
wouden krijgen een prijs aangemeten 
voor de hoeveelheid CO2 die ze kunnen 
absorberen. De 'koolstofcertificaten' die 
deze absorptiecapaciteit bepalen worden 
wereldwijd gekocht en verkocht zoals 
eender welk handelswaar. Om de eigen-

dom van deze REDD-certificaten veilig 
te stellen, worden een aantal restricties 
uitgewerkt die uiteindelijk de soevereine 
rechten van de landen en de inheemse 
volkeren over hun wouden zullen beïn-
vloeden. Dat wordt een nieuwe stap 
naar een nooit geziene privatisering 
van de natuur die dan kan worden uit-
gebreid naar water, bio-diversiteit, en 
naar de zogenaamde milieudiensten”. De 
Ecuadoraanse president, Rafael Correa, 
heeft zich iets minder frontaal gekant 
tegen REDD. Hij meent dat het geen 
zin heeft de markt te proberen afschaf-
fen, maar dat het van belang is om de 
markt te controleren en te gebruiken 
voor sociale doelstellingen. De voorma-
lige Ecuadoraanse minister van Energie 
Acosta meent dat REDD de doelstellingen 
van het Yasuní-initiatief niet kan waar-
maken: vrijwaring van de bio-diversiteit, 
stappen om de klimaatsverandering 
tegen te gaan, én het respecteren van de 
rechten van de inheemse volkeren. 

Er zijn verschillende positieve inter-
nationale reacties op het voorstel van 
Ecuador. Chili was het eerste land om 
zich officieel te engageren en tekent 
in voor 100.000 dollar. Noorwegen wil 
officieel in de deal stappen; Italië zou z'n 
schuldeisen tegen Ecuador laten vallen 
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in dit kader; Spanje zegt veel belang te 
hechten aan het slagen van dit voorstel 
en draagt in een eerste schijf 1 miljoen 
dollar bij. De ambtenaren van de Chinese 
ambassade in Quito hebben 20.000 dol-
lar gestort. Er is positieve interesse bij 
Canada en Portugal. De Belgische rege-
ring belooft een symbolische bijdrage 
eenmaal bepaalde technische aspecten 
zijn uitgeklaard. De Waalse minister van 
Milieu, Philippe Henry (Ecolo), heeft op 8 
december 2010, tijdens de klimaattop van 
Cancun, een verklaring op eer getekend 
dat de Waalse regering 300.000 euro 
zal storten. Als Ecuador er in slaagt om 
tegen oktober 2011, 100 miljoen dollar 
binnen te halen voor dit unieke project, 
zal de olie in de grond blijven, zegt Quito.

Fonds
Praktisch gezien, wordt er een 'ITT Trust 
Fund' opgericht om de bijdragen te 
ontvangen. Het wordt beheerd door het 
Multi-donor Trust Fund Office van het VN 
Ontwikkelingsprogramma. De werking 
wordt gecontroleerd door een Stuurgroep 
van zes mensen: drie regeringsverte-
genwoordigers van Ecuador, twee ver-
tegenwoordigers van de sponsorende 
landen en een vertegenwoordiger van de 
Ecuadoraanse civiele maatschappij. De 
bijdragen zullen een fonds financieren, 
dat in geselecteerde projecten voor her-
nieuwbare energie zal investeren, met 
name hydro-, geothermische, zonne-, 
wind-, biomassa- en getijdenenergie. 
Daarnaast is er ook een fonds voor de 
financiering van activiteiten van conser-
vering, herbebossing, energie-efficiëntie, 
bos-landbouwbeheer (hout en andere 
producten uit het bos) door kleine en 
middelgrote landeigenaars, sociale pro-

gramma's, wetenschappelijk onderzoek 
en bio-kennis. Iedereen zal kunnen bij-
dragen: regeringen, privé- en publieke 
entiteiten, NGO's en individuen. Dit ini-
tiatief staat voor een nieuw samenwer-

kingsmodel tussen de 'ontwikkelde' en 
de 'ontwikkelende' wereld. Het gaat om 
een engagement voor een gemeenschap-
pelijk belang. Het gaat om de bescher-
ming van wat de 'global commons' of 

mondiale gemeenschappelijke goederen 
(zoals grondstoffen, bossen, water, land, 
enzovoort) wordt genoemd en waarbij 
alle actoren verantwoordelijkheid dragen. 
Het wijzigt ook de verhouding donor-ont-
vanger van de klassieke ontwikkelings-
samenwerking. President Correa verzette 
zich altijd tegen de term 'donor', de tek-
sten spreken nu over 'contributor'. Tegen 
eind 2011 zullen we weten of de wereld 
klaar is voor een dergelijk nieuw partner-
schap, dan moet er minstens 100 miljoen 
dollar in het Trust Fund zitten. 

Noors geld voor regenwoud in Guyana 

Het 'regenwoudland' Guyana heeft sedert 1999 Bharrat Jagdeo als president. Hij 
is econoom, is afgestudeerd aan de ‘Patrice Lumumba Vriendschap der Volkeren 
Universiteit’ in Moskou en is de leider van de Progressieve Volkspartij. In 2006 
werd hij herverkozen met 54% van de stemmen. Hij wil de economie van Guyana 
verduurzamen. Het regenwoud heeft er zowat de oppervlakte van Engeland, en het 
tempo waaraan het aan krimpen is, is in vergelijking met andere regenwoudlanden 
relatief laag. In november 2009 tekenden Georgetown en Oslo een akkoord waarbij 
Noorwegen beloofde 250 miljoen dollar in Guyana te pompen opdat het Latijns-
Amerikaanse land zijn Amazonewoud zou kunnen beschermen. 

Dit hele project past in tegenstelling tot het plan van Ecuador in het kader van de 
‘Reduced Emissions from Deforestation and Degradation’ (REDD) mechanismes. In 
de loop van 2010 werd het ‘Guyana REDD + Investment Fund’ (GRIF) opgericht, dat 
door de Wereldbank zal worden beheerd. Als Guyana de ontbossing onder bepaalde 
drempels houdt, zal het tot 30 miljoen dollar per jaar uit het fonds kunnen trekken. 
Noorwegen zal zijn stortingen uitvoeren naargelang Guyana's prestaties in het ver-
mijden van koolstofemissies door ontbossing en bosdegradatie, gekoppeld aan de 
actieve realisatie van een inclusief en transparant woudbeheer. 

Guyana zal het GRIF-geld investeren om haar 'Koolstofarme Ontwikkelingsstrategie' 
in praktijk te brengen, waarbij het land er onder meer naar streeft de ondergrond 
van het regenwoud niet uit te baten. Hierdoor zal Guyana zijn regenwoud op lange 
termijn kunnen beschermen, en publieke en private investeringen voor propere 
energie kunnen aanwakkeren. De bedoeling is een koolstofarme economie en het 
creëren van tewerkstellingskansen voor de woudgebonden gemeenschappen en bij 
uitbreiding voor de rest van het land. 

Noorwegen is niet speciaal een historische Guyana-vriend. Er is zelfs geen Noorse 
ambassade in Georgetown. Maar de vrije markt mechanismen waar het klimaat 
aan overgelaten wordt, maken van Guyana een zeer interessante partner voor 
Noorwegen. De hoeveelheid CO2 die niet in de lucht komt in Guyana, kan de Noorse 
industrie namelijk zelf naar harte lust uitstoten. De eerste betalingsschijf moest 
normaal gezien in 2010 worden uitgevoerd, idealiter vóór de Cancun Klimaattop, 
maar het eerste jaar van de overeenkomst verliep zonder dat Guyana enig Noors 
REDD-geld heeft gezien (laatste info 5 december 2010).

Als Ecuador er in slaagt om tegen oktober 
2011, 100 miljoen dollar binnen te halen 
voor dit unieke project, zal de olie in de 
grond blijven.



45

Vrede | nr. 407 | januari - februari 2011

fILmBEsPREkINg

Hij stelt vast dat de media tijdens de 
grote oorlogen van de voorbije honderd 
jaar, eerder fungeert als spreekbuis van 
onze regeringen, dan als tegenmacht 
die tracht de waarheid bloot te leggen. 
Anders zouden we waarschijnlijk met z’n 
allen vaststellen dat onze hoog aange-
schreven democratieën onwettige oor-
logen uitvoeren, die gepaard gaan met 
enorm veel bloedvergieten, mensenrech-
tenschendingen, vluchtelingenstromen 
en vernielingen. Oorlog gaat niet over 
het ‘brengen van democratie’, maar over 
eigenbelang en hebzucht. De pijnlijke 
waarheden over onze oorlogen worden 
liever voor het grote publiek verborgen 
gehouden en daarom waakt de overheid 
angstvallig over haar ‘public relations’. 
Tijdens de documentaire worden een 
heel aantal mensen geïnterviewd. Omdat 
John Pilger in Groot-Brittannië actief is, 
onderzoekt hij vooral de Britse media. 
Over de patriottische en oorlogszuch-
tige berichtgeving van de Amerikaanse 
‘embedded journalists’ van Fox News zijn 
er immers al interessante documentai-
res gemaakt (zie http://www.outfoxed.
org). Pilger praat onder andere met de 
verantwoordelijken voor het nieuws van 
ITV (het grootste Britse commerciële 
tv-netwerk) en BBC (de gerenommeerde 
Britse publieke omroep) over de bericht-
geving rond de aanloop naar de oorlog in 
Irak (maart 2003) en over de Israëlische 
aanval op de ‘freedom flotilla’ (mei 2010) 
die in Gaza trachtte aan te meren met 
hulpgoederen en waarbij negen Turkse 
vredesactivisten vermoord werden. De 
voor het nieuws verantwoordelijke jour-
nalisten zien niet echt een probleem in 
het klakkeloos overnemen van de berich-
ten die hen worden aangereikt tijdens de 
officiële persconferenties. “Het is de rol 
van de media om de woordvoerders van 

de overheid en de politici aan het woord 
te laten. Het is niet aan de media om al 
hun verklaringen en beweringen op de 
korrel te nemen en de waarheid ervan te 
verifiëren”. Ze voelen zich dan ook niet 
verantwoordelijk voor eenzijdige bericht-
geving. Bij de aanloop naar de oorlog in 
Irak verkondigde de Amerikaanse minis-
ter van Defensie Colin Powell onwaar-
heden over het bestaan van Iraakse 
massavernietigingswapens. Autoriteiten 
die konden bewijzen dat die er niet 
waren, zoals de voormalige directeur-
generaal van het IAEA (Internationaal 
Atoomenergie Agentschap) Hans Blix, die 
gedurende jaren inspecties uitgevoerd 
had en met zekerheid wist dat er geen 
massavernietigingswapens waren, kwa-
men nauwelijks aan het woord. Het doel 
van al die misleiding door de overheid, is 
de instemming krijgen van de publieke 
opinie voor hun plannen. 

Een VN-functionaris die de gevolgen rap-
porteerde van de keiharde economische 
VN-sancties die golden tegen Irak de jaren 
voorafgaand aan de oorlog van 2003, legt 
de mechanismes bloot achter de eenzij-
dige berichtgeving. Als je als journalist 
een interview wil met belangrijke politici, 
mee wil naar het oorlogsgebied, uitge-
nodigd wil worden voor persconferenties, 
enzovoort, dan ben je verplicht om op 
goede voet te staan met de regeringsfunc-
tionarissen en dat kan je enkel door de 
officiële lijn te volgen. Op die manier wordt 
kritische verslaggeving bijna onmogelijk 
gemaakt en worden de media dus mee 
onderdeel van de propagandamachine van 
de oorlogsmakers.

Als de reguliere media in gebreke blijven, 
is het belang van onafhankelijke media 
in het blootleggen van de waarheid aan-

zienlijk groot. Klokkenluiderswebsites 
zoals Wikileaks hebben ook een belang-
rijke rol te spelen. Wikileaks zette inmid-
dels al duizenden verhelderende officiële 
documenten over de oorlog in Irak en 
Afghanistan online. Iedereen herin-
nert zich ook de beelden, verspreid via 
Wikileaks, van de Amerikaanse Apache 
gevechtshelikopter boven Bagdad die 
van op bijna twee kilometer afstand acht 
Irakezen in het vizier krijgt. Twee van hen 
dragen een camera. Het groepje wordt 
door de Apache onder vuur genomen 
en iedereen komt om het leven. De hele 
straat ligt bezaaid met stukken lichaam, 
bloed en brokstukken. Commentaar van 
de schutter: “nice”. Naderhand blijken 
er ook twee kinderen geraakt te zijn. 
Commentaar van een verantwoordelijke 
van het Amerikaanse Ministerie van 
Defensie: “de opstandelingen doen er 
alles aan om burgers te betrekken”. Zelfs 
als het bewijs door heel de wereld aan-
schouwd kan worden, blijven de officiële 
woordvoerders ongestoord hun propa-
ganda spuien. 

Alle media hebben een zeer belangrijke 
rol te spelen in het ontmaskeren van 
onwaarheden en het niet kritiekloos 
overnemen van het discours van oorlogs-
makers, zogenaamde defensiespecialis-
ten en oorlogsmisdadigers op pensioen 
die ons willen overtuigen van de nood-
zaak van eindeloze oorlogen. Hopelijk zal 
de media haar rol ernstiger nemen wat 
de kwestie Iran betreft. Oud-premier en 
oorlogsmisdadiger Tony Blair kon alvast 
zijn zegje doen over het onderwerp 
tijdens een interview op BBC 2 in sep-
tember 2010: “Iran moet desnoods met 
geweld ervan weerhouden worden om 
nucleaire wapens te produceren”. Dat 
komt ons akelig bekend voor… 

Filmbespreking john Pilger,  
‘The War You Don’t See’ (2010) 

I Pieter Teirlinck I

John Pilger is oorlogsjournalist, documentairemaker en auteur van tal van boeken. Hij is afkomstig uit Australië en werkzaam in 
Groot-Brittannië. Oorlogsverslaggeving bracht hem onder meer naar de oorlogen van Vietnam, Oost-Timor en Palestina.  

In zijn nieuwste documentaire houdt hij de rol van de grote media in oorlogen tegen het licht. 
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Europa, Israël en de Palestijnen
I Ludo De Brabander I

Over het bezettingsconflict tussen Israël en de Palestijnen is er al veel inkt gevloeid. Het onderwerp is prominent aanwezig in 
onze media, maar er bestaan veel controverses en misverstanden over. Het staat bij veel lezers dan ook niet onterecht als complex 
geboekstaafd. Er is altijd wel een invalshoek die wat minder aandacht kreeg. In dat opzicht is het boek van Bilal Benyaich over de 

Europese relaties met beide conflictpartijen, meer dan welkom.

BOEkBEsPREkINg

De grote aandacht voor de kwestie houdt 
verband met het geostrategisch belang 
van de regio en de emotionele geladen-
heid in de Islamo-Arabische wereld, waar 
het conflict al decennialang omgeven 
wordt met veel symboliek. Maar even-
min vreemd aan de belangstelling in 
onze contreien is de gemeenschappelijke 
geschiedenis die een aantal Europese 
landen delen met zowel de bevolking 
van Israël als de Palestijnen. Zo is er de 
trieste geschiedenis van het Europese 
antisemitisme, dat uiteindelijk zou uit-
monden in het zionistisch verlangen van 
de joden naar een eigen staat. Dat die 
uiteindelijk gevestigd zou worden op de 
puinhopen van het Britse mandaatgebied 
Palestina, was een gevolg van de typische 
koloniale tijdsgeest en het Europese 
schuldbewustzijn over de genocide tegen 
de joodse bevolking voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De Palestijnen zijn 
dan weer het slachtoffer van de Europese 
steun aan het zionisme. Ze moesten het 
verdict van de Verenigde Naties onder-
gaan dat meer dan de helft van het 
gebied dat ze bewoonden, toewees aan 
een op te richten joodse staat. 

Het is met dit gegeven van de Europese 
historische verantwoordelijkheid in 
het achterhoofd dat Bilal Benyaich een 
geslaagde analyse maakt van de relatie 
tussen Europa, Israël en de Palestijnen. 
Hij doet dat gedocumenteerd en 
gestructureerd. Elk van de zes hoofd-
stukken is overzichtelijk ingeleid en aan 
het eind voorzien van een conclusie. Hij 
omschrijft de essentie van de relatie in 
termen van een politiek machtsdeficit 
of het onvermogen van de Europese 
Unie om een politieke rol te spelen in 
het conflictgebied. Nochtans beschikt de 
EU bij beide betrokken partijen over een 
groot economisch gewicht.

Europees buitenlands beleid
Het Europese buitenlands beleid, aldus 
Benyaich, is voor een groot deel ontstaan 
als een gevolg van de ontwikkelingen in 
het Midden-Oosten. De Zesdaagse Oorlog 
in juni 1967 en het aanvankelijk erg ver-
deeld reagerend Europa, noopten de zes 
landen van de Europese Gemeenschap 
om hun buitenlands beleid op elkaar af 
te stemmen. Dat mondde in 1971 uit in 
een Europese Politieke Samenwerking 
(EPS), die zich meteen schaarde achter 
resolutie 242 van de VN-Veiligheidsraad. 
Daarin werd Israël opgeroepen zich terug 
te trekken uit de bezette gebieden. De 
EPS betekende geenszins het einde van 
de Europese verdeeldheid. Die zou nog 
geregeld opduiken, maar doorgaans ook 
gevolgd worden door een poging het 
buitenlands beleid beter te organiseren 
en te integreren. Dat gebeurde bijvoor-
beeld toen Nederland samen met de VS 
zijn volledige steun uitsprak voor Israël 

in de Yom Kippuroorlog (1973), waarna 
de Organisatie van olie-exporterende 
landen (OPEC) een olie-embargo afkon-
digde en de EPS zich verplicht zag om de 
violen weer op elkaar af te stemmen. De 
'rechtmatige eisen van de Palestijnen' 
werden toen erkend. Toch zou de latere 
Europese Unie er nooit echt in slagen om 
een politieke rol van betekenis te spelen. 
Sinds het Verdrag van Maastricht en de 
ontwikkeling van het Gemeenschappelijk 

Buitenlands en Veiligheidsbeleid ziet 
de EU het als haar taak om de mensen-
rechten en de democratie te promoten. 
De verklaringen over de erkenning van 
de Palestijnse rechten kregen evenwel 
geen of een gebrekkige vertaling op het 
terrein. Na het Oslo-akkoord (1993), dat 
het begin inluidde van het zogenaamde 
'vredesproces', zou de EU de politieke 
hoofdrol noodgedwongen overlaten aan 
de VS. Ze zou zich voortaan toeleggen op 
het verstrekken van financiële steun aan 
de nieuwe Palestijnse Autoriteit en aan 
ontwikkelingsprojecten. Benyaich oordeelt 
terecht: “Door het gros van de interna-
tionale hulp aan de Palestijnen voor zich 
te nemen kocht de nieuwbakken EU zich 
letterlijk een plaats aan de diplomatieke 
tafel. De EU werd de bankier van de 
vrede, zonder enig uitzicht op een signi-
ficante politieke rol.” (p. 80) Ook met het 
Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) en 
de Euro-mediterrane Associatieakkoorden 

(speciale samenwerkingsakkoorden) zou 
de EU de kans missen om daadwerkelijk 
invloed uit te oefenen. Zo blijft de men-
senrechtenclausule sinds de inwerkingtre-
ding van het Associatie-akkoord van de EU 
met Israël, onuitgevoerd. Nochtans staat 
gestipuleerd dat deze clausule essentieel 
is en dat het niet respecteren ervan tot 
een schorsing of stopzetting van de over-
eenkomst kan leiden. Toen het Europees 
Parlement in een reactie op het bloedig 

De EU houdt de Palestijnen met een  
financieel infuus in leven, wat Israël van 
zijn internationaalrechtelijk plicht  
ontslaat om de bevolking die het bezet  
te onderhouden. 
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neerslaan van de tweede Intifada 
effectief de opschorting van het 
Associatie-akkoord vroeg, stelde 
de Europese Raad van regerings-
leiders zich verdeeld op. Israël 
kwam er uiteindelijk ongeschon-
den mee weg. Ook de oorsprongs-
regels, die stellen dat producten 
uit de joodse nederzettingen in 
de Palestijnse bezette gebieden 
niet onder de bepalingen van 
het Associatie-akkoord naar de 
EU mogen worden geëxporteerd, 
treedt Israël met de voeten. Voor 
de Palestijnen werkt het anders. 
Zij zijn financieel veel afhanke-
lijker van de Europese Unie en 
kunnen dan ook gemakkelijker in 
het gareel worden gedwongen. 
Het werd stilaan duidelijk dat “het 
conditionaliteitsbeleid van de EU 
enkel voor de zwakste partij in 
het conflict gold: de Palestijnen.” 
(p. 168) En bovendien: “Dat de EU 
de Palestijnen met een financieel 
infuus in leven hield, kwam Israël 
goed uit. Aldus ontlastte de EU 
Israël van zijn internationaalrechtelijke 
plicht tot onderhoud van de bevolking 
wier territorium het bezet.” (p. 158)

Geprivilegieerd
In het EU Actieplan voor Israël, dat opge-
maakt is in het kader van het Europees 
Nabuurschapsbeleid staan, anders dan 
voor de Palestijnen, veel voorrechten en 
weinig plichten. Meer nog, Israël heeft 
zich in de relaties met de EU opgewerkt 
tot een land met een speciaal statuut. Het 
is een sterk staaltje van politiek cynisme 
dat de Europese Raad het goed twee jaar 
na de dodelijke bombardementen op 
Libanon en anderhalf jaar na het afkondi-
gen van een moordend embargo tegen de 
bevolking van Gaza, nodig achtte om zich 
formeel achter de opwaardering van de 
relaties met Israël te scharen. Indien het 
Europees Parlement er niet voor gezorgd 
had dat de opwaardering in de koelkast 
werd gestopt, zou dit geleid hebben tot de 
institutionalisering van de diplomatieke 
betrekkingen, een stijgende participatie 
van Israël in Europese Agentschappen 
en programma's en de integratie in de 
Europese Eenheidsmarkt. Dat zou beteke-

nen dat Israël “kan genieten van bijna alle 
voordelen die EU-lidstaten afleiden uit 
hun lidmaatschap, zonder zich te moeten 
onderwerpen aan de plichten die een wer-
kelijk EU-lidmaatschap met zich mee zou 
brengen.” (p. 243)

De auteur legt de relaties tussen Israël en 
de EU haarfijn uit, maar aangaande de 
vraag hoe het komt dat het land zo'n uit-
zonderingspositie heeft verworven zal de 
lezer jammer genoeg wat op zijn honger 
blijven zitten. Benyaich vernoemt, even-
wel zonder dit uit te werken, de trans-
Atlantische relaties, het openhouden van 
de communicatiekanalen en Israëls hoog 
ontwikkelde economie en zijn weten-
schappelijk en intellectueel kapitaal. Ook 
andere factoren spelen wellicht een rol. 
In de VS bijvoorbeeld is er heel wat litera-
tuur verschenen over de invloed van de 
zionistische lobby. Hoe ziet die er uit in de 
Europese Unie? Welke invloed heeft ze? En 
in welke mate speelt het antisemitisme-
discours dat Israël en zijn aanhangers 
geregeld hanteren om kritiek te pareren, 
een rol in de Europese houding? En wat 
met het doorwerken in de Europese gees-

ten van de holocaust? Of kan 
Israël vooral op Europese goodwill 
rekenen omdat we een gemeen-
schappelijke cultuur hebben of 
zoals het Actieplan (2005) stelt: 
“gemeenschappelijke waarden 
van democratie en mensenrech-
ten” delen? De zionistische staat 
zou bijgevolg een zekere bescher-
ming moet genieten in een regio 
waar vijandige islamitische of 
autoritaire (Arabische) regimes de 
plak zwaaien.

Verder zou het ook interessant 
zijn om wat meer inzicht te 
krijgen in de toch wel bijzon-
dere relaties tussen de EU en 
Israël wat wetenschappelijk 
onderzoek betreft. Via het 
Zevende Raamwerkakkoord, dat 
Benyaich even vernoemt, heeft 
het Israëlische bedrijfsleven een 
uitzonderlijke plaats veroverd in 
Europa. Verschillende Israëlische 
wapenbedrijven participeren zo 
probleemloos aan de Europese 

onderzoeks- en ontwikkelingsprogram-
ma's. Dat betekent dat de EU onrecht-
streeks steun verleent aan de Israëlische 
wapenindustrie. Ook het feit dat de 
wapenhandel vanuit de Europese Unie 
richting Israël probleemloos kan doorgaan 
– ondanks de duidelijke ethische criteria 
die binnen de EU sinds eind 2008 bindend 
zijn voor alle Europese wapenexport – is 
iets dat aandacht verdiende.

Benyaich besluit dat “de Europese hou-
ding van de laatste jaren allesbehalve 
een constructieve bijdrage is geweest tot 
de transformatie van het conflict” en het 
zelfs verergerd heeft. De EU heeft een 
oplossing van het conflict mee bemoeilijkt 
doordat ze er niet in geslaagd is om “zelf 
gepropageerde waarden en normen con-
sequent te verdedigen en er zelf naar te 
handelen.” (p. 233)

Boekgegevens: BENYAICH Bilal, Europa, 
Israël & de Palestijnen. Van politiek 
deficit naar normatieve impasse, 
Brussel, ASP, 2010, 320 p.
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Rijkdombestrijding
In onze wereld wordt het ontwikkelings-
proces bijna volledig overgelaten aan de 
markt. In zoveel arme landen hebben 
overheden geen middelen om een dege-
lijke sociale bescherming uit te bouwen. 
Armoedebestrijding dient momenteel om 
de ontwikkelingssamenwerking draaiende 
te houden terwijl het neoliberale beleid 
verder kan worden gezet. “De millennium-
doelstellingen zijn tegelijk niet ambitieus 
en niet haalbaar. Ze zijn niet ambitieus 
omdat er te veel elementen -zoals men-
senrechten, sociale bescherming en werk-
gelegenheid- in ontbreken en omdat ze te 
veel mensen marginaliseren. Ze zijn niet 
haalbaar omdat armoede niet alleen het 
probleem van arme mensen is, maar van 

een hele samenleving. In een economisch 
systeem dat armoede en ongelijkheid pro-
duceert, kan je die armoede niet bestrij-
den door alleen onderaan de ladder te 
gaan werken. Armoedebestrijding is niet 
mogelijk zonder aan rijkdombestrijding 
te doen – dus tegen de ongelijkheid te 
strijden – en zonder het systeem zelf aan 
te pakken.”

Nu iedereen begint te beseffen dat de 
streefcijfers van de millenniumdoelstel-
lingen niet gehaald zullen worden en 
er tevens een grote ecologische crisis in 
aantocht is, komt een nieuw betoog aan-

zetten, zegt Francine Mestrum. Het accent 
komt te liggen bij “welzijn”. Welzijn kan 
naast welvaart, zeker een plaats innemen 
als politieke doelstelling, maar arme men-
sen hebben vooral meer welvaart nodig 
en voor hen zal ook meer economische 
groei en sociale bescherming nodig zijn.

Overheid 
Tegenover de vaststelling dat de wereld 
niet echt goed op weg is om de millen-
niumdoelstellingen te halen, plaatst 
de auteur de resultaten van Zuidoost-
Aziatische landen, van China en van 
Brazilië. Maar niet alleen halve continenten 
zoals China en Brazilië, niet alleen landen 
die het moeten hebben van hun goed-
kope arbeidskrachten of van de export 

van landbouwproducten, hebben kansen 
om sociale ontwikkeling waar te maken. 
Voor naties die grondstoffen bezitten, 
komt het er vooral op aan de bevolking 
te laten delen in de nieuwe rijkdom. Dat 
kan enkel het gevolg zijn van een sociale 
strijd, en van een regering en een beleid 
die verantwoording verschuldigd zijn aan 
de bevolking. Voor de arme landen is het 
onmogelijk om ook maar enige duurzame 
ontwikkeling te realiseren zonder een 
sterke en doelbewuste overheid en zonder 
bescherming. De neoliberale globalisering 
maakt een autonome ontwikkeling van 
arme landen onmogelijk omdat ze landen 

verplicht – via IMF, Wereldbank, WTO, ban-
ken en hefboomfondsen – zich te richten 
op export, wat het moeilijk maakt de 
interne markt te ontwikkelen. Dat ontwik-
keling vasthangt aan moderniteit, is een 
stelling van het boek. Veel moderniteits-
denken kan worden veroordeeld: eindeloze 
vooruitgang, overheersing van de natuur, 
absolute superioriteit van de westerse 
mens. Maar moderniteit is ook emancipa-
tie en solidariteit, is gelijkheid van man en 
vrouw, is ook het rationaliteitsdenken en 
is van belang voor het individu dat naast 
en in een collectiviteit bestaat. Het is niet 
omdat de ontwikkelingspraktijk niet tot 
resultaten leidt – zeker ook omdat de rijke 
landen hun zogenaamde 'universele' waar-
den nooit hebben toegepast op de derde 
wereld – dat we de idee ‘ontwikkeling’ 
moeten opgeven. Essentieel is de vaststel-
ling dat ontwikkeling nooit van buitenaf 
aangebracht kan worden, nooit buiten een 
samenleving om tot stand kan worden 
gebracht. Ontwikkeling kan maar, als afge-
stapt wordt van de voorwaarde dat de hulp 
eigenlijk moet dienen om een neoliberaal 
model in te voeren.

Ontwikkeling en veiligheid 
Francine Mestrum heeft het in haar boek 
ook over het denken rond het concept 
'menselijke veiligheid' van waaruit de 
stap naar 'humanitaire (militaire) inter-
venties' gemakkelijk te zetten valt. Dit 
is inderdaad een trend waar we bijzon-
dere aandacht moeten aan schenken: 
de humanitaire verantwoording van 
militaire optredens. Er zijn immers ook 
vredeslobbygroepen die de NAVO een 
rol willen zien spelen rond 'menselijke 
veiligheid'. Dit is in mijn ogen de ontken-
ning van het oorspronkelijke concept van 

BOEkBEsPREkINg

De auteur wijst op de gevaarlijke  
evolutie naar meer liefdadigheid, in 
plaats van te werken aan economische 
en sociale ontwikkeling.

Armoede kan pas verminderen als er  
herverdeling van de rijkdom komt

I Georges Spriet I

De rode draad die Francine Mestrum doorheen haar boek “Ontwikkeling & Solidariteit” trekt, is het pleidooi om 'ontwikkeling' 
opnieuw centraal te stellen in de internationale coöperatie. De millenniumdoelstellingen en vooral de focus op armoedebestrijding 
moeten weer opzij geschoven worden. Niet dat we armoede moeten laten bestaan uiteraard, maar het wegwerken van armoede is 
een gevolg van economische en sociale ontwikkeling. Ontwikkeling vormt de basis voor armoedebestrijding, niet andersom: armoe-

debestrijding kan niet in het ijle worden aangepakt.
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het Ontwikkelingsprogramma 
van de VN (UNDP), met name 
dat menselijke veiligheid uit 
zeven componenten bestaat 
die onderling van elkaar 
afhankelijk zijn en elkaar beïn-
vloeden: economische veilig-
heid, gezondheids-, milieu- en 
voedselveiligheid, veiligheid 
van de persoon, veiligheid 
van de gemeenschap en poli-
tieke veiligheid. In dit kader 
is er bijzonder weinig plaats 
voor het militaire, maar in de 
praktijk zien we toch dat het 
door onze politieke leiders 
gebruikt wordt om militaire 
interventies te verantwoor-
den. Ook de 'Responsibility to 
Protect' van de VN (de verant-
woordelijkheid van de wereld 
om mensen te beschermen 
tegen bepaalde dreigingen 
zoals genocide en misdaden 
tegen de menselijkheid) is in 
dit bedje ziek. Veiligheid en 
ontwikkeling worden sterk 
aan mekaar geklonken, maar 
vooral vertaald in militaire 
termen. “Met de klemtoon 
op veiligheid wordt – na de 
controle op de begroting en op het alge-
hele beleid van arme landen – nog een 
stap verder gezet in de herkolonisering.” 
Het aan elkaar koppelen van veiligheid 
en ontwikkeling zien we heel concreet 
in Afghanistan met de CIMIC opera-
ties (civiel-militaire coöperatie) van de 
Provinciale Reconstructieteams (PRT) van 
de NAVO. Hier is de humanitaire opdracht 
nog nauwelijks te onderscheiden van 
de militaire. Francine Mestrum stelt het 
beeld op scherp: “Deze civiel-militaire 
operaties, goed vergelijkbaar met de 
'civic actions' van de VS-militairen vroe-
ger in Latijns-Amerika, zijn erop gericht 
de harten en geesten van de bevolking 
te winnen en ze te verzoenen met de 
militairen.” In het eerste 'Europese ont-
wikkelingsverslag' van de EU (2009) over 
de fragiliteit in Afrika gaat het voor het 
eerst in een internationaal rapport rond 
'ontwikkeling' niet langer over armoede, 
maar rechtstreeks over veiligheid. Het 
doel van het beleid is niet langer 'ontwik-

keling' maar wel 'veerkracht', d.w.z. in 
staat zijn schokken op te vangen en erop 
te reageren. Daarvoor moet men verder 
kunnen gaan dan enkel het opbouwen 
van instellingen. Er is volgens dit rapport 
een betere samenwerking tussen de EU 
en de VN nodig voor militaire opdrach-

ten, met meer militaire middelen en 
met robuuste mandaten. Dat is de beste 
kans om succes te boeken, aldus het 
verslag. Op die manier, meent Francine 
Mestrum, wordt ontwikkelingssamen-

werking – en de humanitaire 
hulpverlening – geënt op de 
veiligheidsstrategie die de EU 
al langer aan het bespreken 
is. Tegelijk zal verder worden 
samengewerkt met de NAVO 
om overal ter wereld te kun-
nen optreden. De verdediging 
van ons grondgebied begint 
buiten onze grenzen, stelde 
NAVO secretaris-generaal 
Rasmussen tijdens de vei-
ligheidsconferentie van 
Munchen in 2010.

mondiale publieke 
goederen
Met al haar kritiek op de hui-
dige evoluties in het ontwik-
kelingsdenken wil de auteur 
echter zeker niet gezegd heb-
ben dat we helemaal niet aan 
'ontwikkelingshulp' zouden 
moeten doen. We moeten wel 
op de mistoestanden wijzen. 
Bovenal moet het huidig 
economisch wereldsysteem 
worden ‘gedelegitimeerd’. Zo 
moet de schuldenlast kwijt-
gescholden worden, moeten 
fiscale paradijzen verboden 

worden en is er nood aan meer transpa-
rantie in het kapitaalverkeer. Er zal hoe 
dan ook een ecologische schuld moeten 
afbetaald worden aan het Zuiden en de 
handelsverhoudingen moeten eerlijker 
worden. Ontwikkeling is wel degelijk 
mogelijk én wenselijk, maar niet met 

de huidige politieke en economische 
machtsrelaties. Ontwikkeling is in het 
huidig kader afgestemd op de behoeften 
van het Noorden. Wie ontwikkelingshulp 
echter simpelweg opzij schuift en pleit 

Met al haar kritiek op de huidige evolu-
ties in het ontwikkelingsdenken wil de 
auteur zeker niet gezegd hebben dat we 
helemaal niet aan 'ontwikkelingshulp' 
moeten doen.
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voor marktoplossingen, bestendigt alleen 
maar de ongelijkheid. De toenemende 
ongelijkheid in de wereld moet worden 
bestreden om zowel ethische als eco-
nomische redenen. De armoede kan pas 
echt verminderen als er een rechtvaar-
digere verdeling van de rijkdom komt. 
Het is geen verhouding van donor tegen-
over begunstigde, het is een relatie van 
evenwaardigheid waarin beide partijen 
besluiten samen te werken in wederzijds 
belang. Dat sluit paternalisme, liefdadig-
heid en betutteling uit, dat sluit 'Glazen 
Huizen' en particuliere vierde pijlers uit. 
Het komt erop aan de oprechte emoties 
voor acties zoals het Glazen Huis om te 
buigen naar een zinvolle politieke actie. 
Het moet gebaseerd zijn op een recht: 
het recht op ontwikkeling en op solidari-
teit, niet op een gunst.

Het boek bevat een openlijk pleidooi 
voor internationale belastingen in func-
tie van een wereldwijde solidariteit. 
Er is behoefte aan een democratische 
regulerende overheidsinstantie die een 
eind kan maken aan de macht van de 
rijke landen – IMF, Wereldbank, WTO, 
VN-Veiligheidsraad, G8 en G20 – waarbij 
de meerderheid van de wereldbevolking 
nauwelijks een stem heeft. De mondiale 
economie is dringend toe aan een strin-
gente regulering. Wellicht kan een par-
lementaire assemblee bij de VN, in com-
binatie met wereldwijde sociale bewe-
gingen, meer democratie en dynamiek 
brengen. Dit hangt nauw samen met de 
behoefte aan internationale belastingen 
om een internationaal ontwikkelings-
fonds te spijzen. Er zijn ondertussen 
meer mondiale behoeften ontstaan die 
een collectieve actie vereisen: milieu en 
mondiale publieke goederen zoals veilig-
heid, stabiliteit, sociale en economische 
rechten. Aan een internationale fiscaliteit 
kan bijvoorbeeld gewerkt worden via 
ecologische taksen of via een belasting 
op financiële transacties. Dit alles is 
niet zomaar een hersenspinsel: op de 
internationale scène wordt al af en toe 
in deze richting gedacht en het Europees 
Parlement stemde al twee resoluties 
waarin naar een 'financiële transactie-
taks' wordt gevraagd. Tal van bewegin-
gen en organisaties in de wereld werken 

aan een internationale fiscaliteit en aan 
democratische mondiale hervormingen. 
Een internationaal ontwikkelingsfonds 
zou moeten instaan voor het financieren 
van de werking rond mondiale publieke 
goederen zoals onderwijs, gezondheids-
zorg, gendergelijkheid, water, riolering, 
huisvesting, milieu. Men kan de arme 
landen vragen om een nationaal ontwik-
kelingsplan uit te werken waarbij de VN 
noch de rijke landen of hun instellingen 
voorschrijven hoe en wat er moet gebeu-
ren. Wel moet geoordeeld worden over 
de geloofwaardigheid en de haalbaarheid 
van het plan. Fondsen worden slechts 
ter beschikking gesteld naarmate er ook 
resultaten zijn. NGO's zouden op vraag 
van de regeringen van derdewereldlan-
den kunnen helpen bij de uitvoering van 
projecten. Dan sluiten ze aan bij natio-
nale prioriteiten en ontwikkelingsplan-
nen. Indien het nationaal beleid grote 
tekortkomingen vertoont, kunnen NGO's 
ook steun verlenen aan lokale sociale 
bewegingen om een beter beleid of 
betere prioriteiten af te dwingen. NGO’s 
kunnen eveneens studie- en lobbywerk 
helpen verrichten, en bemiddelen tussen 
het middenveld in het Noorden en het 
Zuiden. “Sociale bewegingen spelen een 
grote rol in het vormen van een tegen-
macht om een andere wereld mogelijk te 
maken”.

Alternatieven
Het boek ontmaskert op overtuigende 
wijze de neoliberale trends die achter 
bepaalde hulpdiscours verborgen zitten. 
Armoede en rijkdom zijn twee zijden van 
dezelfde munt. Het boek 'ademt' een 
anti-systeem lijn uit. Het kapitalisme is 
niet geschikt om elke wereldburger een 
menswaardig bestaan te garanderen. 
Maar er wordt ook nagedacht over hoe 
het dan wel zou moeten. De economi-
sche modernisering, diversificatie en 
collectieve emancipatie zullen moeten 
afrekenen met de macht van de rijke lan-
den. Landen moeten zelf en autonoom 
hun ontwikkelingsplannen opstellen, 
met internationale steun op basis van 
solidariteit. De auteur wijst op de gevaar-
lijke evolutie naar meer liefdadigheid, in 
plaats van te werken aan economische 
en sociale ontwikkeling. Kortom het 

boek is – zoals Francine Mestrum het zelf 
stelt – een uitnodiging tot debat, omdat 
ontwikkelingshulp zoveel meer moet 
zijn dan 'de armen helpen'. De voorstel-
len die ze lanceert zijn slechts een begin, 
zegt ze zelf. Ze moeten verder uitgewerkt 
worden en vooral gezien worden in een 
ruimere context die een verandering van 
de geopolitieke machtsverhoudingen 
mogelijk maakt, en die de economische 
en financiële architectuur van de wereld 
hertekent. Dat is een basisvoorwaarde 
voor het herstel van de soevereiniteit 
van staten en volken. Zoals in het 'woord 
vooraf' aangeeft: “geeft de auteur blijk 
van een diepe kennis van haar onder-
werp en toch wordt dat aan de lezer 
aangeboden in de vorm van een gesprek. 
Het is een kwestie van gezond verstand. 
Het bestaande systeem moeten we dele-
gitimeren omdat het de planeet en de 
mensheid vernietigt. De kennis wordt 
niet opgedrongen, maar de lezer zuigt 
ze langzaam op naarmate men verder 
leest in dit boek dat men maar moeilijk 
kan dichtklappen.” Voor iedere geïnteres-
seerde in ontwikkelingssamenwerking 
zal dit boek een uitdaging inhouden: 
kritisch zijn over hoe zaken lopen, maar 
zeker niet aan de kant gaan staan kijken. 
Het is de moeite om aan een andere 
wereld te werken. Het boek is een warm 
pleidooi voor internationale solidariteit. 
Laat ons inderdaad volop de neoliberale 
achtergrond van het officiële discours 
over ontwikkelingssamenwerking aan 
de kaak stellen, en de kaart trekken van 
het recht op ontwikkeling – economisch 
en sociaal – van iedere wereldburger. 
Een aantal 'namen' uit de wereld van 
ontwikkelingssamenwerking zeggen 
aan het begin van het boek te hopen dat 
de betrokken actoren – de overheid, de 
NGO's en andere verenigingen – dit boek 
lezen en meenemen in hun debatten en 
toekomstverkenningen. Zou een boek 
dan toch de (ontwikkelings-)wereld kun-
nen veranderen?

Boekgegevens: MESTRUM Francine, 
Ontwikkeling & Solidariteit,  
Uitgeverij EPO, 2010
ISBN 978 90 6445 660 2
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AgENDA

  
18-01-2011
Open Vredesraad 'afghanistan' 
De open vredesraad is het politieke klankbord voor onze 
werking. Inleidende lezing plus discussie over de situatie in 
Afghanistan. – Contactpersoon: pieter@vrede.be 
Locatie: Masereelhuis, Filips Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent
Aanvang: 19.30 – Inkom: gratis 

24-01-2011
Verdeeld land: OOggetuigeVerslag uit israël en palestina 
Met journaliste en juriste Simone Korkus en Zakaria 
Sedda, de Palestijnse vertegenwoordiger van de Israëlische 
mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights.
Organisatie: GAPP, Broederlijk Delen en Vrede vzw
Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
Aanvang: 20u – Inkom: gratis

25-01-2011
lezing: israël en palestina, een geëngageerde analyse 
door Ludo De Brabander
Locatie : CC Hasselt (Detmoldzaal), Kunstlaan 5 
Aanvang: 19.30u – Inkom: 4/6 euro
Inschrijven via: www.vormingpluslimburg.be

22-02-2011
studiedag fan
www.hetgrotegeld.be
Locatie: LBC-NV, Sudermanstraat 5, Antwerpen – 10u tot 16u
Contactpersoon: eric.goeman@attac.be

26-02-2011 t.e.m. 27-02-2011
VOrmingsweekend afghanistan
In oktober 2011 is het tien jaar geleden dat de VS Afghanistan 
binnenviel. Analyse van de politieke, sociale en economische 
situatie van het land. Welke alternatieven zijn er voor de 
militaire aanpak? Een gedetailleerd programma volgt nog.
Locatie: De Waterman, Werkhuizenstraat 3 – 5, Brussel 
Meer info via pieter@vrede.be of telnr. 09/233.46.88

09-03-2011
internatiOnaal seminarie OVer de situatie Van irakese academici
Locatie: Universiteit Gent 
Meer info: www.brussellstribunal.org/Seminar 

10-03-2011
BlikOpener: israël en palestina 
Lezing door Ludo De Brabander
Meer info: Vormingplus regio Mechelen 015 43 21 20 
Locatie: Bibliotheek, O.L. Vrouwlaan 1, Duffel
Aanvang: 20u – Inkom: 3 euro

30-03-2011
eurOpa en het israëlisch-palestijns cOnflict 
Salongesprek met politicoloog Bilal Benyaich, Ludo De 
Brabander en Bart Staes (Europees parlementslid GROEN!, o.v.) 
in het kader van 'Eye on Palestine', een Palestijns filmfestival.
Organisatie: Masereelfonds Gent, Vrede vzw, Victoria Deluxe, 
GAPP, De Centrale, MENARG
Locatie : Vredeshuis, Margrietstraat 9, 9000 Gent 
Aanvang: 19.30u – Info: www.eyeonpalestine.be 

Rechtzetting: In Vrede nr. 406 is bij het interview met Rick 
Rozoff iets weggelaten met een foutieve inhoud tot gevolg. 
Op blz 7, in de 3de kolom moet staan: “Alle EU-lidstaten met 
uitzondering van Cyprus zitten in de NAVO of de Euro-
Atlantische Partnerschapsraad (EAPC, een NAVO institutie die 
in het leven is geroepen om de relaties tussen NAVO leden 
en niet NAVO-leden in Europa te bevorderen, nvdr.) en de 
meerderheid van de NAVO landen zijn lid van de EU.” 

Wegens de vele gelijkaardige reacties op het artikel van Alain 
Meynen over de staking van 1960-1961 (Vrede nr. 406), hier 
een kleine aanvulling op zijn schrijven (red.) 

De ‘veralgemeende’ staking werd ingezet op de eerste dag van 
het plenaire kamerdebat over de zogenaamde eenheidswet. 
De protestbeweging kwam er ondanks de posities van Cool 
en Major (de 'rechtse' voorzitters van het ACV en het ABVV), 
maar ook spijts Renard, die zich wilde beperken tot een 
24-urenwerkonderbreking in januari 1961. Het zwaartepunt 
van de beweging voor een veralgemeende staking lag bij de 
ACOD (met G. Debunne als algemeen voorzitter van deze 
centrale en F. Lauwers als regionaal secretaris in Antwerpen). 
Het initiatief tot interprofessionele doorbraak kwam van de 
KPB-PCB (nationaal secretaris R. Beelen, hoofdafgevaardigde 
van ABVV-Metaal bij ACEC, R. Dussart; leider van het 
actiecomité van de Antwerpse dokwerkers, F. Van den 
Branden; leider van de linkervleugel van ABVV-Metaal van 
Cockerill, M. Baiwir – allen militanten voor de KPB-PCB). A. 
Renard vervoegde de strijd na verscheidene dagen verzet 
daartegen om er dan de leiding van te nemen en begin 1961 
het streefdoel ‘weg met de eenheidswet’ te verdraaien onder 
de ordewoorden 'federalisme en structurele hervormingen'. 
De PCB/KPB, belangrijk acteur van de voorbereiding en 
de ontketening van de staking, heeft niet enkel enorm 
bijgedragen aan de ruime en krachtige inzet ervan. Ze 
heeft bestendig het accent gelegd op ‘de grondwettelijke, 
niet-opstandige aard’ van de strijd. Omdat de staking 
is doodgebloed vóór de stemming in de Kamer van een 
‘enigszins afgezwakte’ eenheidswet, hervatten veruit de 
meeste stakers het werk met het gevoel dat de strijd was 
geëindigd op een nederlaag. Maar de hele episode leidde 
tot de val van de regering-Eyskens-Lilar, tot de ontbinding 
van de ‘overwegend rechtse’ Kamers en tot de vorming 
van een centrumlinkse meerderheid en regering (Lefèvre-
Spaak). Terwijl A. Renard en de zijnen zich in een ivoren toren 
opsloten en zich tot nader order zouden terugtrekken uit 
de leidende functies van het ABVV, gingen G. Debunne en 
co, daarin gesteund door de KPB, zich weldra toeleggen op 
het smeden van een gemeenschappelijk syndicaal front met 
het ACV-CSC en op het uitoefenen van rechtstreekse druk 
op de BSP (later PS en SP) en onrechtstreeks op de CVP/PSC. 
Deze strategie van de 'Debunne-beweging', maar ook van 
de KPB-PCB, waar gelukkig de opvolgers van A. Renard zich 
geleidelijk bij zouden aansluiten, heeft er voor gezorgd dat 
de naoorlogse sociale vooruitgang in België 'nog' twintig jaar 
bewaard bleef en zelfs relatief werd verder gezet. Pas in het 
begin van de jaren 1980 begon het tij in sociaal regressieve 
zin te keren, terwijl die trend in de meeste buurlanden 
(Thatcher en co) heel wat vroeger werd ingeluid.

Louis Van Geyt (oud-voorzitter van de KPB-PCB)

Volledig artikel: Vlaams Marxistisch Tijdschrift, nr. 21, 2010.
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CV Oostende 79,-; MH Brecht 10,-; RC Gent 10,-; JVH Zomergem 110-; CH Oudenaarde 10,-; FR Vilvoorde 10,-; JF Kortrijk 10,-; ED Hasselt 10,-;  
HV Ohain 10,-; HW Gent 10,-; FGTB Brussel 20,-; ND St Niklaas 10,-; DM Gent 90,-; JV Izegem 10,-; AVDB Gent 20,-; HM Tongeren 10,-.

Totaal: 2106,18 euro!

U heeft duidelijk gehoor gegeven aan onze oproep. Hartelijk bedankt hiervoor!

VARIA
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