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De Belgische minister van Defensie 
Pieter De Crem werkt naarstig aan 

zijn campagne om de volgende secre-
taris-generaal van de NAVO te worden. 
De Standaard kon via de klokkenluiders-
website wikileaks diplomatieke docu-
menten inkijken die betrekking hebben 
op de Belgische buitenlandse politiek. 
Daarin viel te lezen hoe De Crem gebruik 
maakte van een Amerikaanse hefboom 
om zijn persoonlijke Afghaanse oor-
logsbeleid door te drukken in België. Hij 
speelde de Amerikaanse Minister van 
Buitenlandse zaken Hillary Clinton drie 
specifieke vragen door die de VS dan aan 
premier Leterme kon voorleggen tijdens 
een ontmoeting eind 2009. Concreet 
ging het om de vraag naar 150 extra mili-
tairen, extra opleiders en de garantie dat 
de Belgen tot eind 2011 in Afghanistan 
zouden blijven. En zo geschiedde. 
Hoewel de PS en premier Leterme zelf 
afkerig stonden tegenover een verdere 
troepenverhoging, werd ingestemd met 
de dwingende vragen van onze belang-
rijkste NAVO-bondgenoot. De Crem 
wordt door Washington ondertussen 
erkent als ‘één van de grootste vrienden 
van de VS in de Belgische regering’.  
(www.destandaard.be)

In de nasleep van de grote economische 
crisis van 2008, luidt het in alle rijke 

landen dat er bespaard moet worden. 
Regeringen waarschuwen hun bevolking 
dat de broeksriem aangespannen moet 
worden. Ook in de VS zoeken de regering 
en de parlementsleden naar manie-
ren om de staatsuitgaven te drukken. 
President Obama stelde bijvoorbeeld 
voor om de subsidies voor de verwar-
ming van de huizen van arme gezinnen 
te halveren. Zowel Republikeinen en 
Democraten komen met allerlei ideeën 
op de proppen die een deel van hun kie-
zers zeker zullen raken in de portemon-
nee. Waar men uiteindelijk precies op  
zal besparen, moet nog verder besproken 
worden. Beide partijen zijn het alvast 
eens over een aantal posten waar zeker 
niet aan geraakt mag worden, zoals  
de jaarlijkse steun van 3 miljard  
dollar die de Amerikaanse belasting-
betalers schenken aan het Israëlisch 
leger. Over de inkrimping van de rest 
van het budget voor Buitenlandse Hulp 
kan volgens zowel de Republikeinen 
als de Democraten wel onderhandeld 
worden. Onder dit budget valt onder 
meer de steun aan Iraakse vluchtelingen 
en voedselhulp aan de armste landen 
ter wereld. Het door Amerikaanse ogen 
bekeken zeer hulpbehoevende Israël 

staat op plaats 15 van de 169 landen in 
de VN-Human Development Index. 
(www.counterpunch.org)

De besparingen die de Obama-
administratie beoogt, zullen 

evenmin gevonden worden in het 
Defensiebudget voor het fiscale jaar 
2012. Integendeel. Het basisdefensie-
budget wordt geraamd op 553 miljard 
dollar. Dat is een verhoging van 3% ten 
opzichte van het voorziene budget voor 
2011. Bovenop het basisbudget komt nog 
eens 117,6 miljard dollar voor de oorlogen 
in Afghanistan en Irak. 109 miljard dollar 
van dit totale oorlogsbudget is bestemd 
voor de operaties in Afghanistan. Het 
gaat hier dus om een uitgave van 
maar liefst 300 miljoen dollar per dag! 
De kostprijs van één VS-soldaat in 
Afghanistan op jaarbasis (1,1 miljoen 
dollar), ligt even hoog als het gemid-
deld jaarinkomen van 2.200 Afghanen. 
Ondertussen is het aantal armen in de 
VS zelf, gestegen tot een recordhoogte 
van 43,7 miljoen mensen. Volgens 
Michael Moore bezitten 400 superrijke 
VS-burgers vandaag evenveel als de helft 
van alle Amerikanen samen! Vorig jaar 
werd echter beslist dat de belasting-
voordelen voor superrijken, ingevoerd 
onder Bush junior, niet afgeschaft zullen 
worden. Met zulke prioriteiten zullen de 
gewone Amerikanen de broeksriem wel 
heel hard moeten aanspannen. 
(www.huffingtonpost.com)

Een paar weken geleden was de weg 
van Talaat Harb tot aan het Tahrir 

plein in het centrum van de Egyptische 
hoofdstad Cairo een bloederig nie-
mandsland. De demonstranten en de 
door de staat gesteunde huurlingen 
bekogelden elkaar er met stenen. 
Vandaag wordt de toevallige voorbij-
ganger er met een ander soort spervuur 
bestookt. Straatventers proberen er mas-
saal 'protest-kitch' aan de man te bren-
gen. Van T-shirts en nummerplaten tot 
martelaarskettingen. De revolutie van 
Egypte is een commercieel schot in de 
roos. Niet alleen de plaatselijke markt-
kramers maar ook alle grote Egyptische 
bedrijven zijn op de revolutionaire kar 
gesprongen. Via grote reclameborden 
feliciteren ze het volk met hun succes. 
Naast de felicitaties staat dan in het 
groot hun logo dat op spitsvondige wijze 
verweven is met de Egyptische vlag. De 
commercialisering van de volksopstand 
overschrijdt zelfs de continentale gren-
zen. Alle Egyptische vlaggen en vele pro-
test-hebbedingetjes die in Caïro verkocht 
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Kosovo, “een maffiastaat”

“Kief Gaza?”

De oorlog is verloren, maar toch blijft men moorden

No-go-zone in Gaza, foto: Inge Neefs

Europa:

Midden-Oosten:

Afghanistan:

worden zijn van Chinese makelij. Het 
Chinese volk kan (door de webcensuur 
opgelegd door Peking) maar moeilijk 
aan informatie geraken over de evolu-
ties in de Arabische wereld, maar dat 
belet de Chinese bedrijven blijkbaar niet 
om er volop munt uit te slaan. Leve het 
volk, leve de commercie!  
(www.guardian.co.uk)

De Britse minister voor Energie en 
Klimaatverandering, Chris Huhne, 

verkondigt overal dat het Verenigd 
Koninkrijk minder afhankelijk moet wor-
den van olie en gas. Op 4 maart gaf hij 
nog een toespraak waarin hij duidelijk 
pleitte voor een radicale overschakeling 
op een koolstof-arme economie, zeker 
gezien de huidige omstandigheden 
(opstanden in de Arabische olieregio). 
Hoe vlugger dit gebeurt, hoe zekerder 
en stabieler de Britse economie zal zijn, 
aldus Huhne. In zijn toespraak stelde hij 
ook dat het VK alles in het werk moet 
stellen om de uitstoot van broeikasgas-
sen te verminderen. Greenpeace en 
een aantal andere milieuorganisaties 
vonden de recente toespraak van de 
Liberaal-democratische minister ech-
ter een sterk staaltje van hypocrisie. 
Achter de schermen promoot hij name-
lijk de olie-exploratie voor de Schotse 
kusten. Onlangs gaf de Britse rege-
ring nog de toestemming om nieuwe 
diepzee-boringen uit te voeren aan 
de Shetlandeilanden. Minister Huhne 
was ook persoonlijk aanwezig bij de 
ondertekening van een megadeal tus-
sen het Russische oliebedrijf Rosneft en 
de Britse oliemaatschappij BP, voor de 
gezamenlijke exploitatie van oliereser-
ves in het Noordpoolgebied. “De retoriek 
van deze politicus is contradictorisch 
aan alles wat hij doet”, aldus Vicky 
Wyatt van Greenpeace. Was hij maar 
een uitzondering.
(www.theecologist.org) 

maart
Een ijzige wind jaagt mij
langs klamme paden.
Rusteloos schuiven wolken
over de kille heuveltoppen.
Vogels zoeken vergeefs
mildheid in de grijze lucht.
De zachte lentewind laat
eindeloos op zich wachten.

Jozef Vandromme
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Op 20 juni 2009 trad in België de wet tegen wapens met verarmd 
uranium in werking. Deze wet werd unaniem aangenomen in de 
plenaire zitting van De Kamer op 23 maart 2007. Kamerlid Dirk 
Van der Maelen (SP.a) schreef zijn wetsvoorstel op 28 december 
2005 omdat het militair gebruik van deze wapens, de versprei-
ding veroorzaakt van chemisch giftige 
en radioactieve stofdeeltjes. Besmette 
plaatsen vormen een permanente bron 
van gevaar voor de gezondheid van de 
mens en zijn milieu. In tegenstelling tot 
wat defensieminister Pieter De Crem 
(CD&V) en politicus Stef Goris (LDD) 
in februari 2011 beweerden, was het 
geenszins Dirk Van der Maelens bedoe-
ling om met dit wetsvoorstel electoraal 
voordeel te halen bij de verkiezingen 
van 8 juni 2007.

Tijdens de besprekingen in de Belgische 
defensiecommissie die aan de stem-
ming over het wetsvoorstel van Van 
der Maelen voorafgingen, waren er 
vragen over eventuele problemen met 
de uitvoerbaarheid van zo'n verbod 
bij internationale militaire operaties. 
Wat als Belgische troepen instaan voor 
logistieke ondersteuning, en munitie moeten hanteren of bewa-
ken die in België wel maar in andere landen niet verboden is? 
Volgens Dirk Van der Maelen zou er zich geen probleem stellen bij 
deelname aan NAVO-, VN- of EU-operaties, omdat een Belgische 
wet tegen uraniumwapens niet geldt voor het buitenlands grond-
gebied.

In een verslag van een diplomatiek onderhoud in de Amerikaanse 
ambassade te Brussel (maart 2007), ontsloten door Wikileaks,  
beweerden diplomaten het volgende: “Samenvatting. [...] Wij geloven 
dat we er in geslaagd zijn om de belangen van de VS te beschermen 
– de wet zal niet verhinderen dat Belgische troepen operaties kun-
nen plannen, assisteren (bvb. transport) of eraan deelnemen, waarin 
andere troepen wapens met verarmd uranium gebruiken. [...] Gewag 
makend van onze bezorgdheid over de beperkende bepalingen 
opgelegd aan de doorvoer van VS-materiaal, maakt het wetsontwerp 
'absoluut geen melding' van deze kwestie.” Einde citaat. Nochtans 
stipuleert Artikel 8 van de Belgische wapenwet (waaraan het verbod 
op uraniumwapens werd toegevoegd): “Niemand mag verboden 
wapens overdragen, vervoeren of opslaan” in België.

Een later vertrouwelijk diplomatiek rapport, over internationaal 
transport van wapens, verwijst de Belgische wet naar de prullen-
mand. Citaat: “We hebben van Werner Bauwens – directeur van het 
non-proliferatie en exportcontrolekantoor van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken – de verzekering gekregen dat de [Belgische] 

wet geen impact zal hebben op de doorvoer en de opslag van 
dergelijke wapens door de VS en de NAVO. Hij stelt dat, als een 
burgerlijke rechtsregel, de verdragsverplichtingen van België aan 
de VS en de NAVO voorrang hebben op een binnenlandse wet. We 
wijzen er bovendien op dat gelijkaardige Belgische wetten tegen 

antipersoonsmijnen en clusterbom-
men geen impact hebben gehad op 
VS- en NAVO-operaties.”

De Belgische Coalitie 'Stop urani-
umwapens!' vindt dat België zich 
medeplichtig maakt aan oorlogs-
misdaden in het buitenland en 
niet handelt naar de letter van de 
Belgische wapenwet als het de 
doorvoer toestaat van wapens die 
in België verboden zijn. Aangezien 
vredesorganisaties erop hebben 
gewezen dat doorvoer van wapens 
– waaronder clustermunitie – nog 
steeds plaatsvond in 2006 en 2007, 
heeft de Belgische Coalitie 'Stop 
uraniumwapens!' een aantal vra-
gen doorgespeeld aan het Belgisch 
parlement. In februari 2011 heeft 
Kamerlid Dirk Van der Maelen deze 

vragen als een schriftelijke parlementaire vraag ingediend. Zij 
moeten nu beantwoord worden door de Vice-eerste minister en 
minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen, 
Steven Vanackere (CD&V).

Ingediende Vragen:
Op 21 juni 2009 trad de wet van 11 mei 2007 tot aanvulling van de 
wapenwet – wat betreft het verbod op wapensystemen met verarmd 
uranium – in werking. De wet verbiedt munitie en bepantsering met 
verarmd uranium of elk ander industrieel uranium.

1. Kan u meedelen of er in 2009 en 2010 via de Belgische lucht- 
en zeehavens doorvoer plaatsvond van anti-tankmunitie en 
pantservoertuigen die verarmd uranium (of ander industrieel 
uranium) bevatten?

2. Indien doorvoer van deze conventionele uraniumwapens effec-
tief plaatsvond: a) Van welk land waren deze uraniumwapens 
afkomstig? b) Over hoeveel stuks en over welk kaliber van 
wapens ging het? c) Wat was de eindbestemming van deze 
doorvoer over het Belgische territorium? d) Werden deze ura-
niumwapens op de eindbestemming ingezet bij gewapende 
conflicten? e) In welk internationaal kader vond deze doorvoer 
plaats? f) Welke Belgische instanties gaven toestemming voor 
deze doorvoer van uraniumwapens?

Minister Vanackere heeft veertig dagen de tijd om deze vragen te 
beantwoorden. We zijn benieuwd.

Wikileaks: VS-diplomaten wuifden  
Belgische wapenwet weg

Belgische Coalitie Stop Uranium Wapens (BCSUW)
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Met het gewelddadige verloop 
van de opstand in Libië krijgen 
we opnieuw het vertrouwde 
beeld te zien. Westerse leiders 
en media schreeuwen in koor 
hun grote morele verontwaar-
diging uit en lanceren oproe-
pen om de Libische bevolking 
voor groter onheil te behoe-
den. Het déjà-vu-gehalte is 
nog groter als we kijken wie 
wat vertolkt. De Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië 
stelden voor om een  
'no-fly-zone' in te stellen zodat 
Qadhafi het luchtruim niet kan gebruiken om zijn bevolking 
te bestoken. De Britse premier Cameron heeft alvast zijn leger 
opdracht gegeven alles in gereedheid te brengen. De Verenigde 
Staten voerden al hun militaire aanwezigheid op en de NAVO 
heeft de activiteiten van de AWACS-radarvliegtuigen in de regio 
op Libië gericht. Het Pentagon beseft dat het een risicovolle 
operatie zou zijn, die in een open militaire confrontatie kan uit-
monden. De Libische luchtafweer moet immers eerst worden 
uitgeschakeld. Dat doet erg denken aan Irak, na de Golfoorlog 
van 1991. Toen kondigden beide landen samen met Frankrijk  
no-fly-zones af boven het noorden en zuiden van het land 'om 
de bevolking te beschermen'. Geregeld 'noodzaakte' dit bom-
bardementsvluchten. Dat dit zonder een duidelijk mandaat 
was van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd weg-
gewuifd met het argument van humanitaire noodzaak. Ook nu 
vinden het VK en de VS een VN-mandaat geen strikte noodzaak. 
Er is misschien een klein verschilpuntje. In het geval van Irak 
deden deze westerse grootmachten nog enige moeite om zich 
legaal in te dekken. Nu heeft men er absoluut geen moeite mee 
om het debat over militaire interventie buiten de VN om te 
voeren en het te beperken tussen NAVO-bondgenoten met wat 
lippendienst aan de VN en de mensenrechten. 

Sinds het einde van de Koude Oorlog koestert de NAVO mon-
diale ambities vooral in die regio's waar de 'energieveiligheid' 
in het geding is. Het humanitaire discours van de NAVO en de 
westerse grootmachten mag dan een goed verkoopsargument 
vormen, in het geval van Libië is het wat al te doorzichtig. 
Veel NAVO-bondgenoten en westerse bedrijven deden graag 
zaken met het Qadhafi-regime. Neem de wapenhandel. 
Sinds de opheffing van het wapenembargo in 2004 zagen 
weinig Europese regimes er graten in om vergunningen te 
verstrekken voor wapens aan Libië, ook al kampte het land 

met een meer dan beden-
kelijke reputatie op vlak van 
mensenrechten. Tussen 2005 
en 2009 verstrekten Italië, 
Frankrijk, Verenigd Koninkrijk 
en Duitsland voor 500 mil-
joen euro wapenvergunnin-
gen aan het Libische regime. 
België was in 2009 goed voor 
een bedrag van 22,3 miljoen 
euro, ondanks een vrij stren-
ge wapenwet. De Europese 
wapenexport in 2009 naar 
Noord-Afrika (2 miljard euro) 
en het Midden-Oosten  

(9,6 miljard euro) verdubbelde (!) ten opzichte van het jaar 
ervoor. De politiek verantwoordelijken weten maar al te goed 
dat het gevaar dat deze wapens gebruikt worden voor interne 
repressie uitermate reëel is. 

Eens het over wapenhandel gaat moet alle ethiek wijken.  
Het is dan ook hemeltergend en hypocriet als NAVO-
secretaris-Generaal Rasmussen verklaart dat hij zich niet kan 
indenken dat de internationale gemeenschap en de VN niets 
zouden doen aan de “afschuwelijke” inbreuken op de mensen-
rechten en het internationaal humanitair recht. Die inbreuken 
in Tunesië, Egypte, Jemen, Bahrein, Libië of Saoedi-Arabië 
gebeuren grotendeels met westers wapentuig. De betrokken 
regimes controleren grote reserves aan bodemrijkdommen en 
genoten daarom ook onze politieke steun. Mensenrechten kan 
de NAVO, noch haar hoofdrolspelers een moer schelen. Onze 
echte kopzorgen zijn gewijd aan de energiebevoorrading. 
Daarvoor hebben we regimes nodig, democratisch of niet, die 
bereid zijn om de olie te laten vloeien aan redelijke prijzen. 
Laat ons er dan ook geen doekjes om winden. De inzet van 
'operatie Libië' is niet de democratisering van het land, maar 
het verwerven van de controle over de rijke oliereserves, het 
destabiliseren van de Libische National Oil Corporation (NOC) 
en indien mogelijk liefst ook nog eens de privatisering van de 
olie-industrie onder controle van westerse multinationals. De 
NOC staat als 25ste gerangschikt in de top 100 van grootste 
oliebedrijven. Libië beschikt over 3,5 % van de mondiale olie-
reserves. Dat is dubbel zoveel als de VS. De Libische bevolking 
die in opstand komt kent de westerse drijfveren en stelt zich 
dan ook uiterst behoedzaam op tegenover elk pleidooi voor 
een militaire interventie. Zij heeft met Kosovo, Afghanistan en 
Irak in het achterhoofd, heel goed begrepen dat eens de mili-
tairen zijn geland, ze niet gemakkelijk weer vertrekken.

EDITORIAAL

editoriaal
Humanitair imperialisme

I Ludo De Brabander I
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de protesten in de Arabische wereld 
 

Interview met prof. Sami Zemni

I Ludo De Brabander & Soetkin Van Muylem I

De Arabische wereld staat in rep en roer, zoveel is duidelijk. Woedende menigtes joegen de Tunesische president Ben Ali op 
de vlucht, in Egypte zag Moebarak zich verplicht om af te treden en de bevolking van andere Arabische landen lijkt  
vastbesloten om dit scenario te kopiëren. Hoog tijd voor wat achtergrondinformatie. Professor Sami Zemni doceert  
geschiedenis van de Maghreblanden aan de Universiteit van Gent en helpt ons de situatie wat beter te begrijpen.

De protesten in Tunesië lijken zeer plots 
ontstaan te zijn. Wat waren de redenen 
voor de woede van de bevolking daar? 

Het sociaal protest is in de hele Arabische 
wereld eigenlijk al jaren aan de gang. 
Het komt en gaat als het ware in golven. 
Je zag wel duidelijk sinds 2008, met de 
impact van de internationale financiële 
crisis, dat het sociaal protest harder en 
gedurfder werd. De respons van de regi-
mes was echter ook harder. In Marokko 
was er in juni 2008 bijvoorbeeld een 
dagenlange opstand in de stad Sidi Ifni. 
Aan de basis van de onlusten lagen 
sociale grieven. Het leger is uiteindelijk 
ingezet om die opstand nogal hardhan-
dig neer te slaan. Er waren ook heel veel 

betogingen in kleine steden. Zodanig 
veel dat men zich afvroeg hoe het kwam 
dat de eerste tekenen van sociaal pro-
test niet in de grote steden ontstonden, 
waar je eigenlijk een concentratie hebt 
van alle problemen die zich kunnen 
voordoen in zo'n land. Vorig jaar zag je 
dat het geleidelijk aan ook in de grotere 
stedelijke gebieden onrustiger werd, 
zoals bijvoorbeeld in het Zuid-oosten van 
Tunesië. Het ongenoegen bestaat in de 
hele regio al heel lang. De ingrediënten 
zijn in elk land een beetje verschillend, 

maar er zijn ook gelijkenissen. De inter-
nationale financiële crisis is de extra 
'trigger' geweest die nodig was om meer 
mensen op de been te krijgen. Er zijn 
namelijk altijd al betogingen en kleine 
schermutselingen geweest, maar meestal 
durfde slechts een kleine groep mensen 
op straat te komen. In Tunesië zag je dat 
op amper één week tijd, de protesten 
gedragen werden door bijna een heel 
volk. Ook in dit geval verspreidde het 
protest zich vanuit de kleinere steden in 
het binnenland naar de kuststreken en 
iets later tot in Tunis. Dat laatste hebben 
de machthebbers natuurlijk altijd willen 
vermijden. Het was op het moment dat 
de protesten de hoofdstad bereikten, dat 
Ben Ali's dagen geteld waren. 

Ontstond het protest eerst in de kleinere 
steden omdat de mensen daar leven van 
de landbouw en dus als eerste getroffen 
werden door de crisis?

Voor een deel wel. In Sidi Ifni bijvoorbeeld 
leeft men van de visserij en hadden de 
protesten te maken met de haven die niet 
uitgebreid werd, waardoor onder meer de 
groeimogelijkheden veel te klein waren. 
Maar er was natuurlijk veel meer aan 
de hand. Landen met een zekere demo-
cratische organisatie kunnen de sociale 

onrust beter kanaliseren. De grieven van 
de jongeren in de perifere steden in het 
Tunesische binnenland, dat getekend 
werd door de crisis in de industrie, mijn-
bouw en landbouw, kregen geen gehoor. 
Daardoor sloeg het sociaal protest heel 
snel om in een politiek protest. Het ver-
drijven van de heerser werd gezien als de 
sleutel om het gesloten politieke systeem 
open te breken. Je zag hetzelfde ook in 
Egypte. De bevolking wilde Moebarak 
duidelijk weg. Maar de mensen weten 
natuurlijk wel dat dit niet voldoende is. 

Je zegt dat de economische crisis een rol 
speelde. In Egypte was ook de premier 
een doelwit omwille van zijn economisch 
beleid. Hoe zit het met de economie in  
de regio?

De lage lonen en de grote werkloosheid 
zijn constanten in de Noord-Afrikaanse 
regio, maar de lokale configuraties zijn 
toch verschillend. Je zou wel kunnen 
stellen dat bijna alle Arabische lan-
den, en zeker Tunesië, Egypte, Jordanië 
en Marokko, gekozen hebben voor de 
zogenaamde wondermiddelen van het 
neoliberale discours. Deze vier lan-
den kregen in de jaren 1990 en 2000 
veel lof als beste leerlingen van het 
Internationaal Muntfonds (IMF) en de 
Wereldbank. Egypte speelde een echte 
voortrekkersrol in de Arabische wereld 
op het vlak van de economische libera-
lisering. In al deze landen zag je duide-
lijk een terugtrekking van de staat uit 
allerlei domeinen van maatschappelijke 
actie en uit de sociale sectoren. Het 
gaat hier om een verschuiving van een 
welvaartsstaat, die op zich zeker niet 

Tunesië, Egypte, Jordanië en Marokko kre-
gen in de jaren 1990 en 2000 veel lof als 
de beste leerlingen van het Internationaal 
Muntfonds (IMF) en de Wereldbank. 
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perfect functioneerde 
en verre van ideaal was, 
naar een neoliberaal 
ontwikkelingsmodel. De 
idee dat de staat daar 
was om een bepaalde 
welvaart te garanderen 
voor iedereen, werd 
ingeruild voor een 
systeem waarin de ver-
schillende staten aller-
lei mechanismen van 
maatschappelijke actie 
aan de markt overlieten. 
We weten natuurlijk al 
langer dat de creatie 
van algemene welvaart 
op die manier een fictie 
is. Uiteraard zijn er in 
Egypte en Tunesië, net 
zoals in de rest van de 
wereld, mensen die van 
dit systeem geprofi-
teerd hebben. Sommige 
mensen, weinigen, heb-
ben daar zelfs enorm van geprofiteerd, 
maar de allergrootste meerderheid van 
de bevolking is eerder in de problemen 
gekomen. Dat wil niet zeggen dat ze 
van de ene dag op de andere straatarm 
zijn geworden. Een van de redenen 
waarom de Arabische wereld in opstand 
kán komen, is juist omdat het groepen 
van mensen betreft die een bepaalde 
welstand kenden, maar die voelden dat 
ze achteruit boerden. De middenklasse 
werd eigenlijk de strot toegenepen in 
plaats van versterkt door de econo-
mische hervormingen. Dit is een heel 
belangrijk gegeven. De Tunesische mid-
denstand en arbeidersklassen hebben 
lange tijd – en dat is ook de magic touch 
van Ben Ali geweest – een menswaar-
dig leven kunnen leiden en het gevoel 
gehad dat het traag maar gestaag voor-
uit ging. Ze bleven lange tijd geloven 
dat het voor hun kinderen beter zou zijn. 
Dit geloof was de laatste 6 à 7 jaren – al 
voor de internationale crisis dus – aan 
het tanen. Mensen uit de middenklassen 
kregen het gevoel dat ze naar beneden 
werden gezogen en dat het alsmaar 
slechter ging in plaats van beter, zoals 
het regime wilde laten uitschijnen. Dit 
geldt ook tot op zekere hoogte voor 

Egypte, hoewel de situatie zeker niet 
helemaal hetzelfde is. 

In Egypte zit je met een veel grotere 
onderontwikkeling dan in Tunesië.  
Als je kijkt naar bepaalde criteria zoals 
bijvoorbeeld het Bruto Binnenlands 
Product per inwoner, dan is dat in Egypte  
5 maal lager dan in Tunesië. De graad van 
analfabetisme is heel hoog en er is een 
enorme discrepantie tussen stad en plat-
teland. Deze schrijnende feiten zullen 
ook een effect hebben op het welslagen 
van een opstand of revolutie in Egypte. Ik 
denk dat de ingrediënten in Tunesië veel 
positiever zijn om tot een echt democra-
tisch experiment te komen. Het politieke 
landschap in Tunesië is zeer embryonaal. 
Alle politieke strekkingen zijn daar wel 
aanwezig, maar werden in het verleden 
systematisch tegengewerkt of mond-
dood gemaakt. Maar nu de politieke 
opening er is, kunnen ze zich beginnen 
organiseren, leden gaan ronselen en 
hun ideeën verspreiden. Dat Tunesië een 
politiestaat was onder Ben Ali, heeft er 
voor gezorgd dat er geen enkele politieke 
organisatie de revolutie op korte termijn 
naar zich toe heeft kunnen trekken. De 
enige organisatie die een impact had 

op de gebeurtenissen, was de vakbond. 
En dan nog vooral de lokale militanten 
want de vakbond in Tunesië is eigenlijk 
ook niet heel sterk. Vroeger wel, maar 
de president maakte de georganiseerde 
arbeid monddood. Het waren de lokale 
militanten die van zich lieten horen en 
acties wilden ondernemen, maar de top 
heeft dat lange tijd afgehouden. Op 
vrijdag 14 januari is Ben Ali vertrokken, 
maar op maandag 10 januari gaf de pre-
sident een speech die zo slecht verteerd 
werd door de Tunesische bevolking, dat 
het duidelijk werd voor de nationale top 
van de vakbond dat ze niet kon achter-
blijven. De druk van de lokale afdelingen 
was ondertussen zo groot geworden 
dat de top toen voor het eerst duidelijk 
stelde dat de protesten legitiem waren 
en dat ze erachter stonden. Ze twijfel-
den nog altijd aan wat hen nu precies 
te doen stond, maar ze gaven met deze 
verklaring wel groen licht aan de lokale 
militanten. Het waren zij die de revolutie 
eigenlijk een definitieve vorm hebben 
gegeven. De inbreng van vakbondsmili-
tanten in Tunesië, toont dat het protest 
in eerste instantie sociaal-economisch 
was. Daar is het mee begonnen. Doordat 
de politieke wereld daar alleen maar met 
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repressie op antwoordde groeide en evo-
lueerde het protest.

In Egypte heb je de oppositiebeweging 
van de Moslimbroeders. Het valt op dat ze 
tamelijk afwezig bleven in de protesten.

In Egypte zit je met een compleet ander 
politiek systeem dan in Tunesië. Het poli-
tiek leven is er rijker, maar het wordt 
toch heel sterk gecontroleerd. Je zou 
het kunnen vergelijken met een thea-
ter, daar kent ook iedereen zijn rol. In 
Egypte zijn er vakbonden, professionele 
organisaties, politieke groepen, bepaalde 
vormen van oppositie en uiteraard ook 
de Moslimbroeders, de grootste politieke 
oppositie in het land. Al deze gegevens 
maken het klimaat natuurlijk veel 
explosiever. Egypte staat als volkrijkste 
Arabische natie ook veel meer in het cen-
trum van de belangstelling. 

De vakbond in Egypte die nog stamt uit 
de tijd van Nasser is volledig gesteriliseerd 
en ligt onder de knoet van Moebarak 
en zijn NDP (Nationaal Democratische 
Partij). Maar sinds de grote betogingen en 
stakingen in de industriestad El-Mahalla 
El-Kubra van 2005 en 2006, zijn er heel 
veel lokale kernen van nieuwe, niet erken-
de vakbonden ontstaan. 

Het is juist dat de Moslimbroeders abso-
luut niet de grote revolutionairen zijn 
geweest. Ze zijn ook altijd tegen zulke 
grote opstanden geweest. Ze zien dat 
direct als 'fitna', onenigheid onder de 
moslims, wat alleen maar kan verde-
len en niet versterken. Het wordt ook 
een beetje afwachten wat ze nu gaan 
doen. Zij blazen al jaren warm en koud. 

Ook over de arbeidersstakingen van 
El-Mahalla waren ze zeer vaag. Ze publi-
ceerden verklaringen in de trant van: 
“wij staan achter de vrijheid van alle 

burgers om te betogen en op te komen 
voor hun rechten, maar weliswaar bin-
nen de aanvaardbare grenzen van de 
welvoeglijkheid”. Wat bedoelen ze daar 
nu eigenlijk mee? Dat er geen band of 
auto in brand gestoken mag worden? 
Waar liggen de grenzen? Het is nogal 
paternalistisch.

Als je het parcours van de Moslimbroeders 
in de politiek bekijkt in de jaren 1990 en de 
jaren 2000, voor zover ze in het parlement 
hebben gezeten, dan is dat hallucinant 
slecht. Zij hebben bijvoorbeeld altijd de 
kant van de grootgrondbezitters gekozen. 
De nationalisering van gronden, die onder 
Nasser was doorgevoerd, is met de steun 
van de Moslimbroeders teruggeschroefd. 

Het militant islamisme blijft nochtans dé 
grote schrik van het Westen. Tegen het 
islamisme is altijd zeer repressief opge-
treden door de dictatoriale regimes van 
de Maghreb, met de volle steun van het 
Westen. Het lijkt er echter op dat Egypte 
niet het enige land is in de regio waar het 
(militante) islamisme niet prominent aan-
wezig is in de huidige protesten. Klopt dat? 
 
Ja. En in Jemen is dat bijvoorbeeld een 
grote verrassing. Ondanks het verleden 
in Algerije, treden ze ook daar niet op de 
voorgrond. Ik ben eigenlijk heel blij met 
die vaststelling. En dit om verschillende 
redenen. Eerst en vooral zeggen vele 
onderzoekers, waaronder ikzelf, al een hele 
tijd dat het islamisme in Noord-Afrika 
en in het Midden-Oosten – met uitzon-
dering natuurlijk van de frontlijnstaten: 
de Palestijnse gebieden, Libanon en in 
mindere mate Jordanië – al lang over haar 
hoogtepunt heen is. Dat wil niet zeggen 

dat de islam als meer maatschappelijke 
factor geen politieke rol meer zal spelen 
in de toekomst. Als het een rol zal spelen 
dan zal het echter eerder in de zin zijn van 

een conservatieve partij zoals bijvoorbeeld 
de AKP in Turkije of de PJD in Marokko. 
De Moslimbroeders in Egypte zijn anders. 
Zij omschrijven zichzelf nog altijd als een 
'religieuze beweging' en hebben de sprong 
naar een conservatieve politieke partij nog 
niet kunnen maken. De PJD en de AKP zijn 
in de eerste plaats politieke partijen, die de 
islam als een soort van grote grabbelton 
gebruiken waarmee ze hun politiek project 
kunnen inspireren. Als er democratieën 
zullen komen in Noord-Afrika zullen het 
embryonale islamo-democratieën zijn, 
vergelijkbaar met een christendemocratie. 
Dat militante islamisme waar men het hier 
altijd over heeft is heel specifiek verbon-
den aan bepaalde landen en aan bepaalde 
kwesties. Dat kan niet zomaar veralge-
meend worden. Het islamistisch terrorisme 
komt ook helemaal niet van Noord-Afrika, 
zelfs al lang niet meer uit Egypte. De auto-
craten die in de Noord-Afrikaanse staten 
al heel lang aan de macht zijn, gebruiken 
net terreur om hun eigen bevolking te 
onderdrukken. Voor de Tunesische bevol-
king staat terreur gelijk aan Ben Ali en zijn 
regime, niet aan de islamisten. 

Kan de protestbeweging dan wel ideolo-
gisch gekaderd worden?

Ik denk in ieder geval dat er overal een 
nieuwe generatie aan het opstaan is die 
het autoritarisme van de 'gumlaka' beu is. 
Gumlaka is een samentrekking van 'mam-
laka' en 'gumhu-riyyah', de Arabische 
woorden voor koninkrijk en republiek. 
De mensen zijn het beu dat zonen hun 
vaders opvolgen in een republiek. Dit is 
immers een aanfluiting van de logica van 
een republiek. Ze willen meer vrijheden 
en ze willen die vrijheden op verschillende 
vlakken. Denken al die jongeren nu op 
dezelfde manier na over vrijheid? Neen, 
natuurlijk niet. Ik denk dat iedereen snakt 
naar elementaire politieke vrijheden, vrij-
heid van meningsuiting, vrijheid van orga-
nisatie, van samenkomst, van discussie en 
noem maar op, maar er zullen ook gren-
zen en verschillen zijn. Sommige jongeren 
komen bijvoorbeeld op straat voor hun 
vrijheid, maar vinden dat seksuele vrij-
heid daar geen deel van uitmaakt, terwijl 
anderen vinden dat dit er ook onder valt. 
De rol van de islam daarin, verschilt heel 

Het militant islamisme in Noord-Afrika  
en het Midden-Oosten is, behalve in de  
frontlijnstaten, al lang over haar hoogte-
punt heen.
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sterk van land tot 
land. Er zijn grote 
culturele verschui-
vingen binnen de 
jongere genera-
ties, die bezig zijn 
met andere dan 
alleen religieuze 
uitingsvormen. De 
islam blijft echter 
een aanwezige 
factor. Maar zelfs 
diegenen die bezig 
zijn in de naam 
van de islam, zijn 
geen Taliban hé. 
Dat zijn mensen 
die heel nadruk-
kelijk nadenken 
over de grenzen 
van religie, over 
wat dit allemaal 
juist inhoudt. Wat 
er nu aan het gebeuren is in de Arabische 
wereld heeft niets met de islam te maken. 
In Tunesië zelf hoor je dat ook heel veel 
zeggen, zelfs door echte islamisten met 
een lange baard. Het zijn allemaal mos-
lims in Tunesië, behalve 2% buitenlanders. 
Het is een zeer homogeen land op reli-
gieus vlak. Het gaat niet over de islam, 
het gaat over politieke vrijheden en een 
regime dat moet verdwijnen. Landen zoals 
Algerije en Marokko hebben burgeroorlo-
gen gekend. Het volk wil dat allemaal niet 
meer. Zij geloven niet meer dat de islam 
de oplossing is voor alles. Ik vrees dat er 
in Egypte wel een grotere voedingsbodem 
is voor dat soort religieuze retoriek, onder 
meer omdat je daar nog veel meer analfa-
betisme hebt. Vandaar dat ik dus vermoed 
dat het werk dat daar te doen valt als de 
revolutie zou slagen, toch iets complexer 
zal zijn. Het zal minder stabiel zijn als in 
Tunesië. 

Laten we eens kijken naar de buiten-
landse actoren in deze hele affaire.  
De Europese Unie werkt volop samen 
met de geviseerde regimes via het  
Euro-mediterraan Partnerschapsbeleid 
(een politieke, economische en culturele 
samenwerking), dat de economische 
politiek van Noord-Afrika aanzienlijk 
beïnvloedt. 

De Europese Unie, en zeker de afzonder-
lijke lidstaten, hebben altijd achter deze 
regimes gestaan. Tot twee dagen voor 
Ben Ali vertrok, speelde Frankrijk nog 
veiligheidsadviseur van Tunesië in een 
poging de volkswoede te onderdrukken. 
Toen de revolutie echter leek te slagen, 
waren de lidstaten opeens allemaal 
voorstanders van de democratie. Ik weet 
ondertussen via Tunesische getuigenis-
sen uit de entourage van Ben Ali dat de 
president echt geloofde dat hij bij zijn 
vlucht, via Malta voor een paar dagen 
naar Frankrijk zou gaan en daarna als het 
weer kalmer was terug zou komen. De 
Franse president Sarkozy weigerde hem 
echter asiel te verlenen.

Het is natuurlijk zo dat Europa zich ook 
al een tijd bezighield met zogenaamde 
'normatieve injecties' in Noord-Afrika. 
Dat zijn allerlei projecten die opgezet 
worden rond goed bestuur, het afleggen 
van rekenschap, de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht, enzovoort, 
zaken die dus de waarden en normen 
van een democratie zouden moeten 
meegeven. Misschien, dat zal later 
moeten blijken, hebben die projecten 
wel een nut gehad voor de mensen die 
deze revolutie voeren. Maar toch had 
de Europese Unie het huidige scenario 

nooit voor ogen. 
De Europese poli-
tiek is dus dui-
delijk zeer dub-
belzinnig, net 
zoals het beleid 
van de Verenigde 
Staten overigens. 
Eigenlijk is het 
simpel: interna-
tionale relaties 
gaan niet over 
mensenrechten, 
over democratie 
of over politiek. 
Ze gaan over 
belangen. Zowel 
de EU als de VS 
hebben volgens 
mij niets prin-
cipieel tegen 
democratie in de 
Arabische wereld. 

Maar als ze moeten kiezen tussen de 
stabiliteit van een gekend systeem – 
d.w.z. de Arabische potentaten die de 
belangen van het Westen verdedigen 
– tegenover de onzekere uitkomst van 
een democratische transitie, dan kie-
zen ze natuurlijk altijd eieren voor hun 
geld: stabiliteit gaat voor. Condoleezza 
Rice zei in Cairo een jaar of zes geleden: 
“Mijn land heeft veel te lang stabiliteit 
boven democratie verkozen. Dat heeft 
niet gewerkt, dus we moeten het over 
een andere boeg gooien”. Uiteindelijk 
is daar niets van gekomen. Integendeel, 
onder Bush is de samenwerking met 
de autocratische Arabische regimes 
nog nauwer geworden. Als we naar 
Egypte kijken, kunnen we zelfs stellen 
dat Moebarak daar alleen nog maar zat 
dankzij Washington. De enorme militai-
re steun die de VS voorziet voor Egypte, 
zorgt ervoor dat het regime kan rekenen 
op een uitgebouwd leger en politieap-
paraat om haar macht te handhaven. 
De aspiraties van het Egyptische of het 
Tunesische volk zullen altijd onderge-
schikte factoren blijven in het bepalen 
van de Westerse standpunten.

Een volledige en onbewerkte versie van het  
interview valt te lezen op www.vrede.be
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De Arabische revolte baart de EU en de VS 
grotere zorgen dan ze laten uitschijnen

I Soetkin Van Muylem I

Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, klampt het Libische staatshoofd kolonel Moammar al-Qadhafi zich krampachtig 
vast aan de macht. De meerderheid van de Libische bevolking heeft zich luidruchtig tegen hem gekeerd.  

Grote delen van Qadhafi’s leger en zijn administratie kiezen de kant van de revolte. Alleen de legereenheden onder het bevel  
van zijn zonen en de geprivilegieerde stammen en personen die profiteerden van de olierijkdom in deze cliëntelistische staat,  

blijven achter de kolonel staan. Qadhafi heeft de oorlog verklaard aan zijn eigen volk.

Qadhafi
Moammar al-Qadhafi, die in 1969 via een 
staatsgreep aan de macht kwam, werd 
lange tijd als een paria beschouwd door 
de Westerse machten. Zijn geflirt met 
het panarabisme, zijn anti-imperialisme 
en vooral zijn steun aan heel wat groe-
pen die door het Westen als terroristisch 
beschouwd werden, leverden hem geen 
goede punten op tijdens de eerste twee 
decennia van zijn bestuur. In 1986 bom-
bardeerden de Amerikanen de steden 
Tripoli en Benghazi. 101 Libiërs kwamen 
om, maar Qadhafi overleefde de bombar-
dementen op zijn huis. In 1993 legde de 
VN economische en diplomatieke sancties 
op aan Tripoli omdat het weigerde twee 
van internationaal terrorisme verdachte 
Libiërs uit te leveren. Het land was toen 
al jaren onderhevig aan een wapenem-
bargo van de VS. Gedurende de jaren 
1990 verdween Qadhafi een beetje op de 
achtergrond van het wereldtoneel. Na de 
aanslagen van 11 september 2001 sloop hij 

echter stilletjes terug op de voorgrond als 
de eerste Arabische leider die Al-Qaeda 
en haar acties veroordeelde. In 2002 excu-
seerde hij zich voor de bomaanslag op een 
passagiersvliegtuig boven het Schotse 
stadje Lockerbie in 1988. De VN-sancties 
tegen Libië werden definitief opgeschort 

in 2003. Stap voor stap trad Qadhafi uit 
zijn isolement. Geen enkele van de vele 
rapporten over mensenrechtenschendin-
gen vanwege zijn regime stonden de nor-
malisering van de relaties met de rest van 
de wereld in de weg. In maart 2004 kreeg 
Qadhafi bezoek van de eerste Westerse 
leider in jaren. De Britse premier Tony Blair 
hoopte hem te rekruteren voor ‘de mondi-
ale strijd tegen het terrorisme’. In oktober 
2004 beslisten de Europese lidstaten het 
18 jaar oude wapenembargo tegen Libië 
op te heffen. Qadhafi was een belang-
rijke partner geworden in de strijd tegen 
de illegale immigratie die ‘fort Europa’ 
bedreigt. Om deze taak naar behoren uit 
te voeren had de Libische leider modern 
militair materiaal nodig. 

Wapenleveringen
Sinds de beëindiging van het wapenem-
bargo, voorzagen de Europese lidstaten 
het Qadhafi-regime rijkelijk van allerlei 
militaire speeltjes. Onderzoeker Dan 

O’Huiggin snorde de data op over de 
Europese exportlicenties richting Libië 
van 2005 t.e.m. 2009. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat de cijfers over de 
exportlicenties niet noodzakelijk overeen-
komen met de uiteindelijk geleverde goe-
deren. Het kan best zijn dat in sommige 

gevallen de wapens nooit verkocht zijn. 
Dit zijn echter de enige accurate cijfers 
waarover we in Europa beschikken en ze 
geven zeker een duidelijke indicatie. In de 
eerste 5 jaar na het embargo keurde de 
EU in het totaal voor 834,5 miljoen euro 
aan exportlicenties voor Libië goed. 2009 
alleen, was goed voor 343,7 miljoen euro 
aan goedgekeurde wapenvergunningen. 
Voor de hele periode 2005-2009 was 
het Italië van Berlusconi de topexpor-
teur, met een totaal aantal licenties van 
276,7 miljoen euro. Frankrijk leverde in 
dezelfde periode voor 210,15 miljoen euro 
aan licenties af. Het Verenigd Koninkrijk 
en Duitsland kenden tussen 2005 en 
2009, respectievelijk 119,35 miljoen euro 
en 83,48 miljoen euro aan exportlicen-
ties toe. De licenties van het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk hadden betrekking 
op een hele waaier aan vuile wapens zoals 
bijvoorbeeld chemische en biologische 
wapens, anti-oproer materiaal, radioac-
tief materiaal, enzovoort. België prijkt 
op de 6de plaats op de lijst van grootste 
EU-exporteurs naar Libië tussen 2005 en 
2009! Het totaal aantal Belgische wapen-
exportvergunningen met bestemming 
Libië bedroeg alleen in 2009, een waarde 
van maar liefst 22,3 miljoen euro. 
België is waarschijnlijk het enigste 
land ter wereld waar wapenhandel 
een bevoegdheid is die niet onder het 
ministerie van Buitenlandse Zaken valt. 
Exportlicenties voor wapentuig worden 
hier uitgeschreven door de regionale par-
lementen. Een onbegrijpelijke regeling, 
vermits op die manier licenties goed-
gekeurd kunnen worden voor landen 
waar de federale regering geen goede 
diplomatieke betrekkingen mee heeft 
en omgekeerd. Nog onbegrijpelijker is 

Wie denkt dat er nobele intenties achter 
een mogelijke militaire interventie zitten, 
zoals het beëindigen van het bloedvergie-
ten of het indammen van een humanitaire 
crisis, heeft het bij het verkeerde eind.
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dat de Waalse regering de 
enige aandeelhouder is van 
de grootste wapenfabri-
kant in het Waals gewest: 
FN Herstal. De Waalse over-
heid mag dus de licenties 
goedkeuren voor haar 
eigen wapenindustrie. In 
2009 keurde de Waalse 
regering, volgens verschil-
lende krantenberichten, 
exportvergunningen 
goed voor de levering van 
lichte wapens aan Libië ter 
waarde van 11,5 miljoen 
euro. Volgens de gegevens 
verzameld door O’Huiggin 
leverde België in 2009 
echter voor 17 miljoen aan 
vergunningen af voor lichte 
wapens met bestemming 
Libië. Een aantal Vlaamse 
politici schreeuwden uiter-
aard moord en brand, maar 
de Vlaamse regering gaat zeker niet vrij-
uit. Volgens O’Huiggin leverde België in 
2009 ook voor meer dan 4 miljoen euro 
aan elektronische apparatuur ontwikkeld 
om in te bouwen in grotere wapensyste-
men. Dit is de specialiteit van de Vlaamse 
wapenindustrie. 

In 2008 werd de reeds bestaande 
Europese Gedragscode rond wapenuit-
voer wettelijk bindend. Net zoals in de 
Belgische wetgeving (bij gebrek aan 
regionale wetgeving rond wapenhandel 
wordt nog altijd de federale gebruikt) 
staat in de lijst van uitleveringscriteria 
van de Europese Gedragscode duidelijk 
dat wapens niet mogen geleverd wor-
den aan landen waar ze gebruikt zou-
den kunnen worden voor binnenlandse 
onderdrukking. De economische en 
politieke belangen blijken in de praktijk 
echter zwaarder door te wegen dan 
ethische criteria. De zogenaamde morele 
waarden van de EU wegen bijvoorbeeld 
helemaal niet op tegen de olie van 
Qadhafi. Voor de onlusten was Libië 
de derde grootste olieleverancier van 
Europa. België heeft de afgelopen jaren 
trouwens wapens uitgevoerd naar bijna 
alle landen waar de bevolking recent 
op straat is gekomen voor vrijheid en 

democratie: Marokko, Algerije, Libië, 
Egypte, Jordanië, Jemen en Bahrein. 
In december 2010 keurde de Vlaamse 
regering nog voor 1,5 miljoen euro ver-
gunningen goed voor onderdelen van 
wapensystemen en militaire voertuigen 
met bestemming Bahrein. Het brutale 
optreden van veiligheidsdiensten zorgde 
daar de afgelopen weken ook al voor 
dodelijke slachtoffers.

Interveniëren in Libië?
Als zelfverklaarde grote pleitbezorger 
van de democratie en de vrijheid is het 
nogal moeilijk voor de Verenigde Staten 
om de strijd van de Arabische volkeren af 
te keuren. Het duurde aanvankelijk even, 
maar toen de schaal en de impact van de 
protesten in Tunesië en Egypte duidelijk 
werden, kwamen de Amerikaanse hoog-
waardigheidsbekleders aanzetten met 
voorzichtige solidariteitsverklaringen. 
Terwijl bondgenoot Israël de Egyptische 
ex-president Moebarak tot op de dag van 
zijn vlucht met hand en tand (25 januari) 
bleef verdedigen, sprak Obama zich uit 
voor een “ordelijke transitie naar een 
meer open politiek systeem”. Moebarak, 
die jarenlang op de gulle steun van de 
VS had kunnen rekenen, moest er aan 
geloven. De VS zette het Egyptisch leger 

achter de schermen onder druk om 
Moebarak uit het zadel te duwen. We zul-
len de Amerikanen echter niet gauw druk 
zien uitoefenen op het Egyptisch leger 
om de macht nu door te geven aan een 
civiel bestuur. 

Wat Libië betreft werd er bij het uitbre-
ken van de eerste onlusten opnieuw 
getalmd door de internationale leiders 
om te reageren. Toen het duidelijk werd 
dat Qadhafi het volk niet zomaar zou 
kunnen bedaren, werd de Libische leider 
onder meer door de Amerikaanse presi-
dent Obama, de Britse premier Cameron 
en de Franse president Sarkozy aange-
maand om af te treden. Het valt op dat 
de leiders van de Europese landen die 
Qadhafi de afgelopen jaren het meest 
opvrijden, nu op de eerste rij staan om 
hem te veroordelen. De Libische kolonel 
lijkt echter niet geneigd zich zomaar 
gewonnen te geven. De internationale 
gemeenschap probeert Qadhafi dan 
maar te raken door zijn entourage te 
viseren. Er werd een resolutie uitge-
vaardigd door de VN-Veiligheidsraad die 
de hogere ambtenaren van het regime 
een reisverbod oplegt en hun deviezen 
bevriest. Net zoals dat bij de reeds ver-
dreven dictators gebeurde, probeert men 
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nu beslag te leggen op het fortuin van 
Qadhafi en zijn familie. Nog niet zo lang 
geleden, toen de Arabische dictators 
een veilige thuishaven zochten voor hun 
verzamelde rijkdom, waren de Europese 
landen nochtans maar al te bereid om 
bankrekeningen ter beschikking te stel-
len waar massaal geld naar versluisd 
werd. Zo had de familie van de verdreven 
Tunesische president Ben Ali jarenlang 
probleemloos een appeltje voor de dorst 
opzij staan in België. 

De Verenigde Staten besloot unilateraal 
sancties op te leggen aan Libië en de EU 
gaf ondertussen navolging aan dit idee. 
Italië heeft zijn samenwerkingsverdrag 
met Libië opgeschort, waardoor het zijn 
basissen zou kunnen gebruiken bij een 
eventuele militaire ingreep. Hoewel de 
vechtende partijen in Libië duidelijk lie-
ten weten tegen een internationale mili-
taire interventie te zijn, gaan er alsmaar 
meer stemmen op om in te grijpen. De 
militaire opties worden volop onderzocht. 
Er zijn ondertussen al VS-mariniers aan-
gekomen in Griekenland om ontplooid 
te worden op oorlogsschepen voor de 
Libische kust. Militaire cargovliegtuigen 
zijn onderweg naar de Tunesisch-Libische 
grens. Er worden verschillende militaire 
reddingsoperaties op touw gezet door 
onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk 
om landgenoten te evacueren. Cameron 
heeft zich expliciet uitgesproken voor 
de installatie van een militaire no-fly-
zone boven Libië, en Europa maakt zich 
op voor een crisismeeting in Brussel. 
Washington wil graag dat Europa, ten-
minste voor het oog van de camera, het 
voortouw neemt. Dit omwille van de 
algemeen verspreide haat tegenover het 
VS-imperialisme in de regio. 

Zorgen
Wie denkt dat er nobele intenties achter 
een mogelijke militaire interventie zitten, 
zoals het beëindigen van het bloedver-
gieten of het indammen van een huma-
nitaire crisis, heeft het bij het verkeerde 
eind. De lidstaten van de Europese Unie 
zitten in werkelijkheid met de handen 
in het haar omwille van de mogelijke 
massale instroom van migranten vanuit 
Libië. Eén van de belangrijkste redenen 

waarom Qadhafi de afgelopen jaren zo 
graag gezien werd in Europa was immers 
de strenge controle die hij uitoefende op 
de migratie. Verder zit de EU in met de 
handelsrelaties en uiteraard ook met de 
verstoorde energieleveringen.

De mogelijke vluchtelingenstroom naar 
Europa laat de VS uiteraard volledig koud. 
Washington maakt zich vooral zorgen om 
de potentiële gevolgen van de Arabische 
reveille op hun dominante positie in de 
regio. De Amerikanen zijn al bevreesd 
voor de mogelijke impact van de val van 
Moebarak – toch een pijler van hun poli-
tiek in de regio – op het dossier Iran of 
het Israëlisch-Arabisch conflict. In Egypte, 
en ook in Tunesië, kan het echter nog 
rekenen op heel wat invloed bij de strijd-
krachten. In het geval van Libië ligt dat 
helemaal anders. Waar de Amerikaanse 
belangen in Egypte en Tunesië nog 
behartigd kunnen worden door het leger, 
vreest Washington in een post-Qadhafi 
tijdperk de volledige controle over het 
land te verliezen. De intieme relaties die 
opgebouwd werden tussen de Westerse 
machten en oliebedrijven enerzijds en 

Qadhafi en zijn maatjes anderzijds, zou-
den zomaar in rook kunnen opgaan. Een 
militaire tussenkomst zou een oplossing 
kunnen bieden voor dit probleem. Een 
interventie zou een de facto cliëntregime 
kunnen installeren en zou de rechtstreek-
se controle kunnen garanderen over de 
uitgebreide olie- en gasvelden. Volgens 
de Londense krant de ‘Daily Telegraph’ 
voeren Britse diplomaten volop gesprek-
ken met voormalige bondgenoten van 
Qadhafi om een “potentiële toekomstige 
leider” te identificeren. Eén van hen is 
Generaal Obaidi, een voormalig minister 
van binnenlandse zaken en leider van de 
Libische Speciale Eenheden. Een welwil-

lend nieuw regime is een absolute must 
voor de VS. Elk land in Noord-Afrika is 
van groot belang in de mondiale strijd 
tegen het terrorisme en Libië was een 
goede bondgenoot op dit vlak. Bovendien 
heeft de Verenigde Staten stabiliteit en 
veiligheid nodig in deze hele regio die zo 
cruciaal is voor de wereldwijde energie-
bevoorrading. 

Stabiliteit boven democratie
Washington heeft de controle over die 
energietoevoer altijd veel belangrij-
ker gevonden dan mensenrechten en 
democratie. Dat was al duidelijk vanaf 
de jaren 1950 toen de democratisch 
verkozen Iraanse premier Mossadeq 
door een Amerikaanse staatsgreep van 
de macht werd verdreven. De Navo cre-
eerde in 1994 de ‘Mediterrane Dialoog’ 
met Egypte, Marokko, Algerije, Tunesië, 
Mauritanië, Jordanië en Israël, met als 
doel de stabiliteit in de regio te garan-
deren. Dat deze landen bestuurd worden 
door ondemocratische regimes die het 
niet nauw nemen met de mensenrechten 
heeft de VS en haar bondgenoten nooit 
gestoord. Ieder regime kon naar eigen 

goeddunken handelen, zolang de stabi-
liteit en de oliebelangen maar gewaar-
borgd bleven. Te midden van de huidige 
oproer in de Arabische wereld zijn de 
motieven van de internationale actoren 
niet veranderd. De VS schaart zich in zijn 
mededelingen wel achter de wensen en 
eisen van de Libische bevolking, maar 
deze verklaringen zijn allerminst van 
harte. De hele revolutionaire golf zou wel 
eens een wijziging van de energiepolitiek 
in de regio met zich mee kunnen bren-
gen. Niet alleen de VS, maar ook China, 
India en Europa hopen dat het niet zo ver 
zal komen. De grootste vrees van de VS is 
dat de revolutionaire sfeer zou overslaan 

De economische en politieke belangen van 
de EU-lidstaten blijken zwaarder door te 
wegen bij het toekennen van wapenex-
portvergunningen dan de ethische criteria 
vastgelegd in de Europese Gedragscode. 
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naar andere bevriende Arabische regi-
mes. De belangrijkste daarvan is Saoedi-
Arabië. Dit land is al sinds de jaren 1950, 
en zeker na het verlies van bondgenoot 
Teheran aan de Iraanse revolutie (1979), 
dé belangrijke Arabische pijler van de 
VS in de olierijke Golfregio. Dat het een 
theocratische dictatuur is, was nooit een 
beletsel. 

Bahrein & Saoedi-Arabië
In Bahrein, een kleine Arabische monar-
chie vlakbij Saoedi-Arabië, brak in 
februari in navolging van de revoluties 
in Tunesië en Egypte, protest uit bij een 
deel van de bevolking. Dit protest blijft 
ondertussen aanhouden. Terwijl de reac-
tie van de Bahreinse koning, Sjeik Hamad 
bin Isa al-Khalifa, tegen het vreedzame 
protest alsmaar brutaler werd, ver-
scherpten de eisen van de demonstran-
ten. In het begin wilden ze alleen dat 
Khalifa bin Salman al-Khalifa, de oom 
van de koning en al 40 jaar premier, 
aftrad. Dan eisten ze dat Bahrein omge-
vormd werd tot een legitieme constituti-
onele monarchie. Nu weerklinkt de roep 
om de afschaffing van de monarchie. 
De evolutie in Bahrein baart de VS grote 
zorgen. Er is namelijk besmettingsge-
vaar. Ook Saoedi-Arabië zelf is behoorlijk 
gealarmeerd door de gebeurtenissen in 
zijn buurland. Moebarak werd afgezet in 
een land met 80 miljoen inwoners, maar 
de mogelijke ineenstorting van het regi-
me in het minuscule koninkrijkje met 
amper 530.000 burgers, vormt een veel 
grotere bedreiging voor de Arabische 
landen in de Perzische Golf. De vijf 
andere landen van de ‘Gulf Cooperation 
Council’ (Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-
Arabië en de Verenigde Arabische 
Emiraten) zullen alles in het werk stellen 
om te vermijden dat de revolutionaire 
golf overslaat. Ze betuigden in een geza-
menlijke verklaring alvast hun steun aan 
het al-Khalifa-regime. 

Bijna alle waarnemers zijn het erover 
eens dat de protesten in de Arabische 
wereld los staan van de Islam. Ze draai-
en rond een gebrek aan democratie, 
sociaal-economische bezorgdheden en 
het heersende despotisme. De islam 
wordt wel vaak gebruikt door de des-

poten in kwestie om de bevolking beter 
te kunnen controleren. Als Arabische 
leiders een bepaalde strekking van de 
islam gebruiken om een andersden-
kende bevolkingsgroep te onderdruk-
ken, dan krijgt het protest in de praktijk 
toch een religieuze inslag. In het door 
soennieten gecontroleerde Bahrein is 
dit duidelijk het geval. Daar vindt men 
in de voorste linie's van de revolutie de 
arme en van hun rechten ontnomen sji-
itische meerderheid van het land. In de 
Saoedische olierijke Oostelijke Provincie 
is de meerderheid van de bevolking ook 
sjiitisch. De officiële religie van het land 
is echter een strenge soennitische vari-
ant van de Islam, het wahhabisme. Het 
Saoedisch regime is er als de dood voor 
dat de sjiieten massaal op straat zouden 
komen om vreedzame politieke hervor-
mingen, representatie, burgerrechten 
en vrijheid van religie en samenkomst 
te eisen. En wat als de andere inwoners 
van Saoedi-Arabië hen vervoegen? Deze 
vrees verklaart waarom koning Abdullah 
onlangs aankondigde 37 miljard 
VS-dollar aan zijn onderdanen te zullen 
spenderen in de vorm van loonsopslag, 
werkloosheidsuitkeringen, schuldkwijt-
scheldingen, woonsubsidies, enzovoort. 
Toch zijn er al kleinere protesten uit-
gebroken in de Oostelijke Provincie. 
Saoedische militairen werden naar 
daar gestuurd. Op 5 maart kondigde de 

Saoedische minister van Binnenlandse 
Zaken een verbod af op marsen en 
betogingen. Hij verzekerde dat de vei-
ligheidstroepen alle middelen zouden 
inzetten om elke poging de publieke 
orde te verstoren, in de kiem te smoren. 

Besluit
Het is nog lang niet duidelijk waar de 
revolte in de Arabische wereld precies 
naartoe gaat. Het is onmogelijk te voor-
spellen hoeveel despotische regimes er 
nog ten prooi zullen vallen aan de ont-
ketende woede van hun bevolking. In de 
landen waar de regimes al gevallen zijn is 
de strijd nog lang niet gestreden. Het is 
nog niet duidelijk wie de politieke vacu-
ums zal opvullen. Indien er een transitie 
komt naar meer democratie in sommige 
van deze landen, dan zal dit ongetwijfeld 
een moeizame en lange weg zijn, bezaaid 
met obstakels. Het staat alleszins vast 
dat dit een scharniermoment is in de 
Arabische wereld. Omdat we er middenin 
zitten, is het onmogelijk om de werkelij-
ke impact van deze fase in de geschiede-
nis al te kunnen inschatten. De Arabische 
bevolking kan ondertussen wel rekenen 
op onze solidariteit.

Bronnen: 
www.ohuiginn.net
www.bbc.co.uk
www.countercurrents.org.
www.uitpers.be
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“Kief Gaza?”
Inge Neefs

“Kief Gaza?” of “hoe is Gaza?”, is een vraag die Gazanen me iedere dag stellen, maar diezelfde vraag ligt ook op de lippen van ieder-
een die Gaza van op een afstand volgt. De Gazastrook haalt geregeld de actualiteit, maar de berichtgeving is veelal vaag, weinig 

diepgaand en versluiert de dagdagelijkse werkelijkheid. Dit artikel poogt een overzicht te geven van Gaza anno 2011 op humanitair, 
economisch en politiek vlak. 

Introductie
Gaza, februari 2011: de winterse regens 
hebben eindelijk gehoor gegeven aan de 
wanhopige verzuchtingen van de land-
bouwers en verkoelen nu de geesten die 
gefocust zijn op de brandende Arabische 
wereld. Dictatoriale regimes uit de regio 
die teren op de verarming van de eigen 
bevolking en de mensenrechten flagrant 
schenden, worden eindelijk aan het wan-
kelen gebracht door volksrevoluties die 
de ketens van verlammende angst bruusk 
hebben afgelegd. Palestina kijkt toe met 
een intensifiërend, corrosief verlangen 
naar vrijheid, maar verkeert in tweestrijd. 
Wat verdient prioriteit: de interne poli-
tieke problemen, waarin zowel Fateh als 
Hamas centraal staan, of de Israëlische 
bezetter? 

Gazanen zijn uitgelaten over Egypte’s 
volksverzet dat Moebarak succesvol van 
zijn troon gestoten heeft. Ondanks de 
schaarste die Gaza typeert, zowel op mate-
rieel als immaterieel vlak, is er nu opnieuw 
hoop voorhanden: de hoop dat een nieuw 
Egyptisch regime een einde zal brengen 
aan de blokkade door de grens tussen 
Egypte en Gaza open te stellen. In het vuur 
van de Egyptische volksrevolutie werd de 

blokkade van Gaza echter nog strenger. Zo 
sloot Egypte twee weken geleden Rafah, 
de grensovergang met Gaza. Het kleine 
aantal Gazanen dat toegang had tot de 
buitenwereld (mensen met buitenlandse 
paspoorten, patiënten en studenten) 
werd weer beperkt tot Gazaans grond-

gebied, terwijl een honderdtal Gazanen 
noodgedwongen in Egypte wachten om 
naar huis te kunnen keren. De chaos in 
Egypte bereikte ook de Sinaïwoestijn en 
belemmerde het tunnelverkeer aan de 
Philadelphia Corridor (de 14 km korte strip 
land langs de grens tussen Egypte en 
Gaza). Via de zelf gegraven tunnels wordt 
voornamelijk constructiemateriaal, brand-
stof en gasflessen (door de Palestijnse 
huishoudens gebruikt in de keuken) geïm-
porteerd. Stroomonderbrekingen zijn weer 
schering en inslag, aangezien de lokale 
energiecentrale sinds enkele weken voor-
namelijk op goedkopere Egyptische diesel 
teert. De files aan de tankstations nemen 
toe, auto’s verdwijnen achter zwarte rook-
pluimen nu ze zijn overgeschakeld op keu-
kenolie en de manuele generatoren ronken 
enkel nog bij diegenen die gehamsterd 
hebben. 

De Omtrek van de Bezetting
Ondanks de ontmanteling van Israëlische 
kolonies en de terugtrekking van 
Israëlische bezettingstroepen (IOF) uit de 
Gazastrook in 2005, blijft de bezetting 
een realiteit. Israël controleert de lands-
grenzen, het luchtruim en de territoriale 
wateren van Gaza. De wurgende blokkade 

gaat in 2011 zijn vierde jaar in en geldt 
als een collectieve volksbestraffing voor 
de verkiezingsoverwinning van Hamas. 
Reeds in de jaren 1990 werden er bewe-
gingsbeperkingen opgelegd aan Gazanen, 
maar deze werden drastisch opgedreven 
in 2007. Israël kende Gaza de titel ‘vijan-

dige entiteit’ toe en legt sancties op door 
de bewegingsvrijheid van de bevolking 
te beperken en de import van goederen 
en brandstof aan banden te leggen. De 
openbare aanklager beantwoordde een 
klacht over deze praktijken van GISHA, 
een Israëlische mensenrechtenorganisatie, 
met de uitspraak: “schade toebrengen 
aan de economie van de vijand is een legi-
tieme vorm van oorlogsvoering”. Volgens 
het internationaal recht is Israël, als bezet-
tende macht, verplicht om in te staan voor 
de veiligheid, de rechten en de noden van 
de Gazanen, maar onder meer met de 
blokkade lapt Israël deze verplichtingen 
schaamteloos aan zijn verdrukkende laars.

Anderhalf miljoen Palestijnen, waarvan 
meer dan de helft jonger is dan 18 en 
waarvan 70% uit vluchtelingen bestaat, 
leven in een openluchtgevangenis, waar 
terreur en geweld dagelijkse kost zijn. Alle 
dagen zoemen onbemande bomvliegtui-
gen onheilspellend boven de hoofden van 
de bevolking. Ze worden alleen overstemd 
door Israëlische F16’s die het luchtruim 
openscheuren. Samen zaaien ze een 
pertinent klimaat van psychologische 
terreur, indien het militair geschut geen 
fysieke destructie aanricht via bomaan-
vallen. Op zee bakenen kanonneerboten 
vervaarlijk de 3-zeemijl-grens af, waartoe 
Israël unilateraal beslist heeft en waar-
mee de Palestijnse visvangst gewurgd 
wordt. Langs de landgrenzen verschuilen 
Israëlische sluipschutters zich in wacht-
torens om verzetsstrijders af te weren, 
maar tevens om de unilaterale en illegale 
‘bufferzone’ te bewaken. Een onafgeba-
kende zone van 300 meter langs Gaza’s 
zijde van de grens werd door Israël tot no-
go-zone uitgeroepen. Soldaten manifes-
teren zich er schietgraag. Tanks en jeeps 
patrouilleren dagelijks langs de grens en 

De wurgende blokkade van Gaza is een 
collectieve volksbestraffing voor de  
verkiezingsoverwinning van Hamas.
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op regelmatige basis dringen Israëlische 
bulldozers Gaza binnen om de grenszone 
plat te walsen.

Economische destructie
In één van de Wikileaks documenten, 
gedateerd november 2008, wordt een 
publiek geheim officieel bevestigd: 
Israëlische functionarissen stellen uit-
drukkelijk dat het de bedoeling is om de 
economie van Gaza op de rand van de 
afgrond te brengen “zonder het laatste 
zetje over de rand te geven”.  

Israëls gewelddadige aanval op de 
Freedom Flotilla in mei 2010, zorgde voor 
wereldwijde verontwaardiging en de 
internationale druk zette de Israëlische 
overheid ertoe aan om een versoepeling 
van de blokkade aan te kondigen in juni 
2010. De arbitraire wissellijst van toegela-
ten goederen zou vervangen worden door 
een eenduidige lijst van verboden goede-
ren, en Israël zou ook meer constructiema-
teriaal exporteren en meer grensposten 
openen om de invoer van goederen naar 
Gaza te bevorderen. Diverse mensen-
rechten- en vredesorganisaties, waar-
onder Amnesty International, Oxfam en 
Broederlijk Delen, onderschrijven echter in 
het rapport ‘Teneergeslagen Hoop’ dat de 
‘versoepeling’ bitter weinig soelaas biedt 
voor de Gazanen. Het rapport spreekt 
klare taal: “de enige uitweg is een volle-
dige opheffing van de blokkade”.

De werkloosheid in de Gazastrook 
bereikte begin februari 2011 een histo-
risch dieptepunt volgens de UNWRA (de 
VN-organisatie die zich specifiek richt 
op de Palestijnen): 45% van de bevolking 
overleeft zonder inkomen en 80% is 
afhankelijk van internationale humani-
taire hulp. Stroomonderbrekingen duren 
gemiddeld 4 à 6 uur per dag en vaak 
langer. 60% van Gaza’s bevolking heeft 
slechts om de 4 à 5 dagen stromend 
water en dan maar gedurende 6 à 8 uur. 
Wie het zich kan permitteren vangt het 
watertekort op via tanken die op de daken 
van de huizen geïnstalleerd worden. 
Dagelijks stroomt 50 tot 80 miljoen liter 
deels behandeld of volledig ongezuiverd 
rioleringswater in de zee. Ongeveer 90% 
van het water in Gaza bevat te hoge 

chloride- en nitraatconcentraten en is dus 
ongeschikt als drinkwater. 78% van de hui-
zen die ernstig beschadigd werden tijdens 
Operatie Gegoten Lood (de oorlogsopera-
tie van Israël tegen Gaza in 2008-2009) 
zijn nog niet heropgebouwd.

Verboden lijst 
De gepubliceerde lijst van producten die 
niet ingevoerd mogen worden, zou enkel 
goederen bannen die mogelijk een gevaar 
kunnen betekenen voor Israëls veiligheid. 
Israël overschrijdt echter de internatio-
nale definiëring van het dubbelzinnig 
gebruik van goederen en legt dus stren-
gere beperkingen op. Zo is de invoer van 
meststoffen en waterzuiveringsoplos-
singen expliciet verboden. Landbouwers 
in Gaza bevestigen het gebrek aan 
meststoffen en klagen dat nylon, dat 
aangewend wordt voor serres, evenmin 
beschikbaar is. Vissers voegen eraan toe 
dat Israël de import van visnetten tegen-
houdt. De Israëlische autoriteiten ver-
plichten de Gazanen bovendien speciale 
toestemmingen te vragen voor goederen 
die volgens de lijst toegelaten zijn. 

Import & export
Export is nog steeds onmogelijk, waardoor 
economisch herstel uitgesloten wordt. 
Sinds de versoepeling van de blokkade 

zijn er slechts enkele ladingen aardbeien 
en bloemen uit Gaza ontsnapt. De tun-
nels maken een beperkte vorm van 
uitvoer via Egypte mogelijk. In het verle-
den was Gaza’s economie voornamelijk 
afhankelijk van de export van goederen 
zoals meubilair, kledij, textiel, voedsel en 
landbouwproducten. De export stond 
in voor het levensonderhoud van tien-
duizenden Palestijnen en hun families. 
Gaza’s economische activiteit is thans 
afhankelijk van de lokale vraag, en wordt 
opnieuw gedecimeerd door de beperkte 
koopkracht van de bevolking en de zeer 
beperkte grootte van de lokale markt. 
Sinds de ‘versoepeling’ van de blokkade, 
steeg de Israëlische import van 20% naar 
35% van wat er voor de blokkade toege-
laten werd. Voornamelijk consumptie-
goederen zoals kruiden, kledij, cosmetica, 
koelkasten enzovoort, die voorheen enkel 
ondergronds uit Egypte geëxporteerd 
konden worden, passeren vandaag via de 
Israëlische grensposten. Hoewel de invoer 
van voedingsmiddelen uit Israël signifi-
cant gestegen is, kunnen veel Gazanen 
zich de nieuwe goederen in de winkels 
niet veroorloven. Grondstoffen, die brood-
nodig zijn om de lokale economie te laten 
heropleven, worden meestal tegengehou-
den door de Israëlische autoriteiten. Op 
dit ogenblik is 65% van Gaza’s industrie 

Ambulance in Gaza
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opgedoekt, terwijl de overige industri-
ele bedrijven op verminderde capaciteit 
draaien. Voor juni 2007, stelde de indu-
striesector 35.000 mensen te werk, nu zijn 
dat er slechts 6000. Paradoxaal genoeg 
ondermijnt de versoepeling van import 
de lokale productie: veel Gazaanse produ-
centen kunnen de competitie met goed-
kopere geïmporteerde goederen zoals 
Chinees textiel of voedsel uit Israël niet 
aan. Door de gelimiteerde bevoorrading 
van industriële brandstof, draait Gaza’s 
energiecentrale slechts op 68% van de 
totale capaciteit, met dagelijkse stroom-
onderbrekingen tot gevolg. De invoer 
van bouwmateriaal bedraagt slechts 11% 
van wat er in 2007, voor de blokkade, 
geïmporteerd werd.Tot op heden heeft 
de Israëlische overheid slechts 7% van 
UNWRA’s bouwplannen in de Gazastrook 
goedgekeurd. De wel goedgekeurde plan-
nen kunnen moeilijk uitgevoerd worden 
omdat slechts een kleine fractie van het 
nodige bouwmateriaal effectief geëx-
porteerd werd naar Gaza. Volgens de 
VN heeft Gaza 670.000 vrachtladingen 
aan constructiemateriaal nodig, terwijl 
het gemiddeld aantal vrachtladingen op 
slechts 715 per maand ligt. Het ‘Norwegian 
Refugee Council’ (NRC) noteert dat er 
9.275 huizen gebouwd moeten worden. 
2.886 woningen moeten afgewerkt wor-
den en tienduizenden extra huizen zijn 
nodig om tegemoet te komen aan de 
natuurlijke bevolkingsgroei. 

Economische groei?
De veel gerapporteerde economische 
groei van 16% in Gaza verwijst naar de 
periode tussen het eerste kwartaal van 
2009 en het eerste kwartaal van 2010, 
voor de ‘versoepeling’ van de blokkade. 
De Werelbank wijt deze groei aan een 
misleidende vergelijkingsbasis. De cij-
fers zijn uiteraard hoger dan tijdens de 
Israëlische belegering in 2008-2009 en 
de daaropvolgende maanden, toen de 
economische activiteit een enorme duik 
nam. De instroom van humanitaire hulp, 
de bloeiende tunnelactiviteiten en de klei-
nere versoepelingsmaatregelen die Israël 
ondertussen ondernam zijn mede verant-
woordelijk voor dit groeipercentage. Het 
IMF voegt daaraan toe dat het onwaar-
schijnlijk is dat deze groei zal aanhouden 

indien de invoer voor privé-investeringen 
en de export naar Israël onmogelijk blijft.  

Overleven aan de grens
Niet minder dan 35% van Gaza’s land-
bouwgrond en 85% van het zeege-
bied wordt door Israël als no-go-zone 
beschouwd op straffe van beschieting. 
Dit heeft vanzelfsprekend verscheurende 
gevolgen voor de veiligheid en bestaans-
middelen van de Gazanen die afhankelijk 
zijn van deze gebieden.

In het Palestijns-Israëlisch interimakkoord 
werd er een bufferzone van 50 meter 
overeengekomen (langs de Palestijnse 
kant van de grens). Bij het uitbreken van 
de Tweede Intifada, breidde Israël die uit 
tot 150 meter. In mei 2009 verspreidde 
het Israëlisch leger duizenden foldertjes 
met de boodschap dat er een minimale 
afstand van 300 meter van de grens 
gerespecteerd moet worden. De nood-
hulporganisatie van de VN, OCHA, noteert 
dat de no-go-zone in de praktijk tot 500 
meter reikt: wie deze zone betreedt, ris-
keert zijn leven. Het Israëlisch leger houdt 
verschillende keren per week incursies in 
deze zone, waarbij eigendommen keer 
op keer vernield worden. In werkelijkheid 
strekt de risicozone zich uit tot 500 à 1500 
meter van de grens. Het Israëlisch leger 
deinst er niet voor terug mensen neer te 
schieten in dit gebied. De nivellering van 
het grondoppervlak en de vernieling van 
eigendommen komen er frequent voor. De 
acties van het leger zijn in de uitgestrek-
tere zone echter onregelmatiger en min-
der voorspelbaar. De landelijke no-go-zone 
beslaat 17% van Gaza’s totale oppervlakte 

en omvat een derde van de vruchtbare 
landbouwgrond en een significant aantal 
waterbronnen. Huizen in dit gebied staan 
bloot aan Israëlische aanvallen, waardoor 
diverse gezinnen gedwongen werden om 
hun huis achter te laten en te vluchten 
naar veiligere oorden, ondanks het inko-
mensverlies. Anderen ontbreekt het aan 

financiële alternatieven en houden nood-
gedwongen stand. Een onderzoek van 
‘Save the Children’ geeft aan dat 73% van 
de burgers uit deze grensregio onder de 
armoedegrens leeft. Dat is heel wat hoger 
dan het Gazaans gemiddelde van 42%. 
Bewoners getuigen van een omnipre-
sente angst voor hun fysieke integriteit, 
die toeneemt bij het vallen van de avond, 
wanneer bombardementen frequenter 
zijn en kogelschoten veelvuldig weerklin-
ken. Wat het ergst bevonden wordt, is de 
onmogelijkheid om een veilige thuishaven 
te creëren voor de kinderen. Kinderen 
worden gespeend met angst en groeien 
op met geweld. De terreursdreiging is 
hier imminent en feitelijke uitbarstingen 
frequent. Salma Hassan, een 44-jarige 
vrouw uit Beit Hanoun, in het noorden 
van de Gazastrook, parafraseert de situ-
atie als volgt: “Hier, in de zogenaamde 
bufferzone hebben we nog geen moment 
rust gekend sinds de belegering van 2008-
2009. We leven in constante schrik.”

In 2010 werden niet minder dan  
52 Palestijnse burgers vermoord en  
189 anderen verwond door het Israëlisch 
leger terwijl ze aan het werken waren in 
of nabij de bufferzone. Het gebrek aan 
cement heeft een nieuwe jobcategorie 
gecreëerd in Gaza: de puinverzamelaar. De 
grensregio is zijn werkgebied. Brokstukken 
van gebombardeerde huizen of ach-
tergelaten Israëlische kolonies worden 
verzameld om later vergruisd te worden 
tot goedkope cement van ondermaatse 
kwaliteit. Met een paard en houten kar, 
trekken mannen, maar helaas ook vaak 
kinderen, de gevaarlijke bufferzone in. Een 

dag noeste arbeid verdient tussen de 20 
à 50 shekel (of 4 à 10 euro), een mager 
inkomen dat absoluut niet opweegt tegen 
de levensgevaarlijke werkomstandighe-
den. “Wat kan ik anders doen!? Iemand 
moet ervoor zorgen dat er gegeten kan 
worden”, zegt de 15-jarige Mokles Jawad 
Al Masr die op 28 november 2010 in het 

35% van Gaza's landbouwgrond en 85% 
van het zeegebied wordt door Israël als 
een no-go-zone beschouwd.
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been geschoten werd terwijl hij 
puin aan het verzamelen was in 
het noorden van Gaza. Op 18 janu-
ari dit jaar had de 17-jarige Amjad 
el-Zaaneen echter minder ‘geluk’. 
Samen met zijn broer en drie neven, 
waarvan de jongste amper 11 jaar, 
verzamelde Amjad stenen in Beit 
Hanoun, in noord-Gaza. De vijf jon-
gens hadden net hun paardenkar 
volgeladen toen Israëlische tanks 
en bulldozers plots aan de grens 
verschenen, op 300 meter van hen. 
De jongens lieten hun paard en 
vracht achter en renden voor hun leven 
totdat ze veilig en wel thuis waren. Enkele 
uren later besloten ze terug te keren. Het 
gevaar leek geweken. De bulldozers en 
tanks hadden ondertussen alles weer vlak 
gelegd. De jongens bereikten hun paar-
denkar en stonden op het punt om te ver-
trekken wanneer ze plots gebombardeerd 
werden. De 19-jarige Sharaf Raafat Shada, 
werd door een bomscherf in de borst 
geraakt. Amjad, de oudste, poogde hem 
op de paardenkar te leggen om hem naar 
het ziekenhuis te vervoeren, maar kon 
Sharaf’s gewicht niet dragen. Hij besloot 
hulp in te roepen en begaf zich richting 
het centrum van het dorp. Even verderop 
werd hij geraakt door een nieuwe bom 
die een grote gapende wonde in zijn buik-
streek naliet. De vier andere jongens sloe-
gen in paniek en liepen weg. Ambulances 
en buurtbewoners poogden Amjad te 
bereiken met witte vlaggen, maar de 
Israëli’s bleven vuren. Toen de ambulance 
er uiteindelijk in geslaagd was Amjad te 
bereiken, was hij reeds overleden

Vissers in Gaza
In de Oslo akkoorden werd 20 mijl voor 
de kust bedongen voor Gazaanse vissers, 
maar sinds 1993 heeft Israël opeenvol-
gende restricties opgelegd. Sinds 2007 
kunnen de vissers niet meer verder dan  
3 zeemijl uitvaren. De kwaliteit, kwanti-
teit en diversiteit van de visvangst is hier-
door ernstig achteruit gegaan. Volgens 
het Internationale Comité van het Rode 
Kruis is bijna 90% van de 4000 vissers 
in de Gazastrook arm (met een inkomen 
van 100 tot 190 VS-dollar per maand) of 
zeer arm (verdienen minder dan 100 dol-
lar per maand). In 2008 beantwoordde 

‘slechts’ 50% aan deze definitie. Volgens 
‘Al Mazen Center for Human Rights’ 
ondernam het Israëlisch leger tussen  
1 mei 2009 en 30 november 2010 niet 
minder dan 53 aanvallen op vissers.  
Twee vissers werden in die periode  
vermoord, zeven gewond en  
42 mannen werden gearresteerd. 17 vis-
sersboten werden in beslag genomen 
waarbij er één vernield werd. Volgens 
het internationaal recht zijn dergelijke 
acties flagrante schendingen, aangezien 
Israël zich niet aan haar verantwoorde-
lijkheden houdt als bezettende macht. 
De rechten op leven, werk, veiligheid en 
fysieke integriteit van de vissers wor-
den geschonden. Ze worden gemarteld 
en het wordt hen onmogelijk gemaakt 
om een gepast inkomen te vergaren. In 
december en januari werden er vier keer 
vissers ontvoerd op Gazaanse wateren. 
De 54-jarige Mohamed ‘Abdul Qader Bakr 
was op 4 januari samen met zijn drie col-
lega’s aan het vissen op 2,5 zeemijl van 
de kust van Gaza-Stad toen hun boot 
onderschept werd door een Israëlische 
kanonneerboot. Ze werden onder schot 
gehouden en verplicht hun handen in de 
lucht te houden gedurende meer dan een 
uur, terwijl de kanonneerboot wachtte 
op versterking van twee zodiacs. De man-
nen moesten zich vervolgens uitkleden 
en naar de zodiacs zwemmen, waar ze 
gehandboeid en geblinddoekt werden 
om vervolgens overgeplaatst te worden 
naar de kanonneerboot. “Ik zei hen dat ik 
ziek ben en dat ik te oud ben om in het 
water te springen, zeker in deze weers-
omstandigheden! Eén van de soldaten zei 
me dat als ik niet sprong, hij mijn hoofd 
en de boot zou opblazen”, verklaart de 
54-jarige Mohamed Abdul Qader Bakr.

Politiek
De Egyptische revolutie heeft het 
potentieel om de machtsverhoudin-
gen in het Midden-Oosten te herte-
kenen. Israël vreest dat de regionale 
volksverontwaardiging zich op korte 
tot middellange termijn tegen de zio-
nistische entiteit zou kunnen keren. 
Net uitgetreden opperbevelhebber 
van het Israëlisch leger, Ashkenazi, 
adviseerde zijn landgenoten dan ook 
om zich voor te bereiden op een “con-
ventionele oorlog in diverse theaters 
tegen de toenemende bedreiging van 

de radicale Islam”. Hiermee speelt hij niet 
alleen de westerse islamofobie handig in 
de kaart, maar negeert hij gemakshalve 
de massale roep om rechtvaardigheid 
en democratie van de Arabische wereld, 
die door zowel linkse als rechtse geesten 
gedragen wordt. Eerder opperde Amidror, 
een voormalig Israëlisch generaal, op 
Al Jazeera dat vooral de grens tussen 
Gaza en Egypte een zorg is, aangezien 
de onlusten in Egypte de ondergrondse 
smokkelactiviteiten zouden kunnen 
vergemakkelijken. Momenteel wordt 
er dan ook gevreesd dat Israël de grens 
tussen Gaza en Egypte opnieuw zou 
bezetten. De befaamde ‘Palestine Papers’ 
(meer dan 1500 gelekte diplomatieke 
documenten over het vredesproces, 
wereldkundig gemaakt door Al-Jazeera 
in januari 2011), die het verraad van Fateh 
hebben blootgelegd, hebben de interne 
Palestijnse politieke verdeeldheid ver-
groot. Mahmoud Abbas herschikt op dit 
moment zijn regering en de belangrijkste 
Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat 
verdwijnt uit het plaatje. Abbas riep 
tegelijkertijd op tot nieuwe verkiezingen, 
waar Hamas zich quasi ogenblikkelijk 
tegen verzette. De wanhoopskreet die 
‘Gaza Youth Breaks Out’ enkele maanden 
geleden uitzond – een schrijnende inter-
netverklaring die zowel Israël, Hamas, 
als Fateh zwaar op de korrel neemt – is 
een typerend gevolg van de falende 
Palestijnse politiek. 

Inge Neefs vaarde als activiste mee op de Freedom 
Flotilla om Israëls illegale blokkade aan te kaar-
ten. Ze vertoeft sinds een drietal maanden in 
de Gazastrook waar ze als vrijwilligster voor 
‘International Solidarity Movement’ (ISM) werkt. 

Betoging tegen no-go-zone
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EuROpA

De zionistische lobby in de EU
I Ludo De Brabander I

Er is al veel inkt gevloeid over de macht en invloed van de pro-Israëlische lobby in de VS. De jongste jaren is dit lobby-apparaat ook 
in Brussel neergestreken om zich te installeren in de schaduw van de Europese instellingen. Het toont zich zeer actief en is er in 

geslaagd om tal van Europese politici voor zijn kar te spannen. 

Van de pro-Israëlische organisaties die het 
buitenlands beleid van de Amerikaanse 
regering proberen te beïnvloeden is AIPAC 
(‘American Israel Public Affairs Committee’) 
zonder meer de machtigste en bekend-
ste. In 1997 vroeg het blad ‘Fortune’ aan 
de Amerikaanse Congresleden en hun 
medewerkers welke de belangrijkste van 
alle lobby-groepen in Washington waren. 
Daarbij kwam AIPAC als tweede uit de bus. 
Een onderzoek uit 2005 van de ‘National 
Journal’ kwam tot dezelfde vaststelling. 
‘The New York Times’ schreef in 1987 dat 
AIPAC een belangrijke speler is in het 
maken van de buitenlandse politiek van 
de VS in het Midden-Oosten. Op de jaar-
lijkse congressen van AIPAC verschijnen 
alle groten uit de Amerikaanse politiek. In 
hun boek de ‘Israël lobby’ (2007) schrijven 
Mearsheimer en Walt dat de invloed van 
groepen als AIPAC er niet van de ene dag 
op de andere is gekomen. Aanvankelijk was 
de invloed van het zionisme het gevolg 
van persoonlijke contacten. President 
Trumans beslissing om achter de stichting 
van Israël te gaan staan kort na de Tweede 
wereldoorlog, kwam er bijvoorbeeld dank-
zij de tussenkomst van een aantal Joods-
Zionistische vrienden en adviseurs. 

De geschiedenis van de zionistische lobby 
start evenwel niet in de Verenigde Staten. 
De opstelling van de fameuze Balfour-
Verklaring (1917), genoemd naar de toen-
malige Britse minister van Buitenlandse 
Zaken, was ook een gevolg van persoon-
lijke contacten. Toen het Ottomaanse Rijk 
aan de zijde van Duitsland zijn intrede 
maakte in de Eerste Wereldoorlog zagen 
zionisten hun kans om onderhandelin-
gen aan te knopen over een ‘nationaal 
tehuis’. Ze benadrukten de strategische 
positie van Palestina en het belang van 
een bevolking die bereid was de Britse 
belangen te helpen verdedigen, evenals 
de zeeroutes naar Brits-India. Theodor 

Herzl, de grondlegger van het politieke 
zionisme, omschreef dit belang in zijn 
boek ‘De Jodenstaat’, als volgt: “We moe-
ten er een deel van de wal vormen van 
Europa tegen Azië, een buitenpost van 
de beschaving tegenover barbarisme. We 
zouden als neutrale staat met heel Europa 
in contact moeten blijven om ons bestaan 
te garanderen.”

Toen Lloyd George premier werd van 
Groot-Brittannië bracht zijn goeie vriend 
CP Scott, een voormalig parlementslid en 
uitgever van een Britse krant, hem in con-
tact met Chaim Weizmann, de Voorzitter 
van de Zionistische Organisatie. Het is 
onder impuls van Weizmann, die later 
de eerste president van de staat Israël 
zou worden, dat de Britse minister van 
Buitenlandse Zaken Balfour de naar hem 
genoemde verklaring neerschreef. Daarin 
werd de sympathie van het hele Britse 
kabinet voor de joodse aspiraties overge-
bracht. De verklaring werd opgesteld in 
de vorm van een brief gericht aan Lord 
Rothschild, een leidend figuur binnen de 
Brits-joodse gemeenschap.

De georganiseerde lobby:  
‘Transatlantic Institute’
Pas vanaf de juni-oorlog van 1967 
groeide de omvang, de rijkdom en de 
invloed van de zionistische lobby in de 
Verenigde Staten. Het gevolg was dat 

er een groeiende geldstroom vanuit de 
VS richting Israël op gang kwam. Later 
kwam de focus op politieke activiteiten 
te liggen onder meer om die geldstro-
men te kunnen legitimeren. De laatste 

decennia is de enorme invloed van de 
Israëlische lobby op het Amerikaanse 
buitenlandse beleid niet meer weg te 
denken. Na de succesvolle beleidsbeïn-
vloeding in Washington ten gunste van 
de Israëlische zaak groeide de aandacht 
van de lobby voor de Europese Unie.

Het Transatlantic Institute werd in 2004 in 
Brussel opgericht om de “transatlantische 
banden te versterken, de dialoog over 
politieke uitdagingen te verbeteren en om 
een beter begrip te krijgen van de belang-
rijke zaken waarmee de democratische 
wereld wordt geconfronteerd”, zo  
luidt de ‘mission statement’ op  
www.transatlanticinstitute.org. Deze 
‘denktank’ werd opgericht door het 
‘American Jewish Committee’ (AJC), dat 
zich opwerpt als waakhond in de strijd 
tegen het antisemitisme, om “Israël te 
steunen in zijn zoektocht naar vrede en 
veiligheid”. Volgens het AJC vallen bepaal-
de vormen van kritiek op de Israëlische 
staat onder het label antisemitisme, waar-
onder bijvoorbeeld de beschuldiging dat 
het aan ‘etnische zuiveringen’ doet of dat 
het ‘een Apartheidsregime’ voert. De AJC 
en haar Europese tak hebben met succes 
gelobbyd bij het Observatiecentrum voor 
Racisme en Xenofobie van de EU (dat later 
herdoopt werd tot het Agentschap voor 
Fundamentele Rechten) om een bepaalde 
werkdefinitie te aanvaarden van antise-

mitisme. De bewering dat de oprichting 
van de staat Israël een ‘racistische onder-
neming’ is, valt volgens deze definitie 
bijvoorbeeld onder de noemer anti-semi-
tisme. Deze kritiek is nochtans gebaseerd 

In het zog van het Transatlantic Institute 
streek een hele reeks andere  
pro-Israëlische lobbygroepen neer in de EU.
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op het feit dat Israël zich als een ‘Joodse 
staat’ definieert, hoewel 20% van de in 
Israël wonende bevolking Palestijns is. De 
Palestijnse inwoners van Israël beschik-
ken over politieke en burgerrechten, maar 
via instellingen zoals het Joods Nationaal 
Fonds bestaat er toch een geïnstitutio-
naliseerde discriminatie tegenover hen 
gebaseerd op het onderscheid tussen 
Joodse burgers en Palestijnse burgers. 
Het Transatlantic Institute gebruikt deze 
Europese werkdefinitie van antisemitisme 
om de Europese subsidies in vraag te 
stellen die het “bepaalde ngo’s mogelijk 
maken een boodschap te verspreiden die 
volgens een ander EU-agentschap als anti-
semitisch wordt beschouwd en dus tegen 
de EU-waarden ingaat.”

Europese Vrienden van 
Israël
In het zog van het Transatlantic Institute 
streken een hele reeks andere pro-Israë-
lische lobby-organisaties neer in de EU, 
waaronder het Europees Joods Congres, 
B’nai B’rith en de Europese vrienden van 
Israël (EFI). Deze laatste organisatie is 
in 2006 opgericht als een platform van 

Europese parlementairen over de partijg-
renzen heen en werkte zich op vrij korte 
tijd op tot de meest invloedrijke pro-
Israëlische lobbyclub. Een van de oprich-
ters, het Brits conservatief parlementslid 
Charles Tannock, ziet EFI als een nood-
zakelijk tegenwicht voor de Palestijnse 
solidariteitsbeweging: “Er is een duidelijke 
noodzaak om de demonisering van Israël 
en het rondstrooien van zwarte propa-
ganda door zijn vijanden tegen te gaan, 
zowel binnen als buiten de EU. Israël staat 
aan de frontlinie in het gevecht tegen 
het internationaal terrorisme, dat ons 
allen bedreigt. Daarom heeft het onze 
stevige steun nodig”. Tijdens het Franse 
voorzitterschap van de EU kreeg EFI een 
enorme duw in de rug toen het honder-
den Europese, nationale en Israëlische 
parlementairen in Parijs bij elkaar bracht 
om er onder meer te luisteren naar een 
toespraak van de Israëlische parlements-
voorzitter. EFI organiseerde al diverse 
bezoekjes van prominente Israëlische 
politici aan EU-instellingen. De organisatie 
toont zich ook erg actief in het Europees 
Parlement, waar het samen met andere 
organisaties, zoals het Peres Centrum voor 

Vrede, B’nai B’rith en de Israëlische Missie 
bij de EU, verschillende workshops en 
conferenties organiseerde over de relatie 
tussen Israël en de EU, ter gelegenheid 
van de zestigste verjaardag van Israël. 
Niet toevallig besliste de Europese Raad in 
datzelfde jaar 2008 tot een opwaardering 
van de reeds hechte relaties tussen de 
Europese Unie en Israël. Voormalig Hoge 
Vertegenwoordiger van het Buitenlands 
Beleid, Javier Solana, kon dan ook het eind 
van zijn ambtstermijn besluiten met de 
woorden dat “Israël lid is van de Europese 
Unie zonder lid te zijn van de instelling”. 
Het lobby-apparaat kon evenwel niet 
verhinderen dat het Europees Parlement, 
als gevolg van het Israëlische optreden 
tijdens ‘Operatie Gegoten lood’ (de Gaza-
oorlog in de winter van 2008-2009), de 
concrete uitvoering van deze opwaarde-
ring vooralsnog tegenhoudt. 

De tweede EFI-conferentie vond in de 
eerste helft van februari van dit jaar 
plaats. Tussen de 3 à 400 parlementairen 
uit Europa en zelfs enkele voormalige 
regeringsleiders trokken naar Israël om te 
luisteren naar prominente politici als pre-

Premier Netanyahu en bondskanselier Merkel
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mier Netanyahu, president Shimon Peres, 
Kadima-leider en voormalig minister van 
Buitenlandse Zaken Tzipi Livni. Volgens een 
Israëlisch persagentschap ging het om de 
grootste bijeenkomst ooit van Europese 
Parlementsleden buiten de Europese Unie. 
Volgens conferentievoorzitter Alexander 
Mashkevich, een Kazachs-Israëlisch 
zakenman met heel wat zakenbelangen 
in Europa was dit gebeuren “de beste PR 
die Israël kon bereiken in een tijdperk van 
politieke isolatie”. Hoogtepunt van het hele 
geboren was de bijeenkomst in de Knesset, 
het Israëlische parlement, waar de confe-
rentiegangers actief deelnamen aan acht 
commissievergaderingen rond thema’s 
als het Iraans nucleaire programma of het 
‘vredesproces’ met de Palestijnse Autoriteit. 
Oppositieleidster Tzipi Livni sprak de parle-
mentsleden over de kritiek die Israël te ver-
duren krijgt en appelleerde aan de solidari-
teit van de ‘vrije wereld’: “Je kan het beleid 
van Israël bekritiseren omdat je er niet mee 
akkoord bent, maar wanneer het gaat over 
de visie van Israël als een Joodse en demo-
cratische staat en het feit dat Israël moet 
vechten tegen terreur, dan hebben we de 
steun nodig van de vrije wereld”.

B’nai B’rith
Een van de oudste Zionistische organisa-
ties is B’nai B’rith. Het werd opgericht in 
New York in 1843. Het is nochtans pas in 
2007 dat de Joodse lobbyorganisatie zich 
vestigde in een kantoor in de schaduw van 
het Brusselse Berlaymont-gebouw, waar 
de Europese Commissie gehuisvest is. B’nai 
B’rith stelt zelf dat het contacten op het 
hoogste niveau onderhoud met Europese 
beleidsmakers, onder andere om de belan-
gen van de Israëlische staat te verdedigen. 
Zo was de organisatie er als de kippen 
bij om het Zweedse voorstel voor een 
EU-standpunt, waarin Oost-Jeruzalem de 
hoofdstad van een toekomstige Palestijnse 
staat wordt genoemd, “te veroordelen”. 
Volgens B’nai B’rith is “Jeruzalem de eeu-
wige en ondeelbare hoofdstad” van Israël. 
De organisatie verwijst daarbij naar de 
Israëlische annexatiewet uit 1980, die 
evenwel door de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties als van ‘nul en generlei 
waarde’ werd bestempeld. Zoals dat ook 
gebeurt in de reacties tegen de landen 
die Palestina als staat erkennen of bij de 

vraag om de illegale nederzettingen in 
de Palestijnse gebieden te ontmantelen, 
herhalen Zionistische organisaties steevast 
dat de Europese Unie het vredesproces in 
gevaar brengt door kritiek te leveren. De 
‘Joodse’ staat zou zo van de onderhande-
lingstafel gejaagd kunnen worden. Dat het 
Zweeds voorstel is afgevoerd is zeker mede 
te danken aan het lobbywerk van B’nai 
B’rith en andere organisaties. 

Europees Joods Congres
Het Europees Joods Congres (EJC) werd 
in 1986 te Parijs opgericht en opende 
in oktober 2009, in aanwezigheid van 
Commissievoorzitter José Manuel Barroso 
en Europarlementsvoorzitter Jerzy Buzek, 
een EU-afdeling in Brussel. Het EJC telt 
afdelingen over heel Europa en beweert 
2,5 miljoen Joden te vertegenwoordigen. 
Zoals de meeste zionistische organisaties 
vormt de bestrijding van het antisemitis-
me een belangrijk thema. Bij de inaugura-
tie prees Barroso het EJC voor haar toewij-
ding aan het heropstarten van het vredes-
proces. Op de website van het EJC (www.
eurojewcong.org) kan je lezen dat het 
“een gebalanceerde Europese politiek ten 
opzicht van Israël en het Midden-Oosten” 
promoot en helpt in “de constructie van 
een gezonde dialoog tussen Europeanen 
en Israëli’s.” In de praktijk draait de ‘geba-
lanceerde’ benadering uit op een rabiate 

pro-Israël-politiek. In september 2009 
riep het EJC de EU op om het Goldstone-
rapport te verwerpen. Dit VN-rapport was 
het resultaat van een enquête-missie over 
de Gaza winteroorlog (2008-2009) waarin 
vooral Israël, maar ook Hamas beschul-
digd werden van zware schendingen van 
het oorlogsrecht. “Dit rapport vormt een 

risico voor elk fatsoenlijk land dat wenst 
de terreur te bestrijden en elimineren”, 
aldus Dr. Moshe Kantor, de voorzitter van 
het EJC. Tijdens ‘Operatie Gegoten Lood’ 
kondigde het EJC aan dat het op tal van 
plaatsen in Europa manifestaties zou 
organiseren om “de defensieve actie van 
Israël tegen Hamas in Gaza te steunen”.

Het EJC toonde zich eerder ook al “erg 
ontgoocheld” over de oproep van een 
aantal Europese landen om onderhan-
delingen aan te knopen met Hamas. 
Dit kan volgens de Joodse lobbygroep 
immers gezien worden als “een bevesti-
ging voor terroristen over de hele wereld, 
dat terreur loont”. Zeer ‘gebalanceerd’ 
was ook de conferentie in Parijs in mei 
2006 over “de situatie van de Palestijnse 
vluchtelingen” die het EJC samen met 
haar Franse tak, het CRIF (‘Conseil 
Représentatif des Institutions Juives de 
France’) organiseerde. Het CRIF voert fel 
campagne om de boycot van Israëlische 
producten strafbaar te maken en krijgt 
daarin de steun van President Sarkozy 
en een belangrijk deel van het Franse 
politieke en intellectuele establishment. 
Op de conferentie waren zeven van de 
acht sprekers verbonden aan een Joods-
Zionistische organisatie, een Israëlische 
universiteit of een officiële Israëlische 
instantie. Het achtste panellid, Bassem 

Eid, een Palestijn, vormde het vijgenblad. 
Hij is een bekende tegenstander van het 
recht op terugkeer van Palestijnse vluch-
telingen. Voor de betrokken vluchtelin-
gen en/of hun organisaties, over wie deze 
conferentie tenslotte ging, was er geen 
plaats. In het verslag op de website van 
het EJC wordt gewezen op de rol en de 

De reële schuld van bepaalde EU-lidstaten 
voor de tragische geschiedenis die de 
joden in Europa te beurt viel, zorgt ervoor 
dat ze zich niet echt kritisch durven  
uitlaten over het Israëlisch beleid ten 
opzichte van de Palestijnen. 
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verantwoordelijkheid van de UNWRA (de 
speciaal voor Palestijnse vluchtelingen 
opgerichte hulporganisatie van de VN) in 
“het propageren van de continue staat 
van de Arabische bevolking” als vluchte-
ling en de “problematische uitbreiding 
van het statuut van vluchteling naar de 
afstammelingen van zij die in 1948 uit 
het land zijn gezet”. Het recht op terug-
keer, zoals gestipuleerd in resolutie 194 
van de Algemene Vergadering van de VN 
(1948), past niet in het zionistische begrip 
van de staat Israël, dat stelt dat het een 
‘joodse’ staat is en dus geen natie voor de 
Palestijnse oorspronkelijke bewoners. Het 
joods karakter van de natie mag namelijk 
niet in gevaar worden gebracht, door een 
mogelijke demografische instroom van 
niet-joden. Begrippen als ‘vluchteling’ 
en ‘recht op terugkeer’ worden in het 
verslag systematisch tussen aanhalings-
tekens geplaatst zodat het twijfelachtig 
karakter ervan extra wordt benadrukt.

Succes?
Het is moeilijk om de werkelijke impact 
van de lobby-organisaties in Europa te 
meten. Dat de EU uitzonderlijk goede 
relaties onderhoudt met Israël heeft 
immers verschillende redenen. De reële 
schuld voor de tragische geschiedenis die 
de joden in Europa te beurt viel, weegt 
in een aantal EU-lidstaten erg op het 
huidige beleid. Het verleden zorgt ervoor 
dat ze zich niet erg kritisch durven uit te 
laten over het Israëlische optreden tegen 
de Palestijnen. Daar komt bij dat Israël in 
bepaalde politieke kringen gezien wordt 
als een frontlijnstaat in de strijd tegen de 
militante islam en de terreur. Beide wor-
den meestal in één adem genoemd.

De georganiseerde pro-Israëllobby in de EU 
is nog jong. Toch valt op hoe sterk ze al is 
georganiseerd. De websites van de verschil-
lende organisaties staan bol van de versla-
gen en het beeldmateriaal over ontmoe-
tingen, conferenties, workshops en reizen 
met Europese leden van de uitvoerende 
en wetgevende macht. De pro-Israëllobby 
toont zich de jongste jaren in het bijzonder, 
erg actief rond Iran en de ‘nucleaire drei-
ging’, hoewel daar niets over bewezen is. 
De lobbyisten zijn duidelijk uit op een con-
frontatie en schilderen Iran af als een ern-

stige militaire bedreiging. Afgelopen zomer 
kondigde de EU nieuwe sancties af tegen 
Iran, die verder gaan dan de sancties van de 
Verenigde Naties. Maar de pro-Israëllobby, 
die daartoe met succes had opgeroepen, 
toont zich nog niet tevreden. Het wil dat 
de EU, dixit Moshe Kantor van het EJC, de 
“inspanningen (nog) verhoogt om de drei-
ging vanwege Iran” af te wenden. Kantors 
verklaring kwam er op een diner in decem-
ber 2010, waarop eerder de Franse minister 
van Buitenlandse Zaken, Alliot-Marie, een 
toespraak gaf (haar “eerste toespraak voor 
een internationale organisatie” sinds ze 
haar functie opnam), waarin ze beloofde 
dat “Frankrijk een krachtige houding tegen 
Iran zal aannemen.” Tijdens het georgani-
seerde bezoek van de honderden EFI-leden 
aan Israël spraken de Europese parlemen-
tairen een veroordeling uit over Iran in een 
‘Nooit meer-verklaring’: “Wij, parlementai-
ren en politieke leiders van het Europees 
Parlement en de Raad van Europa (...) ver-
oordelen de Islamitische Republiek Iran die 
zich niet schikt naar de verplichtingen om 
genocide te verijdelen onder artikel 1 van 
het Genocide-verdrag.”

Volgens Michael Gahler, Duits chris-
tendemocratisch Europarlementslid en 

naar eigen zeggen pro-Israël, zijn zulke 
lobbygroepen “altijd zeer invloedrijk 
geweest” in Europa. Maar hij nuanceert 
meteen door te stellen dat de weerstand 
tegen Israëlische acties in de bezette 
gebieden groot is. Luisa Morgantini, voor-
malig ondervoorzitter van het Europees 
Parlement, en actief voor de Palestijnse 
kwestie, vindt dat pro-Israëlische pres-
siegroepen de geschiedenis van het 
joodse lijden in Europa misbruiken om te 
zorgen dat politici niet hard tegen Israël 
optreden. “Ze gebruiken de Holocaust als 
chantagemiddel. Het wordt tijd dat we 
deze chantage stoppen.”

Ludo De Brabander is stafmedewerker van Vrede.
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Kosovo, “een maffiastaat”
I Freddy De Pauw I

In het onafhankelijke Kosovo blijft Hashim Thaçi eerste minister en wordt Behgjey Pacolli president. Met deze twee leiders geeft 
de onderwereld meer dan ooit de toon aan in Pristina. Voor de talrijke landen van de Europese Unie die Kosovo intussen erkenden, 

is het even slikken. Er is nochtans geen sprake van een echte verrassing. Pino Arlacchi, lid van het Europees Parlement en vooral 
bekend als jarenlange bestrijder van de Italiaanse maffia’s, heeft het onomwonden over Kosovo als een maffiastaat.

Nadat Navo-troepen in 1999 de feitelijke 
afscheiding van Kosovo uit Servië bewerk-
stelligden (en daarbij net als Kadhafi 
burgers vanuit de lucht bestookten), 
hadden Navo-rapporten het al over het 
Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK) als een 
coalitie van diverse maffiagroepen. Het 
was de UCK die in de jaren 1990 begon 
aan de strijd voor de onafhankelijkheid 
van de provincie Kosovo tegen de Federale 
Republiek Joegoslavië. De UCK werd toen 
nog beschouwd als een terroristische 
organisatie. Enkele maanden voor de oor-
log in 1999 haalde de Verenigde Staten 
de UCK van de terroristenlijst en samen 
met de NAVO veroverden de nieuwbak-
ken ‘vrijheidsstrijders’ hun beoogde doel. 
Hashim Thaçi is de belangrijkste leider van 
de UCK, dat sinds het einde van de oor-
log omgevormd is tot de Democratische 
Partij van Kosovo (PDK). Deze partij haalde 
bij de parlementsverkiezingen van eind 
2010, 33% van de stemmen. De interesse 

bij de bevolking was niet bijzonder groot. 
Er was slechts een opkomst van 47%. De 
Nieuwe Alliantie voor Kosovo haalde 7% 
van de stemmen. Deze partij werd in 2006 
opgericht door Behgjet Pacolli, algemeen 
directeur van de Mabetex groep, een 
transnationaal constructiebedrijf. 

Kremlingate
Thaçi en Pacolli gooiden het na de ver-
kiezingen op een akkoordje. Samen met 
enkele kleinere groepen slaagden ze 
erin om de tweede grootste partij, de 
Democratische Liga van Kosovo, buiten de 

regeringsvorming te houden. Thaçi werd 
opnieuw premier en Pacolli kreeg de post 
van president. Pacolli staat bekend als 
veruit de rijkste Albanees op aarde. De 
naam van zijn firma Mabetex doet een 
belletje rinkelen bij al wie indertijd het 
‘Kremlingate’ volgde.

De 60-jarige Pacolli trok op 17-jarige leef-
tijd weg uit Pristina, de huidige hoofdstad 
van Kosovo, om in Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland met allerlei zaakjes zijn brood 
te verdienen. Volgens het UCK werkte hij 
vooral voor de Servische geheime dienst 
en later, als zakenman, met Slobodan 
Milosevic die als Servisch nationalist de 
Albanese meerderheid van Kosovo onder-
drukte. Na de val van het Sovjetrijk braken 
voor Pacolli tijden van glorie en rijkdom 
aan. Vanuit het Zwitserse Lugano strek-
ten de activiteiten van zijn bouwfirma 
Mabetex zich ineens uit over bijna alle 
continenten. Hij raakte goed bevriend 

met de leiders van de nieuwe uit de 
Sovjet-Unie ontstane staten, Kazachstan 
en Rusland voorop. In het diamantrijke 
Jakoetië, een deelrepubliek van het fede-
rale Rusland, had hij kennis gemaakt met 
de lokale bestuurder Pavel Borodyn die 
eind 1993 benoemd werd tot hoofd van 
de presidentiële staf van Boris Jeltsin. Dit 
kwam Pacolli goed uit.

Het was de periode van de grote plun-
deringen, ingekleed als privatiseringen, 
waarbij de clan van president Jeltsin 
zich immens verrijkte. Mabetex kreeg 

via Borodyn een contract voor de ver-
nieuwing van de presidentiële verblijven 
toegewezen, waarop de firma de fami-
lie Jeltsin met geschenken overlaadde. 
Pacolli hielp de familieleden ook aan 
Zwitserse kredietkaarten en bankrekenin-
gen waar de opbrengsten van de corrup-
tie naartoe versluisd werden. Procureur 
Skoeratov stelde vanuit Moskou een 
onderzoek in, maar in Zwitserland kreeg 
hij niet zoveel steun. “Omkoperij van bui-
tenlandse gezagsdragers en ambtenaren 
is voor de Zwitserse justitie geen mis-
drijf”, legden de Zwitsers uit. 

Procureur Skoeratov zag zijn onderzoek 
deskundig gedwarsboomd door niemand 
minder dan de toenmalige chef van de 
geheime dienst, Vladimir Poetin. Omdat 
Poetin de belangen van Jeltsin zo goed 
had verdedigd, benoemde de president 
hem kort daarop tot premier en opvol-
ger. Als president zorgde Poetin er in 
2000 voor dat het onderzoek naar het 
Kremlingate voorgoed zonder gevolg werd 
afgesloten. 

Organen
Thaçi is een ander paar mouwen. Er waren 
in de jaren 1990 al berichten dat het UCK 
betrokken was bij de controle van smok-
kelroutes – vrouwen, wapens, drugs. In 
2003 werd een eerste vertrouwelijk rapport 
hierover bezorgd aan de ‘United Nations 
Interim Administration Mission’ (UNMIK), 
het interim bestuur voor Kosovo onder 
leiding van de Verenigde Naties. Daarin 
stonden verklaringen van getuigen over 
honderden gevangen genomen Serviërs die 
door het UCK – en daarbij werd de naam 
van Thaçi expliciet vernoemd – naar het 
‘gele huis’ bij Burrel, in het noorden van 
Albanië, werden gebracht. Daar werden 
de gevangenen vermoord en hun organen 
werden verwijderd om te verkopen.

De naam van de firma van de Kosovaarse 
president Pacolli, 'Mabetex', doet een 
belletje rinkelen bij al wie indertijd het 
'Kremlingate'-schandaal volgde.
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Een ploeg van UNMIK en van het 
Internationaal Joegoslavië Tribunaal 
stelden in de stad Burrel een onder-
zoek in. Er werden bloedstalen 
genomen, maar daar bleef het bij. 
Er werden geen enkele onderzoeks-
daden gesteld. Carla del Ponte, 
bekend als voormalig aanklaag-
ster bij het Joegoslavië Tribunaal 
maar in een vroegere periode in 
haar loopbaan onderzoekster in 
Zwitserland naar de vertakkingen 
van het Kremlingate, maakte in 
2008 in een boek melding van 
die organensmokkel. Daar bleef 
het echter bij, tot een gewezen 
Zwitserse aanklager, Dick Marty, 
vorig jaar de zaak weer opdiepte 
en aanhaalde in een rapport aan 
de Raad van Europa. Thaçi zou ver-
antwoordelijk zijn geweest voor de 
ontvoering van ongeveer 500 perso-
nen – zowel Serviërs als Albanezen – die 
later werden omgebracht en waarvan de 
organen werden verkocht. 

Doodgebloed
Waarom onderzocht de UNMIK deze zaak 
niet ernstig? De instantie wilde het hele 
kaartenhuisje van de ‘wederopbouw van 
Kosovo’ niet in elkaar doen storten met 
een onderzoek dat gruwelijke feiten aan 
het licht zou brengen over de lieden met 
wie de Verenigde Naties dagelijks samen-

werkte. Het Joegoslavië Tribunaal ging 
nog verder in het uitdoven van de hele 
zaak. Het vernietigde al het materiaal 
over het onderzoek naar het ‘gele huis’. 
Het Tribunaal verklaarde ook dat de zaak 
niet onder zijn bevoegdheden viel, want 
de gruweldaden hadden plaats gevonden 
na 1999. Bijgevolg had het Tribunaal er 
“niets mee te maken”. De UNMIK en het 
Joegoslavië Tribunaal verklaarden dus bei-

den dat er geen elementen waren die een 
verdere behandeling van de zaak noopten. 
Deze bloedde daarmee dood.

Intussen ondersteunen nieuwe docu-
menten en getuigenissen de bewerin-
gen van Dick Marty. De getuigen zijn 
allen gewezen leden van het UCK, die 
details geven over de gruwelijke affaire. 
EULEX, de EU-bijstandsmissie voor poli-
tie en justitie die de stabiliteit in Kosovo 
moet verzekeren, voert nu een onder-
zoek, maar is niet bereid om de getuigen 

de nodige bescherming te bieden. In 
Pristina is het een publiek geheim dat er 
in UCK-kringen jacht gemaakt wordt op 
die getuigen. 

Maffiastaat en EULEX
Maffiajager Arlacchi is ongenadig over 
Kosovo. Hij bestempelt de nieuwe repu-
bliek ondubbelzinnig als een maffiastaat. 
Hij dringt in het Europees Parlement 

sterk aan op een onderzoek naar wat 
EULEX in Kosovo uitricht – of veeleer niet 
uitricht. Arlacchi stuit op heel wat weer-
stand voor een onderzoek over de aantij-
gingen van Dick Marty en bij uitbreiding 
een onderzoek over de invloed van de 
georganiseerde misdaad in Kosovo. De 
EULEX-missie die ontplooid werd in 2008 
omvat ongeveer 3200 politiemensen 
en juridisch personeel, maar boekte na 
drie jaar werken nog geen enkel resul-
taat. EULEX doet geen enkele moeite 
om een programma op te stellen voor 
de bescherming van getuigen in maf-
fiazaken. Onderzoekers wijzen er wel op 
dat personeelsleden van EULEX die een 
onderzoek trachten te openen, zichzelf 
en hun familie blootstellen aan zware 
vergeldingsrisico’s. “We weten allemaal 
hoe nauw de banden zijn tussen de lei-
ders van Kosovo en de georganiseerde 
misdaad”, aldus Arlacchi eind februari 
op de BBC. Desondanks doen de meeste 
EU-landen alsof hun neus bloedt. Servië, 
dat Kosovo tot nu toe weigert te erken-
nen, wordt onder druk gezet om tot een 
regeling te komen waardoor de onaf-
hankelijkheid van Kosovo algemeen en 
internationaal geöfficialiseerd kan wor-
den. Als dit gebeurt, staat de weg open 
voor een opname van deze maffiastaat 
in de EU.

(Uitpers nr. 129, 12de jaargang, maart 2011)

De Kosovaarse premier Thaçi zou  
verantwoordelijk zijn geweest voor de 
ontvoering van ongeveer 500 personen 
die werden omgebracht en waarvan de 
organen werden verkocht. 

Premier  Hashim Thaçi
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Er hangen donkere wolken boven Zuid-Soedan
I Bart De Winter I

In januari 2011 beslisten de Zuid-Soedanezen in een referendum dat ze zich wilden afscheuren van het noorden van Soedan.  
De nieuwe staat Zuid-Soedan zal officieel op 9 juli 2011 uitgeroepen worden. Terwijl de mensen in Zuid-Soedan hun  

onafhankelijkheid vieren, verzamelen zich echter donkere wolken boven hun hoofden. 

Ondanks al het schijnheilig applaus van 
de VN en de regeringen van het Westen, 
staat Zuid-Soedan vandaag aan de 
rand van de afgrond. Om te begrijpen 
waarom, moet men beginnen met de 
standpunten van wijlen John Garang te 
leren kennen. Garang was de vader van 
het Zuid-Soedanese verzet. Hij stichtte 
het Bevrijdingsleger van de Soedanese 
Volkeren (SPLA) en haar politieke vleugel: 
de Bevrijdingsbeweging van de Soedanese 
Volkeren (SPLM), dat vandaag eigenlijk 
de regering vormt van onafhankelijk 
Zuid-Soedan. Hij streed tegen het mili-
tair bestuur van Soedan en tegen de 
discriminatie van Zuiderlingen. Schrik 
niet, maar John Garang was een fervent 
tegenstander van de onafhankelijkheid 
van Zuid-Soedan. Hij was voor een zekere 
autonomie, maar wilde de natie niet uit 
elkaar trekken. Nadat Garang het histo-
risch vredesakkoord van 2005 samen met 
de Soedanese president Omar Al-Bashir 
ondertekend had, verscheen hij voor het 
eerst in het openbaar in de hoofdstad 
Khartoem. Hij werd er toegejuicht door 
1 miljoen mensen, de grootste samen-
komst in de geschiedenis van Soedan. 
In zijn speech herhaalde hij zijn oproep 
voor eenheid in Soedan. Hij insisteerde 
dat een verenigd, nationalistisch en 
onafhankelijk Soedan, geregeerd door 
een coalitieregering die gelijke rechten 
en rechtvaardigheid zou garanderen voor 
alle Soedanezen, de enige weg vooruit 
was. Met een grote steun in het noor-
den en een bijna unanieme steun in het 
zuiden was Garang goed op weg om het 
presidentschap binnen te rijven. Het idee 
van een verenigd, sterk en onafhankelijk 
Soedan, het grootste en potentieel rijkste 
land van Afrika, dat samenwerkt met 
China om de economie van het land te 
ontwikkelen, deed de VS echter sidderen. 
Eind juli 2005 kwam Garang in verdachte 
en verwarrende omstandigheden om het 

leven in een helikoptercrash. Geruchten 
doen de ronde dat de VS de dood van 
Garang met de hulp van de Oegandese 
president Museveni zou gearrangeerd 
hebben. Het kwam Washington in elk 
geval goed uit. Met de regering Al-Bashir 
vielen geen te beste zaken te doen en de 
oliebronnen liggen vooral in het Zuidelijk 
deel van het land.

Toekomst van de nieuwe staat
De nieuwe staat Zuid-Soedan zal bin-
nenkort driekwart van de Soedanese 
olieproductie kunnen overnemen. De 
490.000 vaten geproduceerde olie per 
jaar, zijn goed voor miljarden dollars 
winst. Vandaag is Zuid-Soedan een van 
de meest verarmde en onderontwikkelde 
gebieden ter wereld. Het hele gebied telt 
minder dan 80 km geplaveide wegen en 
de bevolking wordt geplaagd door droog-
tes, honger en ziektes. Etnisch geweld 
escaleert overal in het land en het lijkt 
erop dat de nieuwe zwakke regering daar 
niets tegen kan beginnen. Corruptie is 
endemisch, waarbij de gedeelde oliein-
komsten met het noorden een favoriet 
doelwit van diefstal zijn. Ondertussen 
blijft het bemachtigen van proper drink-
water en genoeg voedsel, een dagelijkse 
strijd voor de meeste mensen in het land. 
Westerse landen, en in het bijzonder de 
VS, staan ondertussen in de rij om de 
Zuid-Soedanese natuurlijke en menselijke 
rijkdommen te plunderen. Dit gebeurt 
onder het mom van het Amerikaans 
‘crisis-management’ beleid. Om dit te 
begrijpen moet de geschiedenis van het 
Soedanese vredesproces even toegelicht 
worden. Een verhaal dat in onze media 
volledig onbekend is. In Soedan heerste 
twee decennia lang een burgeroorlog 
tussen het noorden en het zuiden, waarin 
naar schatting 2 miljoen doden gevallen 
zijn. Verschillende miljoenen mensen 
sloegen op de vlucht. In 2003 kwam er 

een historisch keerpunt in het Soedanees 
vredesproces. Het verzet dat gebaseerd 
was in Eritrea lanceerde een offensief 
met de steun van het Eritrees leger in het 
Oosten van Soedan. De bevoorradings-
lijnen tussen de hoofdstad Khartoem en 
de haven Port Soedan aan de Rode Zee 
werden hierdoor afgesneden. Het lukte 
het Soedanees leger niet om deze cruciale 
weg weer vrij te maken en de regering 
Bashir zag zich verplicht te participeren 
aan de reeds lang uitgestelde vredeson-
derhandelingen. Het eerste onafhanke-
lijke vredesakkoord werd overeengeko-
men in Eritrea door de Bashir-regering en 
de SPLM onder leiding van John Garang. 
Deze deal, tot stand gekomen onder uit-
sluitend Afrikaanse krachten, viel echter 
niet in de smaak bij de VS. Onder het 
leiderschap van de Bush-administratie 
werden nieuwe onderhandelingen opge-
drongen die zouden doorgaan in Kenia. 
Deze keer werd er een clausule in het 
akkoord opgenomen die een referendum 
over onafhankelijkheid in het Zuiden van 
Soedan voorop stelde. Met de VS in zijn 
nek ademend, aanvaardde John Garang 
deze voorwaarde, maar maakte het zoals 
gezegd duidelijk in zijn toespraak in 
Khartoem dat hij een verenigd Soedan 
voorstond. Dit bezegelde zijn lot. Met zijn 
dood werd ook de toekomst van Zuid-
Soedan vastgelegd. Heel misschien zal 
Zuid-Soedan onder het leiderschap van 
Garangs rechterhand generaal Salva Kir 
het donkere lot van zo vele Afrikaanse 
olierijke staten kunnen afwenden. Zal 
de kersverse regering de olierijkdommen 
uitverkopen of verspreiden over alle sec-
toren van de eigen maatschappij? Of zal 
Zuid-Soedan de platgetreden weg opgaan 
van de zoveelste ‘gefaalde staat’ in Afrika? 

Bronnen:
www.counterpunch.be 
www.jeuneafrique.com
www.wikipedia.org



23

Vrede  |  nr. 408  |  maart - april 2011

AfRIkA

Een Wereld Sociaal Forum in Afrika
I Francine Mestrum I

Van 6 tot 11 februari 2011 vond in Dakar, Senegal het tweede Wereld Sociaal Forum in Afrika plaats.  
Het eerste was vier jaar geleden in Nairobi, en erg veel goede herinneringen zijn daar niet van over gebleven wegens de  
té opzichtige aanwezigheid van religieuze organisaties en grote ngo’s. Daarom was het uitkijken naar hoe alles dit keer  

zou verlopen. Dit Forum vond ook precies tien jaar na het eerste Forum in Porto Alegre plaats.

Een moeilijke evaluatie
Een Wereld Sociaal Forum is niet makkelijk 
te evalueren. Alles hangt af vanuit welk 
standpunt je dat doet. Ik kan een beoorde-
ling geven als lid van de Internationale 
Raad die redelijk nauw bij de organisatie 
was betrokken. Ik kan het Forum ook eva-
lueren vanuit de workshops die ik zelf of 
samen met anderen georganiseerd heb. 
Tenslotte kan ik het Forum bekijken als 
een bezoeker die zich wil laven 
aan de internationale debatten op 
hoog niveau. Telkens zal het resul-
taat anders zijn. 

Laat me beginnen met het meest 
positieve: de workshops die ik 
organiseerde en waar ik aan deel-
nam. Van daaruit bekeken was het 
Forum erg interessant. De discus-
sies over een Afrikaanse kijk op 
‘ontwikkeling’ en ‘samenwerking’, 
over de Zuid-Zuid relaties, over een 
nieuw ontwikkelingsparadigma, 
over de vernieuwing van de lin-
kerzijde in Noord en Zuid en over 
de toekomst van het forumproces 
waren zeer geslaagd. Wat ik hier 
vooral wil onderstrepen is hoe-
zeer er eigenlijk gelachen wordt 
met onze paternalistische visie 
op ‘ontwikkeling’. De Afrikanen 
waar ik mee sprak, zoals Yash 
Tandon, mensen die werken voor 
onderzoeksinstellingen of uni-
versiteiten schrijven de huidige 
‘samenwerking’ volledig af en pleiten 
ervoor dat Afrika zijn lot in eigen handen 
neemt, met een eigen stem spreekt en 
zich ‘empowert’. Het probleem van Afrika, 
zo werd herhaaldelijk gesteld, is niet de 
armoede maar de onrechtvaardige geopo-
litieke en handelsrelaties. De regeringen 
zijn machteloos want worden permanent 
onder druk gezet door de internationale 

financiële instellingen. Zolang daar geen 
eind aan komt, kunnen zogenaamde ‘hulp’ 
en ‘samenwerking’ niets uithalen. Ook de 
Europese deelnemers aan die workshops 
begrepen dat zeer goed, hoewel er hier 
en daar nog geprobeerd wordt nieuwe 
westerse concepten in te voeren, zoals 
het streven naar ‘geluk’ en ‘nieuwe indi-
catoren’. Die indicatoren zullen echter 
niets uithalen als het beleid niet grondig 

verandert. Bemoedigend is in elk geval dat 
diverse groepen begonnen zijn met het 
uitwerken van nieuwe concepten en het 
uittekenen van een nieuw paradigma.

In de workshop over de toekomst van 
het Forum werd nog een keer een boom-
pje opgezet over de ‘ideologie’ in het 
Forum. Het werd een discussie tussen de 

Zuidafrikaanse socioloog Patrick Bond 
en Immanuel Wallerstein. Bond is er een 
groot voorstander van om het Forum te 
politiseren en met krachtdadige verkla-
ringen en acties uit te pakken, waarop 
Wallerstein enkel kan herhalen dat er 
dan niet één maar verschillende ideolo-
gieën het Forum binnensluipen en dat 
de discussies die nu voorzichtig en aan 
de marge worden gevoerd, dan in alle 

hevigheid zullen losbarsten en tot 
verdeeldheid in het Forum zullen 
leiden. De linkerzijde is het name-
lijk helemaal niet eens over wat 
de toekomst moet bieden, zelfs 
niet in verband met de cruciale 
thema’s die hier op dit Forum wer-
den besproken, zoals het klimaat 
of migratie. Thematische fora kun-
nen in dat opzicht misschien wel 
soelaas bieden omdat ze toelaten 
op één punt te focussen en zo te 
proberen de standpunten dichter 
bij elkaar te krijgen. Ik verde-
digde er de stelling van François 
Houtart die momenteel werkt aan 
een theoretisch kader rond het 
Gemeenschappelijk Goed van de 
Mensheid.

In de workshop over de toekomst 
van links hadden we een zeer 
goed debat met Edgardo Lander 
over de vele spanningen in de 
linkse debatten in Latijns-Amerika. 
Enerzijds proberen de linkse rege-

ringen om de sociale uitgaven op te trek-
ken en een minimale sociale bescherming 
uit te bouwen. Maar daarvoor is uiteraard 
geld nodig en dat kan er enkel komen 
door meer olie en delfstoffen te ontgin-
nen en uit te voeren. Dat druist dan weer 
in tegen de eisen van de inheemse bewe-
gingen die willen werken aan een ‘buen 
vivir’ (goed leven) zonder die extractienij-
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verheid. Daarbij komen nog de geopolitie-
ke spanningen en de pogingen om tot een 
regionale integratie te komen. Het zijn 
drie spanningsvelden die zowel binnen de 
regeringen als binnen de sociale bewegin-
gen en de linkerzijde aanwezig zijn. Pedro 
Paez gaf nog een keer een erg boeiend 
overzicht van de manier waarop in Latijns-
Amerika naar de financiële crisis wordt 
gekeken en wat de Zuid-Amerikaanse ont-
wikkelingsbank, ‘Banco del Sur’, en ‘SUCRE’, 
de eengemaakte Latijns-Amerikaanse 
munteenheid, daar kunnen tegen doen.

Chaos op het  
Wereld Sociaal Forum
Maar indien ik een gewone bezoeker van 
het Forum was geweest en naar Dakar 
was getrokken om te komen luisteren 
naar al die belangrijke mensen, dan was 
het ongetwijfeld een grote ontgoocheling 
geweest. Er was immers sprake van een 
totale desorganisatie. Er waren veel te 
weinig zalen en er was geen programma! 
De nacht voor de start van het Forum wer-
den er nog tenten gebouwd om een aan-
tal workshops in onder te brengen, maar 
niemand wist waar wat zou plaatsvinden.

Ik ben zelf erg tevreden met de vele 
gesprekken die ik kon voeren, maar ik 
had ook graag Naomi Klein gehoord, 
en Evo Morales en Lula, en Ana Cecena 

Martorella, Susan George en Boaventura 
de Sousa Santos. Ze waren er allemaal, 
maar wie wist waar en hoe laat? Op een 
grote meeting met Samir Amin – die eerst 
was uitgesteld – waren nog geen honderd 
mensen aanwezig, gewoon omdat nie-
mand wist dat ze doorging! 

En dat waren niet de enige problemen. 
De tolken die hun werk nog nooit eerder 
zo goed hadden georganiseerd en voor-

bereid, zaten de eerste dag te huilen van 
frustratie, want alles liep in het honderd. 
De ‘Dakar extended’, het systeem van 
videoconferenties waarmee mensen thuis 
ook konden ‘deelnemen’ aan het Forum 
liep één op de twee keer in het honderd, 
omdat de stroom uitviel of het contact 
niet kon gemaakt worden. De workshops, 
die normaal altijd van te voren worden 
bekeken om te zien wat er kan samenge-
smolten worden – zodat er ook op zalen 
kan bespaard worden – waren veel te tal-
rijk. Ik telde de eerste dag minstens tien 
workshops over ontwikkeling vanuit een 
Afrikaans perspectief! Kortom, veel men-
sen die voor het eerst op een Forum aan-
wezig waren, reageerden gedemotiveerd. 
Een beetje chaos is fijn, een beetje chaos 
is feest, maar zo’n janboel?

De Internationale Raad
Al die problemen werden uiteraard uitvoe-
rig besproken op de Internationale Raad 
die na het WSF plaats vond. Het zalen-
tekort werd verklaard door de nieuwe 
rector die de universiteit had gekregen en 
die de afspraken van de oude rector niet 
wilde naleven. In juli vorig jaar werd ons 
verzekerd dat de universiteit gedurende 
de WSF-week de deuren zou sluiten, maar 
dat was dus niet zo. Er werd les gege-
ven en dus waren de zalen bezet. Het 
Afrikaans organiserend comité kan niet 

gewoon met de vinger worden gewezen. 
Het is begrijpelijk dat ze wilden bewijzen 
dat ze alles perfect aankonden, vooral 
omdat de Brazilianen eerder wantrouwig 
waren en iedereen de slechte herinnerin-
gen van Nairobi nog in het achterhoofd 
had. Wij, de Internationale Raad, hebben 
niet ingegrepen, terwijl we wisten dat dit 
kon gebeuren. Het is dus een gedeelde 
verantwoordelijkheid en daaruit blijkt 
eens te meer dat de Internationale Raad 

zich beter moet structureren en de nodige 
mechanismen moet instellen om formele 
afspraken te kunnen maken.

Op andere punten deed het organiserend 
comité uitstekend werk. De openingsmars 
was een groot feest met meer dan 70.000 
mensen, uit heel Afrika en uit heel de 
wereld. De mobilisatie, ook tijdens het 
Forum, was opmerkelijk en de inhoude-
lijke interesse bijzonder groot. Misschien 
hielp het wel dat de studenten nog aan-
wezig waren op de universiteit!

De financiering van  
het Forum
De financiering blijft een oud zeer. De 
eerste Fora in Porto Alegre werden mee 
gefinancierd door de Ford Foundation, 
Petrobras en een grote Braziliaanse Bank. 
Verder hebben enkele Nederlandse, Finse, 
Franse en Italiaanse ngo’s steun gegeven. 
Oxfam België staat nog steeds in voor de 
computers in het perscentrum. De finan-
ciering gaat er echter op achteruit en het 
WSF in Dakar, dat gestart was met een 
begroting van 4 miljoen dollar, heeft het 
uiteindelijk moeten doen met 1,6 miljoen 
dollar. De vraag blijft wie het Forum moet 
betalen? De bewegingen zelf hebben 
geen geld en zij die hard roepen dat het 
allemaal veel goedkoper kan, vergeten 
dat zij die in relatief dure hotels logeren 
dat allemaal uit eigen zak betalen. Je kan 
echter niet op alles besparen. De sprekers 
moeten reizen, de tolken moeten reizen, 
tenten kosten geld, programma’s drukken 
kost geld, een perscentrum en een web-
site kosten geld,… Er werkten zo’n duizend 
vrijwilligers voor het WSF en zeer veel 
mensen logeerden bij Afrikaanse gezin-
nen. Het is een feit dat telkens opnieuw 
terugkomende kritiek waarschijnlijk 
vermeden kan worden via een grotere 
transparantie.

Er was ook bezwaar tegen de aanwezig-
heid op het Forum van de Braziliaanse 
president Evo Morales en de Senegalese 
president Wade. Politici zijn volgens 
sommigen niet gewenst op het Forum, 
terwijl Morales toch een bondgenoot van 
de sociale bewegingen is. De neoliberale 
president Wade is een ander verhaal: 
voor het Senegalese parlement en a for-

Het is triest om vast te stellen dat de  
linkerzijde zelf nog steeds erg verdeeld is 
over het WSF en dat sommigen alles doen 
om het in een slecht daglicht te stellen of 
het te minimaliseren.
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tiori voor de president is het 
volstrekt normaal om bui-
tenlandse gasten te ontvan-
gen, niet aanwezig zijn is in 
Afrikaanse ogen een gewel-
dige belediging. Wade zei 
ook openlijk dat hij het niet 
eens was met de doelstellin-
gen van het Forum, maar het 
niettemin van harte welkom 
heette. Vandaar dat op het 
parlementaire forum ook 
Senegalese leden van alle 
politieke fracties erbij waren.

Problematisch was wel de 
grote Marokkaanse delegatie, 
betaald door de Marokkaanse 
regering. Ze bestond eigenlijk 
uit drie delen: Marokkanen 
uit de Europese migratie, 
leden van de Marokkaanse 
sociale bewegingen, en 
mensen – politie, zo zeg-
gen sommigen – die wilden 
beletten dat er solidariteitsacties met de 
Saharawi’s werden georganiseerd. Daarbij 
is ook geweld gebruikt, wat uiteraard niet 
kan en scherp veroordeeld werd.

Verder was dit forum een groot succes op 
het vlak van veiligheid en gezelligheid. 
Dakar is een leuke stad en de mensen zijn 
er bijzonder aardig. 

Besluiten?
Het Forum werd afgesloten met een 
dertigtal ‘convergentie’-vergaderingen. 
Daarin probeerde men rond enkele uitge-
kozen thema’s – klimaat, migratie, gender, 
onderwijs, huisvesting, water … – gemeen-
schappelijke teksten en actie-agenda’s 
goed te keuren. Men mag niet vergeten 
dat het WSF zelf geen slotteksten of 
resoluties goedkeurt, dat is de taak van 
de deelnemende organisaties zelf. Op 
die manier wil men steriele ideologische 
tegenstellingen vermijden. Sommigen 
zijn het met die stelling nog steeds niet 
eens en ze groeperen zich in een ‘assem-
blee van sociale bewegingen’ die meer en 
meer succes heeft. De laatste vergadering 
telde bij de 2000 deelnemers en keurde 
een resolutie goed (www.cadtm.org/
Declaration-de-l-assemblee-des,6437).

Het is overigens triest om vast te stellen 
dat de linkerzijde zelf nog steeds erg ver-
deeld is over het WSF en dat sommigen 
alles doen om het in een slecht daglicht 
te stellen of het te minimaliseren. Maar 
zeventig of honderdduizend mensen 
bijeen brengen is niet niets. Hen inhou-
delijke debatten op hoog niveau laten 
voeren is een onvoorstelbare bron van 
informatie en uitwisseling. De contacten 
met mensen van over de hele wereld zijn 
zeer verrijkend. Wie de Nigeriaanse ver-
tegenwoordiger van Friends of the Earth 
bezig hoort, of een Afrikaans cyber-acti-
vist zijn strategie laat uitleggen, vergeet 
dat niet gauw. Uiteraard zijn we het over 
heel veel dingen oneens met elkaar, maar 
wie bereid is te luisteren en te leren, de 
standpunten van de ander te bespreken 
en er over na te denken, die komt met 
veel meer bagage terug naar huis dan 
waarmee hij of zij vertrok. Het mondiale 
karakter van het WSF verplicht je om een 
open geest te hebben, om af te stappen 
van begane paden, om na te denken over 
wat beter en anders kan. Het leert je 
vooral om erg te relativeren. In deze tijd 
van een zogenaamde ‘beschavingscrisis’ 
moeten we alle eigen waarheden in 
vraag durven stellen en bespreken met 

anderen. Want niemand heeft momen-
teel een afdoend antwoord op de proble-
men van vandaag. 

Het allerpositiefst aan dit Forum was 
uiteraard het succes van de Tunesische 
en Egyptische opstanden. Niet toeval-
lig, zo werd er door velen op gewezen, 
is de dynamiek van de Sociale Fora in 
de Maghreb en Mashrek-regio in 2010 
bijzonder groot geweest. Dag na dag 
werd in Dakar meegeleefd met de men-
sen op het Tahrir-plein in Cairo. Een 
paar Tunesische kameraden zijn komen 
getuigen op de vergadering van de 
Internationale Raad, en dat was tegelijk 
ontroerend en hoopgevend. ‘Een andere 
wereld is mogelijk’ is niets meer dan een 
slogan, maar als de betekenis ervan ook 
doordringt tot bij de mensen, dan wordt 
veel, erg veel mogelijk. Waar het volgende 
WSF zal plaats vinden wordt nog bespro-
ken, maar iedereen hoopt stilletjes dat we 
over twee jaar ergens in de Maghreb of 
de Mashrek een groot forum kunnen hou-
den … Een feest van de vrijheid!

Uitpers, nr. 129, 12de jaargang, maart 2011
Francine Mestrum is lid van de Internationale Raad 
van het WSF 
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Schild of vriend? Over vrede en raketafweersystemen
Rakettenschild: stand van zaken

Tom Sauer – Pieter Teirlinck
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Schild of vriend?
Over vrede en raketafweersystemen 

I Tom Sauer I

Van zodra het duidelijk was hoe vernietigend atoomwapens waren, is de mensheid op zoek gegaan naar manieren om er 
zich tegen te beschermen. Het idee van een rakettenschild is dus zo oud als het begin van het nucleaire tijdperk. 

Het verschil tussen kernwapens en grootschalige rakettenschilden is echter dat het eerste wel degelijk functioneert, terwijl het 
tweede nog steeds niet naar behoren werkt, ondanks de gigantische sommen geld die men er tegenaan heeft gegooid. 

Dat neemt niet weg dat raketafweersystemen bestaan. 

Rakettenschild en kernwapens
Tijdens de Koude Oorlog werd de nood aan rakettenschil-
den in de VS en de Sovjetunie pas nijpend toen men er in 
slaagde om kernwapens te monteren op intercontinentale 
ballistische raketten aan het begin van de jaren 1960. De 
USSR bouwde al snel een rakettenschild rond Moskou, 
terwijl de VS verschillende systemen uitprobeerde, maar 
telkens op technische of politieke problemen botste. Zo 
stootte de mogelijke plaatsing van raketafweersystemen 
rond Amerikaanse steden op hevig verzet van zowel weten-
schappers als de publieke opinie, die in de interceptoren 
nucleaire magneten zagen. Beide supermachten hadden ook 
een andere visie op raketafweersystemen. Zo was het de 
Amerikaanse Minister van Defensie Robert McNamara die 
de Sovjets trachtte te overhalen om de installatie van stra-
tegische raketafweersystemen te beperken, omwille van de 
stabiliteit tussen beide landen. Dergelijke raketafweersyste-
men ondermijnden meer bepaald de wederzijdse nucleaire 
dreiging, iets waarmee men ondertussen had leren leven. 
Vandaag de dag is het ironisch genoeg omgekeerd, en zijn 
het de Russen die trachten de Amerikanen diets te maken 
dat deze defensieve systemen de internationale stabiliteit in 
gevaar kunnen brengen. Feit is dat McNamara er effectief in 
slaagde de Sovjets te overtuigen om hun strategische defen-
siesystemen in aantal te beperken, en dit door middel van 
het fameuze ‘Anti-Ballistic Missile’ (ABM) verdrag uit 1972. De 
beperkte systemen die door dit verdrag werden toegelaten 
werden door de Amerikanen geïnstalleerd, maar al snel weer 
afgebroken. Gezien de nucleaire wapenwedloop die volop 
werd verder gezet, zouden de beperkte defensieve systemen 
toch maar weinig effect geressorteerd hebben. 

Het is pas in de jaren 1980 dat de defensieve systemen 
opnieuw onder de aandacht werden gebracht, met name 
door de Amerikaanse president Reagan. Die had een per-
soonlijke afkeer van kernwapens en één van de alternatieven 
die hij voorzag, was het zogenaamde Strategisch Defensie 
Initiatief (SDI), beter bekend als ‘Star Wars’. Hij kondigde 
dit project aan via een televisie-speech op 23 maart 1983. 
Ondanks de grotere budgetten die werden vrijgemaakt, kon-
den noch Reagan, noch zijn opvolgers Bush Senior en Clinton 

tot de eigenlijke installatie overgaan. De defensieve syste-
men, waarvan het ambitieniveau stelselmatig werd terugge-
schroefd, werkten nog niet naar behoren. 

Weinig bekend is dat de laatste stuiptrekking op vlak van 
afweermechanismen in het midden van de jaren 1990 begon-
nen is. Het verlies van de presidentsverkiezingen in 1992 door 
Bush Senior werd door de Republikeinen allesbehalve goed 
verteerd. De kersverse president Bill Clinton kreeg het van in 
het begin van zijn termijn hard te verduren. De binnenlandse 
politieke situatie in de VS politiseerde op dat moment uiter-
mate, en deze situatie duurt tot op de dag van vandaag voort. 
Republikeinen kantten zich automatisch tegen gelijk welk 
voorstel van de Democraten. Het zogenaamde ‘bipartisanship’ 
(het samenwerken over de partijgrenzen heen) was, en is 
nog steeds, ver zoek. Het vlaggenschip van de Republikeinen, 
waarmee ze uiteindelijk de Congresverkiezingen in 1994 
wonnen, was nu net ‘missile defense’ of het rakettenschild. 

De Clinton-administratie heeft nog tegengas gegeven, maar 
uiteindelijk hadden de Democraten in het parlement de moed 
niet om zich te verzetten tegen de ‘Missile Defense Act’. Deze 
wet zette de poort open voor Bush junior om voor het eerst 

Terwijl Bush de installatie van 
een Europees raketafweer 
systeem bilateraal trachtte 
te regelen met Polen en de 
Tsjechische Republiek, kwam 
Obama op de proppen met 
een systeem dat verankerd 
zou worden aan de bestaande 
plannen binnen de NAVO.
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sinds dertig jaar 
opnieuw raketafweer-
systemen te instal-
leren. Daarvoor moest 
hij af van het ABM-
verdrag. Aangezien 
de Russen niet bereid 
waren om hieraan 
mee te werken zegde 
Bush junior het ABM-
verdrag unilateraal 
op in 2002. De eerste 
defensieve intercep-
toren, bedoeld tegen 
Noord-Koreaanse 
raketten, werden 
geïnstalleerd in 
Californië en Alaska 
vlak voor de presi-
dentsverkiezingen van 
2004. De VS besloot 
dan dat ze nog een 
derde site nodig 
had tegen mogelijke 
raketaanvallen uit het 
Midden-Oosten – lees 
Iran. Deze locatie zou 
Europa worden. Op die manier werden wij, Europeanen, ook 
meegetrokken in het raketafweer-bad. Terwijl Bush het bilate-
raal trachtte te regelen met Polen en de Tsjechische Republiek, 
kwam Obama op de proppen met een systeem dat verankerd 
zou worden aan de bestaande, maar minder verregaande 
plannen binnen de NAVO.

Pijnpunten van raketafweersystemen 
Er kunnen enkele grote kanttekeningen gemaakt worden bij 
het idee van een rakettenschild. Ten eerste is het zo dat op dit 
moment geen enkele ‘schurkenstaat’ – en bij deze term kun-
nen op zich al veel vraagtekens geplaatst worden– in staat 
is om de VS met ballistische raketten te treffen. Noord-Korea 
en Iran beschikken wel over ballistische raketten, maar hun 
reikwijdte komt zelfs niet in de buurt van het grondgebied van 
continentaal Amerika. Zeg nooit nooit, maar de stap van het 
bouwen van middellange naar lange afstandsraketten is zeer 
groot. Komt daarbij dat miniaturisering – het verkleinen van 
kernwapens zodat ze op een ballistische raket gemonteerd kun-
nen worden – ook geen sinecure is. Iran moet trouwens eerst 
de stap tot de aanmaak van kernwapens nog zetten. Bovendien 
moeten we benadrukken dat deze landen, indien zij dat zou-
den willen, de VS ook kunnen aanvallen via niet-ballistische 
verspreidingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld een vliegtuig (zie 
1945) of een schip in een of andere Amerikaanse haven. Meer 
fundamenteel moet de vraag gesteld worden waarom de VS 
gedurende decennia heeft kunnen leven met een ‘veel grotere 

nucleaire dreiging’ 
uit de USSR zonder 
een afdoend raket-
tenschild, en het nu 
opeens wel behoefte 
heeft aan een alter-
natief voor nucleaire 
afschrikking. Even 
fundamenteel is de 
opmerking dat het 
volledig laten afhan-
gen van onze veilig-
heid van complexe 
technologie, zelfs 
indien het in theorie 
zou werken, uiterma-
te riskant is. Het zou 
veel beter zijn er voor 
te zorgen dat staten 
geen stimuli hebben 
om kernwapens aan 
te maken. Dat laatste 
vereist natuurlijk dat 
de kernwapenstaten 
hun eigen speelgoed 
opgeven.

Ten tweede staan de bestaande grootschalige raketafweer-
systemen helemaal niet op punt. Nog belangrijker is dat de 
kans uitermate klein is dat de voorziene systemen (ook die 
van Obama in Europa) ooit effectief zullen werken. Er moet 
een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen klein-
schalige en grootschalige rakettenschilden. De eerste dienen 
een beperkte oppervlakte met daarop offensieve raketten 
of troepen te beschermen tegen korte-afstandsraketten. De 
tweede dienen een land of continent te beschermen tegen 
lange-afstandsraketten. De eerste verlaten de dampkring 
niet, maar de tweede wel. Eens in de ruimte kunnen de 
offensieve raketten makkelijk omringd worden met valse 
kernkoppen. Dit maakt het voor de defensieve intercepto-
ren quasi onmogelijk om tijdig het onderscheid te maken 
en de eigenlijke kernkop uit te schakelen. Merk hierbij op 
dat de actuele systemen tot doel hebben om de offensieve 
systemen uit te schakelen door er met een snelheid van 
5 km per seconde tegenaan te vliegen, vergelijkbaar met 
een kogel tegen een kogel. De systemen van enkele decen-
nia geleden waren erop gericht een kernbom in de ruimte 
te laten ontploffen om op die manier de offensieve raket 
tegen te houden. Hiervan is men (gelukkig) afgestapt. Het 
gevolg is wel dat men vandaag uitermate gevoelige senso-
ren nodig heeft om alles in goede banen te leiden, letterlijk 
dan. Theodore Postol en George Lewis, exacte wetenschap-
pers verbonden aan bekende Amerikaanse universiteiten 
zoals MIT en Cornell University, hebben al meermaals aan-
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getoond dat het quasi onmogelijk is voor defensieve inter-
ceptoren om offensieve kernkoppen te elimineren, indien 
de tegenstrever gebruik maakt van de hoger vernoemde 
tegenmaatregelen. Het is bovendien technisch helemaal niet 
zo moeilijk om dergelijke tegenmaatregelen te nemen, zelfs 
voor landen als Noord-Korea en Iran. De aanvaller wint dus 
altijd. Symptomatisch is dat de weinige tests met offensieve 
raketten en tegenmaatregelen mislukten. De grote kritiek 
op de zogenaamde gelukte tests is dat ze zeer artificieel zijn 
en niet overeenkomen met omstandigheden van een reële 
aanval. Komt daarbij dat veel van de simpele tests – dus 
zonder maatregelen tegen defensiesystemen – zelfs niet luk-
ken. Kortom, men staat allesbehalve ver, en zelfs de grootste 
technologische optimist zal moeten toegeven dat het nog 
lang zal duren vooraleer men een antwoord zal vinden op de 
technische uitdagingen. Ondertussen worden onwaarheden 
verkondigd door het Pentagon en nu ook door de NAVO over 
de effectiviteit van raketafweersystemen, en worden interne 
NAVO-rapporten angstvallig geheim gehouden. Er wordt dus 
een subjectief gevoel van veiligheid gecreëerd. In realiteit 
zou men echter kunnen argumenteren dat onze veiligheid 
door deze vernieuwde wapenwedloop zal afnemen.

Dit brengt ons, ten derde, bij de destabiliserende effecten 
van een grootschalig rakettenschild, net zoals dat in het 
verleden al werd gepercipieerd (ook door de VS). Want laat 
ons duidelijk wezen: het gaat hier om percepties. Ook al 
is de kans zeer groot dat het ding niet werkt, Russische en 
Chinese strategen zullen uitgaan van een worst-case scena-
rio, met name dat het wel functioneert. Bovendien weten ze 
dat het systeem voortdurend zal worden uitgebreid, zoals de 
VS ook expliciet zegt te zullen doen. De Chinese interconti-

nentale nucleaire macht bestaat uit amper 20 kernraketten, 
en zou in theorie bij de inzet ervan in een vrij vroeg stadium 
volledig door een Amerikaans of Atlantisch rakettenschild 
geneutraliseerd kunnen worden. China zal zich dus gedwon-
gen zien om meer kernwapens te stationeren. Maar zelfs 
voor het relatief uitgebreid Russisch arsenaal gaat deze 
redenering voor een deel op, ook al omdat de kwaliteit van 
de Russische kernwapens achterop hinkelt in vergelijking 
met de Amerikaanse. Studies hebben uitgewezen dat indien 
de Russische kernwapens niet klaar staan om meteen te 
worden afgevuurd (wat overeenkomt met de werkelijkheid) 

en indien de VS een zogenaamde ‘first-strike’ (preventieve 
aanval) zou uitvoeren, dat er slechts 6 Russische interconti-
nentale kernraketten zouden overblijven die gebruikt kun-
nen worden om terug te schieten. Dat is natuurlijk niet veel, 
zeker niet als de Amerikanen een grootschalig rakettenschild 
neerplanten met als doel meer dan zes raketten tegelijker-
tijd te kunnen uitschakelen in de lucht. Met andere woorden, 
met een dergelijk raketafweersysteem kan de VS in principe 
zonder enig substantieel risico Rusland aanvallen zonder 
weerwerk te vrezen. Niet echt stabiliserend.

Haalbaarheid
Het idee om een gezamenlijk raketafweersysteem te bou-
wen met de Russen is in opmars. De grote vraag blijft echter 
of dit idee doorgang zal vinden, en indien wel, op welke 
manier. Het is quasi uitgesloten dat er één systeem komt 
waarbij slechts één van de actoren de handen op de lan-
ceerknop zal hebben. Ook valt het danig te betwijfelen of de 
Amerikanen hun gevoeligste technologie zomaar gaan delen 
met de Russen. En zelfs als een of andere vorm van beperkte 
samenwerking tot stand zou komen, blijft de vraag: wat 
met China? Idealiter zou men een wereldwijd raketafweer-
systeem kunnen bouwen. Los van de vraag naar de politieke 
haalbaarheid, moet dan de bedenking gemaakt worden of 
het niet kosten-effectiever is om kernwapens én ballistische 
raketten simpelweg te verbieden. Last but not least moeten 
we ons afvragen of een raketafweersysteem wel kosten-
effectief is, zeker in tijden waarin elke euro (of dollar) twee-
maal omgedraaid moet worden. Deze vraag wordt natuurlijk 
nog veel relevanter als de technologie niet op punt staat, 
zoals in werkelijkheid het geval is. Jaarlijks wordt door de 
VS een slordige 10.000 miljoen dollar aan het rakettenschild 
uitgegeven. In totaal heeft de VS reeds meer dan 200 miljard 
dollar uitgegeven aan anti-rakettechnologie. Zonder noe-
menswaardig resultaat. 

Dit brengt ons tot slot bij de eigenlijke redenen voor het 
Amerikaans rakettenschild, met name het kunstmatig in 
leven houden van defensie-bedrijven. Tijdens de Koude Oorlog 
konden zij à volonté offensieve wapensystemen bouwen 
en nu zijn ze blij dat ze gelijkaardige wapentuigen kunnen 
produceren voor zogenaamd defensieve – what’s in a name – 
doeleinden. Kortom, een raketafweersysteem is een zeer dure 
oplossing die niet functioneert, voor een bedreiging die niet 
bestaat.

Tom Sauer is docent Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen.
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De eigenlijke reden voor de 
ontwikkeling van het 
Amerikaans rakettenschild, is 
het kunstmatig in leven hou-
den van defensie-bedrijven.
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Rakettenschild: stand van zaken
I Pieter Teirlinck I

Het rakettenschild werd ontwikkeld met als initiële doelstelling intercontinentale ballistische (kern)raketten uit de lucht te schieten. 
Het inmiddels (januari 2011) geratificeerde START verdrag limiteert het aantal operationele strategische kernwapens van 

Rusland en de VS tot 1550 stuks elk. We zouden dus logischerwijs kunnen verwachten dat dit de noodzaak om een rakettenschild 
te ontwikkelen vermindert. Maar dat is helaas niet het geval. 

In de VS wordt immers zwaar geïnvesteerd in de ontwikke-
ling van rakettenschilden die zich eerder richten op korte 
afstandsraketten i.p.v. op lange afstandsraketten. De reden 
hiervoor heeft de VS gevonden in de ontwikkeling van de korte 
en middellange afstandsraketten door Iran en Noord-Korea. 
Deze raketten kunnen het Amerikaans continent niet raken, 
maar de militaire troepen van de VS die gestationeerd zijn in de 
regio liggen wel binnen hun bereik. Aangezien de VS regelma-
tig buiten het eigen grondgebied oorlog voert, ontwikkelt de 
Amerikaanse defensie-industrie daarom rakettenschilden die 
‘lokale’ bescherming kunnen bieden aan het front. 

Wat is een rakettenschild?
Een rakettenschild bestaat uit een reeks van sensoren (radars 
en satellieten) om raketten te detecteren, interceptoren (raket-
ten) om de raketten te vernietigen en een algemeen controle- 
en commandosysteem. De bestaande systemen schieten een 
projectiel tegen de doelraket. Er wordt tevens gewerkt aan een 
laser om raketten te vernietigen. De interceptoren kunnen op 
het land, de zee, de lucht of in de ruimte gestationeerd worden. 
Belangrijk om de rest van de werking van rakettenschilden te 
begrijpen is dat er 3 verschillende fases onderscheiden worden 
waarin ballistische raketten kunnen onderschept worden: de 
aandrijving (‘boost’), de vrije vlucht (‘midcourse’) en de eindfase 
(‘terminal’) wanneer de raket terug de atmosfeer binnendringt. 

De Verenigde Staten heeft verschillende bestaande raketaf-
weersystemen. Een rakettenschild genaamd ‘Ground-Based 
Midcourse Defense’ moet het land beschermen tegen een 
beperkt aantal intercontinentale ballistische raketten. Het 
systeem bestaat uit een vooruitgeschoven radarsysteem 

(Groenland en Groot-Brittannië) en een dertigtal raketten 
gestationeerd in ondergrondse silo’s in Alaska en Californië, die 
de op de VS afgevuurde ballistische raketten tijdens hun vrije 
vlucht moeten vernietigen. 

Twee andere systemen THAAD (‘Terminal High Altitude 
Defense’) en ‘Patriot Advanced Capability’ – beiden ontwik-
keld door Lockheed Martin – zijn op het land gestationeerd 
maar zijn transporteerbaar en vernietigen raketten in de 
eindfase van hun vlucht. De VS heeft ook een raketafweersy-
steem ontwikkelt dat op oorlogsschepen gestationeerd wordt, 
genaamd Aegis. Dit systeem is ook mobiel en moet korte en 
lange afstandsraketten in hun eindfase vernietigen. Op korte 
termijn wil het Amerikaanse ministerie van defensie het Aegis-
systeem verder ontwikkelen zodat haar interceptoren (SM-3 IIB) 
ook lange afstandsraketten zowel tijdens hun vrije vlucht-fase 
(midcourse) als tijdens hun vertrekfase (boost) kunnen neerha-
len. Aangezien deze boost-fase slechts enkele minuten duurt, 
moeten de Aegis interceptoren dicht in de buurt van de vijan-
dige raketten opgesteld worden.

De VS streeft een systeem na waarbij ballistische raketten tij-
dens elke fase van hun vlucht vernietigd kunnen worden. Men 
noemt dat een gelaagd (‘layered’) rakettenschild. Zo verhoogt 
de kans dat de raketten effectief geraakt worden. De kans dat 
men de ene raket met een andere raket uit de lucht kan halen 
is immers gering. Men kan het vergelijken met een kogel die 
een andere kogel uit de lucht schiet, een zeer moeilijke zaak 
met andere woorden. Door een gelaagd systeem zou men dus 
verschillende kansen hebben om opnieuw te schieten.

Internationale samenwerking
De VS werkt op twee manieren met haar Europese partners 
samen: bilateraal of via de NAVO. Tot nu beschikken een aan-
tal Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, 
Nederland en Spanje) over lokale rakettenschilden die lokale 
bescherming bieden. Deze systemen werken vooral met het bij 
de VS aangekochte Patriot-systeem. Frankrijk is een uitzondering 
en ontwikkelde zijn eigen systeem, de ‘Sol-Air Moyenne Portée 
Terrestre’. De oorspronkelijke plannen om een gezamenlijk Duits-
Italiaans-Amerikaans systeem te ontwikkelen, het ‘Medium 
Extended Air Defense System’, waaraan een prijskaartje van 
16,5 miljard dollar hing, werd begin 2011 door de VS stopgezet. 
Met Denemarken wordt momenteel onderhandeld over een 

De innige verstrengeling op 
technisch vlak van de 
rakettenschilden van de VS 
en haar partners, zorgt 
ervoor dat ook de politieke 
verstrengeling onder de 
vleugels van de VS toeneemt.
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upgrade van de vooruitgeschoven Amerikaanse 
X-band radar in Groenland.

Binnen de NAVO werd in 2005 al beslist om de 
controle en het commando van deze individu-
ele en lokale systemen te centraliseren in het 
‘Active Layered Theatre Ballistic Missile Defense’-
systeem (ALTBMD). In januari 2011 werd een 
eerste versie van het NAVO-systeem afgeleverd. 
Na zeven jaar van voorbereiding werden de 
lokale schilden van Frankrijk, Duitsland, Italië 
en Nederland verbonden met dat van de VS. 
Een nieuwe zeer grote stap, met verreikende 
consequenties, is de unanieme beslissing van 
alle NAVO-lidstaten om de verdere ontwikkeling 
van een rakettenschild in het Nieuw Strategisch 
Concept van de NAVO op te nemen (Lissabon, 
november 2010). Ook België stemde hiermee 
in, ondanks dat het land bestuurd wordt door 
een regering van lopende zaken die wettelijk 
geen nieuwe beleidsbeslissingen mag maken. 
Het rakettenschild zal niet alleen uitgebreid worden naar het 
hele Europese grondgebied en de bevolking, maar wordt vol-
ledig geïntegreerd in een Amerikaans systeem dat speciaal voor 
Europa uitgedokterd werd. Via het zogenaamde ‘Phased Adaptive 
Approach’ programma, wordt een nieuwe bijkomende ‘bescher-
mingslaag’ voorzien in Europa tegen middellange afstandsraket-
ten via een gefaseerde en flexibele aanpak. 

Tijdens de eerste fase in 2011 (!) worden 23 VS Aegis schepen 
ontplooid in Europese wateren die samen een honderdtal SM-3 
IA interceptoren meevoeren. Er worden ook bijkomende radars 
in Zuid-Europa geplaatst. Turkije is een van de mogelijke locaties 
voor de vooruitgeschoven radar die ook het rakettenschild in de 
VS ten goede zal komen. In Ramstein, Duitsland wordt een NAVO 
controle en commando systeem geïnstalleerd. In de verdere fases 
worden er ook Aegis SM-3 interceptoren op het land geplaatst, 
meer bepaald in Roemenië (2015) en Polen (2018). Tussen 2015 en 
2020 worden ook mobiele interceptoren van het THAAD-systeem 
ontplooid in Europa. Tegen 2020 zal ook de nieuwe generatie 
interceptoren SM-3 IIB ontplooid worden in Europa, waarmee 
ook intercontinentale ballistische raketten onderschept moeten 
kunnen worden in hun boost-fase. Tegen 2020 wenst de VS dus 
een gelaagd rakettenschild in Europa geplaatst hebben dat bal-
listische raketten in elke vlucht fase kan uitschakelen.

In februari 2011 werd een contract gesloten met 
ThalesRaytheonSystems voor de ontwikkeling van een nieuw 
controle- en commandosysteem voor de NAVO, dat de inter-
operabiliteit van de verschillende systemen moet garanderen. 
Daarvoor zullen Europese defensieondernemingen samen 
werken met het controversiële Amerikaanse defensiebedrijf 
Raytheon, dat de SM-3 interceptoren ontwikkelt. De huidige 
onderminister voor Defensie in de Obama-administratie, 
William Lynn, was voordien lobbyist voor Raytheon.

De NAVO is niet het enige partnerschap dat de VS er op 
nahoudt inzake het rakettenschild. In het Midden-Oosten 
werken de Amerikanen nauw samen met Israël. In 2008 
stationeerde de VS een vooruitgeschoven X-band radar in 
de Israëlische Negev woestijn, samen met meer dan 100 
Amerikaanse soldaten. De VS ontwikkelde samen met Israël het 
Israëlische ARROW rakettenschild tegen korte afstandraketten. 
Ondertussen wordt verder gewerkt aan de volgende generatie 
ARROW. De VS trekt van zijn ‘Missile Defense Agency’-budget 
voor de komende 6 jaar, een slordige 620 miljoen dollar uit voor 
de samenwerking met Israël. 

In de Perzische golf overwegen enkele landen om delen van een 
rakettenschild aan te kopen. Koeweit, Bahrein en Qatar zouden 
interesse hebben in het THAAD systeem. Eind 2010 sloot de 
Verenigde Arabische Emiraten een contract ter waarde van 
7 miljard dollar voor de levering van een THAAD rakettenschild.
Japan is ook een vaste partner voor de VS. Het land hielp de 
Aegis technologie mee ontwerpen en heeft zelf ook Aegis-
schepen met interceptoren en PATRIOT-raketsystemen, radars en 
een commando- en controlesysteem voor haar vloot. De twee 
landen oefenen regelmatig samen en ontwikkelen samen de 
nieuwe generatie van interceptoren, de Standard Missile SM-3 
IIa. Japan huisvest ook een vooruitgeschoven X-band radar op 
de Amerikaanse Misawa luchtmachtbasis. In Azië zijn verder ook 
Zuid-Korea en Australië bereid om de VS te assisteren. 

Wat vindt Rusland daar van?
Rusland is uiteraard niet tevreden met wat er allemaal aan haar 
grenzen gebeurt. In Polen werd in mei 2011 een batterij Patriot 
raketten geïnstalleerd op een Amerikaanse legerbasis op 50 km 
van de Russische grens. Toch waren er tijdens 2010 regelmatig 
geluiden te horen dat de NAVO wil samenwerken met Rusland 
om eventueel een gezamenlijk schild op te trekken. Vraag is hoe 
ver de NAVO en de VS daar in werkelijkheid mee willen gaan. 
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Rusland mag gerust een bijdrage leveren aan het rakettenschild 
(radar in Azerbeidzjan), maar de kans dat de VS zijn raketten-
schild echt wil delen met Rusland is bijzonder klein. 

De Russische minister van Defensie, Anatoly Serdyukov, kon-
digde alvast aan dat zijn land verder zal werken aan de ontwik-
keling van eigen rakettenschilden. Rusland beschikt reeds over 
een eigen rakettenschild tegen intercontinentale raketten rond 
Moskou. Rusland ontwikkelde ook lokale rakettenschilden die 
het, net zoals de VS, verkoopt op de internationale markt. Iran 
had interesse en tekende met Rusland een contract ter waarde 
van 800 miljoen dollar voor de levering van vijf S-300 eenhe-
den in 2005. In september 2010 werd deze deal echter door 
Moskou stopgezet. Een nieuwe VN-veiligheidsraad resolutie 
verbiedt immers de levering van wapens aan Iran. Toevallig 
werd in dezelfde maand een deal tussen Rusland en de aartsvij-
and van Iran, Israël, aangekondigd. Tel Aviv zal 36 onbemande 
vliegtuigjes (‘drones’) leveren aan Moskou. 

In Rusland gaan ook stemmen op om het kernwapenarsenaal 
te vernieuwen en meer intercontinentale raketten te bouwen, 
met als doel ook de meest gesofisticeerde rakettenschilden te 
kunnen doorbreken. Op de jaarlijkse veiligheidsconferentie van 
Munchen (Duitsland, februari 2011) liet de Russische ondermi-
nister van Defensie optekenen dat het onmogelijk is serieus te 
werken aan de vermindering van nucleaire wapens (START) als 
een van de partijen actief een rakettenschild bouwt. 

Militaire verstrengeling
De innige verstrengeling op technisch vlak (de interopera-
biliteit) van de rakettenschilden van de VS en haar partners, 
zorgt ervoor dat ook de politieke verstrengeling onder de 
vleugels van de VS toeneemt. Alle vooruitgeschoven X-band 
radarsystemen (Japan, Israël, Europa) worden ter plaatse door 
de VS bemand en gecontroleerd. De opgetekende gegevens 

komen zowel het lokale rakettensysteem als het wereldwijde 
VS-rakettenschild ten goede, maar er bestaat geen twijfel over 
waar het hoogste commando ligt. Nog veel meer dan onder 
het originele plan van Bush Jr. waarbij enkel interceptoren en 
een radarsysteem van het Amerikaans rakettenschild in Polen 
en Tsjechië zouden geplaatst worden, levert de huidige situatie 
heel Europa over aan het Amerikaanse globale rakettenschild 
via de NAVO. Amerikaanse oorlogsbodems en troepen wor-
den toegelaten op Europese bodem tot aan de grenzen van 

Rusland, tot diens ongenoegen. Europa verliest dus verder aan 
politieke onafhankelijkheid en de vraag is of dit onze veiligheid 
werkelijk ten goede komt. Een verdere wereldwijde reductie 
van kernwapens komt in gevaar als Ruslands antwoord op het 
Amerikaanse rakettenschild een vernieuwing en uitbreiding 
van het Russisch kernwapenarsenaal zal zijn.

Het gelaagde rakettenschild komt in ieder geval zeker ten 
goede aan de grote Amerikaanse wapenbedrijven (Boeing, 
Northrop Grumman, Bechtel, Lockheed Martin en Raytheon) 
en in mindere mate de Europese defensiebedrijven. Het 
Amerikaanse Agentschap voor Raketdefensie (‘Missile Defense 
Agency’) heeft een begroting van 52 miljard dollar voor de vol-
gende 6 jaar. De investeringen in de defensie-industrie wor-
den dus voor lange tijd gegarandeerd dankzij de Amerikaanse 
belastingbetalers. Het terugverdieneffect via de globale vrije 
wapenmarkt, door de levering van de nieuwe rakettenschilden 
aan de ‘vrienden’ tegen serieuze betaling, werpen hun vruch-
ten af. Het eerste contract voor de levering van THAAD aan de 
Verenigde Arabische Emiraten leverde zoals gezegd 7 miljard 
dollar op. 

Militarisering van de ruimte
Het verhaal van de ontwikkeling van het Amerikaanse globale 
rakettenschild zal hiermee waarschijnlijk niet eindigen. De 
militarisering van de ruimte is de logische volgende stap van 
de huidige technische ontwikkelingen en ook een expliciet 
doel volgens sommige stemmen in de VS. In documenten 
van invloedrijke Amerikaanse denktanks wordt gepleit voor 
de plaatsing van interceptoren in de ruimte. Deze zouden 
het gelaagde rakettenschild pas echt compleet maken. Een 
oud idee uit de jaren 1980, genaamd ‘Brilliant Pebbles,’ wordt 
terug opgediept. Daarbij zouden duizend kleine satellieten in 
de ruimte geschoten worden, die samen 200 intercontinen-
tale raketten kunnen detecteren, volgen en vernietigen in de 
vrije vluchtfase of zelfs tijdens de boost-fase. De geschatte 
kostprijs van dit hoogtechnologisch speeltje is 20 miljard dol-
lar. Dergelijke waanzinnige voorstellen moeten de dominante 
positie van de VS als wereldwijde militaire macht nog doen 
toenemen. Niet alle landen zullen dit zomaar laten gebeuren. 
Wie de ruimte militair domineert, domineert immers ook de 
aarde. De VS en China lieten reeds de spierballen rollen toen 
ze beiden demonstreerden capabel te zijn een rondvliegende 
satelliet uit de ruimte te schieten. China vernietigde in januari 
2007 een satelliet met een ballistische raket. De VS vernie-
tigde in februari 2008 een satelliet vanop een oorlogsbodem 
met een omgebouwde interceptor. Rusland maar ook India 
en anderen werken aan de ontwikkeling van technologieën 
die hen in staat moeten stellen een rol te spelen in de ruimte. 
Hoog tijd dus om de verdragen in verband met het niet milita-
riseren van de ruimte te versterken. Misschien kan België hier 
wel een voortrekkersrol in spelen? 

Meer lezen? ‘Het rakettenschildprogramma van de VS’, Vrede nr. 404, 
juli-augustus 2010, pp. 23-25.

Het is onmogelijk om te wer-
ken aan de vermindering van 
nucleaire wapens als een van 
de betrokken partijen actief 
een rakettenschild bouwt.
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Het opkopen van landbouwgrond  
als ontwikkelingsmodel?

I Georges Spriet I

Een jaar geleden publiceerde Vrede een artikel over het opkopen van landbouwgronden door staten of ondernemingen in ontwik-
kelingslanden om de eigen voedselzekerheid veilig te stellen1. De tekst besloot als volgt: Deze honger naar land maakt deel uit van 
onze wijze van produceren en leven, waarbij het rijke gedeelte van de wereld de oplossing voor zijn voedselveiligheid elders zoekt 

en ‘profiteert’ van andere gebieden in de wereld voor de eigen behoeftebevrediging. De sterke economische groei in landen met een 
grote bevolking zal dit proces nog versnellen. Onze productiewijze en onze consumptie stellen de aarde ten dienste van de koop-

krachtige delen van de wereld, ten nadele van de anderen. Ons economisch systeem is overduidelijk fundamenteel niet duurzaam. 

Voedsel en biobrandstoffen
Even ter opfrissing een korte situatie-
schets. Volgens studies zal er tegen 2030 
een bijkomende 120 miljoen 
hectare landbouwgrond 
moeten gevonden worden 
om aan de wereldvraag naar 
voedingsproducten te kun-
nen voldoen. Momenteel zijn 
de voornaamste opkopers 
van landbouwgronden Zuid-
Korea, China, De Golfstaten 
en Saoedi-Arabië. De landen 
waar de gronden worden opge-
kocht bevinden zich in Afrika, 
Zuid-Amerika en Azië. In Afrika 
gaat het voornamelijk over 
Soedan, Ethiopië, Mozambique, 
Madagaskar, de Democratische 
Republiek Congo, Kenia en Zambia. In 
Azië worden de gronden vooral opge-
kocht in Cambodja, Laos, de Filipijnen en 
Indonesië. In Zuid-Amerika voornamelijk 
in Argentinië, Bolivia en Colombia. 

Enkele voorbeelden. De Wereldbank schat 
dat er nu wereldwijd zo’n 46 miljoen hec-
tare land, voornamelijk in Afrika, geleased 
wordt aan buitenlandse investeerders,. In 
Soedan heeft de Zuid-Koreaanse regering 
de hand gelegd op zo’n 700.000 hectare 
om er graan te telen. 400.000 hectare 
Soedanese grond is in het bezit van het 
Amerikaanse bedrijf Jarch Capital, en 
30.000 hectare behoort het ‘Abu Dhabi 
Fund for Development’ toe om er graan 
en alfalfa te telen. In Tanzania heeft 
Saoedi-Arabië zo’n 600.000 ha voor voed-
selproductie, en de Britse multinational 
Cams Group 44.000 ha voor de aanmaak 
van biobrandstof en zoete sorgo. In de 

DR Congo legt de Chinese onderneming 
ZTE beslag op 2,8 miljoen hectare om er 
palmolie voor biobrandstof te exploiteren 

en de Zuid-Afrikaanse boerenbond AgriSA 
bezit er zo’n 10 miljoen ha. Het Zweedse 
bedrijf Skebab controleert 100.000 ha in 
Mozambique voor biobrandstoffen en de 
Duitse firma Flora EcoPower 13.000 ha in 
Ethiopië alweer voor biobrandstoffen. Dit 
is maar een greep uit een veel langere lijst.

Wereld Sociaal Forum
Verschillende boerenorganisaties, zoals 
Via Campesina, klagen deze evolutie aan. 
Op het Wereld Sociaal Forum dat begin 
februari 2011 plaatsvond in Dakar, werd 
door de internationale boerenbeweging 
een oproep gelanceerd tegen het opkopen 
van landbouwgronden. “Om staats- of 
privé-belangen te dienen worden miljoe-
nen hectaren grond opgekocht voor voed-
selproductie, energie-winning, mijnex-
ploitatie, om ecologische of speculatieve 
redenen, of omwille van geopolitiek. Vele 
lokale gemeenschappen, inheemsen, boe-

ren, herders en traditionele vissers worden 
op die manier van hun broodwinning 
beroofd. Ze krijgen immers minder toe-

gang tot de natuurlijke hulpmid-
delen, of mogen niet langer hun 
eigen productiewijze toepassen. 
Deze toestanden vergroten, spe-
cifiek voor vrouwen, de ongelijke 
toegang en controle op de gron-
den”. De boerenorganisaties eisen 
een verscherpte controle vanwege 
de nationale overheden en verzet-
ten zich tegen de richtlijnen van 
de Wereldbank. Ze willen dat er 
investeringen komen in de land-
bouw die een alternatief vormen 
voor de overdracht van gronden 
naar de agro-industrie, en die de 
familiale landbouw versterken.

Het officiële discours
De Wereldbank en heel wat politieke 
leiders zien de massale opkoop van land-
bouwgronden door buitenlandse publieke 
of privé ondernemingen als positieve 
‘grootschalige investeringen’, die welis-
waar zouden moeten beantwoorden aan 
een aantal principes, een zogenaamde 
gedragscode. Kwestie van een ‘win-win’-
situatie te creëren, heet het. Er wordt 
bijvoorbeeld gesteld dat grootschalige 
investeringen waar kleinere eigenaars bij 
betrokken worden via een reeks joint-ven-
tures, een belangrijke uitweg uit armoede 
kunnen betekenen. Dergelijk beleid zou 
immers zorgen voor meer tewerkstelling 
in en rond de landbouw, het zou het inko-
men doen stijgen van de kleine landeige-
naar, technologie-overdracht verzekeren, 
de voedselproductie verhogen, zorgen 
voor rurale infrastructuur, de toegang tot 
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basisdiensten verbeteren en exportmoge-
lijkheden openen. 

Kortom, beter landbeheer moet zorgen 
voor meer orde en een oplossing bie-
den voor problemen en conflicten rond 
grondbezit. Land dat op dit eigenste 
ogenblik niet in bebouwing is, wordt 
gezien als reserve landbouwgrond die 
beschikbaar is voor rurale ontwikkeling. 
Een uitgebouwd ‘risk-management’ moet 
de mogelijke gevaren die verbonden zijn 
aan de massale opkoop dan weer inper-
ken volgens de Wereldbank. 

Maar...
Maar is het fenomeen wel zo eendui-
dig? Een beter beheer van de grond is 
niet noodzakelijk beter voor de rurale 
bevolking. Er worden door de opkopers 
steeds veel beloftes gedaan qua lokale 
jobs, infrastructuur of compensatie, 
die in de praktijk echter zelden worden 
nagekomen. Voedselzekerheid wordt 
niet gegarandeerd en de leefomgeving 
van zovelen wijzigt fundamenteel. De 
satelliet-beelden van de ‘niet-gebruikte’ 
gronden houden bijvoorbeeld geen 
rekening met de lokale activiteiten van 
veetelers. Zo wordt graasland simpelweg 
ingedeeld bij de voor landbouw beschik-
bare gronden. Sommige voorstanders 
van het massaal opkopen van gronden 
en grootschalige landbouwinvesterin-
gen erkennen ook wel dat er mogelijke 
nadelen zijn op sociaal en ecologisch 
vlak. ‘Risico’s’ worden ze genoemd. Het 

toverwoord ‘managen’ moet een oplos-
sing bieden voor risico’s zoals het negeren 
van de traditionele grondgebruikers, de 
afwezigheid van consultatie, corruptie, 
milieuschade, gewelddadige conflicten, 

polarisatie en instabiliteit. Bij het behe-
ren van deze risico’s wil de Wereldbank 
dat er in de landen waar grond gekocht 
wordt, een nationaal beleid geïnstalleerd 
wordt dat vooreerst de rechten van een-
ieder erkent. Het moet duidelijk zijn dat 
het om vrijwillige overdrachten gaat, dat 
het om een transparant proces gaat en 
dat het project technisch en economisch 
leefbaar is, alsook ecologisch en sociaal 
duurzaam. Daarnaast moet een inter-
nationale instelling de land-contracten 
opvolgen om zowel de lokale bevolking als 
het winstgevend karakter van de ‘deal’ een 
plaats te geven. De magische uitweg lijkt 
gevonden. Centraal probleem is echter dat 
er geïnvesteerd wordt in grootschalige 
projecten en in exportgerichte monocul-
turen die niet bijdragen tot de voedselvei-
ligheid van de lokale bevolking. Honger 
in de wereld heeft doorgaans niets van 
doen met een te lage productie, maar is 
het gevolg van enorme armoede zowel 
op het platteland als in de steden. De 
migratie naar de steden en de aangroei 
van de arme stadsgedeeltes is het gevolg 
van de uitzichtloosheid in de kleinschalige 
landbouw. Mikken op grootschalige, sterk 
gemechaniseerde landbouwpraktijken zal 
dit probleem niet oplossen, integendeel. 
Dit beleid van ‘uitverkoop’ van landbouw-
gronden helpt de ontwikkeling ten gunste 
van de lokale bevolking niet vooruit. Er 
moet dringend geïnvesteerd worden 
in ‘publieke goederen’ zoals een betere 
infrastructuur, versterking van de lokale 
markt, toegang tot krediet en de uitbouw 

van opslagcapaciteit. Wat ontbreekt is een 
globale ontwikkelingsvisie om de noodza-
kelijke investeringen in landbouw te lei-
den. Dat is althans de mening van Oliver 
De Schutter, speciale VN-rapporteur voor 

het recht op voedsel. Hij meent dat we 
zowel te snel van stapel lopen als te traag 
de zaken aanpakken. “Het fenomeen van 
groeiende commerciële druk en grond-
speculatie neemt aan een hoog tempo 
toe zonder dat de internationale gemeen-
schap gecoördineerde richtlijnen heeft 
ontwikkeld. Dus hier zijn we te traag. 
Anderzijds wordt er te snel geageerd door 
het feit dat we verantwoorde investerin-
gen in landbouw willen aanmoedigen, 
terwijl elke investering in een bredere 
context moet worden gezien, als een 
onderdeel van een bredere strategie.”

Besluit
De huidige ontwikkeling van het opkopen 
van landbouwgrond lijkt op kruissnelheid 
te komen. Het fenomeen grijpt snel om 
zich heen. Steun vanwege grote instel-
lingen is er alom. Ter correctie van deze 
‘landroof’ wordt tegelijkertijd opgeroepen 
tot een noodzakelijke, realistische regu-
lering ervan via een gedragscode en een 
reeks principes van ‘verantwoord landver-
werven’. Dat is wat de Wereldbank in haar 
rapport van september 2010 deed. Maar 
kennelijk is niet iedereen overtuigd van de 
weldaden van deze ontwikkelingen. Heel 
wat betrokkenen leggen zich niet neer bij 
de idee dat management en regulering 
van het landopkoopbeleid een oplossing 
biedt. We verwezen reeds naar de oproep 
van het Wereld Sociaal Forum in Dakar 
en op vele plaatsen organiseren de lokale 
betrokkenen – landbouwgemeenschap-
pen, boerenfamilies – stevig protest. In 
Kameroen, Kenia, Ethiopië, maar ook in 
Uruguay en Peru. Internationale niet-gou-
vernementele organisaties proberen het 
onderwerp ondertussen in de schijnwer-
pers te plaatsen. De internationale boe-
renfederatie Via Campesina is bijzonder 
alert. Zal dit sociaal protest erin slagen 
om de aard en de snelheid van het opko-
pen van landbouwgrond fundamenteel te 
veranderen of in te perken? 

Bronnen:
www.indigenouspeoplesissues.com
www.farmlandgrab.org
De Schutter Olivier, ‘How not to think about land 
grabbing’, www.srfood.org 

1   Spriet Georges, 'Op zoek naar land', Vrede  
nr. 402, pp. 46-47.

Bij de overdracht van gronden aan  
buitenlandse privé-eigenaars, wordt er 
geïnvesteerd in grootschalige projecten  
en in exportgerichte monoculturen die 
niet bijdragen tot de voedselveiligheid  
van de lokale bevolking.
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Als je mij dit land ontneemt,  
ontneem je mij mijn leven

I Yvonne Boonstra I

Het leven van de inheemse Guarani in Brazilië wordt bijna onmogelijk gemaakt. Dit komt door de ontkenning van landrechten  
en de ontbossing van hun traditionele gronden voor veehouderijen en suikerrietplantages. De Guarani raken hun land kwijt  

en leven noodgedwongen in reservaten of in kampen langs de autoweg. Een schrijnende toestand, waarin geweld, discriminatie, 
intimidatie, ondervoeding, exploitatie, moord en zelfmoord dagelijkse kost zijn. Survival International, een internationale  

mensenrechtenorganisatie voor inheemse volken, vraagt aandacht voor deze wantoestand waarin de Guarani  
noodgedwongen moeten leven.

Verjaagd door  
grootgrondbezitters

De Guarani in Brazilië zijn verdeeld in 
drie groepen: de Mbyá, de Kaiowá en 
de Ñandeva. De Kaiowá is de grootste 
groep. De Guarani leven op traditioneel 
land dat zij ‘tekohá’ noemen, het is de 
basis van hun samenleving. Niet alleen 
psychologisch, maar ook in spirituele zin. 
Volgens het woordenboek betekent het 
woord ‘teko’: het zijn, systeem, wet, cul-
tuur, norm, gedrag, gewoonte, gebruik. Ze 
zijn volledig afhankelijk van de natuur-
lijke bronnen die de tekohá hen biedt, 
zoals vruchtbaar land, rivieren en bossen. 

Tegenwoordig zijn de Guarani zwaar 
getroffen door het verlies van vrijwel al 
hun leefgebied gedurende de afgelo-
pen eeuw. De problemen zijn vooral het 
grootst in de Braziliaanse deelstaat Mato 
Grosso do Sul, waar de Guarani 50 jaar 
geleden nog een immens leefgebied met 
bossen en vlaktes van 350.000 km2 beza-
ten. Golven van ontbossing hebben hun 
ooit zo vruchtbare land veranderd in een 
immens netwerk van veehouderijen en 
suikerrietplantages. De afgelopen decen-
nia hebben veeboeren op een geweldda-
dige manier de tekohá van de Guarani in 
beslag genomen. Schutters en bewakers 
worden ingehuurd door veeboeren om 

buitenstaanders, dus ook de Guarani, van 
het land te houden. Intimidatie, geweld en 
zelfs moord worden niet geschroomd door 
deze genadeloze huurlingen. De gestage 
toename van het aantal suikerrietplan-
tages is een recenter fenomeen. Door de 
klimaatverandering en de energiecrisis 
groeit de vraag naar biobrandstoffen. 
Brazilië is één van de grootste producen-
ten van biobrandstoffen in de wereld en 
het merendeel van de Braziliaanse auto’s 
rijdt al op ethanol. In Mato Grosso do Sul 
zijn de omstandigheden voor de teelt van 
suikerriet, de basisgrondstof voor ethanol, 
ideaal. De landhonger van de ethanolin-
dustrie botst met de landrechten van de 

Suikerrietplantages op afgepakte Guarani-grond – Foto: Sarah Shenker
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Guarani. Hele gemeenschappen worden 
van hun tekohá verdreven. De politie ont-
ruimt het land omdat de grootgrondbezit-
ters het opeisen. De Guarani die er wonen, 
moeten vertrekken tot het gerecht beslist 
wie de rechtmatige eigenaar van het land 
is. Deze juridische strijd duurt vaak jaren. 

Als de Guarani eenmaal vertrokken zijn, 
steken de grootgrondbezitters hun hutten 
in brand. Een deel van de Guarani woont 

ondertussen onder plastic doeken langs 
de kant van de weg. Dit is een riskante 
leefsituatie. Veel Guarani worden aan-
gereden, soms zelfs opzettelijk. Anderen 
leven in overvolle, mensonterende reser-
vaten. In het Dourados-reservaat bijvoor-
beeld, leven 12.000 Guarani op minder 
dan 3000 hectare. De ellende is er soms 
groter dan in de beruchte sloppenwijken 
in de steden.

Exploitatie op de  
suikerrietvelden
De verjaagde Guarani hebben geen 
tekohá meer waarop ze gewassen kunnen 
verbouwen, vissen en jagen. Ze zijn dus 
genoodzaakt om op andere manieren in 
hun levensonderhoud te voorzien. Vaak 
eindigen ze als arbeiders op suikerriet-
plantages, waar ze worden uitgebuit. De 
werkomstandigheden zijn mensonterend. 
’s Nachts worden de suikerrietvelden in 
brand gestoken. Het vuur verwijdert het 
ongedierte en de bladeren van het riet, 
zodat het de volgende morgen gemak-
kelijker is om te kappen. Maar de afge-
brande velden smeulen nog na als het 
kappen begint. De arbeiders maken dagen 
van meer dan twaalf uur in extreme hitte 
en er wordt verwacht dat ze tussen de 
twaalf en twintig ton suikerriet per dag 
kappen. Dit zeventig dagen aan een stuk. 
Pas daarna kunnen ze hun gemeenschap 
weer opzoeken. Om dit moordend ritme 
vol te kunnen houden, krijgen de arbei-

ders overdag ‘isotonics’ (hoogenergetische 
drankjes) van de plantage-eigenaars. Deze 
drugs vervangen lichaamsvloeistoffen 
en zouten, verloren door het zweten, en 
bevatten vitaminen om spierstijfheid te 
voorkomen. ’s Avonds drinken de arbeiders 
volop alcohol, een zorgwekkende combi-
natie. Ze zijn zo high, dat ze nog een potje 
voetbal spelen als ze terugkomen uit de 
suikerrietvelden. Ze realiseren zich niet 
dat ze uitgeput zijn, omdat de combinatie 

van de drugs en de alcohol hen zoveel 
energie geeft. Op deze manier worden ze 
elke dag zieker. Tijdens de zeventig dagen 
op de plantages beschikken de arbeiders 
bovendien over onvoldoende levensmid-
delen. Er zijn nauwelijks faciliteiten om 
voedsel klaar te maken en te consume-
ren. Het eten is er schaars en ze drinken 
vervuild water. Ze moeten slapen in 
overvolle, onhygiënische accommodaties, 
met een tekort aan sanitair. Daarnaast 
verstrekken de plantage-eigenaars bijna 
geen veiligheidsuitrustingen, noch EHBO-
benodigdheden, hoewel er zich veel 
bedrijfsongevallen voordoen in de velden.

In Brazilië staat een straf van twee jaar 
gevangenis op het bloot stellen van men-
sen aan slavernijachtige toestanden. Voor 
zover bekend, heeft tot nu toe geen enkele 
plantage-eigenaar de binnenkant van een 
cel gezien in Mato Grosso do Sul. Slechts 
één van de suikerrietplantages in de deel-
staat werd in november 2007 op last van 
de autoriteiten gesloten. Dit was een zeld-
zame tegenvaller voor de ethanolindustrie.

Sociaal slachtveld
Het onrecht dat de Guarani-arbeiders 
wordt aangedaan, nemen zij mee terug 
naar de gemeenschap. De mannen en 
tieners verlaten hun gezinnen en school. 
Ze zijn lang afwezig en dit heeft een grote 
invloed op de gezondheid en de gemeen-
schap van de Guarani. Vrouwen moeten 

de kinderen alleen opvoeden. De terug-
kerende arbeiders brengen seksueel over-
draagbare aandoeningen en alcoholisme 
met zich mee. Ruzies, ellende, spanningen, 
(huiselijk) geweld en zelfmoord binnen 
de gemeenschappen nemen toe. Meer 
dan 90% van de landloze Guarani is nu 
afhankelijk van voedselpakketten van de 
Braziliaanse regering. De Guarani zien het 
als een vernedering om afhankelijk te zijn 
van hulp om te overleven omdat ze altijd 
zelfvoorzienend zijn geweest. Ondanks 
de voedselpakketten is er onvoldoende 
eten voor elke dag. De pakketten bevatten 
alleen basisproducten, zonder proteïnen 
en groenten. Bovendien worden de pak-
ketten niet altijd geleverd. De voorbije 
jaren zijn er meer dan 80 Guarani kinderen 
gestorven aan ondervoeding. Het sterfte-
cijfer van Guarani baby’s is meer dan het 
dubbele van het Braziliaans gemiddelde, 
terwijl de levensverwachting bijna 30 jaar 
lager ligt dan het nationaal gemiddelde. 
Hier komt nog bij dat de Guarani nauwe-
lijks toegang hebben tot gezondheidszorg. 
De onrechtvaardigheden die de Guarani 
aangedaan worden en de wanhoop waarin 
zij verkeren, weerspiegelen zich in een 
zeer hoog zelfmoordcijfer. Sinds 1981 heb-
ben al meer dan 625 Guarani zelfmoord 
gepleegd. De jongste Guarani die zichzelf 
doodde was Luciane Ortiz. Ze was maar 9 
jaar jong. Het verlies van hun land is nog 
altijd de belangrijkste oorzaak van zelfdo-
ding bij de Guarani. Niet alleen hun leef-
wijze werd hierdoor kapot gemaakt, maar 
de Guarani hebben er ook hun identiteit 
door verloren.

Retomadas,  
terug naar de tekoha
Als reactie op alle ellende proberen veel 
Guarani gemeenschappen kleine stuk-
ken van hun voorouderlijke landen weer 
in bezit te krijgen. Deze ‘retomadas’ 
(letterlijk ‘herwinningen’) worden op 
gewelddadige wijze tegengegaan door de 
meedogenloze grootgrondbezitters. De 
veeboeren nemen vaak schutters in dienst 
om ‘hun’ bezit te verdedigen. Talloze 
Guarani zijn omgebracht tijdens en vlak 
na zulke retomadas. De moord op Guarani 
leider Marcos Veron in 2003 is exempla-
risch voor het geweld waar de Guarani 
aan worden blootgesteld. Veron was de 

Het is voor de Guarani van levensbelang 
dat ze hun traditionele gronden weer 
terug krijgen. Volgens de Braziliaanse 
grondwet hebben ze daar recht op.
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leider van een Guarani-Kaiowá 
gemeenschap die al 50 jaar pro-
beerde een klein gedeelte van het 
voorouderlijk land – dat in bezit 
was genomen door een veeboer- 
terug te krijgen. Vrijwel al het bos 
dat het gebied had bedekt, werd 
gerooid. Marcos Veron bracht zijn 
gemeenschap in april 1997 terug 
naar hun tekohá. Ze bouwden 
opnieuw huizen en verbouwden 
uiteindelijk gewassen. De veeboer 
die hun land had bezet, trok naar 
het gerecht. De rechter besloot 
dat de Guarani moesten vertrek-
ken. In oktober 2001 dwongen 
meer dan 100 zwaarbewapende 
politiemannen en soldaten de 
gemeenschap hun tekohá weer 
te verlaten. Ze kwamen uitein-
delijk langs de snelweg terecht. 
De woorden van Marcos Veron: 
“Dit is mijn leven, mijn ziel. Als je mij dit 
land ontneemt, ontneem je mij mijn leven 
”, werden begin 2003 op tragische wijze 
werkelijkheid. In een nieuwe poging om 
terug te keren naar zijn land, werd hij in 
elkaar geslagen door huurlingen. Hij stierf 
enkele uren later.

Demarcatie
Het is voor de Guarani van levensbelang 
dat ze hun traditionele gronden weer 
terug krijgen. Volgens de Braziliaanse 
grondwet hebben ze daar recht op. Dit 
recht is ook opgenomen in de enige 

internationale wet voor inheemse 
volken, de ILO-Conventie nr. 169, en in 
de VN-Verklaring van de Rechten van 
Inheemse Volken. De Braziliaanse grond-
wet stelt daarnaast ook dat de grenzen 
van het leefgebied van de inheemse 
bevolking tegen 1993 afgebakend moes-
ten zijn. Tot op de dag van vandaag is dit 

nog steeds niet gebeurd. Het demarca-
tieproces wordt systematisch tegenge-
werkt door plaatselijke autoriteiten en 
grootgrondbezitters. Gouverneurs in Mato 
Grosso do Sul hebben gedreigd de demar-
catie tegen te gaan, desnoods met een 
bloedbad tot gevolg. De grootgrondbezit-
ters vechten de demarcaties steeds weer 
gerechtelijk aan. Ze gebruiken als argu-
ment dat de media de grootte van het 
grondgebied dat als inheems beschouwd 
kan worden, aandikt. Daarnaast wor-
den werkgroepen van het Braziliaans 
Departement voor Inheemse Zaken 

(FUNAI), die sinds 2007 verantwoordelijk 
zijn voor de demarcatie, geconfronteerd 
met geweld tijdens hun werk door de 
huurlingen van de veeboeren. De intimi-
datie wordt alsmaar groter door de felle 
campagne tegen demarcatie door de vee-
houders en hun politieke bondgenoten. 
De veehouderijen en de snelle groei van 

suikerrietplantages zijn verantwoorde-
lijk voor de ontbossing die ondertussen 
steeds meer toeneemt. Het zal niet lang 
meer duren of er is geen tekohá meer over 
voor de Guarani…

Survival International is een mensen-
rechtenorganisatie die opgericht werd 
in 1969 en zich wereldwijd inzet voor de 
rechten van inheemse bevolkingsgroepen 
en geïsoleerde volkeren. De campagnes 
van Survival International zijn doorgaans 
gericht op de strijd die volksstammen 
moeten leveren voor het behoud van 
hun voorouderlijke land, hun cultuur 
en hun levenswijze. In Brazilië vecht de 
organisatie dan ook voor een spoedige 
demarcatie van het traditionele Guarani-
land. Niet alleen voor de Guarani in Mato 
Grosso do Sul, maar ook voor de Guarani-
gemeenschappen in de Braziliaanse 
deelstaten Rio de Janeiro, São Paulo, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo 
en Paraná.  

Yvonne Boonstra is stagiaire bij Survival International

Bronnen
www.survivalinternational.nl
www.guarani-campaign.eu
Violations of the Rights of the Guarani of Mato 
Grosso do Sul State, Brazil; A Survival International 
Report to the UN Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination (UN CERD). (Survival 
International, 2010)

 Foto: Fiona Watson

De verjaagde Guarani hebben geen land 
meer waarop ze gewassen kunnen  
verbouwen, vissen en jagen.  
Vaak eindigen ze als arbeiders op suiker-
rietplantages, waar ze worden uitgebuit.
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De Wereld(koolstof)handel Organisatie  
versus de mensen en de planeet

I Anne Petermann en Orin Langelle I

Tijdens de protesten tegen de bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) te Cancún, Mexico in september 2003,  
plantte de Zuid-Koreaanse boer Lee Kyung Hae een mes in zijn hart terwijl hij op de barricades stond. Om zijn nek droeg hij  
een plakkaat met de boodschap: “De WHO vermoordt boeren”. Activisten mobiliseerden toen nog onder de paraplu van de  

globale rechtvaardigheidsbeweging. Nu wordt georganiseerd onder de noemer klimaatrechtvaardigheidsbeweging.  
Maar de oorsprong van de problemen is hetzelfde gebleven: de neoliberale oligarchie.

In 2003 probeerde handelsvertegen-
woordiger voor de VS, Robert Zoellick, 
onrechtvaardige beleidsmaatregelen op 
te dringen aan de zogenaamde ‘ontwik-
kelende landen’ onder de auspiciën van de 
Wereldhandelsorganisatie. Vandaag is hij 
voorzitter van de Wereldbank en dringt 
hij een onrechtvaardig en niet doeltref-
fend klimaatbeleid op aan de ontwikke-
lende wereld in naam van de ‘Framework 
Convention on Climate Change’ van de 
Verenigde Naties (UNFCCC). Het UNFCCC 
is een internationaal verdrag (1992) dat de 
uitstoot van broeikasgassen wil stabilise-
ren om een door menselijke activiteiten 
veroorzaakte klimaatsverandering tegen 
te gaan. 

Ondemocratisch
De 15de conferentie van de partijen van 
het UNFCCC (COP15) vond plaats in 
Kopenhagen van 7 tot 18 december 2009. 
De Amerikaanse president Barack Obama 
kwam na maanden van officiële voorbe-
reidende vergaderingen, doodleuk op deze 
top aanzetten met een in het geheim 

onder de tenoren onderhandeld voorstel 
tot akkoord. De ontwikkelende landen 
waren kwaad en verontwaardigd over 
deze gang van zaken en Obama’s voorstel 
werd uiteindelijk niet aangenomen en 
COP 15 eindigde zonder finaal akkoord. Op 
de 16de VN-klimaattop (COP16) in Cancún 
(Mexico), die doorging van 29 november 
tot 10 december 2010, wilde men koste 

wat kost met een globaal ondersteund 
akkoord naar buiten komen. De notie dat 
de onderhandelingen ook maar enigszins 
democratisch, multilateraal of op con-
sensus gebaseerd waren, werd in Mexico 
echter volledig ontkracht. De landen die in 
2009 stelling hadden genomen tegen het 
Kopenhagen-Akkoord werden in de aan-
loop naar COP16 omgepraat, omgekocht 
of gechanteerd tot ze zich neerlegden bij 
de zogenaamde Cancún-akkoorden. De 
omkooppraktijken kwamen onder meer 
aan het licht via de klokkenluiderswebsite 
Wikileaks. Het schandaal kreeg heel wat 
media-aandacht tijdens de klimaatcon-
ferentie. De ontsluiting van Amerikaans 
diplomatiek verkeer onthulde dat de 
ontwikkelende landen die zich het luidst 
verzet hadden tegen de in het geheim 
onderhandelde Kopenhagen-akkoorden, 
‘financiële stimulansen’ aangeboden had-
den gekregen om hun positie tegen de 
Cancún-top van 2010 te veranderen. Dit 
was een succesvolle tactiek, waardoor vele 
landen en zelfs kleine eilandnaties wiens 
bestaan ernstig bedreigd wordt door kli-

maatverandering, de inefficiënte finale 
Cancún-tekst goedkeurden. 

De VN kondigde na Cancún zonder verpin-
ken aan dat de COP16-bijeenkomst: “het 
vertrouwen in het multilaterale proces 
herstelde” en loofde het als “transparant 
en inclusief”. Todd Stern, de Amerikaanse 
Speciale Gezant voor Klimaatverandering 

en de belangrijkste onderhandelaar voor 
de VS, beschouwde de klimaattop in 
Mexico als een overwinning: “ideeën die 
nog embryonaal waren vorig jaar en waar 
niet mee ingestemd werd, worden nu 
goedgekeurd en uitgebreid”. 

Vele organisaties hadden echter een heel 
andere analyse van de resultaten van de 
afgelopen klimaattop. Terwijl er veel ophef 
gemaakt werd over het zogenaamde mul-
tilateralisme dat hersteld was, werd de 
finale goedkeuring van de tekst in werke-
lijkheid opnieuw bekokstoofd in informele 
vergaderingen en onderhandelingen en 
petit comité. Globale rechtvaardigheidsor-
ganisaties die al jaren meedraaien verge-
leken het proces in Cancún met de WHO-
onderhandelingen op hun dieptepunt. 
De machtige landen legden toen hun 
wil op aan de rest – tactieken die tot een 
dramatische opschorting van de WHO-
onderhandelingen leidden tijdens de top 
in Seattle in 1999. De vertegenwoordigers 
van de ontwikkelende landen weigerden 
immers nog langer te participeren omdat 
ze volledig uitgesloten werden van de 
gesprekken tussen de VS en de EU, die het 
onderling op een akkoordje probeerden te 
gooien om hun landbouw veilig te stellen. 

Reacties
Het ‘Indigenous Environmental Network’ 
(IEN) was een van de organisaties die een 
wijdverspreide mening over de klimaatcon-
ferentie in Cancún verwoordde toen het 
stelde “verontwaardigd en gedegouteerd” te 
zijn met de uitkomst ervan. “Zoals blootge-
legd door het Wikileaks klimaatschandaal, 
zijn de Cancún-akkoorden niet het resultaat 
van een geïnformeerd en open consensus 
proces, maar het gevolg van een voortdu-

Toen Bolivia weigerde zich akkoord te 
verklaren met de finale Cancún-tekst  
werden ze simpelweg genegeerd.
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rend Amerikaans diplomatiek offensief 
van achterkamer-akkoorden, zware druk 
en de expliciete omkoperij van naties die 
voorheen tegen het Kopenhagen-akkoord 
waren. We laten ons niet misleiden door dit 
diplomatieke spelletje... de akkoorden pro-
moten impliciet de koolstofmarkten, offsets 
[het verminderen van koolstofuitstoot op 
één plaats om de uitstoot op een andere 
plaats te compenseren], technologieën die 
nog ontwikkeld moeten worden en het 
afpakken van land [landgrabbing] – alles 
behalve een engagement voor een echte 
reductie van de emissies.” 

Directeur van ‘Friends of the 
Earth’, Nnimo Bassey, legt uit 
waarom de finale Cancún-
tekst zijn doel voorbijschiet: 
“Dit akkoord is compleet 
inadequaat en kan leiden 
tot catastrofale klimaatver-
andering. Het gebrek aan 
wanhopig nodige grotere 
ambities is de schuld van de 
rijke landen onder leiding van 
de Verenigde Staten. Deze lan-
den zijn dan nog in de eerste 
plaats verantwoordelijk voor 
de klimaatsverandering. Het 
is een slag in het gezicht van 
iedereen die al lijdt onder de 
klimaatcrisis. Maar uiteindelijk 
zullen we allemaal het slacht-
offer worden van het gebrek aan ambitie 
en politieke wil van een kleine groep 
landen.” De Boliviaanse regering voegde 
hieraan toe: “terwijl ontwikkelende lan-
den – die de ergste gevolgen zullen dra-
gen van de klimaatsverandering – gepleit 
hebben voor ambitie, kregen we het 
realisme aangeboden van lege gebaren. 
Voorstellen van machtige landen zoals 
de VS waren heilig, terwijl de onze ver-
vangbaar en wegwerpbaar waren... een 
akkoord waarbij alleen de machtigen 
winnen is geen onderhandeld akkoord, 
maar een opgelegd.” 

Toen de ontwerptekst waarover onderhan-
deld zou worden op de COP-16 uitgebracht 
werd (vijf dagen voor de conferentie offi-
cieel van start ging), waren alle citaten en 
verwijzingen erin naar het Cochabamba 
Akkoord der Volkeren verwijderd. Dit 

document werd nochtans ontwikkeld door 
35.000 mensen, vertegenwoordigers van 
de civiele maatschappij en regeringen, op 
de historische Wereld Volkeren Conferentie 
over Klimaatverandering in Cochabamba, 
Bolivia (april 2010). In de plaats werd een 
opgewarmde versie van de algemeen 
afgekeurde tekst van Kopenhagen 2009 
voorgeschoteld. “Bolivia kwam naar 
Cancún met concrete voorstellen waarvan 
we geloofden dat ze hoop konden bren-
gen voor de toekomst... oplossingen voor 
de klimaatcrisis die de grondoorzaken 
aanpakken. In het jaar na Kopenhagen, 

werden deze voorstellen geïntegreerd in de 
onderhandelingstekst [voor Cancún]. Toch 
sluit de finale Cancún-tekst deze stemmen 
systematisch uit. Bolivia kan er niet van 
overtuigd worden om zijn principes, of die 
van de mensen die het vertegenwoordigt, 
te laten varen. We zullen blijven strijden 
aan de zijde van de gemeenschappen die 
wereldwijd getroffen worden, tot klimaat-
rechtvaardigheid bereikt wordt...”, aldus 
Bolivia. Toen alleen de Bolivianen wei-
gerden zich akkoord te verklaren met de 
finale Cancún-tekst, die ze als inefficiënt en 
anti-democratisch beschouwden, werden 
ze simpelweg genegeerd. Aan de pers werd 
alsnog verklaard dat er een consensus was. 
Vergadering gesloten.  

Resultaten
Een van de meest gehoorde kritieken op 
de officiële resultaten van de Cancún-top 

was de weigering van de ontwikkelde 
landen om gelijk welke bindende doelstel-
ling qua CO2-uitstootvermindering vast 
te leggen. Hét sleutelwoord in Cancún 
was ‘vrijwillig’. Een achterpoortje in het 
originele VN-klimaatakkoord van 1997, het 
Kyoto-Protocol, werd in Cancún gebruikt 
door de ondertekenaars om zich aan hun 
wettelijke verplichtingen wat uitstoot-
vermindering betreft te onttrekken. Het 
originele klimaatverdrag stelt immers dat 
geen enkel land verplicht is om concrete 
doelstellingen voorop te stellen in de 
tweede fase van Kyoto – die gaat van start 

in 2012. Maar hoe Kyoto voor-
uit geholpen kon worden, 
was nu net de centrale focus 
van de Cancún gesprekken! 

De doelstellingen van het 
Kyoto-Protocol uit 1997 (een 
vermindering van de  
CO2-uitstoot van 5,2 % onder 
het niveau van 1990, tegen 
2012) werden eigenlijk al 
wetenschappelijk onvoldoen-
de bevonden om een bete-
kenisvolle impact te hebben 
op de klimaatsverandering. 
Bovendien werden deze doel-
stellingen niet eens gehaald 
door de landen die de wette-
lijk bindende afspraak teken-
den in 1997. In Cancún zagen 

we dat landen zoals de VS en Canada, die 
hun uitstoot gestaag zagen stijgen sinds 
1997, pertinent weigerden een akkoord 
te maken waarvan de uitvoering niet op 
volledig vrijwillige basis gebeurt. Deze 
houding verzekerde dat er in de nabije 
toekomst geen doeltreffende actie onder-
nomen zal worden om de klimaatcrisis 
een halt toe te roepen. 

De REDD controverse 
Een van de marktgerichte oplossingen 
die op tafel lag in Cancún was REDD, een 
hoogst controversieel VN programma om 
de CO2-uitstoot van deforestatie en bos-
degradatie tegen te gaan. REDD is een van 
de chantagetechnieken van het Noorden, 
waarbij kleine sommen betaald worden 
voor projecten zoals het aanleggen van 
bossen en het beheren van bosconservatie 
in het Zuiden in ruil voor uitstootkredie-



40

Vrede  |  nr. 408  |  maart - april 2011

kLImAAT

ten. De Noordelijke bedrijven die deze uit-
stootkredieten aankopen kunnen gewoon 
verder blijven produceren zonder verande-
ringen door te voeren die noodzakelijk zijn 
om de crisis op te lossen. Chris Lang, van 
de NGO ‘REDD-Monitor’ legt uit waarom 
dit project gedoemd is om te mislukken: 
“het beschermen van bos dat intact is 
en het herstellen van het gedegradeerd 
natuurlijk bosgebied is eigenlijk niet het 
kernobjectief van het REDD-akkoord dat 
overeengekomen werd. We hebben nog 
altijd geen werkbare definitie van ‘bossen’, 
die industriële boomplantages uitsluit, om 
het duidelijkste voorbeeld te geven van 
hoe het beschermen van intacte natuur-
lijke bossen eigenlijk niet in deze deal is 
opgenomen.” Hij voegt hieraan toe: “de 
rechten en belangen van inheemse vol-
keren en woudgemeenschappen worden 
niet beschermd in de REDD-deal die opge-
steld werd in Cancún.”
 
‘Getting to the Roots’, een rapport van 
‘Global Forest Coalition’ dat de onderlig-
gende oorzaken van ontbossing onder-
zoekt, insisteert dat deze activiteit niet 
beëindigd zal worden zonder dat het 
systeem aangetast wordt dat de drijfveer 
is voor ontbossing. Het is bijvoorbeeld 
zeer onwaarschijnlijk dat de klimaatveran-

dering kan stopgezet worden, of de vraag 
naar hout en land zal afnemen, zonder 
een fundamentele herziening van het 
onderliggende neoliberale economische 
systeem en het handelsregime. Hetzelfde 
neoliberale beleid zorgt ervoor dat inter-
nationale financiële instituties veel meer 
geld investeren in bosvernietigende indu-
strieën dan in bosconservatie. Via REDD 
wordt het investeren in beiden tegelijk, 
perfect verantwoord. 

Protest wordt niet geduld 
Emblematisch voor de oneerlijke en hard-
handige tactieken van de VN waren de 
acties van de Mexicaanse regering ter 
voorbereiding van COP16. Toen de rege-

ringsdelegaties en de rijke zakengroepen 
op zoek naar nieuwe ‘groene winsten’ 
neerstreken in Cancún, vulden de straten 
van de stad en al haar invalswegen zich 
met tot de tanden bewapende veilig-
heidstroepen. De vissers werd verboden 
te vissen tot kilometers voor de kusten 
tot de hoge gasten het land weer verlaten 
hadden. Gedurende bijna twee weken 
werd het levensonderhoud van deze 
vissersgemeenschappen en vele kleine 
straatventers zwaar aangetast.

Terwijl de sociale bewegingen, organi-
saties van inheemse volkeren en niet 
gouvernementele organisaties (NGO’s) 
gefundeerde kritiek ontwikkelden op de 
oorzaken van de klimaatsverandering 
en de valse oplossingen die naar voor 
worden geschoven, probeerde de VN hen 
systematisch uit de debatten te sluiten. 
De pogingen om de civiele maatschap-
pij het zwijgen op te leggen werden in 
Cancún aangeklaagd door vele organisa-
ties via acties en verklaringen. Op de ‘1000 
Cancúns-actiedag’ waarvoor opgeroepen 
was door de globale boerenvereniging 
‘Via Campesina’, marcheerden zo’n 3000 
à 5000 mensen door de stad tegen op de 
markt gebaseerde oplossingen voor de 
klimaatsverandering. De sociale bewegin-

gen en vertegenwoordigers van de civiele 
maatschappij sloten zich samen met de 
Boliviaanse ambassadeur Pablo Solón aan 
bij de kleine boeren, de inheemse volkeren, 
vrouwen, milieubewegingen en andere 
activisten die uren betoogden in de ver-
schroeiende zon. De mars eindigde in een 
samenkomst aan Moon Palace, de plaats 
waar de vergaderingen van de COP16 door-
gingen. Een 15-tal vertegenwoordigers van 
organisaties die hadden deelgenomen aan 
de mars, werd de dag erna de toegang tot 
de VN-bijeenkomst geweigerd. Onder hen 
verschillende geaccrediteerde waarnemers. 
Om het monddood maken van de civiele 
maatschappij aan te klagen organiseerde 
o.a. ‘Global Justice Ecology Project’ een 

onaangekondigd protest aan Moon Palace 
met een dozijn activisten. Later die dag 
draaide een ander protest uit op chaos. De 
actievoerders werden in een bus gesleurd. 
Een fotograaf van Reuters werd door de 
bewakingsdienst van de VN bij de kraag 
gevat, zijn camera werd geconfisqueerd en 
hij werd in een busje in elkaar geslagen. 
Dit leidde bijna tot een media-opstand 
toen andere journalisten en fotografen 
op de zijkanten van de bus begonnen te 
kloppen. Deze gebeurtenissen liggen in 
de lijn van het geweld en de repressie van 
de klimaatconferentie in Kopenhagen. 
Daar werd de volledige Deense politie-
macht ingezet om de niet geautoriseerde 
protesten tegen de inactiviteit van de 
VN-klimaatorganisatie neer te slaan. 
‘Climate Justice Action’ organisatoren en 
andere activisten werden toen geslagen, 
gearresteerd en aangeklaagd onder de 
Deense antiterrorisme-wet. Op 25 novem-
ber 2010, bijna een jaar na Kopenhagen en 
net voor de Cancún gesprekken werden 
Stine Gry Jonassen en Tannie Nyboe, twee 
Deense woordvoerders en organisatoren 
van ‘Climate Justice Action’ veroordeeld tot 
4 maanden voorwaardelijk voor het schen-
den van de Deense terrorisme wetgeving. 

Besluit
Dit jaar zal de klimaatconferentie COP17 
plaatsvinden te Durban in Zuid-Afrika 
van 28 november tot 9 december. Dit 
zal de laatste conferentie zijn van het 
UNFCCC waarop alsnog bindende zin-
volle maatregelen genomen kunnen 
worden voor fase 2 van het Kyoto kli-
maatverdrag van start gaat. Terwijl de 
officiële VN-onderhandelingen alsmaar 
beperkter en oppervlakkiger worden 
in hun antwoord op de aankomende 
klimaatcatastrofe, zullen sociale bewe-
gingen ook in Zuid-Afrika proberen om 
gehoor te krijgen. De civiele maatschap-
pij wil dat de basisoorzaken van de 
crisis blootgelegd en ernstig aangepakt 
worden door de bevoegde instanties. 
Het UNFCCC zal er bovendien gecon-
fronteerd worden met volksbewegingen 
die tegen alle verwachtingen in het 
apartheidsregime deden vallen. 

www.z-magazine.org, februari 2011
Artikel vertaald en bewerkt door E.H. 

De rechten en belangen van inheemse vol-
keren en woudgemeenschappen worden 
niet beschermd in de REDD-deal.
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De grens tussen de Verenigde Staten  
en Mexico

I Ulla Jelpke I

Aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico heerst een permanente oorlog tegen de vluchtelingen uit Latijns-Amerika,  
die in onze media nauwelijks aan bod komt. Met de bouw van een gigantische grensafsluiting wil de Amerikaanse regering  

deze “besmette zone” volledig vergrendelen. Washington probeert op die manier een halt toe te roepen aan de stroom  
economische vluchtelingen, die hun ‘Amerikaanse droom’ komen najagen, en aan de toevloed van drugsmokkelaars,  

die een bloederig aandeel hebben in het verhaal van de drugshandel.

De optimale grensversterkingen aan de 
demarcatielijn die de derde wereld van 
de eerste wereld scheidt, hebben echter 
dodelijke gevolgen. Aan de 3144 km lange 
grens die reikt van de Golf van Mexico 
tot aan de Stille Oceaan, lieten al meer 
mensen het leven dan aan de vroegere 
grens tussen Oost en West-Duitsland. 
Volgens rapporten van de Amerikaanse 
Grenswacht vielen er alleen in 2009 al 
417 dodelijke slachtoffers. Er werden in 
dat jaar ook 556.000 migranten opgepakt 
toen ze de grens illegaal trachtten over te 
steken. Tegen de herfst van 2010 waren 
door de opgedreven militarisering van 
de grensbewaking al 292.000 migranten 
opgepakt en werden ongeveer 400.000 
immigranten zonder geldige papieren het 
land uitgezet. Toch slagen honderdduizen-
den vluchtelingen er elk jaar in om over 
de grens te geraken zonder gesnapt te 
worden door grenswachters. 

Economische context 
In de geglobaliseerde wereld van vandaag 
worden Mexicanen van arbeidsgeschikte 
ouderdom door de onzekerheid en de om 
zich heen grijpende armoede verplicht 
om buiten hun land op zoek te gaan naar 
betere leefomstandigheden. Op 1 janu-
ari 1994 ging het Noord-Amerikaanse 
Vrijhandelsakkoord (NAFTA) van kracht. 
Dit voorzag de afschaffing van douane 
en handelsbarrières tussen de VS, Canada 
en Mexico. Het was geen toeval dat op 
dezelfde dag de opstand van de Zapatistas 
in de Mexicaanse deelstaat Chiapas los-
barstte. De verwoestende uitwerking van 
dit akkoord tussen ongelijke partners op 
de Mexicaanse economie werd door de 
rebellen zeer juist ingeschat. Vooral de 
kleine boeren met hun subsistentie-eco-

nomie en de inheemse bevolking zouden 
er onder lijden. De handel tussen de VS en 
Mexico is sinds de inwerkingtreding van 
het NAFTA-akkoord wel verdrievoudigd, 
maar de begunstigden van deze stijging 
zijn vooral de multinationale onderne-
mingen, de grote (vooral Amerikaanse) 
transportondernemingen, import- en 
exportbedrijven, verzekeringsmaatschap-
pijen, de industriële landbouwbedrijven 
en de massaproducenten op zoek naar 
goedkope arbeidskrachten. Geheel in de 
lijn van de neoliberale doctrine werd de 
dienstensector en de landbouw in Mexico 
volledig opengesteld voor het buitenlands 
kapitaal en werden de subsidies voor de 
primaire voedingsmiddelen afgeschaft.

Meer dan 1 miljoen kleine boeren zagen 
zich in de voorbije twintig jaar verplicht 

hun land op te geven. Ze zochten hun 
geluk in de grootstad Mexico City of 
trokken richting ‘het beloofde land’, de 
Verenigde Staten. In Mexico verdient een 
arbeider 7 dollar voor een werkdag van  
8 uur. In de VS kan hij hetzelfde bedrag 
in een uur verdienen. Het grensgebied 
van de Verenigde Staten en Mexico vormt 
met zijn twaalf miljoen inwoners feitelijk 
de gemeenschappelijke economische 
ruimte van ‘Amexika’. Het NAFTA akkoord 
maakte van die ruimte een vrijhandels-
zone, maar er is geen vrij verkeer voor de 
burgers. Door deze situatie zit er voor veel 
Mexicanen niets anders op dan de grens 
zonder papieren te proberen overschrijden 
of na afloop van hun Amerikaans toeris-
tenvisum illegaal in het land te blijven. 
Voor de doorgedreven militarisering van 
de grens, trokken de Mexicanen in de VS 
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meermaals richting thuisland om de fami-
lie te gaan bezoeken, maar uit vrees niet 
terug te kunnen keren verkozen ze die 
bezoeken te schrappen.

De criminalisering van de 
migratie
Het Vredesakoord van Guadalupe 
Hidalgo bracht in 1848 een einde aan de 
Mexicaans-Amerikaanse oorlog. Mexico 
werd via dit verdrag verplicht om de hui-
dige Amerikaanse staten Arizona, Texas, 
Utah, Californië, Nevada en New-Mexico 
aan de VS te verkopen. In 1953 breidde de 
VS via de Gadsden-aankoop hun grenssta-
ten Arizona en New-Mexico nog eens met 
76.800 km2 uit. De grenssituatie tussen 
Mexico en de VS bleef sindsdien onge-
wijzigd. Het begin van de Amerikaanse 
afgrendelingspolitiek begon in de jaren 
1960 en was gericht tegen de migratie 
van Mexicaanse landarbeiders. In het zog 
van de wereldwijde neoliberale kentering 
aan het begin van de jaren 1980 voerde 

ook Mexico dereguleringsmaatregelen 
door die leidden tot een vermindering 
van het aantal arbeidsplaatsen en tot een 
daling van de reële lonen. Dit bracht een 
eerste grotere migratiegolf op gang die 
vervolgens alsmaar groter werd door de 
economische crisis en de grote buiten-
landse schuld van Mexico. Daar bovenop 
kwamen nog de oorlogsvluchtelingen uit 
verschillende andere Latijns-Amerikaanse 
landen zoals Nicaragua en EL Salvador.

In 1986 stemde het Amerikaans parlement 
de ‘Immigration Reform and Control Act’ 
(IRCA), een wet die het resultaat was van 
een compromis tussen enerzijds de libe-
ralen – die een legalisering van de illegale 
immigranten wilden – en anderzijds de 
rechtse afgevaardigden, de protectionis-
tische vakbonden en de Reagan-regering. 

Illegale immigranten die vóór 1 januari 
1982 het land waren binnengekomen en 
konden bewijzen dat ze er 5 jaar onophou-
delijk hadden geresideerd, kregen amnes-
tie. Seizoensarbeiders in de landbouwsec-
tor die aan bepaalde voorwaarden vol-
deden konden volgens de IRCA eveneens 
een legale verblijfsvergunning bekomen. 
Ongeveer drie miljoen papierloze immi-
granten maakten van deze amnestiemaat-
regel gebruik en konden het Amerikaans 
staatsburgerschap aanvragen. Er vielen 
echter minstens evenveel mensen uit 
de boot. Tegelijkertijd maakte de IRCA 
het tewerkstellen van illegale arbeiders 
strafbaar. De financiële sanctie voor de 
Amerikaanse ondernemers kon oplopen 
tot 10.000 dollar per illegale arbeider. Bij 
herhaling van de feiten lonkte zelfs een 
gevangenisstraf. De theorie achter de wet 
is dat een laag jobaanbod minder geluk-
zoekers aantrekt. De betrapte arbeiders 
zonder papieren worden volgens het land 
uitgezet. Al deze sancties werden onder 

meer geëist door de vakbond om te ver-
hinderen dat de goedkope buitenlandse 
arbeidskrachten jobs van de Amerikanen 
zouden afpakken.

Het centrale luik van de IRCA was vooral 
gericht op de militarisering van de 
Amerikaans-Mexicaanse grens. In de peri-
ode van 1993 tot 1999 verdrievoudigde 
het budget voor de grensbeveiliging tot 
4,2 miljard dollar. In 2006 besliste de 
Senaat, onder de toenmalige president 
George W. Bush, om een grensstrook van 
1100 km lang te voorzien van een muur 
en prikkeldraad ter bescherming van het 
Amerikaanse volk. In het kader van de 
officiële strijd tegen het terrorisme werd 
ook de operatie ‘Jump Start’ in werking 
gesteld. Deze operatie omvatte onder 
meer de inzet van 6000 extra manschap-

pen van de nationale garde, die moesten 
helpen bij de bouw van de grensversper-
ring en de jacht op illegale inwijkelingen. 
Amnesty International heeft het over een 
doorgedreven criminalisering van migra-
tie. Aan de rand van de staat Arizona, 
waar de grenslijn onder meer door een 
groot indianenreservaat loopt, werd een 
grensversperring aangelegd bestaande uit 
wachttorens uitgerust met de modernste 
bewakingstechnieken. In 2014 moet de 
hele grens, van Tijuana in het westen van 
Mexico tot Matamoros in het oosten van 
het land, met hoogtechnologisch bewa-
kingsmateriaal uitgerust zijn.

Een hervorming die in het verlengde lag 
van de IRCA-wet en aan illegalen die in 
de VS leven de mogelijkheid wou bieden 
om het Amerikaanse staatsburgerschap 
te verwerven, zit sinds 2007 in de koel-
kast. Ondertussen gaat de militarisering 
van de landsgrens ook onder Barack 
Obama onverminderd verder. De huidige 
VS-administratie stuurde nog eens 1200 
manschappen van de nationale garde, 
naar de grensstreek onder het mom van 
de strijd tegen de drugssmokkel. In augus-
tus 2010 stelde het Amerikaans Congres 
600 miljoen dollar extra ter beschikking 
voor de strijd tegen de illegale economi-
sche immigratie vanuit Latijn-Amerika. 
Met dit geld worden onder meer onbe-
mande bewakingsvliegtuigjes aange-
kocht. Om alle maatregelen te kunnen 
financieren zonder het begrotingstekort 
verder te belasten, werden de visumkos-
ten verhoogd voor firma’s die tijdelijk bui-
tenlandse arbeiders willen tewerkstellen.

Racisme & geweld
Binnen de Verenigde Staten nemen de 
politiecontroles op racistische basis dra-
matisch toe. Vorig jaar werd in de staat 
Arizona immigratiewet AZ SB 1070 aange-
nomen, de meest verregaande anti-immi-
gratiewet die tot nu toe gestemd werd 
in de VS. Ze geeft de politie de macht om 
verdacht uitziende of dialect sprekende 
personen willekeurig te controleren en op 
te pakken om hun status te controleren. 
De wet viseert ook iedereen die iets doet 
om illegale vluchtelingen te helpen. Zo 
worden allerlei (kerkelijke) liefdadigheids-
organisaties gecriminaliseerd. 

In 2006 besliste de Verenigde Staten om 
een grensstrook van 1100 km lang te voor-
zien van een muur en prikkeldraad ter 
bescherming van het Amerikaanse volk 
tegen de illegale immigranten.
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Door het opdrijven van de 
grensversterking is het over-
schrijden van de landsgrens een 
levensgevaarlijke onderneming 
geworden. Steeds meer migran-
ten komen om van de dorst bij 
de oversteek in de woestijn of 
verdrinken bij het overzwem-
men van de Rio Bravo (in de 
VS: Rio Grande), die over een 
bepaalde lengte de grens tus-
sen de VS en Mexico vormt. In 
de armere delen van Mexico zijn 
mensensmokkelbendes actief 
die de vele kandidaat-geluk-
zoekers een overtocht naar de 
VS aanbieden. De professionele 
begeleiders noemt men ‘coyo-
tes’. Voor hun zogenaamde hulp 
vragen ze een bedrag van 700 
tot 5000 dollar per persoon. 
Daarvan dient een deel om de 
grensbewaking om te kopen. 
Om dit bedrag af te kunnen 
betalen moeten vele vluchte-
lingen werken als drugskoerier 
of worden ze in de VS tot prostitutie 
gedwongen. Soms worden de vluchte-
lingen gewoon hulpeloos achtergelaten 
in het gebergte of de woestijn en ver-
dwijnen de coyotes met het geld. Andere 
smokkelaars werken dan weer samen 
met roversbendes die de vluchtelingen 
tijdens hun oversteek beroven of ontvoe-
ren voor losgeld dat opgeëist wordt van 
familieleden of vrienden in de VS. Als er 
geen geld komt worden de slachtoffers 
met foltering of de dood bedreigd. In 
2009 werden in het Mexicaanse grensge-
bied 20.000 vluchtelingen ontvoerd. Aan 
de Mexicaanse kant van de grens ope-
reert er een speciale politie-eenheid die 
moet optreden tegen de smokkelbendes. 
Er werd echter vastgesteld dat de politie 
zelf vaak vluchtelingen afperst. De geluk-
zoekers die er in slagen om uit de handen 
van de grensbewakers en de criminele 
bendes te blijven, lopen het gevaar opge-
jaagd en zelfs gelyncht te worden door 
racistische burgerwachten in de stijl van 
de Ku Klux Klan, die actief zijn in de zui-
delijke staten van de VS. 

Mensenrechtenorganisaties vrezen in de 
toekomst een toename van het aantal 

doden aan de grens omdat de kandidaat-
vluchtelingen steeds gevaarlijkere routes 
moeten nemen om hun doel te bereiken. 
Ondertussen kan men zich de vraag stel-
len of de VS-ondernemingen überhaupt 
wel een vermindering van de illegale 
arbeidsmigratie wensen. De angst voor 
ontdekking en de dreiging van een uit-
wijzing maakt de illegalen immers rech-
teloos, waardoor ze gemakkelijker uitge-
buit kunnen worden door Amerikaanse 
werkgevers: hard werken onder zeer 
slechte arbeidsvoorwaarden. In werke-
lijkheid zijn de illegale arbeiders al lang 
een onontbeerlijk bestanddeel van de 
Amerikaanse arbeidsmarkt geworden: als 
dagloner in de bouw, als huishoudhulp, 
als kinderoppas of als werknemer in de 
sweatshops van de textielindustrie die 
kunnen concurreren met de textielpro-
ductie in de derde wereld.

De drugsoorlog
In het grensgebied van Mexico woedt 
een bloedige strijd tussen het leger 
en de drugskartels, maar ook onder de 
drugstrafikanten zelf voor de controle 
van de smokkelroutes. Al 23.000 mensen 
verloren sinds december 2006 het leven 

in deze drugsoorlog. In het jaar 
2009 werden 36.332 personen 
opgepakt wegens drugssmokkel, 
en 20 ton cocaïne, 1385 ton mari-
huana en 227 kilogram heroïne in 
beslag genomen. Sinds de jaren 
1980 is de illegale drugshandel 
goed voor 30 tot 50 miljard dollar 
winst per jaar, wat een aanzien-
lijk deel is van de Mexicaanse 
economie. 90 procent van de in 
de VS verkochte cocaïne, meestal 
afkomstig uit Colombia, komt 
via Mexico het land binnen. 
Mexicaanse drugskartels domine-
ren ook de handel in marihuana, 
heroïne, metamphetaminen en 
amfetaminen. De drugs wordt 
over de grens getransporteerd 
via rugzakken, auto’s en kleine 
vliegtuigjes. In de omgekeerde 
richting, van de VS naar Mexico, 
worden volgens schattingen van 
de Mexicaanse regering dagelijks 
tot 2000 wapens – waaronder 
granaten en handvuurwapens – 

over de grens gesmokkeld.

Tijdens een bezoek aan Mexico in 2009 
heeft de VS-minister van Buitenlandse 
Zaken Hillary Clinton toegegeven dat de 
onverzadigbare Amerikaanse vraag naar 
drugs, de drugshandel voedt. Ze stelde 
ook dat het onvermogen van de VS om de 
wapensmokkel aan de grens te verhinde-
ren tot de dood leidt van politie, soldaten 
en burgers. Waarover de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken in alle 
toonaarden zweeg: de kolossen uit het 
Noorden hebben aan de landen in het 
Zuiden het neoliberale economische 
beleid opgedrongen die de armoede 
veroorzaakt waaruit de inwoners via de 
drugshandel of de illegale migratie weg 
proberen te geraken. In feite loopt de 
Noord-Zuid grens niet tussen volkeren, 
maar tussen mensen die aan de boven 
en aan onderkant van de maatschappijen 
leven. De situatie aan de grens tussen 
Mexico en de Verenigde Staten illustreert 
dit perfect. 

‘Die Grenze’, Ulla Jelpke, 07-01-2010.

Artikel vertaald en bewerkt door Antoine 
Uytterhaeghe.
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Vrouwen in conflictgebieden
I Gona Saed I

Op 8 maart 2010 werd het honderdjarig bestaan van de Internationale Vrouwendag gevierd. Deze dag van de vrouw werd  
in 1910 ingevoerd in de schoot van een bijeenkomst van de 2de Internationale Vrouwendag in de Deense hoofdstad Kopenhagen.  

Vrede publiceert in dit nummer de toespraak die Gona Saed vorig jaar gaf op een Internationale Vrouwenconferentie in 
Kopenhagen ter gelegenheid van ‘100 jaar 8 maart’. Gona Saed werkt voor het Midden-Oosten Centrum voor Vrouwenrechten 

(Londen) en volgt onder meer de situatie van de vrouwen in Irak (nvdr). 

In deze toespraak zal ik een overzicht 
geven van de effecten van gewapende 
conflicten op de levens van vrouwen in 
het algemeen en zal ik het hebben over 
veel voorkomende vormen van geweld 
tegen vrouwen. Ik zal het ook hebben over 
de ervaringen en de strijd van vrouwen in 
Irak, meer bepaald over wat hen overkomt 
sinds 2003, de ‘bevrijding’.

In tijden van gewapende conflicten wor-
den vrouwen geconfronteerd met de 
voortzetting en intensifiëring van alle 
vormen van geweld tegen vrouwen die al 
bestaan in onze verschillende maatschap-
pijen. We weten allemaal dat fysiek en 
seksueel geweld tegen vrouwen univer-
seel is en gevonden kan worden in alle 
culturen, religies en achtergronden. Het 
maakt niet uit of we Europees, Koerdisch, 
Afrikaans, Aziatisch, moslim, christelijk of 
boeddhistisch zijn, veel van het geweld 
waar we aan onderworpen worden is 
te wijten aan de identiteit die we delen, 

en dat is het vrouw/vrouwelijk/meisje 
zijn. “Het geweld tegen vrouwen tijdens 
conflicten is voornamelijk gebaseerd 
op traditionele visies over vrouwen. Ze 
worden beschouwd als een bezit en vaak 
als seksuele objecten” (Uit het rapport 
‘Verkrachting als een oorlogswapen’ van 
Amnesty International). Dit is het funda-

ment van de universele patriarchale kijk 
op vrouwen. “Over de hele wereld wordt 
de vrouw sinds lang de rol toegeschreven 
van doorgever van de cultuur, het symbool 
van natie of gemeenschap. Geweld gericht 
tegen vrouwen wordt vaak beschouwd als 
een aanval op de waarden of de ‘eer’ van 
een maatschappij en is bijgevolg een bij-
zonder krachtig oorlogsmiddel. Vrouwen 
beleven gewapende conflicten dus als 
seksuele objecten, als zogezegde symbo-
len van nationale en etnische identiteit en 
als vrouwelijke leden van etnische, raciale, 
religieuze of nationale groepen. Geweld 
tegen vrouwen is nooit accidenteel. Het is 
een wapen in de oorlog. 

De meest voorkomende vormen van 
geweld in conflict- of vluchtelingen-
situaties zijn: verkrachting, seksuele 
aanranding gepaard gaand met fysiek 
geweld, seksuele slavernij meestal uit-
gevoerd door soldaten, gedwongen 
huwelijken, gedwongen zwangerschap-

pen en gedwongen prostitutie. Vrouwen 
worden verplicht om seks aan te bieden 
in ruil voor overleving, of in ruil voor een 
onderkomen, voedsel en/of bescherming. 
Geweld tegen vrouwen gepleegd door de 
familie of de gemeenschap in tijden van 
conflict neemt de vorm aan van opsluiting 
uit angst voor een aanval, het ontzeggen 

van educatie of werk, eremoorden als een 
gevolg van verkrachting, het heropduiken 
van genitale mutilatie binnen de gemeen-
schap die aangevallen wordt, enzovoort. 
Statistieken over vrouwen in conflictzo-
nes onthullen het volgende: in Rwanda 
werden een half miljoen vrouwen ver-
kracht gedurende de genocide van 1994, 
tijdens de oorlog in Kroatië en Bosnië-
Herzegovina werden 60.000 vrouwen ver-
kracht en in Sierra-Leona waren 64.000 
vrouwen het slachtoffer van oorlogsgere-
lateerd seksueel geweld. De consequen-
ties voor slachtoffers van seksueel geweld 
zijn zeer ernstig en kunnen vrouwen 
voor de rest van hun leven tekenen. Deze 
omvatten ernstige en chronische medi-
sche problemen, psychologische schade, 
levensbedreigende ziektes zoals HIV/AIDS, 
gedwongen zwangerschappen, onvrucht-
baarheid, stigmatisatie en/of verbanning 
door familieleden en gemeenschappen. 
Veel daden van seksueel geweld vallen 
onder de noemer ‘marteling’ in het tradi-
tionele internationale recht. Ze worden 
beschouwd als oorlogsmisdaden en zijn 
zware schendingen van de Conventie van 
Genève (rechtsregels tijdens een gewa-
pend conflict). 

Irak
Gedurende de jaren 1960 en 1970, kon-
den de Iraakse vrouwen en meisjes 
genieten van een relatief grotere vrijheid 
en van meer rechten dan hun lotgenoten 
in de rest van het Midden-Oosten. De 
Iraakse Voorlopige Grondwet van 1970 
garandeerde vele rechten voor vrouwen. 
Het recht om te stemmen, het recht 
om naar school te gaan, het recht op te 
komen voor een politieke post en het 
recht op het bezitten van eigendom-
men werden erkend in andere Iraakse 
wetten. Ondertussen heeft Irak drie 

In tijden van gewapende conflicten  
worden vrouwen geconfronteerd met 
de intensifiëring van alle vormen van 
geweld die al tegen hen bestaan in onze  
verschillende maatschappijen. 
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decennia van oorlog gekend. 
In de jaren 1980 was er de 
oorlog tussen Iran en Irak en 
in 1991 was er de Golfoorlog. 
De economische sancties van 
de Verenigde Naties werden 13 
jaar gehandhaafd, van 1990 tot 
2003, en in 2003 was er dan 
tenslotte de Amerikaanse inval. 
Met de groeiende militarisering 
van Irak, gaf de Iraakse regering 
haar beleid een alsmaar religi-
euzere en reactionaire richting. 

Gedurende de oorlog tegen 
Iran (1980-1988) werden vrou-
wen nog aangemoedigd door 
de staat om te gaan werken 
omdat de mannen nodig waren 
op de slagvelden. Ze hadden 
het zwaar te verduren want 
ze werkten lange dagen, maar 
moesten nog altijd beantwoor-
den aan hun traditionele rol 
van verzorger van de familie. 
Een belangrijk effect van deze 
oorlog op vrouwen was de 
stijging van de prostitutie en 
gedwongen prostitutie, in het 
bijzonder onder oorlogswedu-
wen, die zich verplicht zagen 
hun diensten aan te bieden aan 
de generaals en de hogere mili-
taire rangen. Na de Golfoorlog 
(1991) en gedurende de jaren 
1990 begon de situatie te ver-
anderen, vooral voor vrouwen. 
De Iraakse maatschappij brokkelde in 
snel tempo af door een combinatie van 
wettelijke, economische en politieke 
factoren. Eerst en vooral werden vrou-
wen en meisjes enorm getroffen door 
de VN-sancties, die hen de toegang tot 
voedsel, gezondheidszorg en educatie 
ontnamen. Vele kinderen, meisjes in het 
bijzonder, werden van school gehaald 
omwille van een gebrek aan financiële 
middelen. Deze effecten werden nog 
verergerd door wettelijke veranderingen 
die de mobiliteit van de vrouwen en hun 
toegang tot werk beperkten – maatrege-
len om te verzekeren dat de jobs terug 
naar de mannen zouden gaan. In 1998 
bijvoorbeeld, ontsloeg de regering alle 
vrouwen die werkten als secretaressen 

in gouvernementele organisaties. In juni 
2000 werd er een nieuwe wet aangeno-
men die restricties oplegde aan vrouwen 
die buitenshuis werken en aan hun vrij-
heid om naar het buitenland te reizen. 

Door deze achterwaartse stappen te 
nemen, probeerde de regering ook de 
steun van religieuze en tribale groepen 
te winnen. Het gevolg was een terug-
val op grote schaal naar religieuze en 
tribale tradities. Met de bezetting van 
Irak in 2003 bereikten de schendingen 
van vrouwenrechten een piek. In de cha-
otische en onveilige omstandigheden 
werden vrouwen in de straten aangeval-
len en geterroriseerd door gangsters 
en gewapende mannen omdat ze geen 

hoofddoek aan hadden of omdat 
ze make-up droegen of gewoon 
omdat ze ‘s avonds laat buiten 
waren. Langzaamaan groeiden 
deze sporadische aanvallen uit 
tot georganiseerd, gepland en 
uiteindelijk geïnstitutionaliseerd 
terrorisme, met als doel elke vrou-
welijke participatie in het sociaal 
en politiek leven uit te schakelen. 

Sinds 2003 zijn de vrouwen in Irak 
het slachtoffer van verkrachting, 
marteling, ontvoering en zelfs 
moord, uitgevoerd door de bezet-
tende troepen, maar ook door vele 
sektarische en fundamentalisti-
sche religieuze groepen. De steden 
werden het actieterrein van een 
speciaal Islamitisch leger voor de 
‘Verspreiding van de Zeden en 
de Preventie van Ontucht’. Zulke 
legers bestaan in vele landen. Hun 
job bestaat erin de straten en de 
publieke plaatsen te bewaken 
voor gelijk welke schending van 
de Islamitische regels en codes. 
In amper een paar jaar tijd, is de 
macht en de invloed van zulke 
groepen zo hard gestegen dat 
vele van hun voormalige leden nu 
officiële regeringsposten bezetten 
en in verschillende andere institu-
ties terug te vinden zijn. Vrouwen 
werden bedreigd voor het dragen 
van ‘Westerse kledij’, en ze werden 
vaak gedwongen om hun baan op 

te geven en zich in hun huizen terug te 
trekken, soms zelfs voor jaren. 

Volgens een studie van het Basra 
Veiligheidscomité werden in 2007, 133 
vrouwen gedood in deze Iraakse stad. 
79 van hen zouden “de islamitische 
leer geschonden hebben” en 47 werden 
gedood in zogenaamde “eremoorden”. 
Volgens officiële cijfers werden 650 
Iraakse vrouwen vermoord in de eerste 
twee maanden van 2008. De doelwitten 
zijn vrouwen met doctoraaldiploma’s, 
activisten, uitvoerders van vrije beroepen 
en gewone bureaubedienden. De lijst 
met slachtoffers is lang en zeker onvol-
ledig. Ze omvat vrouwelijke dokters 
die abortussen uitvoerden, academici, 
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verkiezingskandidaten, vrouwelijke par-
lementsleden, werknemers van schoon-
heidssalons, mensenrechtenactivisten, 
vertalers die contacten hebben met bui-
tenlanders, vrouwelijke leden van oppo-
sitiepartijen, journalisten, enzovoort. Er 
worden honderden Iraakse vrouwen in 
de prostitutie en de seksuele slavernij 
gedwongen. Een vrouwenorganisatie in 
Baghdad schat dat er elk jaar ten minste 
200 Iraakse vrouwen verkocht worden als 
slaaf. Mensenrechtenorganisaties geba-
seerd in de VS beweren dat de aantallen 
in werkelijkheid in de duizenden liggen. 
Tijdelijke huwelijken in ruil voor geld 
zijn wijdverspreid in Irak. Het is eigenlijk 
een soort van prostitutie met de zegen 
van een geestelijke en de goedkeuring 
van de dominante religie. Vrouwen, in 
het bijzonder weduwen, gaan dit soort 
huwelijken alleen maar aan omdat ze 
hun kinderen en families niet kunnen 
onderhouden. Het huwelijk kan 1 dag,  
1 week of langer duren. De vrouwen krij-
gen verschillende ‘prijzen’ uitbetaald om 
dit soort huwelijksovereenkomsten aan 
te gaan. 

Heel vaak wordt geweld – zeker als het 
seksueel is – niet aangegeven omdat 
vrouwen geconfronteerd kunnen wor-
den met zware consequenties zoals een 
scheiding, in de steek gelaten worden 
door de familie of zelfs moord. In het 
door conflict verscheurde Irak maken ze 

immers niet alleen kans om vermoord 
te worden door de dader, maar ook door 
de eigen familie, omdat ze hun ‘eer’ 
geschonden hebben. Een eeuwenoude 
praktijk om een conflict tussen twee 
stammen op te lossen in Irak, is het 
weggeven van vrouwen. Jonge meisjes 
worden doorgegeven van de ene familie 

aan de andere, in ruil voor het sparen 
van het leven van een mannelijk familie-
lid, of om bloedvergieten tussen de twee 
families te voorkomen. Deze vrouwen 
zijn het kwetsbaarst want ze worden 
gebruikt als huisslaven. Velen van hen 
worden als 2de, 3de of 4de vrouw geschon-
ken aan mannen die veel ouder zijn dan 
hen. Dit is een veelvoorkomende praktijk 
in Irak nu de wet opgeschort is en de 
bescherming van de burgers door de 
seculiere staat ontbreekt. 

De eerste aanval op vrouwenrechten 
werd gelanceerd in de periode waarin 
de nieuwe grondwet voorbereid werd. 
De pas aangestelde Regeringsraad vaar-
digde in januari 2004 wet 137 uit, die 
de verandering van de civiele wetten 
naar islamitische wetten aankondigde. 
De wet moest echter dezelfde maand 
nog ingetrokken worden. Islamitische 
groepen probeerden de betekenis van 
8 maart te veranderen in een andere 
feestdag, namelijk de geboorte van 
Fatima Al Zahra (de dochter van de pro-
feet Mohammed) 14 eeuwen geleden. 
In sommige steden van Irak moeten 
sinds de uitvaardiging van een nieuw 
decreet in 2009, alle vrouwelijke leden 
van de gemeenteraad vergezeld wor-
den door een ‘mahram’ – vader, broer 
of ander mannelijk familielid – als 
bewaker voor hen. Volgens bepaalde 
religieuze regels kunnen vrouwen niet 

buiten of in dezelfde ruimte als man-
nen vertoeven zonder de bescherming 
van een mahram. In het begin van 2010 
werd een nieuw decreet uitgevaardigd 
door de minister van Educatie, waardoor 
meisjes en jongens gescheiden moeten 
worden in alle scholen. Ik denk dat u het 
met me eens zal zijn dat de participatie 

van vrouwen in het proces van de zoge-
naamde democratisering in Irak gecon-
troleerd en gekaapt wordt op alle moge-
lijke manieren. Er is geen versterkende 
(‘empowering’) participatie van vrouwen 
in de democratie. Ze worden alleen maar 
gebruikt om aan de 25% quota te komen 
voor vrouwelijke kandidaten, zoals vast-
gelegd in de grondwet.

Hoop en strijd
Veel vrouwen in Irak verzetten zich 
tegen deze geïnstitutionaliseerde aan-
val op hun rechten en hun vrijheid, net 
zoals in de rest van de wereld. De eisen 
van de vrouwen in Irak komen neer op 
niet minder dan de totale gelijkheid met 
mannen, vrijheid, behandeld worden 
als mensen met het recht op keuzes en 
controle over hun eigen levens, ten volle 
kunnen contribueren aan de maatschap-
pij,... Vrouwen in Irak eisen wetten die 
de volledige gelijkheid garanderen, een 
seculiere constitutie, gelijke burgerrech-
ten, en een einde aan alle vormen van 
vernedering en geweld tegen vrouwen. 
Ze organiseren zich in allerlei bewegin-
gen en instituties. Ze laten hun stem-
men horen, zowel binnen als buiten Irak, 
tegen alle schendingen van hun rechten, 
voor volledige gelijkheid en de afschaf-
fing van alle discriminerende wetten. De 
vrouwenbeweging heeft vele demon-
straties, seminaries en campagnes 
georganiseerd tegen de bezetting en 
voor een seculier, democratisch Irak, dat 
vrouwen gelijke rechten garandeert. De 
vrouwenbeweging maakt deel uit van 
een grotere seculiere beweging in Irak. 
De Communistische Arbeiderspartij van 
Irak, de Communistische Arbeiderspartij 
van Koerdistan, de ‘Iraqi Freedom 
Congress’ en vele vakbonden en ver-
enigingen maken allemaal deel uit van 
deze seculiere beweging. Zij streven 
echte gelijkheid voor vrouwen in Irak na 
en staan de Iraakse vrouwen bij in hun 
dagelijkse strijd. Tenslotte heeft de vrou-
wenbeweging in Irak nood aan steun en 
solidariteit van mensen zoals jullie, om 
de strijd voort te zetten en hoop  
te geven. 

Bron:
www.european-left.org

Tijdelijke huwelijken in ruil voor geld 
zijn wijdverspreid in Irak. Het is eigenlijk 
een soort van prostitutie met de zegen 
van een geestelijke en de goedkeuring 
van de dominante religie. 



47

Vrede  |  nr. 408  |  maart - april 2011

AfghANIsTAN

De oorlog in Afghanistan is verloren,  
maar toch blijft men moorden

I Conn Hallinan I

Ondanks herhaaldelijke verklaringen van het Witte Huis dat er “vooruitgang” geboekt wordt in Afghanistan, is de situatie vanuit 
alle oogpunten bekeken aanzienlijk aan het verergeren. De speciale operaties die de Obama-administratie lanceerde in de pro-

vincies Kandahar en Helmand, lijken het tij niet te doen keren. 2010 was het dodelijkste jaar voor de VS- en coalitietroepen sinds 
het begin van de oorlog in 2001. Het aantal burgerslachtoffers blijft stijgen en volgens het Rode Kruis is de veiligheid er in het hele 
land op achteruit gegaan. Verder beginnen de bondgenoten van de VS te twijfelen en de centrale regering in Kaboel is nog nooit 

zo geïsoleerd geweest. Enquêtes zowel in Afghanistan, in Europa als in de VS tonen een groeiende oppositie tegen het reeds 9 jaar 
aanslepende conflict. 

‘Nieuwe’ tactieken
Waarom streeft het Witte Huis een 
strategie na die bijna zeker leidt tot het 
vergroten van de chaos? Waarom volhardt 
Washington in de boosheid en handelt 
het op een manier die een diplomatieke 
oplossing voor de oorlog – nochtans een 
nieuw aangekondigde doelstelling van de 
VS-administratie – tegenwerkt? Deze vra-
gen zijn niet gemakkelijk te beantwoor-
den. Gedeeltelijk omdat de belangrijkste 
actoren niet eerlijk zijn tegen het publiek. 

Terwijl de Amerikaanse opperbevelhebber 
in Afghanistan, Generaal David Petraeus, 
zegt dat zijn strategie van ‘counterin-
surgency’ (geografisch geconcentreerde 
intensieve operaties tegen de 
opstandelingen) vooruitgang 
boekt, heeft het leger deze aanpak 
in werkelijkheid alweer laten varen. 
In de plaats daarvan is het aantal 
luchtbombardementen opgevoerd 
en is de campagne om ‘de harten 
en de geesten’ van de plaatselijke 
bevolking te veroveren, vervangen 
door nachtelijke invallen of raids 
in de Afghaanse dorpen en huizen. 
Deze raids hebben het gevan-
gen nemen of vermoorden van 
Taliban-leiders en hun supporters 
tot doel. De nachtelijke inval-
len zijn sinds het aantreden van 
Petreaus ( juni 2010) verdriedub-
belt, van een gemiddelde van 5 per 
nacht naar gemiddeld 17 raids per 
nacht. De gebruikte VS-strategie 
vertoont bovendien meer en 
meer gelijkenissen met het 
Phoenix-programma gedurende 

de Vietnam-oorlog. Dit programma wilde 
het leiderschap van het Nationaal Front 
voor de Bevrijding van Zuid-Vietnam, ook 
bekend als de Vietcong, onthoofden en 
de ondersteunende infrastructuur van 
de organisatie op het platteland ont-
mantelen. Er werden onder het Phoenix-
programma zo’n 40.000 tot 60.000 men-
sen vermoord. 

Parallel aan de doelstellingen van het 
Phoenix-programma zijn de nachtelijke 
invallen in Afghanistan gericht op het 
vernietigen van de schaduwregeringen 
die de Taliban geïnstalleerd heeft in 
bijna elke provincie van het land. De 
NAVO en de VS-troepen beweren in de 

afgelopen 3 maanden, met de ‘nieuwe’ 
tactieken, zo’n 360 rebellenleiders, 960 
tweederangsleiders en 2400 strijders 
gevangen of gedood te hebben. De 
Taliban reageerde hierop door regerings-
vertegenwoordigers in Kandahar te ver-
moorden en hun samenwerking met de 
twee andere grotere verzetsgroepen op 
te drijven: de Hizb-i-Islami, onder leiding 
van de notoire militieleider Hekmatyar, 
en de Haqqani Groep onder leiding van 
vader en zoon Haqqani. Ondanks de fre-
quente uitvoering van raids, onthullen de 
landkaarten van de VN dat de centrale 
slagvelden van de Zuidelijke provin-
cies Kandahar en Helmand, nog altijd 
beschouwd worden als zeer hoge risico 
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zones. In het Noorden en het Oosten van 
het land is de situatie ondertussen ook 
aanzienlijk verslechterd. Het Witte Huis 
stelt nu dat de enige mogelijke oplos-
sing voor deze langdurige oorlog, een 
diplomatieke oplossing is. De Obama-
administratie lijkt er tegelijkertijd op 
gebrand om deze mogelijkheid syste-
matisch te saboteren door tijdens hun 
moordcampagnes net die mensen te 
proberen doden, die cruciaal zouden zijn 
bij gelijk welke onderhandelde vrede. 
“Door Taliban-leiders uit de weg te rui-
men zal de oorlog niet tot een einde 
gebracht worden” vertrouwde voormalig 
minister van Buitenlandse Zaken onder 
de Taliban, Wakil Ahmad Muttwakil toe 
aan Jeremy Scahill van het weekblad 
‘the Nation’, “integendeel, de zaken wor-
den er alleen maar erger door”. Volgens 
voormalig Taliban-ambassadeur in 
Islamabad, Abdul Salam Zaeef, zorgen de 
moordoperaties er alleen maar voor dat 
er nog radicalere leiders op het voorfront 
verschijnen.

Verwijten alom
De VS voerde de laatste maanden zijn 
kritiek op de rol van Pakistan in de 
oorlog nog wat meer op. In die mate 
zelfs dat een recente analyse van de 
Amerikaanse inlichtingendiensten stelt 
dat Islamabad hét grote probleem is. 
Er gaan stemmen op om Amerikaanse 

Speciaal Getrainde Eenheden en het 
speciale deel van het Afghaans leger dat 
door de CIA opgeleid werd (zo’n 3000 
troepen) naar Pakistan te sturen om de 
kampen langs de grens van de opstan-
delingen aan te vallen. Dit idee zou het 
al aanwezige anti-Amerikanisme in het 
land zeker verder doen opflakkeren. 
De Amerikanen verwijten Pakistan dat 
het niet streng genoeg optreedt tegen 
de Afghaanse rebellen die zich schuil 

houden in het land. In werkelijkheid kan 
het Pakistaanse leger, dat maar liefst 
600.000 troepen sterk is, maar weinig 
beginnen tegen de Afghaanse verzets-
strijders. Het heeft al af te rekenen met 
een Taliban van eigen bodem, de Tehrik-i-
Taliban Pakistan, een paraplu-organisatie 
waaronder verschillende militante 
islamistische groepen ressorteren, die 
voornamelijk opereren in het Noord-
Westen van Pakistan. Hun strijd is vooral 
gericht tegen de Pakistaanse staat en ze 
zijn niet rechtstreeks geaffilieerd met de 
oorspronkelijke Afghaanse Taliban. De 
gespannen relaties tussen Pakistan en 
aartsvijand India vereisen bovendien dat 
er permanent een substantieel aantal 
Pakistaanse troepen ontplooid worden 
aan de gemeenschappelijke grens van 
beide landen. Het Pakistaanse leger heeft 
tenslotte ook nog de handen vol met de 
gevolgen van de overstroming van vorig 
jaar. Het heeft het werk van de hulpor-
ganisaties die ondertussen weggetrok-
ken zijn overgenomen. Maar zelfs als 
het volledige Pakistaanse leger op volle 
kracht ingezet zou worden ter bestrijding 
van de Afghaanse opstandelingen, valt 
het ten zeerste te betwijfelen of het de 
bergachtige, 2640 km-lange grens met 
Afghanistan zou kunnen controleren. 

De Pakistani op hun beurt vinden dat het 
huidige Amerikaanse beleid en niet de 

grens met Pakistan het grote probleem 
is. Ze wijzen erop dat de Amerikanen 
zich vastgezet hebben, door zich expli-
ciet te verbinden met de door corruptie 
geplaagde regering van Karzai. Verder is 
Pakistan van mening dat de Amerikanen 
maar weinig resultaten kunnen voorleg-
gen voor de miljarden die ze gepompt 
hebben in het trainen van het Afghaanse 
leger en de politie. “De Amerikanen 
zijn op zoek naar een zondebok”, zegt 

Pakistaans politicus en voormalig minis-
ter Mushahid Hussain. 

Obstakels voor  
vredesakkoord
Is het probleem misschien dat Obama de 
oorlog volledig heeft overgelaten aan het 
leger? Generaal Patreaus kan de mond wel 
vol hebben van “de harten en de geesten”, 
de job-omschrijving van een militair is 
nog altijd het doden van mensen. Karl von 
Clausewitz, de Pruisische grote theoreti-
cus over de moderne oorlogsvoering, wees 
er niet voor niets op dat “oorlog veel te 
belangrijk is om alleen over te laten aan 
de generaals”.

De Obama-administratie lijkt wel ver-
lamd door een combinatie van verschil-
lende factoren. Er is de angst om door de 
Republikeinen gebrandmerkt te worden 
als ‘soft’ in de aanloop naar de presidents-
verkiezingen van 2012. Daarnaast zijn er 
binnen de rangen van de administratie 
mensen die de aftocht willen blazen en 
een vredesakkoord willen onderhandelen, 
maar ook mensen die een gespierd bui-
tenlands beleid voorstaan, zoals minister 
van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton 
en wijlen Richard Holbrooke, tot aan zijn 
dood de speciale VS gezant voor Pakistan 
en Afghanistan. Tenslotte heerst er ook 
een soort tegenzin of onwil om de gene-
raals te confronteren. 

De tragedie in dit geval, is dat vele 
van de puzzelstukjes voor een akkoord 
eigenlijk al op hun plaats liggen. De 
Taliban en hun bondgenoten zijn geen 
strikt georganiseerde groepen met een 
gemeenschappelijke ideologie. De enige 
grootste gemene deler is het doel de 
buitenlandse bezetters weg te jagen. 
Het verzet bestaat uit een gevarieerde 
waaier, van toegewijde jihadisten tot 
lokale groepen die vechten voor gronden 
of om wraak te nemen op hun vijanden. 
Ondanks het feit dat Afghanen een 
reputatie hebben van woestelingen, 
blinken ze eigenlijk uit in de kunst van 
het onderhandelen en het maken van 
akkoorden. Het land is immers een lap-
pendeken van etnieën, religies, politieke 
partijen, clans en stammen. Uiteraard 
zijn er ook behoorlijk wat obstakels 

Volgens Hillary Clinton zijn de Amerikaan-
se inlichtingendiensten onder meer  
afhankelijk van biografische gegevens  
verzameld door VS-ambassadepersoneel. 
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die overwonnen moeten 
worden voor er onderhan-
deld kan worden over de 
beëindiging van de oorlog. 
De Taliban staat erop dat 
alle buitenlandse troepen 
het land eerst moeten 
verlaten. De Verenigde 
Staten en de Afghaanse 
president Karzai eisen dan 
weer dat de opstandelin-
gen eerst de Afghaanse 
grondwet aanvaarden 
en hun wapens neerleg-
gen. Dit lijkt allemaal niet 
gauw te gaan gebeuren. 
Beide partijen zouden 
natuurlijk eerst een 
staakt-het-vuren moeten 
overeenkomen. In 2008 
heeft de Taliban gezegd 
dat het wel akkoord kon 
gaan met een concrete 
tijdgebonden planning 
voor de terugtrekking van 
de buitenlandse troepen. 
De VS zal dan weer moe-
ten inbinden wat de aanvaarding van de 
huidige grondwet betreft. 

De nieuwe constitutie installeerde een 
sterke centrale regering, een organi-
satievorm die regelrecht ingaat tegen 
de hele bestuursgeschiedenis van het 
land. Er zijn maar weinig mensen buiten 
Kaboel die achter de huidige constitutie 
staan. Een grondwet die gebaseerd is 
op een sterke lokale autonomie zou veel 
meer steun krijgen. In ruil hiervoor zou-
den de opstandelingen moeten garande-
ren dat groepen zoals Al-Qaeda zich niet 
zomaar kunnen komen vestigen in de 
door hen gecontroleerde gebieden. De 
Amerikanen zeggen dat ze niet willen 
praten met de Haqqani-groep en ande-
ren die ze als “onverzoenlijk” beschou-
wen, maar uiteindelijk zal er toch onder-
handeld moeten worden met de mensen 
die nu bestreden worden. Geen enkele 
partij heeft het recht om een bepaalde 
partij uit te sluiten. Elk akkoord zal 
rekening moeten houden met de regi-
onale veiligheidskwesties, inclusief 
de angst van Islamabad dat India van 
Afghanistan een soort satellietstaat wil 

maken, waardoor Pakistan langs beide 
kanten omsingeld zou worden.

Terugtrekken is de  
enige optie
De opiniepeilingen hellen over in het 
voordeel van diegenen die de oorlog 
willen beëindigen. Een recent onder-
zoek wijst uit dat 83% van de Afghanen 
onderhandelingen willen (hoewel 55% 
maar weinig sympathie heeft voor de 
Taliban en andere strijdende groepen). 
De oppositie tegen de buitenlandse mili-
taire operaties in Afghanistan is al van 
bij het begin van de oorlog in 2001 hoog 
tot zeer hoog in Europa. In de Verenigde 
Staten daarentegen kon de militaire ope-
ratie in Afghanistan op de steun rekenen 
van de meerderheid van de Amerikaanse 
bevolking. Volgens een enquête van 
het Amerikaans televisienetwerk ABC 
en de krant ‘the Washington Post’ kant 
60% van het Amerikaanse publiek 
zich ondertussen tegen de oorlog in 
Afghanistan. Amerikaanse enquêtes 
suggereren bovendien dat beschuldi-
gende aanvallen van de Republikeinen 
op het vermeende ‘softe’ karakter van de 

Obama-administratie, niet 
veel indruk zouden maken op 
de potentiële stemmers voor 
de verkiezingen van 2012. Het 
conflict verslindt dan ook 
handenvol geld in een perio-
de van ernstige economische 
crisis. De oorlog kost onder-
tussen al 8 miljard dollar per 
maand! Daar zijn de miljar-
den die de VS gespendeerd 
heeft aan het trainen van 
het Afghaanse leger en de 
politie niet eens bij gerekend. 
Tot nu toe kostte de Irak en 
Afghanistan oorlogen samen 
1,16 triljoen dollar (1 triljoen is  
1.000.000.000.000 dollar!), 
maar volgens de economis-
ten Joseph Stiglitz en Linda 
Bilmer, zouden de lange ter-
mijn kosten van beide oorlo-
gen op 3 triljoen komen. 

De Democraten zouden 
dit jaar in het Amerikaans 
parlement kunnen aan-

dringen op een troepenterugtrekking. 
Opiniepeilingen tonen aan dat 55% van 
de Amerikaanse bevolking te vinden 
is voor een terugtrekking te beginnen 
deze zomer. 27% vindt dat de aftocht 
zelfs vroeger mag beginnen. Volgens 
het ‘Center for Strategic and Budgetary 
Assessments’ zou het uitstellen van de 
vooropgestelde terugtrekkingsdatum van 
eind 2011 (het oorspronkelijke doel van 
de president) tot 2014 (nodig volgens de 
leiding van het VS-leger), nog een extra 
125 miljard dollar kosten. Een kleine ver-
gelijking: de belofte van de Republikeinen 
in het Parlement om zo’n 100 miljard 
te besparen op het binnenlands budget 
– het leger, binnenlandse veiligheid en 
veteranen vallen hier niet onder – zouden 
een besparing van 20% op alle andere 
binnenlandse uitgaveposten vereisen.  

De oorlog is verloren. De Amerikanen zijn 
bankroet. Velen van de protagonisten zijn 
bereid om te praten. Het wordt hoog tijd 
om de wapens te doen zwijgen en te zoe-
ken naar overeenkomsten.

Conn Hallinan is columnist voor ‘Foreign Policy in Focus’.
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Een vrouw tussen krijgsheren
I Soetkin Van Muylem I

Malalai Joya wordt ook wel eens de moedigste vrouw van Afghanistan genoemd. In haar boek ‘Een vrouw tussen krijgsheren’, 
beschrijft ze de levensloop die haar deze bijnaam bezorgde. 

Geschiedenis
Malalai Joya werd in 1978 geboren in 
Afghanistan en werd genoemd naar één 
van de grote vrijheidsstrijdsters uit de 
Afghaanse geschiedenis: Malalai van 
Maiwand. Deze vrouw voerde de man-
nen aan in 1880 tijdens de tweede grote 
oorlog tegen de Britten die Afghanistan 
graag wilden toevoegen aan hun kolo-
niale rijk. Normaal gezien zouden we de 
wenkbrauwen fronsen bij iemand van 
amper 32 jaar oud die zijn/haar (politieke) 
memoires al neerpent. We zouden de per-
soon in kwestie beschuldigen van groot-
heidswaanzin of gewoon eens meelijwek-
kend lachen. Maar er zijn uitzonderingen. 
Malalai Joya heeft zo’n enorme invloed op 
de visies van vele Afghanen, in het bijzon-
der de Afghaanse vrouwen, dat het boek 
waarin ze haar ervaringen deelt met de 
wereld geen dag te vroeg komt. Met haar 
eigen leven als leidraad vertelt Malalai 
Joya de recente historiek van Afghanistan. 
In plaats van een geschiedenisles van op 
een afstandje, beleeft de lezer de opeen-
volgende belangrijke gebeurtenissen 
in het land vanuit het oogpunt van een 
betrokkene.  

Op vierjarige leeftijd, ontvluchtte Malalai 
Joya samen met haar familie het door 
oorlog verscheurde Afghanistan. Amper 
een jaar na haar geboorte waren de 

Sovjettanks het land binnengerold. De 
vader van Joya verloor een been in de 
strijd tegen de buitenlandse bezetters. 
Na hun vlucht in 1982 kwam de familie 
eerst in de vluchtelingenkampen van Iran 

terecht. Het was verboden voor Afghaanse 
kinderen om school te lopen in Iran en 
in de kampen konden ook geen eigen 
onderwijssystemen opgezet worden. 
Als Malalai Joya zeven jaar werd, trok de 
familie daarom naar Pakistan. In Quetta 
liep Joya school in de enige instelling 
voor Afghaanse vluchtelingen die ook 
onderricht gaf aan meisjes. De school 
werd gefinancierd en gesteund door een 
ondergrondse organisatie voor vrouwen-
rechten, RAWA. Na enige omzwervingen in 
Pakistan, belandde de familie van Joya in 
de enorme Afghaanse vluchtelingenkam-
pen rond Peshawar in het noordwesten 
van het land. In de kampen waren bijna 
uitsluitend strikte koranscholen, opgericht 
met geld van Saoedi-Arabië. De jongens 
die er onderricht kregen, werden volge-
propt met extreem fundamentalistische 
ideeën. In haar boek noemt Joya deze 
scholen “de talibanfabriek”. 

Activisme
De laatste Sovjettroepen trokken zich in 
1989 terug uit Afghanistan en in 1992 
werd het land geconfronteerd met de 
installatie van het eerste religieus fun-
damentalistische regime: de regering 
Rabanni. Deze regering bestond uit een 
hele reeks krijgsheren. Hun milities had-
den gedurende de jaren 1980 de strijd 
aangebonden met de Sovjetbezetter 

en de communistische regering van 
Afghanistan. Eenmaal aan de macht 
schaften de moedjahedien (heilige strij-
ders) alle bestaande wetten af en voer-
den de sharia in. De islam werd misbruikt 

om strenge, repressieve en middeleeuw-
se regels op te leggen De moedjahedien 
vormden echter geen eenduidige bewe-
ging en de verschillende milities hadden 
niet noodzakelijk sympathie voor elkaar. 
Zeker 9 verschillende etnische, religieus-
fundamentalistische en traditionalisti-
sche groeperingen met daarnaast drugs-
baronnen en ordinaire criminele bendes 
waren gedurende de jaren 1980 door ver-
schillende buitenlandse actoren (waaron-
der de Verenigde Staten) tot de tanden 
bewapend. Ze bestreden niet alleen 
satan in de vorm van de Sovjetunie maar 
ook elkaar. Bovendien terroriseerden 
ze de eigen bevolking. Toen Kaboel uit-
eindelijk ten prooi viel aan de moedja-
hedien, luidde dit het begin in van een 
wrede burgeroorlog. Van 1992 tot aan de 
komst van de Taliban in 1996 vochten de 
krijgsheren onder elkaar een bloedige 
strijd uit om de macht. Tienduizenden 
burgers werden vermoord. Er heerste 
chaos, rechteloosheid en criminaliteit. De 
Taliban installeerde in 1996 weer orde 
en veiligheid in het land, maar brachten 
een nog obscuurdere vorm van religi-
eus fundamentalisme met zich mee. 
Mensen met niet-islamitische namen 
moesten die laten veranderen, naar 
muziek luisteren of spelen was verboden, 
mannen moesten hun baarden laten 
groeien, enzovoort. De vrijheid en de 
mobiliteit van vrouwen en meisjes had-
den al een serieuze knauw gekregen bij 
de komst van het fundamentalistische 
moedjahedien-regime in 1992, maar de 
Taliban zorgden ervoor dat hun rol in 
het publieke en sociale leven helemaal 
uitgespeeld was. Vrouwen mochten geen 
beroepen buitenshuis meer uitoefenen 
en mochten niet naar school gaan. Het 
was in deze moeilijke periode dat Malalai 
Joya besloot terug te trekken naar haar 
geboorteland. Samen met haar familie 
vestigde ze zich in de stad Herat. In haar 
boek beschrijft Joya het leven onder de 

Vrouwen als Malalai Joya zijn van  
onschatbare waarde in de ontwikkeling 
van een autochtone Afghaanse  
vrouwenrechtenbeweging.
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Taliban. Ze overstijgt de gewoon-
lijke opsomming van deprime-
rende regels en restricties. In de 
plaats daarvan vertelt ze op welke 
manieren de bevolking zich stie-
kem verzette tegen het repressie-
ve regime. Het is grappig te lezen 
dat de Hollywood-film ‘Titanic’ 
een gigantische ondergrondse 
sensatie was in Afghanistan. 
In het streng islamitische Iran 
had het bekijken van deze lou-
ter romantische film dezelfde 
subversieve betekenis. Zelf was 
Malalai Joya via de Afghaanse 
NGO ‘Organisation of Promoting 
Afghan Women’s Capabilities’ 
(OPAWC) betrokken bij geheime 
programma’s om meisjes onder-
wijs te bieden. Ze besloot dit te 
doen omdat ze in de Afghaanse 
vluchtelingenkampen al les had 
gegeven en daar “met eigen ogen 
had gezien hoe scholing vrouwen 
zelfvertrouwen en zelfbewustzijn 
geeft”. Joya vond de clandes-
tiene meisjesscholen één van de 
belangrijkste vormen van verzet 
tegen de Taliban. In het boek wordt uit-
gebreid ingegaan op de solidariteit en de 
sympathie die vele gewone mensen had-
den voor deze activiteiten. 

Tegen oorlogsmisdadigers
De door de Taliban verdreven krijgsheren 
hadden zich ondertussen teruggetrok-
ken in het uiterste Noorden van het land, 
vandaar de verzamelnaam Noordelijke 
Alliantie. Het was met de hulp van dit 
zootje ongeregeld, verantwoordelijk voor 
vele oorlogsmisdaden, dat de Verenigde 
Staten er in 2001 in slaagde om de Taliban 
ten val te brengen en Kaboel te veroveren. 
Dezelfde fundamentalistische militielei-
ders, criminelen en drugsbaronnen, die de 
VS tot bondgenoot maakte in de heilige 
strijd tegen de Sovjetunie werden dus 
ingeschakeld tegen ‘de beschermers van 
het terrorisme’, de Taliban. De invasie van 
Afghanistan verantwoorden als een strijd 
voor mensenrechten en vrouwenrechten 
is een hoop larie en apekool. Waarom 
werden voor die strijd anders beruchte 
mensenrechtenschenders en vrouwenha-
ters ingeschakeld? Ook een groot deel van 

de Afghaanse bevolking ziet deze contra-
dictie maar al te best in. Voor hen is het 
dan ook ongelofelijk dat de mannen die 
Afghanistan jarenlang onveilig maakten, 
nu allemaal postjes bezetten binnen het 
Karzai-regime en in het parlement. Op die 
manier poetsten de oorlogsmisdadigers 
hun imago op en werd hun lokale macht 
ook nog eens officieel geïnstitutiona-
liseerd. Dit is precies wat Malalai Joya 
publiekelijk en met veel vuur aanklaagt. 
Hoewel vele mensen haar mening delen, 
durft bijna niemand anders die echter 
luidop te verwoorden uit angst het zwij-
gen opgelegd te worden. In dit boek ver-
telt Joya hoe ze ertoe gekomen is zich wel 
uit te spreken. 
   
Als jonge sociaal activiste werd Malalai 
Joya aangesteld als directrice van de 
OPAWC, waarvoor ze zich sinds haar 
komst naar Afghanistan zo hard had inge-
zet. Deze NGO was actief in de Westelijke 
provincies Herat en Farah. Haar werk 
voor vrouwen en kinderen leverde haar 
daar heel wat respect op. In 2003 werd 
Joya verkozen om te zetelen in de Loya 

Jirga (een grote bijeenkomst van poli-
tieke, militaire en religieuze figuren, 
stamhoofden en regionale vertegen-
woordigers) die de nieuwe grondwet 
van Afghanistan moest goedkeuren. 
In december 2003 stapte ze achter de 
microfoon tijdens deze Loya Jirga en 
leverde de korte maar zeer krachtige 
toespraak die haar leven voorgoed 
zou veranderen. Haar stelling was dat 
de Loya Jirga volledig ingenomen en 
gecontroleerd werd door de krijgshe-
ren die zich in het verleden bezondigd 
hadden aan allerlei criminele feiten. De 
voorzitter van de Loya Jirga, Mojaddedi, 
eveneens een voormalige moedjahe-
dien-leider, beschuldigde haar ervan 
een communist te zijn en eiste excuses. 
Joya weigerde dit. Haar gewaagde actie 
leverde haar de bewondering op van 
duizenden gewone Afghanen, maar 
wekte ook de toorn op van de krijgshe-
ren en religieuze leiders die hun macht 
ongestoord verder wilden laten gelden 
via de nieuwe democratische instituties. 
Sinds haar bewuste tussenkomst in 
2003 wordt Joya regelmatig geïntimi-
deerd en bedreigd. Er werden ook al 

verschillende aanslagen op haar leven 
gepleegd. 

Naar het parlement
Toen Malalai Joya na de Loya Jirga terug-
keerde naar de provincie Farah, waar ze 
ondertussen woonde, stond een giganti-
sche mensenmenigte haar op te wachten. 
Ze werd er als een heldin ontvangen. In 
haar boek vertelt ze hoe de vele positieve 
reacties op haar interventie haar sterkten 
in haar overtuiging dat ze vocht voor iets 
dat de moeite waard was. Ze stelde zich 
dan ook kandidaat voor de parlements-
verkiezingen van 18 september 2005. Ze 
zag het als een manier om haar zorgen 
over geweld, armoede, vrouwenrechten en 
straffeloosheid voor oorlogsmisdadigers 
bekend te maken bij een groter publiek. 
Joya werd verkozen en trok als afgevaar-
digde van de provincie Farah naar het 
Afghaans parlement of de Wolesi Jirga. 
Nadat ze ingezworen was, bood ze onmid-
dellijk haar innige deelneming aan het 
volk van Afghanistan aan, voor de “aanwe-
zigheid van krijgsheren, drugsbaronnen 
en criminelen” in het parlement. Haar 
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microfoon werd meteen afgezet. 
“In de twee jaar dat ik in dit 
gekozen bestuurslichaam zitting 
heb gehad, heb ik niet één keer 
de kans gekregen om te spre-
ken zonder dat mijn microfoon 
werd uitgeschakeld”, schrijft ze. 
Een van de dingen die Malalai 
Joya het meest schokte toen 
ze in het parlement aankwam, 
was de houding van de meeste 
andere vrouwelijke verkozenen. 
De nieuwe grondwet had een 
quota voor vrouwelijke parle-
mentsleden ingevoerd, maar 
haar collega’s waren voor het 
merendeel zwakke, a-politieke 
figuren, met een duidelijke sym-
pathie voor fundamentalistische 
ideeën. De negatieve reacties die 
ze uitlokte bij allerlei parlemen-
taire figuren en andere hoog-
waardigheidsbekleders worden 
in dit boek uitgebreid beschre-
ven. Maar Joya beschrijft ook de 
vele al dan niet uitgesproken 
steunbetuigingen (ook van som-
mige parlementairen). In 2007 
werd Malalai Joya geschorst 
ten gevolge van een interview waarin 
ze het parlement vergeleken had met 
een beestenstal. Deze gebeurtenis lokte 
alweer heel wat reacties uit van voor- en 
tegenstanders. Joya diende een klacht in 
tegen de beslissing van het parlement bij 
het Hooggerechtshof, maar deze instantie 
wilde geen aandacht besteden aan de 
zaak. Malalai Joya blijft zich ondertus-
sen onomwonden uitspreken voor een 
seculiere democratie en berechting van de 
oorlogsmisdadigers. 

Een stroom ontstaat drup-
pel voor druppel
Het boek ademt een zekere onvermijde-
lijkheid uit. Joya beschouwt haar acties 
als een plicht aan haarzelf, aan de gewone 
Afghaanse bevolking en in het bijzon-
der aan de Afghaanse vrouwen, die in 
de recente geschiedenis al vaak genoeg 
geleden hebben. Overal in Afghanistan 
krijgt Malalai Joya te maken met een 
ongelofelijke bezorgdheid voor haar leven 
en welzijn. Mensen hebben extreme 
schrik in haar plaats en bewonderen haar 

tegelijkertijd om haar lef. Hoewel ze er 
alles aan doet om in leven te blijven (ze 
verplaatst zich in Afghanistan constant 
onder een boerka, heeft haar eigen body-
guards, verhuist voortdurend, enzovoort) 
lijkt het wel of deze jonge vrouw meer 
dan bereid is om voor haar ideeën te 
sterven. “Ik voel me werkelijk vereerd te 
worden belasterd en bedreigd door de 
barbaarse mannen die ons land tot zo’n 
ellendige toestand hebben veroordeeld”, 
schrijft ze in haar boek. In een interview 
met de BBC op 27 januari 2007 zei ze 
over de constante doodsbedreigingen 
waarmee ze geconfronteerd wordt: “ze 
zullen me doden, maar ze zullen mijn 
stem niet doden, omdat het de stem van 
alle Afghaanse vrouwen zal zijn. Je kan de 
bloem afknippen, maar je kan de komst 
van de lente niet tegenhouden”. Ze lijkt 
wel een voorbeeld te nemen aan haar 
beroemde naamgenote uit de 19de eeuw. 
Malalai van Maiwand werd meedogenloos 
neergemaaid door de Britten, maar vond 
haar leven ondergeschikt aan de strijd 
voor de vrijheid. 

In de loop van de Afghaanse 
geschiedenis zijn er zeker 
al krachten geweest die 
een emancipatie van de 
vrouw voor stonden, zeker 
in de steden. Het turbu-
lente oorlogsverleden 
heeft de vorming van een 
sterke vrouwenbeweging 
echter gefnuikt. De meeste 
progressieve krachten en 
hooggeschoolde Afghaanse 
vrouwen vluchtten het 
land uit toen Kaboel begin 
de jaren 1990 ten prooi 
dreigde te vallen aan de 
fundamentalistische mili-
ties. Vrouwen als Malalai 
Joya zijn van onschatbare 
waarde in de ontwikke-
ling van een autochtone 
Afghaanse vrouwenrech-
tenbeweging. Ze is slechts 
een zaadje, maar zonder 
zaadje groeit er niets. De 
weg zal langzaam en vol 
obstakels zijn, maar alleen 
de Afghanen zelf kunnen 
ervoor zorgen dat bepaalde 

gewoontes en ideeën in verband met 
vrouwenrechten en democratische 
participatie ook ingang vinden in hun 
maatschappij. Boerka’s worden zeker niet 
weg gebombardeerd. Onder meer om 
die reden heeft Malalai Joya niet alleen 
kritiek op de interne ondemocratische 
keuken van Afghanistan. Ze is ook een 
zeer groot tegenstander van de door de 
NAVO-geleide buitenlandse missie in 
haar land. Joya verkondigde haar stand-
punten al op verschillende plaatsen in 
de wereld. In de VS nam ze het woord op 
verschillende anti-oorlogsdemonstraties. 
Toen VS-president Barrack Obama de 
Nobelprijs voor de Vrede ontving in 2009, 
merkte Noam Chomsky op dat  
het Nobelprijscomité ook waardige  
keuzes had kunnen maken, waarbij hij  
prominent “de opmerkelijke Afghaanse 
activiste Malalai Joya” als voorbeeld  
naar voor schoof.     

Boekgegevens: JOYA Malalai,  
‘Een vrouw tussen krijgsheren’,  
Uitgeverij De Geus, 2010, 352 p.
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AgENDA

  
16-03-2011 t.e.m. 21-03-2011
'EyE on PalEstinE'
Documentairefestival dat focust op de geschiedenis en de 
actualiteit van de Palestijnse kwestie. Bezetting, cultureel 
verzet, mensenrechten en de situatie in de Gazastrook staan 
centraal. Door het succes van de editie in 2010 is het aanbod 
dit jaar sterk uitgebreid. Films en documentaires worden 
aangevuld met dans, muziek en debat.

Het festival gaat door op verschillende locaties in de steden 
Gent, Antwerpen en Brussel
Alle info op: www.eyeonpalestine.be 

20-03-2011
nationalE manifEstatiE 'solidaritEit mEt dE bEvolking  
van noord-afrika En hEt middEn-oostEn'  
Ordewoorden:
1.  We zijn solidair met de volksopstanden voor vrijheid, 

democratische rechten en sociale vooruitgang in Noord-
Afrika en het Midden-Oosten

2.  We veroordelen de politieke, economische en militaire steun 
van het Westen aan de dictatoriale regimes.

3.  We roepen de Europese Unie en haar lidstaten op om een 
rechtvaardige economische en sociale ontwikkeling te 
steunen.

4. We eisen respect voor de soevereiniteit van de betrokken 
landen en volkeren

Eerste ondertekenaars: 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse 
Noord Zuid-Beweging, Aardewerk, Artsen voor Vrede, BOEH!, 
Broederlijk Delen, BRussells tribunal, CNCD – 11.11.11, CNAPD, 
Egalité, Greenpeace, Intal, Links Ecologisch Forum, MCP, MIR-
IRG, PVDA/PTB, SAP-LCR, SCI, Vonk/Unité Socialiste, Vrede vzw, 
Vredeshuis Aalst 
Aanvang: 14 u
Locatie: Brussel Noords

22-03-2011
Zuidcafé: irak, EEn land van voorZichtigE hooP 
Een avond vol kunst gedrenkt in de sfeer van Irak
Aanvang: 20u30
Locatie: De Roma, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
Inkom: 4 euro

30-03-2011
'EuroPa En hEt israëlisch-PalEstijns conflict'
Salongesprek met politicoloog Bilal Benyaich, Ludo De 
Brabander (Vrede vzw) en Bart Staes (Europees parlementslid 
GROEN!, o.v.), naar aanleiding van het pas verschenen boek 
'Europa, Israël en de Palestijnen: van politiek deficit naar 
normatieve impasse'. Auteur Benyaich bespreekt daarin de 
invloed van Europa in het Israëlisch-Palestijns conflict. 
Aanvang: 19u30
Locatie: Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent 

16-04-2011
altErnatiEvE boEkEnbEurs gEnt

Dè beurs voor kritische, 
tegendraadse publicaties, die 
je moeilijk tot helemaal niet 
in de commerciële boekhandel 
vindt. Publicaties over 
anarchisme, antiglobalisme, 
directe actie, anti-militarisme, 
politieke filosofie, radicaal 
milieu-activisme en nog veel meer.
Tientallen onafhankelijke uitgevers en verdelers, NGO's en 
actiegroepen uit België, Nederland, Franrijk, Engeland en 
Duitsland stellen op de beurs hun uitgaven voor. Tegelijk loopt 
een gevarieerd programma aan lezingen, docu's, workshops,... 
Inkom: gratis
Aanvang: 10u tot 20u
Locatie: Kraankinderstraat 2, 9000 Gent

avondProgramma mEt oPtrEdEns van:
D'onderhond (anarcho feestfolk, B), 
Spanner & AOS3 (dub/ska/punk, UK)
Balkan Hotsteppers (DJ-collectief)
Inkom: 5 euro
Aanvang: 21u
Locatie: Kraankinderstraat 2, 9000 Gent .

/film/
FESTIVAL

Gent
Antwerpen

Brussel/Bruxelles

16-30/03/2011

+ muziek, dans & debat

EYE ON 
PALESTINE
www.eyeonpalestine.be
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Steun onze vrede – rek. nr. 523-0803211-29
Steunfonds december 2010 - januari 2011

Stort uw steun op de Triodosrekening van Vrede: BE26 5230 8032 1129 
Geef een permanente opdracht aan uw bank ten voordele van Vrede vzw (vraag een formulier aan bij julie@vrede.be Dit e-mailadres is 
beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.). Word krekelspaarder voor Vrede vzw (info: pieter@vrede.
be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.). Kent u iemand die op zoek is om 
een deel van zijn nalatenschap aan een sociale organisatie te schenken? Breng hem of haar met ons in contact.

AE Schilde 20,-; NB A’pen 20,-; LB Sint-Eloois-Vijve 9,92; LB Wilrijk 4,96; UC Torhout 10,-; MC Bredene 2,49; AC Mariakerke 14,-;  
EDB Sint-Michiels 4,96; JDL Aalst 5,20; WDR ’s Gravenwezel 12,40; JDS Luik 4,96; CDS Aalst 5,-; HDS Assebroek 8,-; CDS Gent 4,96;  
ED Veldegem 4,96; JPE Gent 20,-; YG Hoevenen 4,96; SL Oostende 4,96; KL Gentbrugge 15,-; EM Gent 4,96; RM Oostende 20,-;  
LM Drongen 24,78; BP Oostende 9,92; GR Kontich 10,-; FVZ Bornem 4,96;  BV Boutersem 5,-; MV Gent 10,-; RV Ranst 4,96; MLV Pollare 12,-; 
DW Assebroek 12,40; DV Eke 10,-; LV A’pen 9,92; WW Kortrijk 4,96; JT Merksem 5-; CSOTAN Brussel 60,-; PC Marke 10,-; RM Rognon 10,-;  
ML Wondelgem 10,-; JR Kessel-Lo 10,-; JBY Gent 10,-; NVB Sint Amandsberg 20,-; DP Herent 30,-; GV Hamme 10,-; DB Eeklo 80,-;  
GS Haacht 10,-; KB Gent 10,-; MVR Wechelerzande 10,-; BDS Dilbeek 20,-; HVDW Merelbeke 10,-; SF Gent 10,-; EB Hasselt 10,-;  
JC Sint-Niklaas 10,-; LU Machelen 30,-; PVDA Aalst 30,-; MDS Oostakker 10,-; PDB Schaarbeek 10,-; FD Deurne 10,-; RH Destelbergen 10,-;  
GE Gent 30,-; CW Temse 15,-; KS Gent 250,-; JS Hoboken 100,-; HVDV Gent 5,-; RH Destelbergen 5,-; AV Westerlo 5,-; WB Aalst 5,-;  
PC Hoboken 25,-; MM Putte 5,-; VDV A’pen 5,-; JL Aarstelaar 5,-; DM Sint Andries 5,-; PVL Edegem 25,-; JW A’pen 25,-; PD Gent 5,-;  
JV Oosterzele 25,-; HM Gent 25,-; LV A’pen 25,-; PD De Haan 25,-; PR Deurne 50,-; Deleersnyder M 25,-; JV Gavere 25,-; JDR Gent 5,-;  
EV Merelbeke 50,-; LV Iddergem 25,-; PVDP 25,-; PC Elsene 25,-; EC Heverlee 10,-; .

Totaal: 1620,59 euro!

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

VARIA
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